
KOMUNITNÍ PROSTOR SMÍCHOV

Komunitní prostor Smíchov je multifunkční prostor, který chceme sdílet s lokální
komunitou. Chceme podpořit rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, seniory a
příslušníky etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí,
imigrantů a azylantů v naší oblasti. Projekt sjednocuje jednotlivce i skupiny a nabízí
autentické prožívání každodennosti v rozmanitých formách.

Naším cílem je vytvořit platformu pro dobrý sousedský život - aktivizovat,
inspirovat, vyživovat, pomáhat a propojovat se s našimi sousedy. Nabízíme široké
spektrum kulturních, společenských či vzdělávacích aktivit. Poskytujeme
finanční/sociální poradenství. Navazujeme tak na dosavadní činnost smíchovského
sboru a připravujeme pestrý program organizovaný do kategorií Dech - Příběh - Čin.

Chceme nabídnout pozastavení tam, kde jsme se už dlouho nesetkali se svou
hlubinou, chceme tříbit, uspořádávat a kultivovat své žití, chceme progresivně
nastartovat k činu a konat.

Zastavte se k nám a zapojte se. Přinášet naději, radost a konstruktivní perspektivu
do života smíchovské společnosti. Pokud máte touhu být součástí, ozvěte se nám na
kpsmichov@gmail.com, nebo volejte na č. 737483856 (Jordana Blažková)

Projekt vznikl za podpory grantu Operační program pól růstu Praha 5 a také pomoci ze
strany církve ČCE a MČ Prahy 5. Stále potřebujeme Vaší podporu abychom mohli projekt
plně realizovat.

DECH PŘÍBĚH ČIN

DECH
tanec_terapie_vnímání_ticho_tělo_čtení_zpívání_sebepoznání_soustředění
Symbolizuje návrat k podstatě člověka a reprezentuje vše, co námi hýbe, z čeho
vyrůstá fascinace a tvořivost, co je pro nás podstatné, z čeho čerpáme sílu k naději,
odvaze a lásce.
Soustředíme se na meditaci, práci s tělem, dechem a hlasem. Pohybové, taneční a
expresivní terapie, hudební dílny, performativní výstupy nebo třeba bohoslužby s
prvky současného umění. Prostor pro ztišení a hledání, prostor pro sebe.

mailto:kpsmichov@gmail.com
https://www.darujme.cz/projekt/1205165


PŘÍBĚH
paměť_myšlenky_přednášky_fotografie_malba_experiment_setkání_divadlo_improvi
zace
Symbolizuje propojování naší hlubinné zkušenosti do smysluplného celku, který pro
sebe vnímáme jako jeden ucelený příběh. Reprezentuje schopnost orientace a
nacházení smysluplného obrazu v labyrintu světa a vlastního života.
Připravujeme přednáškové cykly a setkání, aktivity vzdělávající, kultivující a tvůrčí.
Chceme slyšet a naslouchat, setkávat se a tříbit své názory, učit se novým věcem.
Chceme vyprávět, sdílet a orientovat se ve svých životech.

ČIN
veřejný prostor_aktivizmus_zručnost_dílny_řemeslo_práce_charita_praktická pomoc
Symbolizuje protavení porozumění v moudrost, která je schopna konat. Propojením
porozumění sobě a porozumění kontextu světa a kontextu vztahů, do kterých jsme
vetkání. Je to přesah našeho soukromého života do veřejné sféry.
Soustředíme se na zranitelné skupiny v našem okolí a chceme je vtahovat do
aktivního občanského života. Chceme sdružovat sousedy ke sdílení a vzájemné
výpomoci. Chceme prakticky pomoci, chceme konat. Spolupracovat s ostatními.
Zakládáme komunitní zahradu, včelstva a komunitní dílnu.

NÁŠ TÝM

Maroš Klačko, Katrin Dejlová, Kateřina Píšová, Katarzyna Kamecka, Michaela
Dašková, Jordana Blažková, Richard Jenčo, Jakub Šandera, Kryštof Maláč a
členové staršovstva FS ČCE Praha Smíchov

“Komunita je způsob života.
Komunitní prostor je prostor pro přivlastnění. Prostor, který můžu mít za vlastní a
zároveň ho může mít za vlastní také někdo jiný.
Hledám prostor pro experimentální tvorbu v sakrálním prostředí, pro vědomé
zapojování současných umělců a jejich prostředků do liturgického dění a proměnu
liturgického dění na takové, které odpovídá duchovním potřebám současného
člověka. Chci se rozvíjet jako mystagog čili tvůrce rituálů: performativních her jako
rituálů pro samotné účinkující.
KPS je způsob, jak může současná evangelická církev nabídnout společnosti něco
ze svého dědictví a pokladů a také se naopak něco od sekulární společnosti naučit.”
Maroš Klačko - farář smíchovského sboru, iniciátor a mentor projektu.

“Věřím, že komunitní prostor smíchov sjednotí jednotlivce i skupiny a nabídne
autentické prožívání každodennosti v rozmanitých formách. Poskytne pozastavení
těm, kteří se už dlouho nesetkali se svoji hlubinou a progresivně nastartuje k činu ty,
kteří upadli do pohodlného stereotypu.”



Richard Jenčo -  student teologie  ETF UK. Grafické, mediální a organizační zajištění
prostoru

“S Komunitním prostorem jsem se poprvé seznámila při práci na solidárním projektu
Koloběžci v rámci programu Erasmus. K pocitu naplnění, spokojenosti v životě
potřebuji vnímat, že svoje síly a snahu vkládám do věcí, které zůstanou zachovány v
mysli ostatních, budou k nim promlouvat, a pokud možno, budou prokazovat formu
udržitelnosti ve všech smyslech tohoto slova. A tak jsem se nakonec ocitla tady jako
součást týmu, protože věřím, že přesně to tu najdu.”
Katrin Dejlová - administrativní zajištění projektu

“Komunitní život vnímám jako jeden ze základních pilířů spokojené společnosti. Být
společensky aktivní, něco spoluvytvářet, navazovat vztahy a těšit se ze společné
práce. Přijde mi, že vedou k naplněnějšímu životu, pocitu bezpečí a také pocitu, že
někam patřím. A to mi přijde v téhle individualistické osamocené době tak potřeba!
KP si mě získal pro své překrásné prostory a skvělý tým lidí, kteří mají srdce
otevřené pro druhé. A to mě hodně nabíjí a inspiruje. Osobně vnímám projekt také
jako výzvu a odpovědnost. Máme před sebou místo s velkým potenciálem a já jen
doufám, že se nám ho podaří maximálně využít. Přála bych si společně vytvářet
aktivní, bezpečné a tvořivé prostředí, kde je každý vítán.“
Kateřina Píšová - komunitní práce, kavárna

“Komunita je pro mne cestou ke sdílení s lidmi, kteří jsou kolem nás. Krokem k nim a
k radostnému životu tady a teď. K životu s lidmi, kteří nejsou vždy váš šálek kávy, a
přesto se pokoušíme dát tomu šálku šanci. To chce odvahu a chuť sdílet, a taky
nadhled a smysl pro legraci. A to zní skvěle. To zní jako plán.
Přála bych ČCE nový vítr do plachet a trochu punku, a proto chci být při tomto
projektu.
Jordana Blažková - komunitní práce a dramaturgie

“Je mi ctí spoluvytvářet tento prostor pro experiment, tvorbu, dialog, vzájemnou
podporu, srdečný rozhovor a spontánnost. Všechny ty "maličkosti a hrátky", které
přinesou člověku do života pocit sounáležitosti, naplnění. Něčeho věčného v
proměnlivých podmínkách dnešní doby.”
Katarzyna Kamecka - performerka, lektorka workshopů

“Komunitní prostor si představuji jako místo, které je využíváno lidmi z blízkého okolí.
Takový prostor, který poskytuje možnost seznámit se s ostatními lidmi z okolí a
navazovat s nimi silnější vztahy skrze společné aktivity.
A taky je to místo, kde se prostě mohou pořádat nejrůznější super akce. Anebo
realizovat nevšední nápady. A to já vždy vítám a rád se takových událostí účastním.”
Kryštof Maláč – technik, kostelník, technické zajištění projektu




