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KOHO VOLÁ MĚSTO?

Město se stává domovem pro stále více lidí. Někdy si ho představujeme jako křehký a složitý organismus, kde 
je vše provázané. Má spoustu funkcí, nejenže v něm bydlíme, ale můžeme si v něm například hrát, sportovat, 
nakupovat, odpočívat, pracovat nebo se přepravovat z místa na místo. Pozornost a péče, kterou městu věnujeme, 
se nám vrátí v lepší kvalitě života.

A rozvoj města je dlouhodobý proces, který nikdy nekončí. Jak bude město vypadat v budoucnosti, kdy v něm 
budeš žít ty a tvoje děti, se plánuje už dnes. Právě proto jsme vytvořili tento zápisník. Díky němu si zkusíš město 
zmapovat a podívat se na něj jinýma očima. Zjistíš, kdo se o něj stará a jak se vyvíjí v čase. A hlavně věříme, že tě 
může dovést k přemýšlení o tom, jak můžeš město sama či sám ovlivnit. Každý z nás totiž může alespoň malou 
změnou pomoci místu, na které dosáhne a ke kterému má vztah. Stačí mít otevřené oči.

Věříme, že se tato knížka stane tvou inspirací pro plno malých i velkých nápadů. A ty přijmeš výzvy a dobrodružství, 
která na tebe při objevování města čekají. V ruce máš živý a kreativní deník, který podporuje přemýšlení, diskusi 
a spolupráci – doma, ve škole, mezi kamarády nebo třeba v oddíle. Město tě volá, vítá a potřebuje.

Jak by vypadalo 
tvé město snů?

Kde je ti ve 

městě dobře?

V jakém městě budeš chtít žít?
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Ahoj, já jsem Bětka. 
Vyrostla jsem ve městě 

a mám ho hrozně ráda. Lidi, ruch, 
obchody, kulturu… Ve městě 

jsem zkrátka jako ryba ve vodě.

Hrozně mě baví vymýšlet 
a organizovat různá setkání. 

Ve škole mám s kamarádkami na 
starosti třeba Zahradní slavnost 

a chceme se pustit do Dne 
Země pro malé děti.

Já jsem urbanistka Bára. 
Moje práce je přemýšlet nad celým 
městem a lidmi v něm. V hlavě mám 

plány, jak lidská sídla měnit tak, aby 
vyhovovala všem svým obyvatelům. A taky 

světu, který se hrozně rychle mění.

Snažím se, aby se nám ve městech společně 
dobře žilo. Měla by to být zdravá, 

spravedlivá a bezpečná místa pro život. 
A proto hledám spolu s kolegy cesty, 

jak toho dosáhnout. 
Teď zrovna plánujeme proměny 

náměstí nebo vznik nové 
udržitelné čtvrti.

Čau, jmenuji se Ben. 
Na městě mám rád hlavně parky 

a zeleň vůbec. A taky různá stará 
opuštěná místa. A ta, kde se dá 

jezdit na skejtu.

 Z města často utíkám do přírody, 
ale rád se zase vracím. Baví mě 

něco kutit, a tak přemýšlím, jestli 
nevylepšit třeba naši školní 

zahradu…
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OBJEV MĚSTO
„Nevíš-li, kam patříš, nevíš, kdo jsi.“

Wallace Stegner

1. kapitola 
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MOJE KOMUNITA

Co je to komunita? 
•   Skupina lidí, kteří žijí ve vzájemné blízkosti a spojují je společné zájmy a vzájemná pomoc.
•   Je to jakékoliv vnímání společného „dobra“, které může být vytvořeno mezi lidmi.
•   Jsou to lidé žijící v určité oblasti, kteří jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí.

Kde se cítíš být jako doma?  
Zkus napsat svoji „vesmírnou“
adresu a označit, co všechno 
považuješ za svůj domov. 
Je to dům, ve kterém bydlíš, 
nebo třeba celý stát?

Co je to komunita podle tebe? 
Kdo patří do tvé komunity? 
Proč tomu tak je?

MOJE ADRESA VE VESMÍRU

MOJE ADRESA VE VESMÍRU

Dům

Ulice

Část města/čtvrť
Obec

Okres

Kraj

Stát

Kontinent
Polokoule
Planeta
Soustava

Galaxie

p
J

Všude dobře, 
na mléčné 

dráze nejlíp!
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Využívám ho... 

JAK DALEKO JE…

Místo

Zeleň (les, park)

Obchod s potravinami

Hřiště

Jiné sportoviště (např. bazén)

Škola

Kino nebo divadlo

Knihovna

DOPLŇ DALŠÍ MÍSTA

Vzdálenost
…každodenně? …každý týden? …jednou za měsíc?

Představ si, že ráno vstaneš z postele. Jak 
daleko to máš na místa, která jsou důležitá 
a potřebuješ je?

Jaká tři místa jsou pro tebe nejdůležitější?

Kam doskáče 
ranní ptáče?
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Do mapy zakresli místa 
(každou kategorii jinou barvou):

POCITOVÁ MAPA MÍSTA

MÍSTO PRO TVOJI MAPU

Vyber lokalitu, které se chceš věnovat. Může to být ulice, čtvrť, celé město nebo 
jeho část. Zkrátka oblast, kterou třeba dennodenně procházíš a je ti blízká. 
Nakresli její mapu. Neměly by v ní chybět silnice, ulice a další orientační body 
(řeky, potoky, železnice, významné budovy, stromy, parky).

Proč na mapě nesmí chybět právě 
tato místa?

Moje nejoblíbenější místo je…

Tady se mi to fakt nelíbí...

Místo, které by potřebovalo největší změnu, je...

Do pocitových map svého okolí můžete nahlédnout i online na 
www.data.brno.cz www.data.brno.cz nebo na www.pocitovemapy.cz.www.pocitovemapy.cz.

krásná
ošklivá nebo zanedbaná
nebezpečná
kde se lidé setkávají
tajemná, posvátná, magická (místa, kde by se mohl stát zázrak)jedinečná, o kterých ale málokdo ví

1.
2.
3.
4.
5.

6.

A tohle je místo 
jako z hororu…
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Nezoufej, třeba 
se tady stane 

zázrak.
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Představ si, že bys ho měl/a popsat návštěvníkovi, který ho nikdy neviděl. Co bys o něm řekl/a?

Proč sem chodíš?

Proč ho máš rád/a?

 Kdo místo obývá? Vytvořil ho člověk, nebo příroda?

Napadá tě nějaká změna, která by místu prospěla?

Jak by místo vypadalo z pohledu dravce — z výšky? 
Nebo naopak okem mravence?

Jak místo vypadalo před 100 nebo 200 lety? 
Co zde bylo možné zažít?

MÍSTO MÉHO SRDCE
Máš nějaké místo, které máš úplně nejradši? Možná tam zažíváš 
nějaké dobrodružství, možná klid, nebo se ti zkrátka jen hodně líbí.
Zakresli ho na mapu obce.

Ale voda 
v tomto rybníce 
tenkrát sloužila 

k pohánění 
strojů.

e 
a 

da?

a?

y? 

Ale voda 
v tomto rybníce
tenkrát sloužila

k pohánění 
strojů.

Ještě před 100 letY 
tu býval rybník. 
Teda, to by bylo 
dnes koupání!
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Zkusíš toto místo nějak představit ostatním? Můžeš ho vyfotit, 
nakreslit, napsat o něm básničku, písničku… Někdy si ale chceme naše 
místa nechat jen pro sebe. I to je v pořádku.

Proč mít své osobní místo?

Zkuste vydat se ven a toulat se po okolí, jen tak, tiše a bezcílně, a třeba tak objevíte své osobní místo. Jen 
tak si buďte a vnímejte okolní prostor. Možná se stane, že se vám onen prostor sám otevře a ukáže podoby 
či části, výhledy, zvuky či vůně, jaké jste dosud neznali. To, co se vám doteď jevilo jako nezajímavá kulisa, 
může se najednou stát středem vaší pozornosti. Dívejte se, čichejte, poslouchejte sebe uvnitř a vně to, co vás 
obklopuje. Možná dojde k propojení, k pocitu sounáležitosti a přináležení: já a tento strom, tento kout v parku 
či na školní zahradě, svah u hřiště, lavička, zákoutí v tiché ulici patříme k sobě. Našli jste své osobní místo, 
na které se můžete vracet ve chvílích radosti, smutku, toužíte-li po zklidnění, po ponoření do přítomnosti, po 
osvěžení, po vystoupení z běhu světa a ztišení, po prožití posvátna.

Můžete tam psát deník, prožívat své vzpoury a lásky a přátelství. A to je moc dobře, protože svá osobní místa 
všichni potřebujeme. Pomáhají nám být sami sebou.

                        Blažena Hušková
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HLEDEJ…

Jak dobře znáš místo, kde žiješ? Zkus najít a vyplnit co nejvíce 
políček. Objevil/a jsi něco, co Tě překvapilo?

Výhled do okolí

Místo setkávání lidí

Tři různé fasády

Městské zákoutí

Tajemné místo

Místo, ke kterému 
se váže příběh

Místo plné barev

Místo, které voní„Divočina“

Vodní prvek

Zajímavá budova

Ptačí budka / krmítko 
/ hnízdo

16

ZZJůůů! Já jsem 
v Brně objevila 
fasádu plnou 

mravenců!

jsjs
je
ln
ců

Jůůů! Já jJůůů! Já j
v Brně obj
fasádu pl

mravenc

Tak to máme!
fasáda s básničkou, 

fasáda 
s genetickým 
kódem, fasáda 
s pyramidou.
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MOJE INSPIRACE
Pětilístek o městě

Báseň ze jména

Město může být jako báseň! 
zkusíš napsat tu svoji? 
A to tak, že každý řádek bude 
začínat písmenem z tvého jména.

Barevné Brno (báseň od Jany)

Jiskry a barvy, plné života a ruchu

Ale i zeleně, kde můžeš být sám v tichu

Než projdeš kolem Petrova, zaslechneš zvony

A cinkání a příběhy, staré jako zdejší stromy.

Tvá báseň

Na první řádek napiš jméno místa, kde 
žiješ. Pak pokračuj na dalších řádcích. 
Jaké to místo je? Co dělá? Jaká věta 
ho nejvíc vystihuje? 
K čemu bys ho přirovnal/a?

Název místa

... jednoslovný opis místa (přirovnání)

Dvě slova o tom, jaké místo je.

Tři slova popisující, co místo dělá.

...to podstatné o místě

Ukázka:

Brno

Živé Přátelské
Tepe    Vítá  Inspiruje
Brno je můj domov.

Řeky

h

z
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1.  Zoom do lokality
Zaměř se na zajímavé detaily, které dělají tvé místo jedinečným. Mohou to být části historických domů, domovní 
znamení, graffi  ti, fotky z místních slavností anebo třeba zajímavé obchody. Cokoliv, co podle tebe vypovídá 
o místě, kde žiješ, a dělá ho jedinečným.

2.  Stejné, ale jiné
Zkus si vybrat nějakou úplně běžnou věc, kterou denně často vídáš – okna, stromy, dveře, vývěsní štíty obchodů. 
A teď tu věc vyfoť, co nejvícekrát. Kolik různých stromů nebo oken najdeš ve svém okolí?

3.  Pestrá fotovýzva
Vyfoť místa, která se hodí k různým přívlastkům. 
Inspiraci hledej na lístečcích.

4.  (Ne)známí lidé
Přemýšlej nad lidmi,
které denně potkáváš, ale neznáš je. 
Prodavačka, policista, učitel… Zeptej se jich, 
jestli je můžeš vyfotit. Nejlépe v místě, kde je 
vídáš nejčastěji. 

OKEM FOTOGRAFA

Vezmi mobil nebo foťák a vyraz do terénu. Čekají 
tě čtyři fotovýzvy, při kterých objevíš své okolí. 
Podíváš se na známá místa jinýma očima. Do které 
výzvy se pustíš? S fotkami se můžeš pochlubit na 
sociálních sítích nebo vytvořit malou výstavu.

krásné

plné barev

nebezpečné

zábavné

bezpečné

přátelské

tajemné

rušné

vlhké

klidné

čisté

opuštěné

A taky jeden 
pěkně tmavý 

dvorek.Tak to máme 
89 úplně 

jiných dveří! 

výzva

Ne každý rád 
pózuje před 

objektivem. Takže 
nejprve je potřeba se 
domluvit, jestli lidé 

o focení stojí. Souhlasí 
také s následným 

použitím 
fotografií? 
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5.  Zmizelá místa
Zkus najít staré fotografi e ze svého okolí a vyfotit stejná 
místa dnes. Co na nich zmizelo a co naopak přibylo? Jak 
na tebe změna působí? Podobně můžeš zkusit zalovit 
v rodinném albu. Zkusíš vyfotit sebe tak, aby ses co 
nejvíce přiblížil/a svým předkům na fotografi i?

O tom, co zmizelo, je i báseň Jana Skácela.

Co v Brně zmizelo?

V jedné písničce se zpívá „co bylo, je pryč jednou 
provždy a stesky jsou k ničemu”. A platí to 
i o Brně. Na každém kroku najdeme stopy 
zmizelých staveb, areálů a tras. Třeba takové 
náměstí Svobody byste před 160 lety skoro 
nepoznali. Stával na něm veliký kostel svatého 
Mikuláše.

Jan Skácel – Zahradnictví tety Marie

(Odlévání do ztraceného vosku)
A někdy divukrásně pršívá
déšť padá na Brno a stromy blízko cest
jako když kdysi teta Marie
kropila z konve saláty a chřest
Záhony dávno srovnal buldozer
a dávno stojí panelový dům
tam kde dařilo se modrým kedlubnám
a jako dětství sladkým angreštům
A teta Marie už také dávno není
(co všechno voda za ta léta vzala)
občas však v Brně divukrásně prší
jako by teta šeřík zalévala

Lidé se mění a s nimi 
i město. Vyvíjí se, roste, něco 
ztrácíme, jiné věci vznikají. To, 

že se místa kolem nás stále 
mění, je normální. Některá ale 
chráníme a jejich ztrátě nebo 
poškození se snažíme bránit. 

Nesou svědectví nejen o dobách 
minulých, ale i o tvořivosti 

našich předků. Takovým místům 
říkáme památky. 

Mikuláše.

Víte, co mě vždycky mátlo? 
Že v Brně vystupuju na 

zastávce Zimní stadion, ale 
žádný tam není. A pak jsem 

zjistil, že tam hala 
s ledovou plochou vlastně 
docela nedávno skutečně 

stála.
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ŽIVOT MĚSTA
„Pod zdánlivě všedním povrchem tvořeným budovami, 
poli, cestami, skalami, mosty a potoky se všude skrývá 
bohatství a energie příběhů. Stačí trochu víc otevřít oči 
a objevíme opravdovou zlatou žílu; napojíme se tak 
na bohatství našich obcí a ono se stane součástí naší 
paměti a můžeme je sdílet a s láskou ochraňovat.“

Delia Clark, Steve Glazer, přeložila Blažena Hušková

2. kapitola 
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Město je společenství lidí, kteří spolu chtějí žít na jednom místě. Je to místo setkávání. Netvoří ho jen domy, 
ulice a obchody, ale hlavně lidé.

To, že město funguje, často ani nevnímáme. Teče nám voda, uvaříme si čaj, můžeme jít do školy nebo knihovny.  
Chod města zajišťují zvolení politici, úřady a společnosti. Důležité jsou různé podniky a nesmíme zapomínat na 
místní spolky, jako jsou dobrovolní hasiči, skauti a aktivní občané. 

Zkus za minutu napsat co nejvíce 
profesí, které jsou pro chod 
města nezbytné. Kolik jich je?

KDO SE STARÁ O NAŠE MĚSTO? 

Na tvorbě a fungování města se může dle svých možností podílet úplně každý.

Co se děje pod 
našima nohama?

Přemýšleli jste někdy na svých 
cestách městem nad tím, co se 
ukrývá pod vašima nohama? 
Nejen středověké chodby, 
ale také parovody, teplovody, 
plynovody, kolektory, vodovody, 
kanalizační potrubí, elektrické 
kabely nebo optické sítě vedoucí 
internet. Věděli jste, že například 
splašky, které spláchneme 
v Brně, tečou v potrubí, které je 
stejně dlouhé jako silnice z Brna 
do Paříže?  Nebo že pitná voda 
putuje do Brna 80 kilometrů? 
Tohle neviditelné město 
pod městem dělá náš život 
pohodlným. A je za ním práce 
řady lidí...
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Město je i tvoje!
Město může být prostorem i pro tvé sny a plány. Neboj se oslovit starostu nebo starostku, když máš nápad, jak 
město vylepšit nebo co v něm chybí. Nemusí se to podařit hned, ale každý podnět má smysl.

Kdo ve městě pomůže, když…

Proč je potřeba plánovat?

Ve městě mají různí lidé různé zájmy. Někdo by chtěl třeba rozšiřovat parky, jiný stavět byty a garáže nebo 
třeba obrovský mrakodrap. Proto rozvoj musí řídit městský úřad. Každé město a jeho potřeby se vyvíjejí stejně 
tak, jako mají různé potřeby v průběhu svého života lidé. Vznikají proto územní a strategické plány, které nám 
říkají, jak bude v budoucnosti území využito a na co všechno se má město do budoucna zaměřit. 

Důležitá čísla

Záchranná 

služba

Policie

Hasiči  

Evropská 

tísňová lika 

Městská 

policie  

155

158

150

112

156

…se ocitneš v nebezpečí

…hoří

…jsi nemocný

…máš nápad, jak město vylepšit

…tě ohrožuje automobilová doprava

…objevíš černou skládku

…nemáš kde trávit volný čas

…je něco rozbitého na hřišti či ulici
Jsi ty nebo někdo jiný v nebezpečí?

Objevila jsem 
aplikaci „Brňáci pro 

Brno“, kde můžu 
nahlásit černou 

skládku, o kterou 
jsem zakopla na 

procházce.

V Brně pracuje každý 
den asi pětistovka strážníků, 

kteří řeší nejrůznější problémy 
- od pomoci ztraceným cizincům 
přes odchyt nebezpečných zvířat 

až po zásahy proti agresivním 
lidem. S náhlými zdravotními 
komplikacemi zase pomáhá 

záchranná služba, která řeší 
až 900 tísňových hovorů 

za den. Asi 300 z nich končí 
výjezdy k pacientům.

Kdyby něco, 
tak já mám 

v mobilu aplikaci 
„Záchranka“.



28

Zkus se nejdříve zamyslet…

Zastav se nad následujícími oblastmi… 

Třeba Brno nabízí novou možnost podat občanský návrh přes Dáme na vás!

Chybí mi tu 
nějaký místo na 
setkávání pro 

nás starší.

Bydlení

Školy, 
vzdělávání

Péče 
o potřebné 

Bezpečí 

Volný 
čas

Doprava

Zdraví

Zeleň 
a parky

Práce a pracovní
příležitosti

Obchody 
a další služby

Chceš navrhnout změnu? Nebo třeba úpravu či vybudování nějakého 
prostoru ve městě?

Napadá Tě, které oblasti a jak by šly vylepšit? Pokud ano, můžeš 
o tom napsat článek, vytvořit plakát nebo rovnou oslovit starostu 
či starostku městské části. Poradit se o tom můžeš s kamarády, ve 
škole, ve skautu, doma v rodině, zkrátka s někým, s kým si dobře 
rozumíš.
š

j y

PROČ? 
ho potřebujeme

KDO? 
se o místo bude 
moci starat

KOLIK? 
by to stálo

PRO KOHO?
má daný prostor sloužit

JAK? 
by místo mohlo 
vypadat

CO?
se na něm bude dát dělat 
a jaké aktivity a funkce nabídne

Přesně. Jak tě 
přestane bavit 

dělat bábovky na 
pískovišti, nemáš 

kam jít.
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Říká se, že nemáme soudit nikoho, dokud neujdeme alespoň kousek v jeho botách. Tím je myšleno, že se 
máme zamyslet nad tím, co ten druhý právě prožívá.

Schopnosti vcítit se do druhého říkáme empatie. A je moc důležitá. Umožňuje nám vidět situaci z různých 
úhlů pohledu.

V CIZÍCH BOTÁCH

Představ si, že Tvůj kamarád prohraje zápas, který pro něj byl 
hodně důležitý. Jak můžeš reagovat?

Posmívat se mu, ale to 
žádný opravdový kamarád 
neudělá...

Začít ho utěšovat, že se nic 
nestalo...

Zeptat se jej, jak se cítí. A zkusit si představit, jak by 
bylo tobě, kdyby ses na něco dlouho připravoval/a
a nepodařilo se ti to. Vyjádřit svoje pochopení. 
To je empatie…

Schopnosti vcítit se do druhého říkáme empatie. A je moc důležitá. Umožňuje nám vidět situaci z různých 
úhlů pohledu.
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A

A

A

A

B

B

B

B

Každý člověk ve Tvém okolí řeší své starosti. Jaké je to asi v jeho 
botách? Vyzkoušej si to. Prohlédni si následující situace a zkus 
napsat, jak se asi tito lidé cítí.

Maminka má hodně práce, musí teď pracovat i o víkendu.

Paní sousedce zemřel manžel.

Můj kamarád se musí odstěhovat a začne chodit na jinou školu.

Tvůj učitel z prvního stupně se ocitnul po autonehodě na vozíku a běžně dostupná místa 
jsou teď pro něj těžko dosažitelná. Jaká reakce tě napadá?

Jaká reakce tě napadá?

Maminka asi musí být hodně unavená, když je tak dlouho v práci a ještě ji toho čeká hodně doma. 
Zeptám se jí, jak jí je a jak jí můžu co nejvíc pomoct.

Paní sousedce je asi hodně smutno.. Nechybí jí někdo, kdo by jí pomohl anebo si s ním 
mohla povídat?

Představ si, že máš kouzelné brýle. Když si je nasadíš, uvidíš, 
co prožívají ostatní. Zkus si projít místo, kde žiješ, s pomyslnými 
brýlemi. Jak se asi cítí ostatní? Co prožívá bezdomovec, paní 
starostka, učitel, prodavač ze samoobsluhy, osoba s horší 
pohyblivostí, vozíčkář, spolužák či spolužačka z ciziny? Někdy 
možná nevíš - a pak je dobré se zeptat. Znáš někoho, kdo chodí 
po vaší ulici s kočárkem nebo o holi, vozíčkáře nebo nevidomého? 
Můžeš ho zkusit oslovit.

TROCHU JINÁ PROCHÁZKA

Empatie a komunikace je moc důležitá pro to, abychom pochopili ostatní a hledali řešení přijatelná pro 
všechny.
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MLUVÍME O MĚSTĚ
Rozdělte se na malé skupiny a vylosujte si některou z otázek. 
Poté o ní diskutujte.
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VYSTŘIHNI 

a doplň 

další!

VYSTŘ
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Knihovna

Park

Nádraží

Banka

Hřbitov

Spalovna

Divadlo 

Pole

Bytové domy

Zahrádky

Kino 

Pošta

Škola

Hřiště

Kavárna

Čistička

Rodinné domy

Kanceláře

Muzeum

Hotel

Mateřská školka

Tělocvična

Teplárna Kluziště alej

Kostel 

Továrna

Nemocnice

Policejní stanice

Zastávka vlaku

Bazén

Les

Sběrný dvůr
Solární 

elektrárna

VYSTŘIHNI 

a doplň 

další!

Cyklostezka

Knihovna HřbitovBytové domy Rodinné domy Kostel 

á žíŠkola Mateřská školka Zastávka vlaku

BankaSpalovna Hřiště Tělocvična Bazén

š Č čí

á š ěě ý ů
Solární

V
a
d
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Z čeho se skládá město? Na jaká místa chodíme? Které budovy potkáváme a využíváme? Jak spolu souvisí?

Je to trochu, jako když pečeme bábovku – potřebujeme smíchat různé suroviny. Když nám nějaká úplně chybí, nebo je 
jí moc, bábovka se nepovede. Stejně tak dobře nefungují například nové čtvrti, kde jsou jen a pouze rodinné domy. Když 
pěšky a po chodníku nedojdete do školy, na hřiště nebo třeba pro chleba a do práce to mají dospělí pekelně daleko, není 
zástavba dobře naplánovaná.

Městské puzzle

MĚSTO SNŮ

Je lepší žít v místě, kde je „mix” různých služeb, nebo kde je jen 
jedna funkce? Jaké jsou výhody a nevýhody obou variant?

otkáváme a využíváme p

Město se stává domovem 
pro stále více lidí. Můžeme si ho 

představit jako křehký 
a složitý organismus. Takové lidské 

mraveniště. Má spoustu funkcí, 
můžeme v něm například sportovat, 

nakupovat, odpočívat nebo se 
přepravovat z místa na místo. 
Když o město budeme pečovat, 

náš život v něm bude lepší.

MÍSTA K BYDLENÍ 
rodinné domy, sídliště, bytovky, univerzitní 
koleje

OBCHODNÍ ČÁST 
(místa, kde nakupujeme a využíváme služby) 
restaurace, obchody, hotely, benzínové pumpy, supermarkety

SLUŽBY
nemocnice, policejní stanice, kina, divadla, knihovny, školy, 

sportoviště, sběrné dvory

PRÁCE 
elektrárny, továrny, sklady, kancelářské budovy

KOMUNITNÍ MÍSTA
kostely, parky, klubovny, hřiště

DOPRAVA
cyklostezky, chodníky, Zastávky, nádraží, letiště, silnice, koleje

PŘÍRODA 
Parky, zahrádky (i ty komunitní), příměstské lesy, louky, pole, potoky, řeky, 

rybníky

NEVIDITELNÉ MĚSTO
Kanalizace, vodovody, optické kabely, elektrické vedení, plynovody, horkovody, 
přenosové stanice mobilní sítě

A jaké město byste si „namíchali” vy? Kde byste chtěli žít? 
Využijte kartičky a zkuste ho sestavit. Popište své město snů. Jaké 
jsou hlavní důvody, proč byste v něm chtěli žít? Zkuste vyslechnout 
také své spolužáky. Sdílení je moc důležité. Město nikomu nepatří, 
a tak hledáme cesty, aby nám v něm bylo společně dobře. Každý 
možná touží po něčem jiném - ale město máme jen jedno.
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Najděte náměstí v blízkosti vaší školy. Jak vzniklo a k čemu sloužilo? 
Jaká je jeho funkce dnes? Kdo ho nejčastěji využívá?
Zkuste ho nafotit nebo nakreslit.

Najdete na něm ...?

Místa, kde se lidé setkávají

Prostor pro různé slavnosti

Sochu nebo jiné výtvarné dílo

zanedbané místo

Něco dalšího, co vás zajímá?

Památník nebo pomník, který připomíná historii…

Historickou budovu

Park nebo jinou zeleň

Místa k odpočinku

Obchody

NA NÁMĚSTÍ
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Zkus se na náměstí na delší dobu zastavit a všímat si dění okolo 
sebe. Pozoruj ostatní lidi a situace, které se zde odehrávají. Vnímej 
i počasí a jak se situace mění podle denní či roční doby.

Lidé na náměstí nejvíce využívají

Na náměstí se nám líbí

Problémy, které vidíme

Rádi bychom změnili

Náměstí svobody 
v Brně

Staroměstské 
náměstí v Praze

Horní náměstí 
v Olomouci

Nyní vytvořte model 
„ideálního náměstí“. 
Můžete ho nakreslit na 
papír nebo v počítači. 
Nebo ho vyrobit 
z nejrůznějších krabic 
a krabiček.

Proč mají náměstí často 
„divný“ tvar?

Tak třeba náměstí Svobody – nejvýznamnější 
a nejživější brněnské náměstí – má tvar 
trojúhelníku. Ten určily dřívější obchodní cesty 
a také bývalý potok, nebo spíše městská stoka, 
která tam tekla. Také Staroměstské náměstí 
v Praze nemá tvar přesného obdélníku. Je to tím, 
že zaoblená uliční čára kopíruje původní cestu 
pro vozy.

V dobách, kdy vznikala středověká města, lidé 
ještě neznali automobily, vlaky a letadla. Sídla 
formovaly staré obchodní cesty a řeky. Klíčovou 
částí tehdy bylo i opevnění. Města rostla a měnila 
se s tím, jak se měnily potřeby i jak přicházely 
historické události. Domy se dostavovaly 
a modernizovaly. Průmyslový rozvoj změnil tvář 
měst – vznikaly továrny i moderní čtvrti, často 
na místě původních osad. Dnes jsou města 
organicky propojená nejen se svým širším 
okolím – metropolitním zázemím –, ale
i s globalizovaným světem.
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DO AKCE
„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina 
přemýšlivých, odhodlaných lidí nemohla změnit svět. 
Ve skutečnosti je to jediná věc, která ho kdy změnila.”

Margaret Mead

3. kapitola 

41
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Pracovat a něčeho dosáhnout v týmu je mnohem lepší, než na to být sám. Jak se říká – víc hlav víc ví (a víc rukou 
toho více dokáže). Každý úspěch je také potřeba oslavit. A taková párty pro jednoho je trochu nuda. 

Lidé jsou různí, stejně jako jejich role v týmu. A nejlepší je, když se vzájemně doplňujete.

ovat a nněč h

Každý, kdo se zapojí do chodu města, 
se může stát takovým místním 
superhrdinou. Zkus popsat sama/samu 
sebe.

JÁ JAKO SUPERHRDINA

JÁ A MŮJ TÝM

MOJE SUPERHRDINSKÉ JMÉNO:

MOJE SUPERSCHOPNOSTI:

S ČÍM BOJUJI:

CO MOHU PRO SVOJI KOMUNITU 
UDĚLAT:

Režisér 
Ráda dávám věci do pohybu. Potřebuji vidět výsledky a nejlépe jich dosáhnout hned.  
Chci, abychom společně jako tým dosáhli CO NEJVĚTŠÍCH úspěchů.  

„A do příště si každý nachystá...”

Rejpal
Umím zhodnotit velké množství informací. Rád promýšlím problémy a také umím 
posoudit nápady ostatních.  

„Musíme si dát pozor na...”

umím 
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Zkus se zamyslet, jaký by byl tvůj „vysněný tým“? Pokud to už víš, 
můžeš doplnit jména konkrétních kamarádů a spolužáků.

Chrlič 
Jsem otevřená a přímá. Chrlím nápady a hledám zajímavá řešení problémů.

„Mám nápad!“ 

Předseda 
Mám přirozenou autoritu. Umím mluvit i naslouchat ostatním a také se 
naladit na ostatní členy skupiny.

„Dnes jsme se potkali, abychom...“

Dotahovač  
Sleduji nápad od začátku až do konce. Věnuji pozornost detailu a vnáším do 
aktivit pořádek.

„Nikdy to nedokončíme, pokud...“ 

Hasič 
Umím naslouchat, snadno komunikuji, povzbuzuji ostatní. Jsem takové pojítko 
celého týmu.

„Dejme tomu nápadu šanci...“

Tahoun  
Jsem praktická a ráda věci organizuji. Vždycky plánuji a promýšlím úkoly.

„Napíšu plán do tabulky, bude to pro nás přehlednější.“

ítko 
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4 TIPY NA AKCE

POTKÁME SE MEZI DOMY

Férová snídaně 
Velký piknik, kdy se ve stejný čas propojí tisíce lidí. Návštěvníci snídaně se sejdou 
a dají tak najevo svůj zájem o to, co jíme. Piknikovací dobroty totiž pochází od  
fairtradových a lokálních pěstitelů. 
Fairtrade je značka zboží, která nám říká, že jeho výrobci za něj dostali férově zaplaceno. 
Více se dozvíte na www.fairtrade.cz. www.fairtrade.cz. Zde můžete také zaregistrovat plánovanou snídani.

Den Země
Velký svátek věnovaný Zemi. Ekologicky motivovaný svátek upozorňuje lidi na životní prostředí. 
Jeho oslava může mít řadu podob od aktivit pro děti přes přednášky až po promítání fi lmů.

Ukliďme Česko
Úklidová akce, kdy lidé z celé republiky zlepšují místa, kde žijí. Aktivní dobrovolníci uklízejí nelegálně vzniklé 
černé skládky a odpadky.

Dáme na vás 
Je nástroj města Brna pro zapojování obyvatel. V něm lidé rozhodují o tom, co se udělá a kam peníze půjdou. 
Nově můžete městu Brnu navrhnout i pouhý nápad, kterým se má město dále zabývat. Skvělý nápad můžete mít 
i vy. 

A jaký je váš nápad?

22. 4. 

BRITÁNIE SLAVÍ NAPLNO

V ostrovní zemi věnují oslavě komunit celý měsíc. Ten je plný akcí na podporu sousedství. A co všechno 
Britové dělají?

     Oslavují vše, co mají společného se svými sousedy (The great get together day).
     Podporují místní neziskové organizace (Small charity week).
     Věnují se osamělým lidem (Loneliness awareness week).
     Děkují dobrovolníkům nebo třeba pečovatelům a lidem, kteří pomáhají v boji s pandemií (Thank you day).
     Podporují přistěhovalce a uprchlíky (Refugees week).
     Zvou sousedy na společný „Velký oběd” a další akce  (The Big lunch, Neighborhood watch week).

Druhá květnová 
sobota

   
   

Zkusíte uspořádat akci pro kamarády a sousedy? Můžete se přidat 
k zavedeným akcím nebo vymyslet svoji vlastní.
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Říká se, že máme dvě ruce. Jednu na to, abychom se starali o sebe, a druhou na to, abychom někomu pomohli. 
Přečti si následující příběhy. 

Jak pomáhají druhým ve volném čase naši kamarádi?

Do jedné ruky pak napiš, jak můžeš jako dobrovolník pomoci 
ostatním, a do druhé to, co by sis přál/a pro sebe.

DARUJ SVŮJ ČAS

Vedou skautské 
družiny

Chodí si hrát 
s dětmi ze školky nebo 
dětského domova

Sbírají 
odpadky

vyzkouším 
nový sport

Nosí starším 
lidem nákupy

Naučím se 
španělsky

Starají se 
o školní zahradu

Organizují 
sportovní 
ligu

denně 
strávím chvilku 
s knížkou

najdu si kamarády 
s podobnými zájmy, 
se kterými mi bude 
dobře

jeden večer 
v týdnu si vyhradím 
jen pro sebe

45

Já jsem teda 
radši se zvířaty. 

A tak pomáhám tím, 
že venčím psy 

z útulku.

Když jsem byla 
malá, naši mě vedli 

k fotbalu a florbalu, 
ale teď jsem se dala na 

lezení a baví mě 
i bouldering.

každý den si 
protáhnu tělo
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Máš tričko, které se ti přestalo líbit? Přečtenou 
knížku? Vyřazený závodní dres? Zakořeněné řízky z tvé 
oblíbené kytky? Spousta věcí, které už nepotřebuješ, 
může být pokladem pro někoho jiného ve tvém okolí.

Co takhle zorganizovat výměnnou akci, na které se 
seznámíš se sousedy, a ještě pomůžeš chránit životní 
prostředí? Nejšetrnější věc je totiž ta nikdy nevyrobená.

JAK NA TO

Můžu darovat: 

Chtěl/a bych si odnést:

SWAPNI TO!

Zkus si napsat svůj 
(ne)nákupní seznam:

1.  DRUHÝ ŽIVOT KNIHÁM
Přečtené knihy největší zbytečnost? Ale kdepak. Na řadě míst se dnes objevují knihobudky, kde si je 
lidé vyměňují. Existují i pojízdné verze, kterými můžeš potěšit například lidi v domovech pro seniory 
nebo kohokoliv druhého.

2.  PENÍZE? NEPOTŘEBUJEŠ!
Swap markety fungují na jednoduchém principu. Přineseš něco, co už nepotřebuješ nebo máš navíc, 
a odneseš si něco jiného. Co takovou výměnu zorganizovat ve třídě, ve škole nebo na jiném místě 
v obci? Vyměnit (swapovat) můžeš jak oblečení, tak i pokojové rostliny, sazeničky, knihy, hračky a hry 
nebo třeba hrnky a jiné drobnosti.

3.  MŮJ NÁPAD
V našich městech se kromě knihobudek začínají 
objevovat také sdílené ledničky nebo třeba 
kontejnery na textil a „dobroskříně“. Do nich 
jednoduše dáš nepotřebné oblečení, které pak může 
udělat radost někomu jinému. Jinde můžeš zanést 
drobné použité vybavení domácnosti do sběrného 
dvora.  A co napadá tebe?

A já masožravku 
za potkana.

nou 
z tvé 
uješ, 
kolí.

é se 
otní 
ená.

pak. Na řadě míst se dnes objevují knihobudky, kde si je
i ůž š těšit říkl d lidi d h i

žravku 
ana.

Vyměním dvě 
učebnice 

za jedno tričko!
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Některé nápady se dají uskutečnit snadno a rychle, jiné potřebují 
více času a organizace. Je proto potřeba si udělat plán, jak na to 
a co všechno musíme pro splnění cíle udělat. Také je potřeba 
sledovat, co se nám už podařilo a co nás naopak ještě čeká.

BUDU PŘED DOMEM 
ZALÉVAT STROM, 
KTERÝ TRPÍ SUCHEM.

EMEM

Přinesu jídlo 
nebo nákup 
sousedce, která 
špatně chodí.

oo 

Poděkuji 
zdravotníkům 
a upeču jim třeba 
bábovku.

Doučím 
matematiku 
mladší spolužáky.

Zorganizuji sbírku 
na pomoc někomu, 
kdo to potřebuje.

íí

Na jaře 
vyčistím studánku.

Daruji své 
nepoužité věci 
někomu jinému.

ii

Na podzim se 
zapojím do 
zajišťování 
vánočních dárků 
pro děti z dětských 
domovů anebo pro 
obyvatele domovů 
pro seniory.

Ukážu novému spolužákovi 
nebo kamarádovi, který 
se právě přistěhoval, naši 
čtvrť či celé město.

vivi 

ši ši 

Cestou do 
školy posbírám 
odpadky.

Půjdu do 
školy pěšky nebo 
pojedu na kole 
či koloběžce.

Pohlídám 
malé děti 
svým známým.

 

Uspořádám 
sousedskou 
slavnost.

ámám 

Zorganizuji 
sbírku pro 
místní útulek.

uuji ji 

MOJE KOMUNITNÍ DOBROMAPA
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Dnes víme, že ve městě nesmí chybět zeleň a voda. Urbanisté 
a architekti proto hledají různé cesty, jak dostat přírodu co nejvíce 
do měst. Zelené střechy, ozeleněné fasády, zasakovací povrchy, 
revitalizované či nové parky. Už se ví, že „modrozelená” města mají 
lepší klima a také se v nich lidem lépe žije. 

Výzva zvaná klimatická změna
Asi každý zažil nepříjemná letní vedra. S měnícím se klimatem horké dny přibývají. A nejen ty – častěji se ve 
městech setkáme také s povodněmi, přívalovými dešti nebo vichřicemi. Existují ale různé způsoby, jak tyto 
dopady na náš život zmírnit. Taková adaptační opatření jsou dnes součástí plánování budoucích měst. Ale 
některé kroky může udělat úplně každý.některé kroky může udělat

nování budoucích měst. Ale 

MĚSTO NA „MODROZELENO“

t

Pojďte se se mnou 
podívat na město 

ještě z dalšího úhlu 
pohledu.

Našla jsem na webu
data.brno.cz teplotní 

mapu Brna a vím, jaké místo 
je nejteplejší v létě 

a zároveň v zimě 
i nejstudenější. Je to 

území výstaviště s velkými 
betonovými plochami. Naopak 

řeka Svratka hned vedle 
v létě chladí a v zimě 

ohřívá.

STŘEŠE SLUŠÍ ZELENÁ
Některé střechy připomínají 
zahradu. Taková střecha je 
chytrá přírodní klimatizace, 
která navíc zadržuje vodu.

KAŽDÁ KAPKA SE 
POČÍTÁ

Jezírka, rybníky, fontány, 
kašny – voda do města patří. 

Je plná života a v parných 
dnech oceníme její chlad.

NA POVRCHU ZÁLEŽÍ
Trávník i štěrk pomáhá 
zadržet vodu, která by 

z betonu rychle odtekla.

STROMY A ALEJE 
NÁS CHLADÍ

Vědci spočítali, že vzrostlý listnatý 
strom během slunného letního dne 
odpaří 100 litrů vody, ochlazuje tím 
vzduch a funguje tak jako výkonné 
klimatické zařízení. Ve městech je 
sice někdy těžší zajistit stromům 
vhodné podmínky pro růst, ale 

vyplatí se to! VODA, KTERÁ 
NEODTEČE

Srážkovou vodu zadrží 
jednoduše barel, jezírko, nebo 

různé podzemní nádrže.

DEŠŤOVÁ ZAHRADA
Stačí malá terénní prohlubeň 
a voda se v zahradě zasákne. 

Daří se tam i jiným kytkám 
a život je hned o trochu 

pestřejší.

ZÁHON PRO DOBU 
SUCHA

Zasakovací dešťový záhon propojuje 
několik trvalkových záhonů. Ty 

vsáknou vodu, která by jinak odtekla 
do kanalizace.
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Jak pomoci ozelenit město?

A jaké další výzvy můžete zkusit?

Co zpříjemní pobyt na náměstích, ulicích a parcích během parného 
léta? Budou to pítka, mlhové sprchy, zkrátka voda? Přijdete na další 
nápady?

Také malý záhonek 
nebo zahrádka se 

počítá. Pečuj 
o stromek, keř či 

okrasný záhonek před 
svým domem. 

Pokud nemáš vlastní 
zahrádku, můžeš se 

starat 
o školní pozemek  
nebo najít blízkou 

komunitní zahradu.

Sbírej dešťovou vodu 
a při zalévání tak šetři 

tou pitnou.

Můžeš měnit semínka 
s ostatními 

– semínková banka 
pomáhá šířit pestrost.

Jak proměnit sídliště v domov?

Jak naložit s bývalou zahrádkářskou kolonií, která zanikla při výstavbě sídliště? Navíc s černou skládkou, 
která byla hned vedle? Tohle řešili v brněnské čtvrti Nový Lískovec. Na místě se původně mělo dále stavět. 
Lidé naopak chtěli zeleň. Paní starostka přišla s netradičním řešením a vznikl tak park Pod Plachtami, který se 
stal zelenou oázou mezi paneláky. Jejím srdcem je jezírko, kam stéká dešťová voda z okolních střech. Místní 
v jeho okolí zasadili desítky stromů. Park doplňuje hřiště s majákem. Rychle se z něj stalo oblíbené místo, 
kde se lidé rádi potkávají. A také místo, které nás inspiruje k tomu, že lidské potřeby mohou být v rovnováze 
s přírodou. 

Proč je pestrost ve městě důležitá?

Příroda je všude kolem nás, nemusíme za ní cestovat do odlehlých míst. V našich městech může nalézt 
útočiště řada druhů. Například netopýři se usídlí na půdě, kos žije na našich balkónech, sysel je obyvatel 
golfových hřišť a letišť. Paneláky zvířatům někdy nahradí skály, parky zase řídké lesy… A tak se městské 
prostředí stává domovem pro množství druhů, které dříve žily ve volné krajině. Ve městech najdeme 
i ohrožené druhy živočichů a rostlin. Čím různorodější prostředí vytvoříme, tím více zajímavých rostlin 
a živočichů v něm najde domov.

ěstto?

Já chodím hrozně 
rád do univerzitních 

lesů v okolí Brna. Občas 
jsme tam pomáhali 

sázet stromy. A teď 
jsem dokonce přemluvil 
rodiče, že si adoptujeme 

studánku. 

My nemáme zahradu, 
ale  udělala jsem si jedlý 
balkon. Už je plný rajčat, 
jahod, ředkviček, salátů 
a bylinek. Z balkonu jdou 

rovnou na talíř!
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KROK ZA KROKEM

Máte chuť zlepšit místo, kde 
žijete? Vydejte se na cestu!

5. KROK – POVEDLO SE TO?

Vraťte se k cíli – podařilo se 
vám ho splnit? Pokud ano, 
nezapomeňte na pořádnou      
 oslavu.

3. KROK – VÍME, PRO KOHO
TO DĚLÁME

Teď se zkuste zamyslet nad tím, 
pro koho to všechno děláte. 
Jakým skupinám váš projekt 

pomůže?

2. KROK – VÍME, PROČ 
TO VŠECHNO DĚLÁME

Hned na začátku je tak důležité 
si říct, proč to všechno děláte. 
Čeho chcete dosáhnout? 

Stanovte si jasný a konkrétní cíl. 
Projekt je změna – a vždycky 

je potřeba vědět, jakou 
změnu přinese 

váš nápad.

4. KROK – VÍME,
JAK NA TO

Co všechno se musí stát, abyste 
splnili svůj cíl? Rozdělte si 

konkrétní úkoly, které vedou 
k cíli. Zatněte zuby 

a pusťte se do toho.

 Máme kde parkovat naše 
kola. Zvedl se počet žáků 

i učitelů, kteří jezdí do školy 
na kole.

Žáci, učitelé a další zaměstnanci naší 
školy budou moci jezdit do školy na 

kole. Sníží se tak počet aut v okolí 
školy a posílí se náš zdravý životní styl 

(o větší dopravní bezpečnosti 
ani nemluvě).

Od září bude před školou 
kolárna, do které bude 
možné bezpečně zaparkovat 
minimálně 50 kol.

Schůzka s ředitelem školy. 
Schůzka se starostou či 
zřizovatelem školy. Zajištění peněz 
a materiálu. Domluva s rodiči 
a řemeslníky. Kampaň mezi žáky 
školy na podporu bezpečné jízdy 
na kole. Stavba kolárny.

1. KROK – MÁME TÉMA 
NEBO PROBLÉM 

Už víte, jaký problém chcete 
řešit? Je dobré zabývat se tím, 
co se týká přímo vás a blízkého 

okolí. Důležitá je také chuť 
téma řešit. Musí vás 

zkrátka bavit 
a zajímat. 

Před školou nám chybí místo 
na parkování kol. Řada z nás 

by jezdila ráda na kole, ale 
nemá ho kam dát.
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Na realizaci dobrého nápadu pro školu můžete získat peníze i vy. V Brně mimo jiné díky PARTICIPATIVNÍMU 
ROZPOČTU DO ŠKOL.
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Co participativní rozpočet nabízí?

Pomůže vám vylepšit vaši školu. Máte nápad? Pak ho můžete snadno uskutečnit. Kromě dobrého nápadu 
budete potřebovat tým, motivaci, akci a plánování. Neobejdete se ani bez spolupráce s učiteli, spolupráce 
v týmu a informování kamarádů ve škole. 

Pokud se to povede a nadchnete pro váš nápad ostatní, máte vyhráno. Získáte peníze na to, abyste ho mohli 
uskutečnit. Vaše škola tak bude i díky vašemu snažení místem, kam budete rádi chodit.

Více informací najdete na skoly.damenavas.czskoly.damenavas.cz

MÁTE NÁPAD? NENECHTE HO PLAVAT!

A pokud neuspějete 
- nezoufejte. Možná 
pro váš nápad ještě 
nepřišel ten správný 

čas. 
ný ý 

Taková to byla 
nudná zeď 

- a teď tam máme 
boulderovou 

stěnu!

Díky nové venkovní 
učebně jsme daleko 

více na čerstvém 
vzduchu…

Můžeme 
relaxovat 
v novém 
koutku…

Konečně si máme 
na zahradě kam 

sednout…

Já jsem třeba 
chtěl prosadit nákup 

3D tiskárny. A jak 
to dopadlo? Máme 
relaxační koutek, 
kam si chodí holky 

povídat!
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na graffiti
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