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I. Východiska, předmět projektu a jeho realizace
I. 1 Východiska projektu
Východiska hry:
„Tvořivý občanský život (creative citizenship) je schopnost využívat rozmanité činnosti, dovednosti a hodnoty
veřejného, soukromého a občanského sektoru tak, aby ve vzájemné spolupráci dosáhly konsenzu, který má
dostatečně uspokojivé výsledky pro všechny zúčastněné aktéry.“
Charles Landry pro British Council na téma tvořivého občanského života, prosinec 2009

Future City Game na Jižním Městě
Future City Game byla na Jižním Městě zrealizována díky zájmu kulturního centra Zahrada
(jako jednoho ze středisek obecně prospěšné společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s.), které
dlouhodobě usiluje o „kulturně sociální kultivaci Jižního Města“ (výroční zpráva 2008), a za
aktivního přispění MČ Praha 11 nejen v podobě uděleného grantu, ale také za osobní účasti
představitelů a představitelek města v průběhu realizace hry. MČ Praha 11 a její občané se,
díky podpoře a podílu na Future City Game, stali součástí mezinárodní sítě Kreativních měst,
a to jako první městská část na území hlavního města Prahy. Výstupy Future City Game - ať
jsou jimi problémy popsané v tématických oblastech (ekonomické, kulturní, ekologické či
sociální) nebo nabízená řešení v podobě konkrétních nápadů na zlepšení kvality života na
Jižním Městě - pocházejí od občanů Jižního Města a představují tak možný zdroj inspirace
pro MČ Prahu 11 stejně jako pro kulturní centrum Zahrada. Je možné je využít jako součást
strategických materiálů typu kulturní politiky, politiky regenerace Jižního Města či dalších.
Future City Game můžeme zároveň vnímat jako jeden z malých, nicméně významných dílů
mozaiky naplňující dlouhodobý cíl Jižního Města, jímž je „především spokojenost obyvatel,
možnost plnohodnotného života v místě bydliště, které budou pociťovat jako svůj domov“
(webové stránky MČ Praha 11).
Kreativita a město
Kreativita je schopnost všech obyvatel města přispět k rozvoji městské lokality, v níž žijí; tak
je pojímána v konceptu tzv. Kreativního města (viz níže) definovaném Charlesem Landrym a
Francem Bianchinim v roce 1995.
Potenciál kultury a kreativity občanů města se neuplatňuje pouze v aktivitách pro tuto oblast
tradičních a typických, tedy konkrétních kulturních akcích, ochotnických či zájmových
činnostech. Kultura a kreativita se může stát hybatelem také v oblasti ekonomické (kulturní a
kreativní průmysly), sociální (kultura a její role ve vzdělávání, sociální inkluzi) či
environmentální (mnozí designéři jsou v současné době součástí vývojových týmů hledajících
např. energeticky úsporná řešení) a může hrát podstatnou roli i při regeneraci konkrétního
místa, a to jak v jeho regeneraci fyzické (infrastrukturní), tak sociální (nazývané též měkká
infrastruktura).
Kreativita a využití jejího potenciálu v rozmanitých odvětvích může být do budoucna
východiskem a prevencí pro sociální segregaci pražských čtvrtí, která - jak tvrdí autoři
rozsáhlého mezinárodního komparativního výzkumu - nepochybně do hlavního města
v budoucnu dorazí; „...že se dříve či později vytvoří problémové čtvrti obývané lidmi s nízkým
sociálním statusem a řadou dalších problémů, je přitom víceméně jisté. Ve všech velkých
městech vyspělého světa se tak stalo. Není proto důvod se domnívat, že Praha bude v tomto
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ohledu výjimkou.“ (Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci, Kostelecký,
Patočková, Illner 2009) Městská sídliště jsou zároveň považována za místa, která jsou
k segregaci náchylnější... „Rostoucí rezidenční mobilita a diferenciace území českých měst
podle kvality vede k významným přesunům obyvatel a sociálním rozdílům. (...)Je
pravděpodobné, že lokality ohrožené segregací budou vznikat ve většině českých měst právě
na sídlištích.“ (Temelová et al. 2009:54)
Kultura a kreativita je také schopna nacházet odpovědi na otázky spojené se současným i
budoucím rozvojem města, městské části. Kultura a využití kreativity obyvatel města mohou
být jednou z cest, kterou se Jižní Město vydá, pokud se rozhodne pro naplňování vize
kreativního Jižního Města a bude usilovat o svůj úspěšný rozvoj nikoli v horizontu příštího
roku, jednoho volebního období, nýbrž např. v horizontu let 2020 či 2050.
Kreativní město
Kreativní město (The Creative City) hledá odpovědi na otázku, jak může být mobilizována
tvořivost tak, aby napomohla k řešení nesčetných problémů moderního města. Autoři
publikace Kreativní město (The Creative City) Charles Landry a Franco Bianchini v roce 1995
uvádějí: „...aby bylo město schopné reagovat na změnu své pozice v globalizovaném světě
(viz i dopad procesu popsaný výše), budeme potřebovat zjistit, jakým způsobem je utvářeno
prostředí města, jeho atmosféra, základní pocit, který v nás město vyvolává, stejně jako
měkká infrastruktura (tedy vztahy mezi lidmi, jejich vzájemné interakce, obsah, který lidé
dávají každému městu svou činností, prací... etc.). To vyžaduje nové dovednosti, jiné, než jsou
schopnosti plánovačů." Za ústřední dovednost nutnou pro změnu života ve městech v
nadcházejícím věku považují Landry a Bianchini kreativitu v nejširším smyslu, tedy nikoli
pouze uměleckou, ale také kreativitu podnikatelů, vědců, pedagogů, řemeslníků a dalších. To
vše i proto, že počet obyvatel měst se neustále zvyšuje. „Města mají jediný klíčový zdroj –
své obyvatele a jejich kreativní potenciál,“ dodává v publikaci Kreativní město teoretik
urbanismu Charles Landry. Podle OSN bude v roce 2030 žít 75 % všech obyvatel světa ve
městech. Evropská města dnes hledají cesty, jak zabezpečit trvalý ekonomický a společenský
rozvoj, získat nové obyvatele a zároveň vytvářet takové podmínky, které ve městech (či jeho
částech) udrží tvořivé talentované jedince.
Úspěšnost města/městské části tedy závisí na jeho schopnosti rozpoznávat, formulovat a
zohledňovat potřeby všech, kdo ve městě žijí, přitahovat do města další a přímo ve městě
vytvářet takové prostředí, kvůli kterému tam lidí žijí a pracují.
Evropa, kultura a kreativita
V posledních letech dochází k výraznému posunu v chápání role kultury a kreativity i jejího
potenciálu pro společenský a ekonomický rozvoj. Kultura je antropologicky nahlížena jako
způsob života, kdy tzv. nízká i vysoká kultura se stává součástí každodennosti. Paralelně
dochází k novému pohledu na kulturní zdroje, zaváděny jsou nové způsoby kulturního
mapování a kulturního plánování. Kulturní zdroje se již neomezují na umění a kulturní
dědictví, nýbrž zahrnují místní tradice, jazyky, zvyky, oslavy ale i způsoby prožívání volného
času, zábavu a pohostinství, kulturu mladých, kulturu etnických menšin, podnikatelský život,
rozmanitou nabídku místních produktů, oblast sektoru služeb a další. Kreativita je chápána
jako hlavní zdroj inovace (komisařka Danuta Hübnerová, Regiony pro hospodářskou změnu
2009). Tento globální proces je stále intenzivněji ukotvován i v klíčových dokumentech
Evropské unie, které budou v nadcházejícím období výrazně ovlivňovat také rozvoj
jednotlivých regionů a měst. Za nejpodstatnější z poslední doby jmenujme Evropský program
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pro kulturu v globalizovaném světě z roku 2007 či Zelenou knihu pro uvolnění potenciálu
kulturních a tvůrčích odvětví, 2010.
V souvislosti s popsaným děním a snahou o implementaci klíčových politik Evropské unie
v oblasti kultury a kreativity bude výrazně růst i role regionů a měst. Tento stav již indikuje
nedávno publikovaná Zelená kniha, když říká: „Tvořivost a inovace mají silný a distinktivní
regionální rozměr. Politiky a podpůrné nástroje musí být určeny na místní úrovni, musí
vycházet z místních specifik a možností a využívat místních zdrojů (jde o tzv. ´místně
podmíněnou politiku rozvoje´). Má-li být tento přístup úspěšný, současně s tím je nezbytné
zajistit účinnou koordinaci mezi rozličnými úrovněmi politik a správ...“ A pokračuje dále: „Aby
byly integrované strategie rozvoje úspěšné, měly by být definovány na příslušných územních
úrovních, a to ve spolupráci orgánů zodpovědných za rozličné veřejné politiky (jako jsou
hospodářský rozvoj, zaměstnanost, vzdělávání a kultura) se zástupci občanské společnosti,
zejména se sdruženími podniků, zaměstnanců a občanů.“
Jinak řečeno, aby mohlo být maximálně využito kultury a kreativity daného místa, což je a
bude velmi žádoucí, v celkovém rozvoji nejen daného místa, ale také Evropy jako celku, je
nezbytné zapojit do formulování strategií rozvoje co nejširší pole aktérů včetně občanů a
občanských iniciativ. Future City Game může být chápana jako jeden z mnoha nástrojů a
zároveň konkrétních mechanismů, jak vstoupit intenzivněji do práce na budování tvůrčího a
inovačního potenciálu Jižního Města a zároveň tzv. tvořivého občanského života, který je
integrální součástí procesu, na jehož konci stojí naplnění cíle Jižního Města, tedy
„spokojenost obyvatel, možnost plnohodnotného života v místě bydliště, které budou
pociťovat jako svůj domov“ a který zároveň připravuje půdu pro případné Kreativní Jižní
Město.

5

Jižní Město
Občanská vybavenost - stále téma
Jižní Město je největší sídliště v České republice, místo, kde žije přes 8 tisíc lidí na kilometr
čtvereční a stejný počet obyvatel jako například v Hradci Králové, nicméně nedisponuje jeho
občanskou vybaveností. Téma občanské vybavenosti je stále aktuální i téměř 40 let od
založení Jižního Města.
„Dle původní koncepce (ze 60. let) mělo být toto sídliště soběstačné včetně vyšší občanské
vybavenosti a dostatečného počtu pracovních míst. Kvůli nedostatku finančních prostředků
byly postaveny pouze byty a základní vybavenost. Původně navrhovaná architektonická a
urbanistická koncepce se změnila v monotónní zástavbu převážně osmi a dvanáctipodlažních
objektů a další byly dostavovány dodatečně. Proto má dnes Jižní Město jednu z nejvyšších
hustot obyvatel, nedostatek parkovacích ploch a dosud nepostačující občanskou
vybavenost.“
(http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/regenerace-jiznihomesta/zakladni-informace.html)
A problém městské vybavenosti vyjadřuje i starosta Dalibor Mlejnský v rozhovoru pro
magazín E15. „Obecně platí, že by se mělo Jižní Město dostavět. Hlavně tady chybí kvalitní
občanská vybavenost, jak malé supermarkety a samoobsluhy, tak nebytové prostory v rámci
domů, které mohou sloužit jako kavárny nebo restaurace. V oblasti Hviezdoslavovy ulice pak
chybí i původně plánovaná bytová zástavba, která nebyla nikdy realizována.“
Pohled do historie
V roce 1966 byla vypsána veřejná soutěž na pojetí Jižního Města, zamýšleného jako vnitřně
propojený celek. Vítězný návrh od J. Krásného, V. Musila, K. Ondrouška a V. Skokana,
odměněný 2. cenou, uvažoval o městském celku se značnou mírou samostatnosti vůči Praze.
Ceněno na něm bylo zejména začlenění do krajiny a organizace funkčních ploch. Návrh
uvažoval o centru tvořeném třemi soubory v nejvyšších polohách zvlněného terénu a v jejich
těžišti pak umístil park, podtrhující charakter tzv. zahradního města.
Zahradní město je koncept z přelomu 19. a 20. století, reagující na masovou urbanizaci té
doby. Jeho základní myšlenka je založena na sociálním náboji, tj. je vedena snahou zajistit
všem a hlavně nižším vrstvám přijatelné a zdravé bydlení i prostředí a harmonizovat je i s
nároky vyšších vrstev ve snaze vytvořit zdravější město, kde by bylo příjemné žít - pracovat i
odpočívat.
1971 Na zelenou louku přijíždí bagry, Jižní Město I se začíná stavět, kvůli tomu došlo
k demolici 240 rodinných domků. Jako první se začaly v roce 1973 stavět Háje a v roce 1976
je část sídliště, Jižního Města I dokončena. Stavba Jižního Města II na chodovském katastru
byla zahájena v roce 1978. Stavitelé se zde již poučili z chyb (zejména nedostatečné
infrastruktury), které udělali na sídlišti JM I. Zároveň se zde promítnul fakt, že Jižní Město II
mělo být vzorovým sídlištěm, což ovlivnilo převážně infrastrukturu. Stavba posledních částí
JM II byla dokončena v roce 1990.
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Obyvatelé Jižního Města: jak vnímají vývoj JM a jak vidí jeho budoucnost
Jana Barvínková, doktorandka Institutu sociologických studí UK, zveřejnila v rámci své
doktorské práce Sídliště dnes – rizika a příležitosti dílčí výsledky kvalitativní analýzy
hloubkových rozhovorů s dnešními třicátníky, kteří se v letech 1977-78 jako dvou až tříleté
děti spolu s rodiči přistěhovali na tehdy ještě rozestavěné sídliště Jižní Město I a prožili zde
dětství i období dospívání; někteří z nich na Jižním Městě stále žijí. Vybíráme ze závěru
kvalitativní analýzy věnovanému zhodnocení vývoje JM v letech 1989-2009 a z vyjádření
představ třicátníků o budoucnosti Jižního Města:
„Z pohledu respondentů JM od roku 1989 přirozeně ´vyzrálo´ - vzrostly stromy, s rozvojem
soukromého podnikání vznikla (respektive průběžně vzniká a zaniká) řada obchodů a služeb,
ať už v prostorech bývalých kočárkáren v přízemí domů nebo v původních objektech občanské
vybavenosti. Nicméně změny, k nimž došlo ´seshora´, rozvojové počiny radnice, jsou
považovány pouze za kosmetické (barevnost nových fasád, budování dětských hřišť) a nijak
zásadní, i když vítané.
Jako kdybysme se teď vrátili o těch 20 let, tak je to tady furt stejný. Jako dobře, máš ty baráky barevný, ale
jinak? Máš vyšší stromy. A co je tady jinýho? Nic. Ty hřiště, no. Ale jinak je to stejný.
(Gabriela)

„Výrazně negativně je hodnoceno zahušťování sídliště výstavbou nových objektů a bytových
domů na úkor zelených ploch. Ti, kteří již na JM nežijí, si všímají úpadku a zchátralosti
některých objektů (např. bývalých obchodních pochozích zón a středisek služeb) a proměny
struktury místních obchodů a podniků (prodejny s čínským zbožím, non-stopy a herny), jež
podle nich naznačují určitou ghettizaci sídliště.“
Pohled do budoucnosti JM dělí kvalitativní analýza na dva úhly: skeptičtější, který zastávají
bývalí rezidenti JM. Ten je charakterizován nejistotou z budoucího vývoje JM nebo dokonce
obav z možné ghettizace, zároveň si tito všímají určitých náznaků sociální degradace.
Druhý úhel pohledu je typický pro stávající rezidenty či ty, kteří JM často navštěvují. Ti se o
jeho budoucnost neobávají, domnívají se, že doposud splňuje nároky středních vrstev na
bydlení pro mladé rodiny s dětmi a v tom spatřují jeho šance. Vnímají je jako ideální místo k
městskému bydlení pro ty, kteří chtějí bydlet v klidu a zeleni, blízko přírodě a zároveň v
dosahu centra. (http://fsv.cuni.cz/ISS-171-version1-Barvikova.doc)
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Kontext FCG
Future City Game jako jedna z metod plánování vize města tak působí v kontextu, který je
vymezený projektem Kreativní město, zařazující městskou část Praha 11 a obyvatele Jižního
Města do mezinárodního projektu Kreativních měst, hrou na téma kulturně společenský
prostor Jižního Města na jedné straně a již utvářeným kontextem města, které z pohledu
metodiky FCG stále hledá svou vizi, nemá ji doposud definovanou např. v podobě
jednotného rozvojového strategického dokumentu, který by komplexně pokrýval všechny
podstatné tematické oblasti rozvoje města a zejména jejich vzájemné souslednosti, vazby.
Navzdory faktu, že v některých oblastech existují dílčí strategické dokumenty (např.
informační koncepce, koncepce kultury, koncepce školství, koncepce dopravy) některé
s platností do roku 2010.
Zároveň vzhledem k vymezenému tématu hry na kulturně společenský prostor Jižního Města
je důležité si uvědomit i problematiku sociální regenerace s tím, že se v současné době Jižní
Město intenzivně věnuje zejména regeneraci fyzického prostředí. V sociální regeneraci může
hrát kultura důležitou roli zejména v souvislosti s podporou prvků a procesů typických pro
kreativní místo (místo, kde se lidem dobře žije). Ty lze popsat dle Charlese Landryho
v podobě klíčových slov (uvádíme jen některá) charakterizujících kreativní místo:
- schopnost vyvolávat v lidech zvědavost
- chuť místo probádat
- možnost něco v místě objevit
- překvapující
- udivující
- pamětihodné
- místo, kde se mohou lidé setkávat, hovořit spolu, stýkat se, něco si vyměňovat, hrát
- místo, které obsahuje smýšlení „can do“, tedy že je v něm něco možné dělat
- podnikatelské smýšlení
- místo volné pro pohyb, schůdné
(What Makes a Great Creative City, Charles Landry, 2010)
Východiska FCG z pohledu kreativity jako nástroje pro zapojování občanů
Kultura je platformou, která lidem umožňuje aktivní zapojení do společnosti a to
prostřednictvím realizace konkrétního nápadu, tvůrčí myšlenky či díla ať profesionálně či
amatérsky, a nebo v roli diváka, který toto dílo „užívá“. Úspěšná realizace konkrétního
tvůrčího nápadu, díla, závisí na osobním angažmá, neboť umění i kulturu lze nahlížet jako věc
osobní, někdy i intimní, ať jste tvůrce či divák, jdoucí ke kořenům individuální identity. Touha
něco vytvořit a osobně se angažovat je důležitým prvkem každodenního rozhodování do
čeho vstoupím a čemu věnuji svůj čas i na úrovni společenství, kde žiji a sice ve smyslu
zapojení se do věcí veřejných. Čím více se lidé podílejí na procesu tvorby, jsou aktivnějšími i
jako občané. To potvrdily i výsledky výzkumu provedeného kanadským statistickým úřadem
v roce 1998 v rámci projektu General Social Survey (GSS), který zjišťoval, jak jsou návštěvníci
kulturních akcí, památek či tvůrci kultury, respektive osoby, které nakládají s kulturním
kapitálem, zapojeni do života komunity. Výzkum došel k závěru, že aktivní tvůrci či příjemci
kulturních produktů se více zapojují do života místního společenství. Navazující výzkum pak
dokonce prokázal, že mezi lidmi zapojenými do libovolné kulturní činnosti je více než třetina
těch, kteří své komunitě věnují čas a energii v rámci dobrovolnictví. Důležité je dodat, že na
dobrovolnických činnostech se podílí pouhá pětina kanadských občanů, kteří se kulturních
aktivit nezúčastňují. (M. S. Jeannotte, 2002:9-10)
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I.2 Předmět a cíl projektu
Předmětem projektu bylo:
prostřednictvím metodiky Future City Game přinést Jižnímu Městu zajímavé
nápady/náměty na projekty pro kulturně společenský rozvoj JM a zapojit JM do evropské sítě
Kreativních měst.
Dílčími cíli pak bylo:
představit nástroj, který umožňuje komunikaci o problematice kultury s obyvateli
města a dovoluje identifikovat nejen jejich potřeby, ale také formulovat konkrétní nápady;
představit koncept kreativních měst respektive roli kultury a kreativní komunity v tomto
konceptu obyvatelům Jižního Města a zapojit Prahu 11 do mezinárodního projektu Kreativní
města, jehož nositelem je organizace British Council.
Tento projekt je až do roku 2011 realizován ve 14 evropských zemích. V České republice byl
odstartován tzv. Future City Game (hra Budoucí město) v červnu roku 2008.
V rámci hry Kulturně společenský prostor Jižního Města v roce 2020 byla použita licence
British Councilu na hru Future City Game, jejímž držitelem je pro oblast kultury v České
republice ProCulture, vzdělávací, výzkumné a informační centrum pro kulturu Otevřené
společnosti, o. p. s. ProCulture je zároveň partnerem British Councilu pro projekt Kreativní
města v České republice.
Future City Game je založena na jedinečné a novátorské metodice vypracované British
Councilem, střediskem pro lokální ekonomické strategie CLES (Centre of Local Economic
Strategies), výstavním střediskem URBIS a dalšími partnerskými organizacemi. Lenka
Zemanová z ProCulture byla ve Velké Británii vyškolena jako gamemaster Future City Game.
Cílem hry na téma Kulturně společenský prostor Jižního Města bylo zapojit prostřednictvím
ověřené herní metody občany Jižního Města do procesu, jehož výstupem budou:
další zajímavé nápady/náměty na projekty přispívající k formování kulturně společenského
prostoru Jižního Města;
nápady a náměty, které mohou sloužit jako podklady pro rozvoj Jižního Města;
identifikace problémů Jižního Města v oblasti ekonomické, sociální, environmentální a
kulturní;
vznik aktivní skupiny lidí, občanů města, kteří by v budoucnu mohli na Jižním Městě
realizovat nápady vygenerované v průběhu hry a podílet se tak na řešení problémů v oblasti
kvality života definovaných v rámci hry.
Hlavní snahou účastníků bylo nalézt řešení jednotlivých problémů formou zajímavých a
neotřelých nápadů a nejlepší vybrané nápady pak otestovat (na základě analýzy dokumentů,
rozhovorů s občany města a specialistů na danou problematiku atp.). Výstupem hry jsou tři
nápady, které byly na základě hlasování oceněny 1.-3. místem.

Průvodcem hry (tzv. gamemasterem) byla Lenka Zemanová z organizace ProCulture/
Otevřená společnost, o. p. s.
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I.3 Popis přípravy hry Budoucí Jižní Město
Přípravné práce na hru probíhaly v průběhu února a března 2010 ve spolupráci s kulturním
centrem Zahrada, mezinárodní organizací British Council, Městskou částí Praha 11.
Informace o konání hry byla šířena prostřednictvím tiskové zprávy, která byla zpracována ve
spolupráci s KC Zahrada a publikována na portále ProCulture dne 9. února 2010. Zpráva o hře
byla publikována na http://www.proculture.cz, dále byla zpráva rozeslána informačním
bulletinem proculture přibližně na 1600 adres; na základě rozesílky byla zveřejněna na
portálu www.institutumeni.cz, www.newstin.cz, http://www.econnect.cz, dále byla
publikována
na
http://www.britishcouncil.cz,
http://www.kczahrada.cz,
http://www.praha11.cz, http://www.pressweb.cz a v časopise Městské části Praha 11 Klíč a
před konáním hry ještě v Mladé Frontě DNES 4. března 2010.
Dalším krokem v procesu přípravy Future City Game bylo zajištění účastníků hry, k jehož
účelům sloužila pozvánka, program dvou dnů hry, obvolávání účastníků, osobní pozvání,
zasílání dotazníků ke hře atp. V této fázi byla klíčová lokální koordinátorka z KC Zahrada,
která byla prvotní branou pro potenciální hráče/hráčky. Účastníci hry byli zajišťování v
součinnosti KC Zahrada a ProCulture.
Výdaje spojené s realizací hry byly uhrazeny prostřednictvím grantu poskytnutého na projekt
Future City Game MČ Praha 11, British Councilem a také Otevřenou společností, o. p. s.
Navazující aktivitou podpořenou British Councilem byl dar věnovaný BC vítěznému týmu na
rozpracování vítězného nápadu ze hry.
Veškeré přípravné práce probíhaly na základě průběžných konzultací s kulturním centrem
Zahrada, Městskou částí Praha 11 a British Councilem.
Časové nároky na přípravu a realizaci akce osobou game mastera byly vyčísleny v rozsahu 35
pracovních dní na přípravu, 2 dny realizace hry a 5 dní na zpracování výstupů hry, včetně
vytipování optimálního tématu hry 2020 a 5 ti půldenních návštěv v místě konání hry.

II. Volba tématu hry, představení konceptu Kreativní město, zaměření hry a její účastníci
II.1 Volba tématu hry Future City Game
Po vzájemné diskuzi mezi ProCulture/Otevřená společnost, o. p. s., a kulturním centrem
Zahrada bylo zvoleno téma hry Kulturně společenský prostor Jižního Města v roce 2020.
Téma Kulturně společenského prostoru reaguje na klíčový leitmotiv života Jižního Města: na
otázku, již si kladou nejen jeho političtí představitelé, ale i občané a zástupci neziskového
sektoru a která se v průběhu nepříliš dlouhé historie neustále vrací, tj. jak udělat život Jižního
Města co nejpříjemnější a nejkvalitnější pro jeho obyvatele. Téma dává také volnost hráčům
vydat se jak směrem úvah o fyzickém prostoru, tak prostoru sociálním, tedy např. o
zlepšování komunikace a posilování vzájemných vazeb mezi lidmi, obyvateli Jižního Města.
Zároveň byla Otevřenou společností, o. p. s., navržena dílčí kritéria pro výběr nápadů, která
po konzultaci s KC Zahrada získala následující podobu:
1. Oživení veřejných prostor Jižního Města; 2. Reflexe života na sídlišti; 3. Sousedský život
obyvatel Jižního Města; 4. Podpora mladých kreativních lidí; 5. Zapojení veřejnosti, jak
aktivní tak pasivní.
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II.1.2 Představení konceptu Kreativní město na Jižním Městě
Hra na Jižním Městě přinesla občanům odpovědi na základní otázky konceptu kreativních
měst, a to formou jednoduchých, návodných otázek, s přihlédnutím k problémům a realitě
Jižního Města. Zároveň byli občané města seznámeni s fakty typu „Nejhodnotnějším
oběživem současnosti nejsou peníze, ale nápady a jejich intelektuální vlastnictví“ (John
Howkins); „Města mají jediný klíčový zdroj – své obyvatele a jejich kreativní potenciál“ a
definicí kreativity „jako schopnosti uvažovat na hranici znalostí, které máte, a nikoliv v jejich
středu“ (Charles Landry); stejně jako se základní definicí Kreativního města tedy místa, kde
se dobře žije, pracuje a tráví volný čas. „Je to město, které si uvědomuje, jak dobré je
investovat do podnikání a inovací a rozvoje kreativity všech občanů města“ (Creative City,
1995). V rámci tématu věnovanému prostoru kreativního města byli občané obeznámeni
také s pojmem kreativní infrastruktury a jejím základním rozdělením na tvrdou
infrastrukturu, tedy budovy, ulice, inženýrské sítě, silnice, a měkkou, již představují zejména
vztahy, neformální sociální sítě, „energetický náboj místa“, příběhy lidí v místě žijících,
intelektuální prostředí, ale i formální intelektuální zázemí (např. univerzity, školy).
V neposlední řadě byli účastnící seznámeni i s faktem, že tvorba kreativního města/místa je
procesem, který není možno uchopit v podobě jednoduchého návodu.

11

II.2 Zaměření hry, místní problémy Jižního Města
Cíl hry Future City Game na Jižním Městě
Cílem hry na Jižním Městě je formulovat hlavní problémy této části Prahy (v oblasti kulturní,
sociální, ekonomické a životního prostředí) a na základě týmové práce hledat jejich možná
řešení ve formě nápadů, které splňují následující kritéria:
1. zábavný a tvůrčí;
2. nový a neotřelý;
3. řeší konkrétní a aktuální problémy Jižního Města;
4. dotýká se problémů moderních evropských měst;
5. důležitý pro obyvatele města;
6. udržitelný – bude mít pozitivní a trvající dopad;
7. uskutečnitelný – existují zdroje potřebné k jeho realizaci.
V ideálním případě budou nápady řešit i následující kritéria, která byla pro Jižní Město
navržena ProCulture a po konzultaci s partnery projektu stanovena jako doplňková:
1. oživení veřejných prostor Jižního Města;
2. reflexe života na sídlišti;
3. sousedský život obyvatel Jižního Města;
4. podpora mladých kreativních lidí;
5. zapojení veřejnosti, jak aktivní tak pasivní.
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II.2.2 Místní problémy Jižního Města
Jednotlivé herní týmy identifikovaly následující problémy Jižního Města. Pro vybrané z nich
pak hráči hledali konkrétní řešení (problémy jsou odlišené barevně podle toho, kterým
týmem byly definované, tedy modrým, zeleným a červeným týmem). Některé z problémů
byly definovány více z globálního pohledu (ten byl vymezen jako pohled z perspektivy celého
města Prahy, případně evropských měst), nicméně majorita identifikovaných problémů se
vztahovala k Jižnímu Městu.
Ekonomická oblast
- nedostatečné vyrovnávání se s kulturní diverzitou
- chybí marketing kulturních akcí
- nevyužité prostory na Jižním Městě (areál bývalé pošty, sádka, KD Opatov)
- nedostatek pracovních příležitostí
- zánik drobného podnikání
- chybí využití teplárenských domků
- opotřebení (stárnutí) panelových domů na sídlištích
- chybí financování sociálních služeb mj. pro seniory
- rozšiřování města, neomezené rozrůstání do okolí
- nedostatek parkovacích míst
- výroba energií, pohonných hmot
- obyvatelé JM jezdí pracovat do centra a naopak lidi z centra přijíždí do business
center
- plýtvání a pouhé spotřebovávání, nízká produkce
- korupce na magistrátu
- absence architektonických soutěží
- problematika financování dopravních staveb
- úbytek maloobchodníků x nárůst super/hypermarketů
- chybí podpora českých výrobců
- problematika využití bývalých průmyslových objektů (brownfields)
- rostoucí ekonomické rozdíly mezi chudými a bohatými (globální)
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Sociální oblast:
- anonymita
- absence sousedských vztahů
- Orwell v praxi
- Jižní Město nemá náměstí, nemá střed (jako tradiční zástavby a města), lidé se
nemají kde setkávat, kde demonstrovat
- nízké zapojení vietnamské a ukrajinské menšiny do společenského dění
- malá integrace sociálně slabších skupin obyvatelstva do společnosti
- děti, mládež, senioři - chybí pro ně nabídka a inspirace reflektující jejich kořeny
- prezentovaný obraz se neshoduje se skutečností
- imigrace
- sociální začleňování
- anonymní prostor nákupního centra Chodov
- chybí místo setkávání obyvatel JM
- malá komunikace mezi sousedy
- chudnutí obyvatelstva, proměna sociálního rozvrstvení
- stárnutí obyvatelstva
- nedostatek sociálních služeb pro starší obyvatele
- propojení starousedlíků (žijících v rodinných domech) a sídliště
- nízká míra osobní odpovědnosti a aktivního přístupu k místu, kde žiji
- důvod společného setkávání
- chybí společný život
- problémy s menšinami
- vylidňování center (globální)
Životní prostředí:
- neosvětlený Centrální park
- mizící zelené plochy
- celkový úbytek zeleně
- nadměrná automobilová doprava (globální)
- nedostatek parkovacích míst
- nedostatek prostoru pro svobodný pohyb dětí a mládeže bez dozoru dospělých
- nedostatek cyklostezek
- chybí větší propojení městské zeleně
- psí exkrementy
- přetíženost dopravy
- neekologické smýšlení
- Centrální park (působí jako planeta, chybí vysoké stromy, kaštany, topoly, chybí,
kde se zastavit například na kávu)
- problém hluku od dálnice
- chybějící dřevěné prvky, které by oživily prostor
- chybí ekologické autobusy
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- špatné ovzduší (globální)
- problém přebujelé dopravy a nedostatečně využívané veřejné dopravy (globální)
- nedostatek zeleně (globální)
- růst odpadu (globální)
Kultura:
- uniformní identita, monotónnost
- chybí hudební a divadelní zkušebny
- nedostatek cest pro in-line
- chybí taneční sál
- nedostatek veřejných sportovišť pro sportovní aktivity
- nedostatek nezávislých kulturních center
- nedostatek veřejných prostor pro sportovní aktivity
- nedostatek kulturní nabídky na periferii
- kulturní asimilace
- chybí amatérská kultura
- problém trávení volného času mimo prostor sídliště
- absence identity ve společnosti, např. znalost historie
- nedostatečná ochrana/znalost památek a historie
- nedostatek umění na veřejných místech
- estetická úroveň nových staveb ve městě
- nedostatek společenských aktivit a spolupráce
Průřezové:
- centrické město
- bezpečnost
- nedostatečná komunikace mezi obyvateli a úřady
- nízká komunikace mezi zastupiteli a obyvateli JM
- kriminalita a vandalismus
- konzumní společnost
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II. 3 Seznam a charakteristika účastníků hry
Jméno Charakteristika Organizace Kontakt

Jméno
1

Charakteristika

Thomas Katakalidis

Organizace

student arts
managementu

2

Milan Dedera

student arts
managementu

3

David Štěrbáček

4

aktivista

Kontakt
thom@artsmanagement.cz
VŠE

VŠE
Zelené Roztyly, o. s.

zastupitelka,

milan@artsmanagement.cz

david.sterbacek@centrum.cz
martinahalaburdova@gmail.com

předsedkyně
Martina Halaburdová

kulturní komise

MČ Praha 11

při radě MČ
Praha 11
5

Vlasta Kordová

učitelka v penzi

Praha 11

vlasta.kordova@gmail.com

6

Darina Martinovská

učitelka v penzi

Praha 11

darina2007@volny.cz

7

8

Pavel Kadlas

Tomáš Javůrek

zahradní
architekt
student
sociologie

Zahradní tvorba

FSV UK

PKadlas@seznam.cz

javurek.t@centrum.cz

9

Veronika Tichá

studentka

gymnázium Opatov

tichaverca@gmail.com

10

Johana Malá

ředitelka

komunitní centrum Matky Terezy

johanamala@gmail.com

11

Jana Temelová

urbánní
geografka

Urbánní a regionální laboratoř, PřF UK

janatem@natur.cuni.cz

12

Jakub Hlaváček

student

gymnázium Educanet

jakub.hlavacek@educanet.cz

13

Pavel Osvald

student

gymnázium Educanet

pavel.osvald@educanet.cz

14

Jan Fíla

student

gymnázium Educanet

jan.fila@educanet.cz

15

Veronika Dvořáková

koordinátorka

Cpkp Praha

Pohlaví
Muž
Žena

veronika.dvorakova@cpkp.cz

Počet osob
8
7
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Seznam odborníků, včetně zaměstnanců MČ Praha 11, kteří byli k dispozici na telefonu

1

Jméno

Pozice

Jan Kábrt

vedoucí

Organizace
odboru

MČ Praha 11

územního rozvoje
2

Gabriela

vedoucí

Hostomská

sociálních

kabrtj@p11.mepnet.cz

odboru
věcí

Kontakt

MČ Praha 11

hostomskag@p11.mepnet.cz

MČ Praha 11

cermanm@p11.mepnet.cz

MČ Praha 11

hruzal@p11.mepnet.cz

MČ Praha 11

hajkovay@p11.mepnet.cz

MČ Praha 11

wolfovaa@p11.mepnet.cz

a

zdravotnictví
3

Miroslav

vedoucí

Cerman

školství

odboru
kultury

a

sportu
4

5

6

Ladislav

vedoucí

Hrůza

majetkoprávního

odboru

Yvona

vedoucí

Hájková

životního prostředí

Andrea

vedoucí

Wolfová

informací a styku s

odboru

oddělení

veřejností
7

Martin

odborný asistent

Urbánní a regionální laboratoř, PřF UK

Ouředníček
8

9

slamak@natur.cuni.cz

Marta

expertka na kulturní

Smolíková

politiku a kulturu

David Kašpar

arts

management,

produkce

Otevřená společnost, o. p. s./ProCulture

marta.smolikova@proculture.cz

KC Zahrada

david.kaspar@kczahrada.cz

Cpkp Střední Čechy

ondrej.marek@cpkp.cz

Organizace

Kontakty

Otevřená společnost, o. p. s.

jana.mravcova@osops.cz

kulturních

akcí
10

Ondřej Marek

ředitel

Seznam co-gamemasterů

1

Jméno

Pozice

Jana Mravcová

koordinátorka
programu

sociální

ekonomiky
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Seznam aktivních občanů, kteří komunikovali s organizátory hry či měli zájem o hru
Jméno

Pozice

Organizace

Kontakty

1

Roman Solčány

knihovník

Městská knihovna Opatov

solcanyr@mlp.cz

2

Ladislav Kos

technik

občan Prahy 11

Kos.Ladislav@seznam.cz

3

Mikuláš Bartoň

student

Křesťanské gymnázium

mikulas.barton@gmail.com

4

Matyáš Bartoň

student

Křesťanské gymnázium

mikulas.barton@gmail.com

5

Tomáš Novotný

produkční

Divadlo Na Zábradlí

tomas@nazabradli.cz

6

Kristián Jindra

student

gymnázium Educanet

kristian.jindra@educanet.cz

7

Jakub Mičke

student

gymnázium Educanet

micke.jakub@seznam.cz

8

Kateřina

občanka Prahy 11

na mateřské dovolené

Mikovcová
Malisová

k_mikovcova.malisova@volny.cz
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III. Výstupy ze hry
Hry se zúčastnilo 15 hráčů, kteří byli rozděleni do 3 týmů po 5 hráčích. Na hru se původně
přihlásilo více občanů Jižního Města, nicméně zhruba 7 z nich z časových a zdravotních
důvodů nakonec nedorazilo (jejich seznam je součástí tabulky aktivní občané Jižního Města).
Každý tým se v průběhu dvou dnů zamýšlel nad problémy Jižního Města v oblasti kulturní,
sociální, ekonomické a životního prostředí a společně formuloval nápady, jak tyto konkrétní
problémy řešit. Výsledkem procesu bylo 8–10 nápadů, z nichž byl vybrán jeden, který byl
podrobněji rozvinut, prezentován ostatním a následně proběhla volba. Jako vítězný byl
vybrán nápad modrého týmu s názvem Kulturně společenské centrum v Centrálním parku
Jižního Města. Podrobně jsou jednotlivé nápady popsány v následujících kapitolách.
Každý tým měl v průběhu hry definovat také procentuální poměr současného směřování
Jižního Města v oblasti ekonomiky, kultury, sociální a životního prostředí a odhadnout, jaký
důraz je kladen na jednotlivé perspektivy rozvoje Jižního Města v roce 2010, následně pak
vytvořit vizi budoucnosti ideálního kulturně společenského prostoru Jižního Města v roce
2020 a pomocí grafu poměr jednotlivých oblastí vymodelovat, (viz koláčové grafy v
podkapitolách).

Složení týmů:
1

Modrý

Thomas Katakalidis, student arts managementu VŠE
Darina Martinovská, učitelka v důchodu
Pavel Osvald, student gymnázia Educanet
Veronika Tichá, studentka gymnázia Opatov
David Štěrbáček, redaktor Radia 1 a aktivista o. s. Zelené Roztyly

2

Zelený

Milan Dedera, student arts managementu VŠE
Martina Halaburdová, zastupitelka, předsedkyně kulturní komise při
radě MČ Praha 11
Jana Temelová, urbánní geografka, Urbánní a regionální laboratoř, PřF
UK
Pavel Kadlas, zahradní architekt
Jakub Hlaváček, student gymnázia Educanet

3

Červený

Veronika Dvořáková, koordinátorka, Centrum pro komunitní práci
střední Čechy
Jan Fíla, student gymnázia Educanet
Vlasta Kordová, učitelka v důchodu
Tomáš Javůrek, student sociologie FSV
Johana Malá, ředitelka komunitního centra Matky Terezy
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III.1 Podrobné anotace výsledných nápadů hry Budoucí město na téma Kulturně
společenský prostor Jižního Města v roce 2020
Název

Podrobný popis

Vítězný nápad
Kulturně
společenské
centrum Stará
pošta (pracovní
název) v Centrálním
parku Jižního Města

Modrý tým
Kulturně společenské centrum se schopností inspirovat aktivity jak
v sociální oblasti, tak na poli společenské prevence. Základ odlehčené
variabilní stavby by byl umístěn na původním místě budovy bývalé
pošty v Centrálním parku mezi stanicemi metra Opatov a Háje.
Stávající budova pošty by měla být v průběhu roku 2010 demolována.
Centrum bude sloužit jako bezbariérové místo setkávání zejména pro
občany Jižního Města. Programem by úzce navazovalo a prolínalo se s
programem kulturního centra Zahrada. Svou polohou a činností
aspiruje centrum Stará pošta na střed kulturního života Jižního Města.
Umístěním v lokalitě Centrálního parku by mohlo vytvořit přirozenou
křižovatku kulturního a společenského dění Jižního Města, který tato
městská čtvrť postrádá od počátku své existence.
Myšlenkově, stavebně i atmosférou nezatížená dvoupatrová, případně
třípatrová budova s technickým zázemím v suterénu poskytne prostor
a inspiraci rozmanitým občanským a kulturním aktivitám. Uvnitř
centra by byly zkušebny, herny, klubovny pro setkávání, učebny pro
vzdělávací aktivity atd. Na úrovni prvního a druhého nadzemního
podlaží by vznikly ateliéry pro různé typy (nejen) uměleckých činností.
V přízemí a v mezipatře by byla kavárna, která by svou mobilní částí
umožnila sledovat produkce na jevišti. Jeviště by prolínalo interiér a
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Název

Podrobný popis

expandovalo do exteriéru tak, aby nezávisle na vnitřním prostoru a
jeho režimu nabízelo možnost různých produkcí, které by návštěvníci i
kolemjdoucí sledovali z venku. V prostoru Centrálního parku je možné
využít terénu kolem budoucí budovy centra, který umožňuje vznik
zajímavého přírodního amfiteátru. S kapacitou až 1000 lidí byl by
využitelný pro kulturní produkce a veřejné akce. Budova sama by
poskytla technické i hygienické zázemí, nejen s možností občerstvení.
Část střechy centra je navržena jako relaxační zahrada, kde je možné
odpočívat a rozhlédnout se po okolí. Součástí exteriéru a „pláště“
budovy by byly úpravami vytvořeny volně přístupné inspirativní a hrací
prostory, například lezecká stěna, hřiště pro děti, maxišachy, tanagram
a prostorové hlavolamy, bludiště, stěna pro graffiti či stěna vzkazů,
nářků a pochval. Na vyvýšeném místě by mohl vzniknout prostor pro
hyde park. Možnost posezení by nabízelo i prostranství před centrem,
případně na kolonádě a dalších oddychových místech, například v
podobě „kopečku“ s fontánkou a pítkem, skalkami a dřevěnými
skulpturami atd. Vyřešení veřejného osvětlení v těchto místech je
nutnou součástí projektu kulturně sociálního centra Stará pošta a
potrhuje jeho veřejný charakter.
Poznámka: Projekt získal podporu starosty městské části Praha 11,
který nicméně upozornil, že jednou z podmínek jeho realizace je
kromě jiného vyřešení problémů /majetkových restitucí/ s pozemky,
které dlouhodobě provázejí lokalitu Centrálního parku.
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Nápad na
druhém
místě
Lajna
multifunkční
dráha pro
občany
Jižního Města

Zelený tým
Dvaceti dvou kilometrová multifunkční dráha na trase Centrální park,
Chodovská tvrz, Milíčovský les, Chodovská tvrz, Centrální park propojuje
budoucí centrum Jižního Města s okrajovými zelenými plochami městské
části. Cílovou skupinou projektu jsou sportovně zaměření obyvatele Jižního
Města, mj. děti, mladí lidé, matky s dětmi, střední a starší generace. Projekt
Lajna počítá s využitím drah nejen pro in-line bruslení, cyklistiku, jogging,
běh, rekreační chůzi, ale také pro další typy činností, jakými jsou například
závody v běhu, maratony, dětské soutěže, rekreace hendikepovaných lidí a
v neposlední řadě i podpora nerekreační mobility. Projekt nabízí rozšíření
možností rekreačního a sportovní využití, novou nabídku míst k setkávání a
společnému trávení volného času; podporu ekonomických aktivit (drobní
podnikatelé – občerstvení, půjčovny, kurzy atd.), zatraktivnění území
městské části Praha 11. Všichni občané dotazovaní v rámci testovací fáze
projektu hodnotili nápad kladně s tím, že zhruba polovina z respondentů by
dráhu využila aktivně. Velká část respondentů zmiňovala problém
přetíženosti centrální pěší zóny a nutnost rychlého řešení, všímali si také
velkého počtu bruslařů v okolí, kteří mají ale pro svou aktivitu nedostatek
prostoru. Dotazovaní občané vytyčovali trasu multifunkční dráhy ve výrazné
shodě s návrhem předloženým zeleným týmem. Vzhledem k celkovým
nákladům na projekt multifunkční dráhy, vyčísleným na 55 milionů, navrhl
tým rozložení celého projektu do čtyř etap, z nichž každá by probíhala
v jednom roce.
Poznámka: Jako součást prezentace projektu Lajna získal zelený tým
podporu starosty MČ Praha 11 Dalibora Mlejnského a Miroslava Cermana,
vedoucího odboru školství a kultury MČ Praha 11.
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Nápad na
třetím místě
Café stan
aneb
Sejdeme se
v Centrálním
parku, místo
pro
pravidelná i
nepravidelná
zastavení a
setkání

Červený tým
Projekt Sejdeme se v Centrálním parku reaguje na problémy Jižního Města,
zejména absenci centrálního místa pro setkávání, prostoru pro relaxaci,
zábavu a komunikaci na nekomerční bázi, dále migraci obyvatel za prací z
MČ Praha 11 a do MČ Praha 11; malou aktivní kulturu dospělých; stárnutí
populace a změnu struktury obyvatel. Jedním z možných východisek je
podle červeného týmu oživení Centrálního parku jako místa pro společná
setkávání obyvatel Jižního Města. Předkládaný nápad reaguje také na
zjištěné potřeby obyvatel vyjádřené jako nedostatek míst k posezení,
neexistence veřejného osvětlení Centrálního parku a problémy s čistotou
parku. Červený tým nabízí projekt Café stanu s kavárnou, posezením,
občerstvením a pódiem jako středobod společenského života Jižního Města.
Stan by zároveň zprostředkovával služby jako například půjčovna (her, knih,
dek a piknikových souprav) či nabízel prostor pro představení běžného i
neběžného typu jídel či nápojů a zároveň umožnil zapojení obyvatel a
drobných živnostníků do rozšiřování nabídky specialit Café stanu (např. pivo
Jihoměšťan, seniorské recepty aj.). Prostor Café stanu by obsahoval
demontovatelné pódium pro amatérská kulturní představení, koncerty,
workshopy pod vedením profesionálů, bleší trh, výstavy a další. Ideu Café
stanu je možné replikovat, rozšířit či variovat vzhledem k nevelkým
nákladům na jeho vybudování. Zároveň je možné navázat spolupráci s
dalšími akcemi typu bio trh, případně propojit činnosti například
s komunitním centrem Matky Terezy.
Poznámka: Přítomný starosta Dalibor Mlejnský hodnotil projekt Cafe stan
jako dobrý nápad, který je možno konkrétně využít například jako součást
Dnů Prahy 11.
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Složení týmů
Herní týmy byly sestaveny tak, aby jejich struktura byla co nejrozmanitější z hlediska
odbornosti a věkové struktury. Vzhledem k počtu mužů a žen do hry přihlášených bylo
uděláno maximum pro genderovou vyrovnanost týmů. Kritériem při sestavování týmů byl
také fakt, že někteří hráči se mohli zúčastnit pouze prvního dne hry, což bylo nutno
respektovat a vyvážit týmy tak, aby v průběhu druhého dne nebyl některý z týmů nadměrně
oslaben nízkým počtem hráčů. Nicméně nakonec zůstaly všechny týmy v přibližně podobném
počtu, pouze jediný hráč se nezúčastnil druhého dne hry.
Pracovní setkání v kulturním centru Zahrada
Hře ve dnech 12. a 13. března 2010 předcházelo setkání s občany Prahy 11. Setkání mělo za
cíl představit hru FCG, popsat, jak bude probíhat, a zodpovědět otázky. Setkání proběhlo 8.
března 2010 od 17 hodin do 18 hodin a zúčastnilo se ho 20 zájemců o hru FGC.
Koláčový graf
Výstupy práce jednotlivých týmů obsahují koláčový graf, který popisuje procentuální poměr
zaměření Jižního Města v oblasti ekonomiky, kultury, sociální a životního prostředí.
Prostřednictvím tohoto grafu hráči odhadovali, jaký důraz je kladen na jednotlivé perspektivy
rozvoje Jižního Města v roce 2010. Druhý koláčový graf zachycuje vizi procentuálního
poměru jednotlivých oblastí v roce 2020.
Seznam nápadů
Dalším krokem navazujícím na koláčový graf byl krok, v němž každý tým hledal odpovědi na
řešení jednotlivých problémů Jižního Města tak, jak je v úvodu hry definoval (viz str. 8 a 9) a
následně prostřednictvím koláčových grafů vymodeloval. Z 8–10 nápadů byl vybrán jeden,
který tým podrobněji zpracoval (viz podrobné anotace v úvodu zprávy). Zbylé nápady byly
stručně charakterizovány a zapsány v podobě krátkých záznamů (viz seznam nápadů každého
týmu). Pořadí v představování týmů odpovídá jejich umístění v soutěži, tedy od prvního do
třetího místa.
Účast výtvarného umělce
Během prvního i druhého dne se hry FCG zúčastnil výtvarný umělec Jiří Franta (nominovaný
spolu s kolegou Davidem Böhmem na Cenu Jindřicha Chalupeckého v roce 2009 i 2010).
Konzultoval s týmy jejich nápady, aby je později mohl zpracovat do skic a kreseb. Vizualizace
výrazně přispěly ke srozumitelnosti výstupů ze hry FCG.

24

III.1.3 Modrý tým
1

Thomas Katakalidis, student arts managementu VŠE
Darina Martinovská, učitelka v penzi
Pavel Osvald, student gymnázia Educanet
Veronika Tichá, studentka gymnázia Opatov
David Štěrbáček, redaktor Radia 1 a aktivista o. s. Zelené Roztyly

Koláčový graf modrého týmu
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Seznam nápadů modrého týmu:
0

1

2

3

4
5

6

7

8

Název nápadu
TÝMEM VYBRANÝ
NÁPAD DO
SOUTĚŽE
Kulturně
společenské
centrum v
Centrálním parku
Jižního Města
Využívání
prázdných prostor

Popis nápadu
Kulturně společenské centrum se schopností inspirovat aktivity jak
v sociální oblasti, tak na poli společenské prevence. Základ odlehčené
variabilní stavby by byl umístěn na původním místě budovy bývalé pošty
v Centrálním parku mezi stanicemi metra Opatov a Háje. (Nápad vznikl
kombinací několika níže uvedených nápadů.)

Využívání prázdných prostor k jakýmkoli účelům (kultura, sociální oblast,
administrativa) a využití brownfields tak, aby nedocházelo k zastavování
zelených ploch, kterých je nedostatek. Mezi prostory možné k využití patří
například sádka Chodovec, areál bývalé pošty, KD Opatov.

Využití prázdných Využití existujících volných prostor pro sociálně kulturní akce, například
prostor
pro dílny či jiné sociální aktivity.
sociálně kulturní
akce
Mobilní sociálně Mobilní sociálně kulturní služba, která by byla schopna řešit akutní
kulturní služba
sociálně problematické stavy (např. prostřednictvím pečovatele, který by
pomáhal řešit formální stránku akcí) a zajišťování rozvozu méně
pohyblivých obyvatel (např. důchodců) na jednotlivé kulturní akce.
Osvětlení
Centrálního parku
Psí hlídka

Zmapování
zelených
Prahy 11
Vytvoření
přírodního
amfiteátru

Sázení
rodinami

Zajistit osvětlení Centrálního parku Jižního Města.
Psí hlídka – hlídka, která by – podobně jako služby security v obchodních
centrech – hlídala u zelených ploch, zda pejskaři uklízí po svých pejscích.
Zároveň by měli fotoaparát, kterým by pomáhali „usvědčit“ pejskaře.

Zmapování zelených ploch Prahy 11 a jejich propojení sítí cyklostezek a
ploch bruslařských drah.
Vytvoření přírodního amfiteátru a stěny na legální graffiti, který by
představoval jakési neformální shromaždiště a prostor pro setkávání, větší
kulturní provázanost skupin a potenciál pro tvorbu neformálních
kulturních akcí.
stromů Sázení stromů rodinami, kdy by si každá rodina mohla na určité, předem
vymezené místo zasadit strom. Tato jednoduchá aktivita by byla cestou,
jak si uvědomit, že Jižní Město je místo, kde žijeme, „zakořenit zde“.
Vedlejším efektem je pak zelená plocha, kterou snad nikdo nezastaví.
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III.1.4 Zelený tým
2

Zelený

Milan Dedera, student arts managementu VŠE
Martina Halaburdová, zastupitelka, předsedkyně kulturní
komise při radě MČ Praha 11
Jana Temelová, urbánní geografka, Urbánní a regionální
laboratoř, PřF UK
Pavel Kadlas, zahradní architekt
Jakub Hlaváček, student gymnázia Educanet

Koláčový graf zeleného týmu:
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Seznam nápadů zeleného týmu:

1

Název nápadu
TÝMEM VYBRANÝ
NÁPAD DO
SOUTĚŽE
Lajna - trasa pro
cyklisty, bruslaře a
pěší

Popis nápadu
Vybudování trasy pro cyklisty, bruslaře a pěší. Tento nápad reaguje na
nedostatečné zázemí pro sportovní aktivity, které by bylo veřejně přístupné
a kdykoli využitelné pro obyvatele Jižního Města. Řešením je vytvoření
souvislé trasy, stezky, propojující důležitá místa rekreačních ploch na Jižním
Městě. Osa trasy by byla tvořena lokalitami JM, konkrétně Miličovským
lesem, lesoparkem, kopci u Opatova, Litochlebským náměstím. Trasa by
nabízela také možnost jednotlivých společenských míst (míst setkávání),
např. hospůdky nabízející kulturní akce, rozmanitá občerstvení, zahrádky
atd. Záměrem této cesty by bylo přitáhnout nejen obyvatele JM, ale také
návštěvníky z okolí. Ti jsou nahlíženi jako potenciální klienti pro drobné
podniky a služby podél trasy.

2

Veřejná kola

Veřejná kola – zavedení systému půjčování kol tak, jak funguje v mnoha
evropských metropolích s tím, že plocha jednotlivých kol by byla využita
pro reklamu. Součástí nápadu je vybudování sítě zastávek na záchytných
místech Jižního Města tak, aby existovala vazba na trasu určenou pro
veřejné sportovní aktivity (viz vybraný nápad Lajna).

3

Využití komerčních
prostor MČ Praha
11 k drobnému
podnikání a
službám

Využití komerčních prostor MČ Praha 11 k drobnému podnikání a
službám a zároveň vytvoření podmínek pro rozvoj tohoto typu
podnikatelských aktivit, které by sloužily nejen jako centra obchodu, ale
také místa setkávání a prohlubování sociálních vazeb mezi všemi obyvateli
sídliště. Nápad také zdůrazňuje důležitost existence webového portálu.
Ten by síťoval stávající i budoucí podnikatele a živnostníky na území MČ
Praha 11.

4

Menší centra
kultury

Vytvoření několika menších kulturně sociálních center s cílem posilovat a
budovat síť vztahů mezi mladými lidmi. Centra by zároveň sloužila jako
místa, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas v rozličných kulturně
sociálních aktivitách (viz nápad Síť: menší kulturně sociální centra).

5

Trasa veřejně
sportovních aktivit

Trasa veřejně sportovních aktivit dostupných různým skupinám uživatelů,
Trasa slouží nejen jako místo pro sportovní, kulturní aktivity, bruslařský
kurz, promítání, ale též jako místo setkávání a společné trávení volného
času.
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Název nápadu
Podpora rozvoje
sociálních vazeb
mezi obyvateli
Jižního Města

Popis nápadu
Podpora rozvoje sociálních vazeb mezi obyvateli Jižního Města
prostřednictvím sítě podporovaných míst pro setkávání, a to nejen ve
veřejném prostoru, nýbrž také v místech, kde jsou provozovny drobných
živnostníků nabízející služby či produkty s důrazem na osobní přístup ke
klientům. Síť takovýchto míst setkávání by měla být pravidelně rozmístěna
na území MČ Prahy 11 (viz nápad číslo 2 - využití komerčních prostor MČ
Praha 11).

7

Soutěž Kvetoucí
balkón

Soutěž Kvetoucí balkón reaguje na problém mála zeleně na balkonech
obyvatel MČ Prahy 11 a navrhuje zrealizovat mediálně propagovanou
soutěž, pod záštitou některé ze známých osobností, která by motivovala
obyvatele k péči o balkony. Jako součást úsilí o snížení nákladů na údržbu
zeleně na MČ Praze 11 navrhuje možný odkup předzahrádek od městské
části s výhledem na dlouhodobou údržbu ze strany majitelů těchto
předzahrádek.

8

Psí policie

Psí policie. Úspěch realizace nápadu psí policie je primárně podmíněn
vytvořením dostatečného zázemí pro zodpovědné venčení čtyřnohých
obyvatel JM, a to v podobě dostatečně husté sítě košů a pytlíků určených
pro psí exkrementy (v zahraničí jsou dostupné speciální pytlíky s oušky,
z tužšího igelitu, které mohou nabízet i prostor pro umístění reklamy).
V okamžiku vytvoření takovéto sítě pak přichází v úvahu zavedení psí
policie zodpovědné za hlídání a postih (forma pokuty), kteří by se dopustili
přestupku. Paralelně s aktivitami by byla nutná mediální propagace
zodpovědného venčení.

9

Animace budovy
staré pošty

Animace budovy staré pošty umístěné v Centrálním parku: nápad
představuje možnosti oživení Centrální parku Jižního Města, který by se
mohl stát skutečným živým centrem, jež dosud město postrádá. Animace
spočívá zejména v oživení budovy staré pošty, kde by dle zeleného týmu
mohla být vytvořena kavárna/čajovna, prostor pro autorské čtení,
vernisáže, slampoetry, audiovizuální projekce i akce pořádané pod širým
nebem (filmy, dokumenty, koncerty atd.). Vzniklo by tak další kulturní
centrum, které by zároveň požadovalo i určité změny z hlediska
přístupnosti do Centrálního parku (mj. více cest).

10

Síť: menší kulturně
sociální centra

Vytvoření sítě několika menších kulturně sociálních center (forma
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež) s cílem posilovat a budovat
vztahy a sítě mezi mladými lidmi. Důležitým aspektem nápadu je
propojení těchto center se sítí větších, již existujících kulturních subjektů a
to například na úrovni webových stránek. Menší kulturní centra by

6
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Název nápadu

Popis nápadu
zároveň sloužila jako místa, kde mohou mladí lidé trávit svůj volný čas
prostřednictvím rozličných volnočasových aktivit (viz nápad Menší
centra kultury). Myšlenka předpokládá též rozšíření informací o Menších
centrech kultury prostřednictvím mediálního prostoru.
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III.1.5 Červený tým
3

Červený

Veronika Dvořáková, koordinátorka, Centrum pro komunitní práci střední
Čechy
Jan Fíla, student gymnázia Educanet
Vlasta Kordová, učitelka v důchodu
Tomáš Javůrek, student sociologie FSV
Johana Malá, ředitelka komunitního centra Matky Terezy

Koláčový graf červeného týmu:
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Seznam nápadů červeného týmu:
Název nápadu
TÝMEM VYBRANÝ
NÁPAD
DO
SOUTĚŽE
Letní stan

Popis nápadu
Letní stan reaguje na problematiku oživení prostoru Centrálního parku.
Stan by byl umístěn v blízkosti metra, poskytoval by zázemí pro
pohostinství (kavárna/bar) a zároveň pro kulturní produkce.

2

Tržiště na Jižním
Městě

Trh umístěný na JM jako prostor pro místní české živnostníky, pěstitele,
řemeslníky s důrazem na lokální produkty. Na trhu by si občané mohli
koupit výrobky od pekařů, uzenářů, ovocnářům, zelinářů, mlékařů a sýrařů
či dalších. Trh by byl zároveň místem setkávání.

3

Teplárenské
domky pro drobné
podnikání

Teplárenské domky nabídnout jako prostory k využití pro místní drobné
podnikatele.

4

Program podpory
seniorů

Program podpory seniorů, který by umožnil jejich větší zapojení do
rozmanitých aktivit například prostřednictvím přednášek či výletů
pořádaných klubem seniorů či posilováním sousedských vztahů.

5

Občanský senát

Občanský senát jako poradní orgán vydávající zprávy a doporučení pro
městskou část. Zástupci občanského senátu by měli možnost se
zúčastňovat zasedání zastupitelstva MČ Prahy 11. Cílem občanského
senátu je zlepšení komunikace MČ Prahy 11 a zastupitelů.

6

Iniciativa,
Integrace,
Spoluúčast

Iniciativa, integrace, spoluúčast firem sídlících v Business Centru na životě
Jižního Města. Zaměstnanci firem by mohli participovat (například v rámci
dobrovolnického programu) na nejrůznějších veřejných aktivitách ve
prospěch JM. Příkladem aktivit může být sázení stromů, návštěvy
pečovatelského domu apod.

7

Odhlučnění dálnice

Odhlučnění dálnice.

8

Oživení
Centrálního parku
JM

9

Ekologické
autobusy

Centrální park působí v současné době pustě jako planina. Žádoucí je
park oživit, a to koncepčně spolu se zapojením obyvatel do plánování
budoucí podoby parku. Výsledná studie by byla vypracována zahradním
architektem a obsahovala by rozmanité architektonické prvky, např.
dřevěné stavby, sochy atd.
Zřízení ekologických autobusů.

1
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10

Název nápadu
Historické stezky
na území Jižního
Města

Popis nápadu
Historické stezky na území Jižního Města by zaměřily svou pozornost na
osobnosti žijící na JM a události, které zde proběhly. Součástí nápadu je
také vytvoření orientačního systému názvů ulic s upozorněním na důležité
osobnosti a obnovení stávajících orientačních cedulí.

III.1.6 Rozpracování vítězného nápadu a aktivity na hru navazující
Prostřednictvím KC Zahrada udělil British Council dar ve výši 15.000 Kč vítěznému nápadu
modrého týmu na jeho podrobnější rozpracování. Dar byl udělen na dobu časově omezenou,
a to do 30. 6. 2010, kdy mají hráči vypracovat dle předem stanovené struktury podrobnější
popis svého projektového záměru i s nástinem finanční rozvahy. Dar byl udělen poprvé
v historii FCG na území České republiky a dovolil většině z vítězného týmu věnovat určitou
část času na koncepční a programové propracování a podrobnější vizualizaci vítězného
nápadu. Při dotazu na členy týmu, nakolik se proměnila obsahová struktura vítězného
nápadu od okamžiku, kdy se odehrála hra až do okamžiku o necelé tři měsíce později, zněla
odpověď, že obsah se proměňoval zejména v závislosti na finančních limitech, které členové
týmu postupně definovaly. Což je proces zcela přirozený. Zároveň se zástupci modrého týmu
vyjádřili, že pro skutečně propracovaný projektový záměr by potřebovali ještě minimálně 6
dalších měsíců, které by mohli práci věnovat. I to je proces naprosto přirozený, zejména
pokud jde o tzv. seed granty, které se zpravidla udělují na dobu 6 až 12 měsíců. Do budoucna
bude klíčové dále pokračovat v aktivitách, které naváží nejen na práci modrého týmu a udrží
zapojení jeho aktérů v rovině spolupracující, avšak úspěšnost budoucí realizace bude záviset
také na faktu, nakolik si některý z členů vítězného či ostatních týmů vezme konkrétní nápad
z FCG za svůj a povede ho kupředu jako jeho nositel. V tomto směru je podstatné úsilí KC
Zahrada, která plánuje návazné aktivity pro hráče FCG, a to zejména vzdělávacího
charakteru.
Výsledky hry byly prezentovány na festivalu Urban Buran 2010 a Street For Art 2010
obyvatelům Jižního Města prostřednictvím prezentace nápadu vítězného týmu a dokumentu
natočeného v průběhu hry o práci a nápadech jednotlivých týmů.
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III.1.7 Závěr
Spisovatel Italo Calvino ve své knize Neviditelná města (jíž obdrželi zástupci vítězného týmu
jako součást ocenění) píše, že „...město/část města nevypráví o své minulosti, je v něm
obsažena jako rýhy na dlani, je vepsaná do nároží ulic a domů, do schodištních zábradlí...
každá část města je poznamenaná vrypy, zářezy či kresbami minulosti...“
Jižní Město je městem velmi mladým, je mu necelých 40 let. Jeho historie a paměť je ještě
psána, intenzivně formuje rýhy na své dlani, vepisuje historii do nároží ulic nebo ji teprve
objevuje, kreslí vrypy, zářezy a obrazy, které se stanou součástí její historie.
V jistém smyslu však stojí na křižovatce svého vývoje, intenzivně regeneruje, zabývá se
záměrem dobudovat město na půdorysu původních plánů ze 60. let, které navazovaly na
koncept „zahradního města“. Zároveň si je vědomo závažné otázky nejen fyzické regenerace
panelových domů tak, jak uvádí na svých stránkách: “...ta musí být nutně doprovázena
souběžným procesem sociálních, ekonomických i kulturních změn v území – vytvářením
podmínek pro výhodné investice, pro výstavbu žádoucí z hlediska rozvoje sídliště, pro tvorbu
pracovních příležitostí, pro zachování příznivé sociální struktury a pro zkvalitnění
společenského a kulturního života obyvatel.“ Sociální regenerace provázející onu fyzickou je
náročným procesem. Proto, aby byla úspěšná, potřebuje „tvořivý občanský život (creative
citizenship), tedy schopnost využívat rozmanité činnosti, dovednosti a hodnoty veřejné,
soukromé a občanské sféry tak, aby ve vzájemné spolupráci dosáhly konsenzu, který má
dostatečně uspokojivé výsledky pro všechny zúčastněné aktéry.“ (Landry). Uspokojivý
konsenzus pro všechny zúčastněné aktéry znamená, že se lidé, občané, mohou identifikovat
s místem, kde žijí, že jsou schopni v něm budovat svou osobní identitu, žít vlastní příběhy,
bavit se, setkávat, objevovat, smát se, snít, obchodovat, hrát si, plakat, odpočívat, pracovat,
milovat, kreslit, číst, venčit psy, jezdit na in-linech atd. To vše charakterizuje v pojetí
konceptu kreativních měst místo, kde se dobře a kvalitně žije, pracuje a odpočívá – Kreativní
město.
Věříme, že Future City Game přispěla Jižnímu Městu důležitým dílem k naznačení toho, co
může představovat tvořivý občanský život či společný konsenzus, a stala se tak jedním z
odrazových můstků na cestě k budoucí tvořivé historii Jižního Města.
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IV.1 Příloha 1: Obrazová dokumentace
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IV.2 Příloha 2: Program hry na Jižním Městě

Městská část Praha 11 se jako první pražská čtvrť začlení díky spolupráci s KC Zahrada,
ProCulture/Otevřenou společností, o. p. s., a British Councilem do mezinárodního projektu
Creative Cities. Ústředním tématem a cílem Kreativních měst, jak zní český překlad tohoto
projektu, je hledat nové možnosti a inovativní přístupy pro zkvalitňování života ve městech.
Jednou z částí projektu a zároveň nástrojem, jak je možné nastartovat inovativní procesy ve
městech, je Future City Game – hra Budoucí město, která v městské části Praha 11
proběhne ve dnech 12. a 13. března 2010 na téma Kulturně společenský prostor Jižního
města.
Akce probíhá ve spolupráci Městské části Praha 11, kulturního centra Zahrada s organizací
ProCulture/Otevřená společnost, o. p. s., a British Councilem.

Future City Game na téma Kulturně společenský prostor Jižního Města
místo: kulturním centru zahradaKC, Malenická 1784, Praha 4, velký sál
Program:
pátek 12. března 2010
8:30
zápis účastníků u čaje a kávy
9:00
úvodní slovo
představení tématu hry
pravidla hry
9:30
začátek hry – seznamovací kolečko
10:00 1. krok
začátek hry – globální výzvy/problémy formující město Praha a evropská města
10:30 2. krok
lokální výzvy/problémy formující Jižní město
11:30 3. krok
budoucí perspektivy Jižního města
11:50 4. krok
jak docílit vize kvalitního kulturně společenského života pro obyvatele Jižního města
12:50
13:30 5. krok
14:00 6. krok
15:00 7. krok
16:00

oběd (v místě konání hry)
výběr nejlepšího nápadu
představení ideje
plán ověření vybrané myšlenky v praxi
závěr prvního dne hry

sobota 13. března 2010
8:30
sraz účastníků
8:45
program dne, pravidla práce v terénu
9:00 8. krok
testování nápadu v terénu a příprava výsledné prezentace nejlepšího nápadu
12:30
oběd (v místě konání hry)
13:30 9. krok
výsledná prezentace nejlepšího nápadu
15:30 10. krok volba nejlepšího nápadu a nejlepší presentace
16:00
vyhlášení vítěze soutěže
16 :00-18:00
závěrečný raut a diskuze o využití nápadů v praxi
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IV.3 Příloha 3: Pozvánka na hru
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IV.4 Příloha 4: Prezenční listina
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IV.5 Příloha 5: Mediální monitoring
Agentury
ČTK - Lidé vymýšleli, jak zlepšit život na Jižním Městě
Tisk
MF Dnes, 4. března 2010 – Hra o budoucnost Jižního Města (aba)
MF Dnes, 13. března 2010 – Týmy soupeří o proměnu Jižního Města (aba)
Právo, 13. března 2010 – Lepší život na sídlišti (ČTK)
Pražský deník, 13. března 2010 – Lidé vymýšleli, jak si zlepšit život (ČTK)
MF Dnes, 18. března 2010 – Navrhli, co jim chybí (Eva Fryšarová)
Rozhlas:
ČRo Regina - Obyvatelé Prahy 11 se mohou podílet na budoucím vzhledu svého okolí
Šárka Krososková 12. 03. 2010
www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/706385
Internet
Archiweb - Lidé vymýšleli, jak zlepšit život na Jižním Městě
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=8337
Pressweb: Jižní Město v roce 2020
http://www.pressweb.cz/tiskove-sdeleni/39273-jizni-mesto-v-roce-2020
Praha11.cz: Soutěž Future City Game
http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-zije/aktuality-z-prahy-11/soutez-future-city-gamevymyslete-jizni-mesto-v-roce-2020.html
Televize
TV Praha 11 - Future City Game v KC Zahrada
http://www.tvpraha11.cz/index.php?file=2905&dil=168
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