Pořadové číslo projektu:

29

Název projektu:

Kulturně-komunitní centrum na Praze 10

Popis projektu:

Navrhovatelé navrhují vybudování “cool” místa v prostoru školního
dvora strašnické secesní školy, které by sloužilo k setkávání lidí.
Záměrem je vytvoření prostoru pro různé aktivity, např. letní kino,
workshopy, přednášky, sportovní akce, veřejná knihovna, divadlo,
výstavy, vernisáže, foodfestivaly, hamakový háj, atd.

Navrhovatel projektu:

Jakub Kopecký a Kajetán Čásenský

Lokalita:

Strašnice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

300.000 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Pozemek uveden jako nevhodný k realizaci
- s navrhovatelem je vyjednáváno o změně lokality

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Strašnice

Název návrhu*:

Kulturně-komunitní centrum na Praze 10

Lokalita, které se
návrh týká*:

Strašnice

Identifikace
navrhovatele:

Jakub Kopecký a Kajetán Čásenský

Adresa trvalého
pobytu:

E-mail*:
Telefon*:

Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Školní dvůr strašnické secesní školy na adrese Mrštíkova 200/36
100 00 Praha 10.
Objekt je dostupný 2min pěší chůzí z metra Strašnická
Souřadnice: 50.073115, 14.492379

Odůvodnění
návrhu*:

Chceme navrátit zašlou slávu místu, které si ho zaslouží. Chceme využít krásný
prostor školního dvora a ne se na něj jen dívat přes mříže z ulice. Chceme objekt
zrevitalizovat a na jeho místě vytvořit něco jako komunitní centrum, které tady
chybí. Chceme zde pořádat sportovní, kulturní či vzdělávací akce a vytvořit tak
místo, kde by se nejen občané Prahy 10 scházeli. Věříme, že školní dvůr je k tomu
skvělým objektem a jsme přesvědčeni, že takové místo na desítce stále není.
Stačí jen projevit iniciativu, uklidit samotný dvůr, z palet vyrobit sezení a pak
objekt zpřístupnit a náležitě se k němu chovat a pečovat o něj. Jsme mladí, plní
energie a touhy změnit Prahu 10 k lepšímu!

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

V současné době se obrovská plocha bývalého školního dvora k ničemu
nevyužívá. Je uzamčená, zarostlá a zcela nepřístupná pro veřejnost. Obyvatelé
okolních domů mohou pouze přihlížet tomu, jak dvůr den ode dne chátrá. Jeden
z nejhezčích prostorů poblíž stanice metra Strašnická se tak pomalu mění v

ostudnou ruinu plnou nepořádku.
Strašnicím chybí nějaké "cool" místo, které by spojovalo lidi. Letní kino,
workshopy, přednášky, sportovní akce, veřejná knihovna, divadlo, výstavy,
vernisáže, foodfestivaly, hamakový háj nebo prostě jen místo, kam si lidé přijdou
odpočinout a třeba se jen dobře pobavit a občerstvit se. To je náš cíl.
Zamýšlený stav*:

Jak toho docílit? Energii a entuziasmus máme. Stačí už jen malá finanční podpora
na předělání "kůlny" která je dnes plná smetí od bezdomovců v komunitní
základnu. Odvézt odpad, vše vyčistit a vyrobit z palet první stoly a sedáky pro
návštěvníky. Peníze bychom rádi použili na úpravu povrchu a vzniku sportovních
hřišť či relax zóny.

Kvantifikace osob
zasažených
108 993
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

300 000 Kč

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Fotografické přílohy:

