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Spolek Naše Pitkovice 

• Založen v březnu 2017 za účelem vytvářet v Pitkovicích živou sousedskou komunitu a dobré místo pro život.

• Na činnosti spolku a přípravách akcí se podílí na 30 dobrovolníků.

• V prvním roce činnosti organizace několika úspěšných akcí – dětský karneval (účast 80 lidí), kolohraní (účast

130 lidí), pitkovické sousedské slavnosti (účast 130 lidí), drakiáda (účast 150 lidí), rozsvícení vánočního

stromu (účast 250 lidí).

• V roce 2018 plánovány další ročníky již zavedených akcí (karneval, sousedské slavnosti, drakiáda, rozsvícení

vánočního stromu) a některé nové akce (úklid Pitkovic v rámci akce Ukliďme Česko).

Pitkovické slavnosti, září 2017 Drakiáda, říjen 2017
Křest vánočního stromu, prosinec 2017



Kalendář akcí na rok 2018 

• 24. 2. 2018 – dětský karneval (divadlo U22)

• 7. 4. 2018 – ukliďme Česko, ukliďme Pitkovice

• 9. 9. 2018 – Pitkovický chodník

• 13. 10. 2018 – drakiáda

• 10. 11. 2018 – lampionový průvod

• 1. 12. 2018 – rozsvícení vánočního stromečku

Kolohraní, květen 2017

Kolohraní, květen 2017

Kolohraní, květen 2017



Nadace Via a program Živá komunita

• Nadace Via je nezávislá česká nadace, která od svého založení v roce 1997 podpořila na 4 000

projektů podporující komunity, filantropii a vzdělávání – http://www.nadacevia.cz/o-nadaci-via/.

• Program Živá komunita podporuje lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě.

• V rámci programu je aktuálně možné získat grant 20 000 až 80 000 Kč. Matching dárcovské kampaně

až do výše 20 000 Kč.

• V roce 2017 bylo podpořeno celkem 44 projektů, mezi nimi i projekt „Sejdeme se v parku“, na který

získaly Naše Pitkovice maximální možnou částku ve výši 100 000 Kč.

http://www.nadacevia.cz/o-nadaci-via/


Sejdeme se v parku

• Rádi bychom zvelebili veřejné prostranství a vytvořili nové místo pro setkávání.

• Konkrétní podoba změn v parku u dětského hřiště v ulici Strakošová (parc. č. 219/62) vzejde z veřejné

diskuze s občany a ve spolupráci s odborníky a místní samosprávou (1. setkání s veřejností se

uskutečnilo v sobotu 3. března 2018, 2. je plánováno na srpen).

• Možnost uspořádání dárcovské kampaně, abychom získali další finanční prostředky pro realizaci

záměru.

Pozemek parc. č. 219/62 ve správě MČ Praha 22Park/prostranství okolo dětského hřiště



1. společné plánování 

• Po krátké obhlídce místa následovala práce ve skupinách a společná diskuze s hlasováním.

• Náměty byly různorodé: trampolína, grilovací místo, rozšíření herních prvků na hřišti, basketbalový

koš, veřejná knihovna, komunitní zahrada, posezení ve skupině, posezení dětí ve stínu.

• Účastníci setkání se shodli na záměru vybudovat dřevěný altánek – nejvíce hlasů pro posezení ve

skupině a pro posezení dětí ve stínu.

Výsledek hlasováníJedna z pracovních skupin



Dřevěný altánek 

• Zadání: altánek by měl poskytnout stín a zázemí pro posezení více lidí, dodatečně možnost využití při

veřejných akcí.

• Návrhu se ujal Ing. Stanislav Běhal.

• S vypracovanou dokumentací následovaly schůzky a projednávání záměru na radnici MČ Praha 22 –

Rada MČ, odbor výstavby, odbor životního prostředí a dopravy, odbor správy majetku.

• V této chvíli máme od MČ Praha 22 souhlas s umístěním altánku na obecním pozemku.



Dřevěný altánek – návrh a umístění 



Variantní řešení – posezení pod platany 

• Zadání: variantní řešení by mělo zajistit stín a možnost posezení, více zeleně, méně betonu.

• Návrh připravil Ing. Stanislav Běhal.

• Umístění platanů bude třeba projednat s odborem životního prostředí a dopravy a s odborem správy

majetku, abychom získali potřebný souhlas vlastníka pozemku.





Park – pozemky ve správě MČ Praha 22  



Kontakt

Naše Pitkovice, z. s.

Email: nasepitkovice@gmail.com

www.nasepitkovice.cz, www.facebook.com/nasepitkovice
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