
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA „MÍSTO, KDE ŽIJEME“ 
Název projektu: Sejdeme se u vody 

Lokalita:   Olomouc – Řepčín 

Zpracoval:   Michael Mencl 
 

Jak to začalo 
Působil jsem v Řepčíně řadu let jako předseda Komise městské části, která však neměla žádnou právní 

subjektivitu, což nás hodně omezovalo v aktivitách nad její rámec. Proto jsme se spolu s dalšími členy 

Komise rozhodli založit v Řepčíně spolek, který se mimo jiné začal zajímat o dotace. V tu dobu s námi 

ještě intenzivně spolupracovala i fundraiserka a kamarádka Lenka Introvič, která mi o projektu „Místo, 

kde žijeme“ řekla. Na projekt jsme neměli žádné reference, ale byla to první velká příležitost, tak jsme 

se ji rozhodli využít.  

V Řepčíně v blízkosti Mlýnského potoka byl opomíjený kus městské zeleně, který jsme chtěli trochu 

pozvednout – neměli jsme větší ambice než srovnat terén a udělat zde zelený plac vhodný pro 

společenské akce typu Pálení čarodějnic a Kácení máje a celoročně pak zejména pro odpočinek a 

případně nějaké to sportovní vyžití, např. s fotbalovým míčem… 

Protože byla našemu záměru nakloněna i radnice města Olomouce, dokázali jsme pro projekt získat 

desetiletou výpůjčku na předmětné pozemky, což byla hlavní podmínka získání dotace. Mohli jsme 

tedy začít realizovat svého druhu revitalizaci zelené plochy. Naivně jsem si myslel, že získat výpůjčku 

bylo nejobtížnějším bodem našeho projektu. 

 

Průběh projektu 
Nejprve proběhla dvě plánovací setkání – 

první 12. února 2018 v hospodě a druhé 4. 

dubna 2018 v prostorách Komise městské 

části. Účast veřejnosti na prvním 

projednávání nebyla, kdo ví jak vysoká, 

takže se pohybovala okolo 20 lidí, kteří byli 

mimo okruh našeho spolku, Komise a 

Nadace. Dalších více než 40 občanů a 

občanek využilo možnosti sdělit nám svůj 

podnět formou anketního lístku, který byl 

součástí pozvánky. Organizačně proběhlo 

vše v pohodě – Konzultant z Nadace p. 

Martin Nawrath se svým týmem si řekl, co bude potřebovat a my jsme k tomu lidem zajistili drobné 

občerstvení, aby nám déle vydrželi. Zejména před, ale i při a po prvním projednávání se lidé obávali, 

co chceme s prostranstvím udělat. Napomohly tomu i nejrůznější konspirační teorie, např. že chceme 

na zelené ploše u Mlýnského potoka vybudovat a provozovat komerční občerstvení apod. I po skončení 

prvního projednávání, ze kterého jednoznačně vyplynulo, že si lidé přejí zachování stávajícího 

charakteru parčíku, se mě lidé ptali, co tam tedy vybudujeme a nevěřili, že si o tom skutečně právě 

rozhodli.  



 

 

Druhé plánovací setkání jsme spojili se slavnostním otevřením nových prostor Komise městské části a 

klubu seniorů, takže jsme se těšili z přítomnosti více než 50 občanů, politických zástupců a médií. Vše 

proběhlo hladce jako v prvním případě. Občané už vybírali jen ze dvou variant, které jim 

odprezentovala zpracovatelka studií, zahradní architektka Ing. Olga Žáková. 

Při příležitosti Kácení máje 2. června jsme pak veřejnost seznámili s konečnou podobou studie projektu 

„Sejdeme se u vody“ a pozvali je na první veřejnou brigádu. 

První velká veřejná brigáda 
V sobotu 23. června 2018 (a nakonec i v neděli 24. června) proběhla naše společná první brigáda. 

Rozděleni do tří skupin jsme se pustili do práce. Sešlo se nás asi pětadvacet a řada dalších se nám 

omluvila, protože ve stejnou dobu se běžel Olomoucký půlmaraton. 

Nejtěžší práce zajistila parta tří chlapíků okolo bagristy „Mirda 46“ (Miroslav Habrluk), kteří odvedli 

obrovský kus práce (za kterou si nakonec neřekli o žádnou odměnu a stali se tak prakticky největším 

sponzorem našeho projektu) a účastníci brigády je překřtili na virtuózy s bagrem. Vykopali dva 

nebezpečné propady v zemině až na „neexistující“ kanalizační přípojky (které jsme majitelům přilehlých 

nemovitostí nechali odkryté ke geodetickému zaměření a opravě), pomohli vytrhnout pařezy a poklidit 

na place. Vykopali jámu a usadili betonovou rouru pro základ máje, srovnali terén pro ohniště, 

odstranili zbytky asfaltových ploch a udělali přípravu na stání pro popelnice. 

My jsme mezitím pokáceli hrušeň a prořezali všechny stromy, které to potřebovaly. Jednu lípu jsme 

připravili na podzimní kácení. To všechno bychom zase nezvládli bez pana Pospíšila s vysokozdvižnou 

plošinou, který bydlí v sousedství. Všichni brigádníci pak na place betonovali, skládali kameny do písku 

na ohniště, uklízeli, kontrolovali 

„studnu“ nebo řezali trámky na 

kontejnerové stání. Pro brigádníky 

jsme měli připravený teplý oběd 

(guláš) a jedna ze sousedek přinesla 

na přilepšenou dva tácy výborných 

zákusků. Prostě příjemná pohoda.  

Přestože jsme kolem 16. hodiny všem 

brigádníkům poděkovali s tím, že pro 

dnešek stačilo, zůstala s námi parta 

nejzapálenějších pracantů, kteří řekli, 

že neodejdou, dokud nebude ohniště hotové. Pravdou je, že po 20. hodině se s vyprazdňující bečkou 

piva zpomalovalo i tempo práce, ale nálada neklesala. Pouze střízlivé ženy převzaly otěže a dodělaly 

zbývající část ohniště. 

V neděli ráno jsme se na place sešli ještě v malé 

skupince, se kterou jsme udělali výškové zaměření 

plochy určené k vyrovnání návozem zeminy. Děti dostaly 

paličku a dřevěné kolíky a nadšeně celou plochu 

vykolíkovaly. Tentýž den okolo 22:00 mi sousedé 

„našeho parčíku“ telefonovali, že jejich opilý soused vzal 

do ruky motorovou pilu a rozestavěnou ohrádku na 

popelnice „zkrátil“. Byl jsem se jako vedoucí projektu na 

místě hned podívat, zda vandal nepokračuje dál, ale zdálo se, že ohrádka byla jediným cílem. Policii 

jsme nevolali, protože škoda nebyla až tak vysoká, ale sešel jsem se s ním druhý den. Přestože ho vidělo 



 

 

několik lidí, všechno z očí do očí zapíral. O několik dní později jsem se sešel se všemi vlastníky bytů 

z domu, kde dotyčný bydlí, a ten slíbil, že na příštích brigádách přiloží ruku k dílu (což skutečně na jedné 

z dalších brigád udělal). Z jednání ovšem také vyplynulo, že v rámci domu vázla komunikace při 

předávání informací o projektu a dohodli jsme se, že posuneme celý přístřešek pro popelnice o cca 30 

metrů tak, aby ho neměl před okny nikdo. 

Druhá velká veřejná brigáda 
20. října 2018 proběhla naše druhá brigáda. Podzimní počasí bylo vcelku přívětivé a tak se všichni pustili 

do práce. Kolem oběda nás pak překvapila další početná skupina brigádníků z nedalekého sídliště Lazce, 

kteří přišli posílit naše řady. 

Zvládli jsme přesadit keříky v místě budoucího průchodu z parkoviště na zelenou plochu a připravit si 

plochu ke zpevnění kameny – šlapáky. Našli jsme funkční propojení vodovodní trubky pod cyklostezkou 

a jeho konec v Mlýnském 

potoce. Což znamenalo, že 

vodní prvek pro děti v 

našem společném parčíku 

klapne! Také jsme ořezali 

a nachystali nemocnou 

lípu k vytržení i s kořeny, 

odstranili zbytky poničené 

ohrádky pro popelnice, 

vyznačili inženýrské sítě, 

hranice parcel a hranice 

záhonů.  

K obědu byl guláš od Gastro Farmak (který nám chystal teplá jídla i na všechny následující brigády), 

který si všichni chválili, což nás těší. Po něm už zvolnilo i pracovní nasazení a prakticky všichni se vrhli 

na výrobu hmyzího hotelu. Ten má v součtu rozměr cca 6 x 1 m a je součástí nové ohrádky pro 

popelnice. 

Třetí velká veřejná brigáda 
V sobotu 10. listopadu proběhla naše třetí veřejná brigáda, jejíž náplní byly čistě vegetační úpravy. 

Musím říct, že nám počasí 

přálo, protože na 10. listopad 

bylo krásně. V průběhu dne se 

nás na place prostřídalo, 

včetně dětí, asi padesát! Takže 

se jednalo o naši vůbec 

nejúspěšnější brigádu. Někteří 

si přišli zasadit strom, který si 

adoptovali, jiní si dali pořádně 

do těla a pár lidí pak zvládlo 

oboje 🙂 Díky adopci jsme 

navíc získali přes deset tisíc 

korun do rozpočtu projektu. 

Vysadili jsme tři lípy, ořech, tři švestky, dvě moruše, mnoho motýlích keřů, tavolníků, rybízů, josty, 

kamčatské borůvky a lísky (materiál jsme nakoupili od p. Pečinky z Dolan). Brigády se zúčastnil i nově 

zvolený primátor města a další tři zastupitelé, včetně nových členů Komise městské části, kterou jsem 



 

 

pro změnu opustil já (přestěhoval jsem se mimo Řepčín). Nesmírně mě těšilo, že politická podpora, 

která je pro podobné projekty ve velkých městech důležitá, pokračovala i po volbách a vnímali jsme ji 

skutečně napříč politickým spektrem.  

Brigády se nemohla zúčastnit naše architektka, která si brigádu vynahradila o pár dní později, když nám 

sama vysadila podél živého plotu asi stovku měsíčních jahod. 

Čtvrtá velká veřejná brigáda 
Ani o velikonoční sobotě 20. dubna 2019 jsme nezaháleli a pracovali na našem projektu. Sešlo se nás 

asi třicet, včetně dětí, přičemž dětskou práci jsme tentokrát naplno využili 🙂 Děti se naučily zalévat 

záhony, kopat výkopy a bohužel odkoukaly i to, jak míchat beton, takže se nám vzájemně lehce 

zabetonovaly… 

Nálada odpovídala počasí – oboje bylo super. Sice jsme toho nestihli tolik, kolik jsme si naplánovali, ale 

největší srdcaři vydrželi až do 22h, přestože brigáda oficiálně skončila opět v 16:00. V rámci výkopů 

jsme totiž objevili několik novodobých bezcenných „archeologických“ nálezů, které vždy na chvíli 

přilákaly pozornost a zastavily práce. 

Přesto jsme stihli uplést a zasadit vrbový plot a vrbový altán, vybetonovali jsme a oblázky obložili 

korýtko a nachystali základ pumpy pro dětský vodní prvek. Ručním kopáním asi 25m výkopu pro vrbový 

plot se vysílili všichni pracanti, takže posledních několik hlubokých děr přijel vyvrtat p. Tandler z Příkaz, 

abychom měli hotovo. Protože jsme se snažili v rámci velmi napjatého rozpočtu ušetřit každou korunu, 

rozhodli jsme se vykopat výkop 

pro vrbový plot ručně. Už 

v průběhu brigády bylo jasné, 

že jsme měli použít techniku a 

síly ušetřit pro jinou práci. To 

jen poznámka pro příště  

V průběhu dopoledne se u nás 

také zastavil jeden z místních 

bezdomovců, který nám za jídlo 

a nějaké to pivo k němu udělal 

spoustu namáhavé práce 

s krumpáčem a těžkou palicí. 

O několik dní později se ještě sešla malá skupinka z našich členů a brigádníků, aby udělala kamenný 

vstup z parkoviště na travnatou plochu a mohl tak bez problémů proběhnout čarodějnický karneval, 

který už naplno využil naše kamenné veřejné ohniště. 

6. května jsme se pak na place sešli 

s architektkou, která dohlížela na usazení 

ústředního kamene, který jsme nechali 

dovézt z kamenolomu Výkleky, a který váží 

6,24 t. (Předtím jsme s manželkou navštívili 

další dva kamenolomy v Bělkovicích a Hrubé 

Vodě, abychom vybrali ten fakt nej! ). 

V rámci úspor financí v projektu se mi 

podařilo zorganizovat dopravu kamene také 

pro olomoucký Ústřední hřbitov, se kterým 

jsme se podělili o náklady na dopravu. 



 

 

Pátá velká veřejná brigáda 
Původní počet tří velkých brigád jsem 

ještě na podzim 2018 aktualizoval na pět, 

a přesto se ukázalo, že to nebude stačit. 

Jednalo se však o poslední velkou brigádu, 

kterou jsme svolávali všemi dostupnými 

prostředky a měli jsme pro účastníky 

zázemí ve formě stanu se stoly, lavicemi, 

zábavou pro děti, teplým jídlem, erárními 

pracovními a ochrannými pomůckami atd. 

Na poslední velké veřejné brigádě, která 

proběhla 11. května 2019, jsme stihli 

téměř všechno, co jsme si předsevzali. 

Zapletli jsme minule vysazené vrbové 

proutí, které se už začalo zelenat, do tvaru altánu či spíše brány. Udělali jsme kus práce na dětském 

vodním herním prvku – pumpě s korýtkem. Domluvili jsme se, že pumpu osadíme až na slavnostní 

otevření, které bylo naplánováno na konec léta. Do země jsme připevnili sedací kladiny, aby bylo kam 

sednout, než se ratolesti unaví a zamulčovali jsme zbývající záhony. Dřevěné infotabule z akátového 

dřeva jsme nestihli, ale měli jsme alespoň zabetonované sloupky. 

Další malé brigády a slavnostní předání parčíku veřejnosti 
Protože už nám zbývalo v parčíku „Sejdeme se u vody“ jen několik dodělávek, dohodli jsme se po 

poslední velké brigádě v květnu, že v průběhu léta uděláme ještě dvě malé. Jenže když jsme v půlce 

července viděli, v jakém stavu ten náš parčík je, změnil se rázem program brigády z „dodělávání“ na 

„udržování“.  

Přestože se celý plácek tvářil neutěšeně a zanedbaně, bylo to konzultované se zahradní architektkou i 

úřednicemi z životního prostředí – nově zasetou trávu jsme mohli posíct, až byla jistota, že přijdou 

deštivé dny. V plochách, kde byly i vzrostlé plevely, jsou vyseté luční květiny a bylinky - vždy je nutné 

je nechat vysemenit a může trvat dva až 

tři roky než to bude vypadat lépe. Takže 

jsme vytrhali plevel ze záhonů a z Lutína 

nám přijela výpomoc s křovinořezem, 

která prosekala i největší plevely v 

květnatých loukách. Po poledni jsme 

rozdělali oheň a baštili špekáčky. 

Bohužel nám do toho začalo pršet a 

stromy už nás nestačily chránit, tak jsme 

se postupně rozprchli. Jenže to by nebyl 

Řepčín, kdyby to zůstalo úplně 

nedodělané – po dešti se tři vytrvalci 

vrátili a záhony dopleli 🙂 

Jak z textu vyplývá, „dodělávací“ brigády se posunuly a byly tak v létě celkem tři. Takže jsme na projektu 

strávili celkem 5 velkých a 5 malých brigád. Uf. 

V půlce srpna, dvě soboty za sebou, jsme se u Mlýnského potoka zase potkali a opět v různém složení. 

Každý měl dovolenou jindy, takže často platilo, že kdo mohl jednou, nemohl podruhé a obráceně. 

Počasí v obou případech dopadlo dobře. Dokonce se na brigádě 10. srpna ukázaly dvě nové tváře, což 



 

 

jsme viděli velice rádi. Oba brigádníci přišli z Hejčína, a jelikož jeden z nich se živí sečením trávy, 

domluvili jsme se a z parčíku udělal během pár hodin téměř výstavní dílo. Ostatní mezitím betonovali, 

armovali a ukládali valouny a valounky. 

Další ukládali žulové kostky a dodělávali 

vstup z parkoviště do finální podoby. 

Brigáda měla být opět cca do 13h, ale 

téměř všichni jsme tam byli asi do 16h 

a ti nejvytrvalejší ještě o pár hodin déle. 

Poslední letní brigádu poznamenala 

malá účast. Sice jsme hned ke snídani 

dostali všichni domácí zákusky od 

sousedky-brigádnice, přesto nás ráno 

přepadly chmury, že to nestihneme. V 

půl jedenácté už se to na place zase 

hemžilo a byli jsme rádi za každého, kdo 

přišel byť jen na hodinku či dvě. Kolem 

oběda už naše řady zase prořídly, ale 

dřevěné cedule byly hotové, část mlatu 

také a počmáraná bouda byla 

nesrovnatelně čistší. Zbývajících pár lidí 

se pustilo do ohrádky popelnic s 

hmyzím hotelem, na kterém jsme 

pracovali ve velkém počtu už na 

podzim. Někteří byli sice členy vlastní 

rodiny přistiženi, že manuálně pracují a 

docela jim to jde, čímž si zřejmě zadělali 

na dlouhou řadu malých domácích 

brigádek, ale hlavně přicházelo i povzbuzení od kolemjdoucích, že se jim rýsující se výsledek moc líbí. 

Skončili jsme pro změnu podstatně později, ale stihli jsme to! Díky moc všem, kteří přiložili ruku k dílu, 

a kteří nás nenechali ve štychu, když jsme „volali o pomoc“. 

Teď už se opravdu těšíme se na slavnostní otevření 1. září. Hlavním tahákem je promítání časosběrného 

dokumentu, který pro nás od začátku projektu zpracovávali studenti Univerzity Palackého. Jsme 

zvědaví na výsledek! 

 

Pracovní tým a partneři projektu 
Realizační (organizační) tým se sešel asi třikrát a vždy v pozměněném složení. Postupem času 

vykrystalizovalo, kdo má na projekt čas a chuť, takže se tým sám vyvíjel. Většinou jsme nakonec 

všechno komunikovali prostřednictvím e-mailů, což bylo pro většinu pohodlnější. 

Mezi hlavní členy patří: 

Michael Mencl (alias pan Lorenc) – vedoucí projektu (já) 

V prvních měsících jsme projekt připravovali ve dvojici s kolegyní Lenkou Introvič, která se však 

odstěhovala a neměla už na naše aktivity tolik času. Musel jsem proto po ní převzít i 

administrátorskou roli při vedení projektu. Zajišťoval jsem materiál, dopravu a propagaci 



 

 

včetně webu a Facebooku. S ohledem na můj handicap byla mou nepostradatelnou pomocnicí 

manželka Kateřina Mencl, která měla navíc na starost organizaci jídla a veškerého zázemí při 

plánovacích setkáních a veřejných brigádách. (Nepíšu ji sem samostatně, protože po celou 

dobu projektu prohlašuje, že nechce být v organizačním týmu ) 

Olga Žáková – zahradní architektka 

Původně jen zpracovatelka studií, se kterou jsme se nikdo neznali. Pro náš projekt se nadchla 

a později už nad rámec honoráře jezdila pomáhat i s dětmi, koordinovala výsadbu stromů a 

keřů i usazování kamene a sama vysázela asi stovku měsíčních jahod. Také se mnou strávila 

docela dost času na úřadech… 

Václav Kryl – předseda spolku Naše Řepčínsko 

Zúčastnil se 9 z 10 brigád a objevil v sobě spoustu nových dovedností. Patří pochopitelně mezi 

aktivní členy spolku, kteří chystají a sklízí zázemí akcí, a bez něhož by leccos začalo později nebo 

skončilo dřív.  

Martin Nawrath – konzultant Nadace Via 

Spolu s asistentkami z Nadace pomáhal s oběma plánovacími setkáními, která řídil. Zúčastnil 

se také aktivně jedné z brigád a byl ochotný pomoci i s fungováním spolku jako takového.  

Ladislav Bubeníček a Ladislav Čáp 

Oba jsou velmi všestranní a zruční, a vlastní spoustu nářadí, takže byli hlavními „techniky“ při 

realizaci projektu. Bez nich by se mi projekt uskutečňoval jen velmi těžko. 

Dušan Dvořák a Lenka Růžičková 

Nové objevy našich brigád. Nesmírně pracovití a pohodoví, čímž utvářeli celkovou náladu na 

brigádách. Tahouni, kteří pracovali, dokud nebylo hotovo. Přeborníci v otevírání piva čímkoliv.  

Petr Vařeka 

Spolehlivý účastník brigád, jehož tempo je vražedné  Každopádně má velkou vytrvalost, takže 

zejména ve dvojici s Dušanem udělali obrovský kus práce.  

Zuzana Koutná a Nikola Navrátilová 

Akční členky, které působily jako rychlé spojky a staraly se zejména o zázemí pro brigádníky a 

pro děti.  

Petr Navrátil 

Málo mluví, hodně dělá. Pracant. 

Jaroslav Rotter 

Zúčastnil se několika brigád a odvedl kus práce, často přesčas. 

Jitka Prachařová 

Sousedka našeho projektu, ze začátku velmi nedůvěřivá účastnice plánovacích setkání, která 

se nakonec stala členkou organizačního týmu. Aktivně pracovala, dokud neodjela dlouhodobě 

do zahraničí. Pomáhala eliminovat potenciální problémy v sousedství a napekla výborné 

zákusky. 



 

 

Jan Pirkl 

Soused našeho prostranství. Z počátku skeptický, ale nakonec nám hodně pomohl jak nářadím, 

tak i vlastní prací. Sám netušil, kolik času na brigádách stráví. 

Tereza Řezníčková s rodinou 

Tichá voda břehy mele. Zejména s mámou Romanou se účastnily většiny brigád, a ačkoliv o 

nich člověk téměř nevěděl, udělaly spoustu práce zejména na vrbové bráně a vrbovém 

„pomlázkovém“ plotu. 

Aleš Ošťádal 

Občas narušoval pracovní soustředění dámského osazenstva, ale byl to spolehlivý pracant. 

Nejradši bych vyjmenoval všechny brigádníky a brigádnice z Řepčína, Hejčína, Lazců i vzdálenějších 

míst, kteří nám přišli nejednou pomoct a bez nichž by to nešlo, ale hrozí, že jednoho z nich zapomenu 

a budu si to vyčítat. Takže ještě jednou díky všem! 

 

Jak probíhalo oslovování veřejnosti? 
Veřejnost jsme oslovovali několika komunikačními kanály. Využívali jsme pravidelně vylepených 

plakátů v Hejčíně a Řepčíně (vždy asi 30 ks) a Facebooku. Lidé jsou na tyto způsoby komunikace od nás 

zvyklí a je to zřejmě nejúčinnější forma pro všechny místní.  

V případě plánovacích setkání jsme chtěli oslovit všechny, kterých se náš projekt potenciálně týká, a 

roznášeli jsme lidem navíc letáky do schránek. Součástí prvního letáku byla i anketa, jejíž formou nám 

mohli lidé odpovědět na základní otázky, čehož využilo přes 40 lidí. Letáků jsme takto rozdistribuovali 

do schránek asi 2000. Druhé setkání jsme spojili se slavnostním otevřením nových prostor Komise 

městské části a Klubu seniorů, čímž jsme získali i pozornost médií (TV Morava, ZZIP, tištěná média) a 

politiků. Účast na druhém plánovacím setkání byla přes 50 osob. Opět jsme roznesli asi 2000 letáků. 

Dále jsme využívali facebookové stránky spolku Naše Řepčínsko a Městské části Olomouc-Řepčín a 

všechny možné způsoby sdílení a zvýšení dosahu příspěvků. Některé důležité pozvánky a příspěvky 

jsme měli sponzorované. 

Využili jsme i tištěného občasníku Komise městské části – Řepoviny a když byly natáčeny medailonky 

městských částí do regionální TV Morava (2x), podařilo se tam vždy protlačit i informace o projektu 

„Sejdeme se u vody“ a zpropagovat ho tak. 

Webové stránky spolku Naše Řepčínsko nemají moc vysokou návštěvnost, ale veškeré důležité 

informace byly vždy i tam. Informace o brigádě, které se účastnil primátor, byla i na webu města. 

 

Jak probíhalo získávání dalších darů a financí? 
Náš projekt měl rozpočet od projektantky cca 600 tis. Kč „na klíč“, přičemž polovinu jsme dostali od 

Nadace a zbytek tvořila spoluúčast našeho spolku. Adopce stromů nám přinesla 10 350 Kč. Do projektu 

jsme proto vložili spoustu energie, abychom náklady stáhli na minimum. Věřili jsme, že projekt 

zvládneme v rámci rozpočtu dokončit, proto se nikdo nevěnoval fundraisingu naplno. 



 

 

Kdykoliv však byla příležitost, představil jsem firmám a podnikatelům, se kterými jsme spolupracovali, 

náš projekt – jeho hlavní smysl. Někteří nám pak udělali práci za zvýhodněné částky nebo dokonce 

zadarmo (všichni jsou jmenovitě zmíněni v jednotlivých kapitolách této zprávy). Do žádné kapitoly se 

mi nevešla jen geodetka Ing. Alexandra Krčmářová, která nám udělala zdarma kompletní polohopis a 

výškopis předmětných pozemků. 

Společně s brigádníky jsme na projektu odpracovali přibližně 1200 dobrovolnických hodin. 

Díky tomu všemu se nám povedlo napnutý rozpočet zvládnout a celkové náklady na projekt se tak 

pohybovaly okolo 350 tis. Kč. Cena je přibližná, protože např. pivo není uznatelný náklad.  

 

Ještě si dovolím jmenovitě poděkovat všem, kteří nám přispěli formou adopce dřevin. Jsou to: 

Pavla Krajíčková (Lípa, kamčatská borůvka, tavolník - 4000 Kč) 

Miroslav Žbánek (Ořešák – 2900 Kč) 

Martina Nakládalová (Motýlí keř, velká líska, rybíz, kamčatská borůvka a dva tavolníky – 1000 Kč) 

rodina Oklešťkova (Švestka – 750 Kč) 

Jan Kunčík (Švestka – 750 Kč) 

Lukáš Malaska (Velká líska – 350 Kč) 

Vanda Lee Bubenová (Motýlí keř - 200 Kč) 

rodina Nejeschlebova (Kamčatská borůvka – 200 Kč) 

Josef Kaštil (Motýlí keř – 200 Kč) 

 

Projektant, odborný dozor a koordinátor dobrovolníků 
Zahradní architektku Ing. Olgu Žákovou „našel“ kolega Václav Kryl. Hledali jsme pouze nějakého 

architekta-krajináře, který by do toho s námi šel. Olga souhlasila a jsme za to moc rádi, protože jsme 

se s ní postupně naladili na společnou-přátelskou vlnu. Zkušenosti s veřejností měla, ale veřejná 

projednávání tohoto typu do té doby nevedla. Nad rámec smluvené práce jezdila pomáhat i s dětmi, 

hlídala prořezávání, kácení i vysazování stromů a veškeré vegetační úpravy. Pletla s námi vrbový plot 

atd.  

Odborný dozor i koordinátora dobrovolníků jsem dělal také já, čímž jsem si, v kombinaci s mým 

handicapem, vysloužil přezdívku „pan Lorenc“. Jenže odborný dozor byl často kolektivní orgán, ve 

kterém měli nezastupitelnou roli zejména naši Ladislavové… A koordinátorkami dobrovolníků se pak 

stávaly i naše dámy s jídlem, ke kterým to nově příchozí tak nějak instinktivně táhlo.  

 

Celkové shrnutí projektu 

Co se (i díky) vašemu projektu v obci / komunitě změnilo? 
Dokázali jsme vytvořit v Řepčíně příjemný malý parčík, který slouží zejména místním. Dodnes sice občas 

zaslechnu nějaké pochybnosti o podobě parku, ale vždy jsou to argumenty, které architektka v projektu 

zohlednila, takže předpokládám, že až zeleň vzroste a park bude fungovat tak, jak byl navržen, bude 

těch spokojených ještě přibývat. My z něj máme každopádně velmi dobrý pocit. Už nyní si parčík 

někteří vzali za svůj a vysazují do něj další květiny a květinovou louku nám tak ještě dále zpestřují.  



 

 

Naučili jsme lidi, že má smysl se vyjadřovat k dění ve svém okolí, že má smysl se zajímat. Co bude se 

zelenou plochou, to jsme nechali na nich, nebyla v tom žádná záludnost. Všechno mezi sebou 

prodiskutovali, bylo to transparentní a demokratické. Dlouho nám lidé nevěřili, že něco děláme 

nezištně - skutečně pro ně a bez vedlejších úmyslů. Podobný předsudek se nám určitě podařilo rozbít, 

a co jsem se doslechl, stali jsme se inspirací pro další městské části v Olomouci, což nás nesmírně těší. 

Nakonec se povedlo, že jsme se poznali navzájem s řadou dalších báječných lidí z Řepčína a Hejčína, 

kteří na brigády chodili, a kteří chtějí něco pro svoje okolí dělat. Lidí, kteří nejsou lhostejní, není nikdy 

dost. 

Jak hodnotíte účast občanů na projektu? 
Budu upřímný. Na některých brigádách jsme očekávali vyšší účast, ale většinou za tím byly nějaké 

objektivní důvody (např. půlmaraton, který uzavřel polovinu města, a druhá polovina ho běžela). 

Doufali jsme však obecně ve větší účast místních, kteří se sice zapojili v rámci plánovacích setkání, ale 

při samotné realizaci už nás bylo méně. Na druhou stranu za námi jezdili pravidelně lidé z panelákového 

sídliště, ale i z druhé strany Olomouce.  

Celkově je 1200 odpracovaných dobrovolnických hodin krásné číslo a dík patří každému, kdo se ukázal! 

Asi by se to dalo shrnout známým citátem z pohádky: „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady 

udělají moc.“  

Objevily se nějaké zásadní komplikace, a jak jste se s nimi vypořádali? 
Nepříjemné komplikace byly zřejmě dvě. Jednak pán, který vzal do ruky motorovou pilu a rozřezal 

rozestavěný přístřešek na popelnice. Ukázalo se, že vázla komunikace v rámci bytového domu a ne 

všichni byli s projektem patřičně seznámeni, což jsem vyřešil společným setkáním se všemi obyvateli 

domu. Dotyčný pán si nakonec odpracoval jednu celou brigádu… 

Další komplikaci do projektu vnesla jedna z úřednic magistrátu, která své osobní antipatie k naší 

zpracovatelce studie (své bývalé kolegyni) přetavila v bojkot našeho záměru, čímž způsobila 

prodlužování lhůt ze strany města a nepříjemné dlouho trvající papírování. Dokonce došlo až na 

předžalobní výzvu. Ale jak je zřejmé, všechno nakonec dobře dopadlo. 

Co jste se naučili v projektu nového, jak s tím budete pracovat dále? 
Je to spousta drobných postřehů, které jsme se dozvěděli na seminářích. Například nebát se zapojit do 

práce „kverulanty“ funguje možná lépe, než čekáme. Nejvíce mě však potěšilo, jak se nám osvědčilo 

zapojit do projektu děti. Díky tomu přišly maminky, ale často i celé rodiny, protože nikdo nemusel řešit 

hlídání a všichni byli spokojení. Také nálada na brigádách byla veskrze rodinná. 

Jak vám vyhovovalo nastavení programu „Místo, kde žijeme“? 
Díky flexibilitě projektových pracovníků v Nadaci byl program celkově dobře zvládnutý. Ale vzhledem 

ke složitosti procesů např. při vyřizování výpůjčky pozemku od města / obce, by to chtělo delší lhůty 

pro doložení potřebných dokumentů uchazeči o dotace. Termíny byly velmi šibeniční a jsme rádi, že 

nám už v té době byla radnice nakloněna. 

Co důležitého byste vzkázali lidem, kteří budou realizovat podobný projekt po vás? 
Mysleli jsme si, že to nebude až tak složité, přesto nám to dalo zabrat víc, než jsme čekali. Často narazíte 

na něco, co byste chtěli změnit, ale když zapojujete veřejnost, musíte to dodržet. Stačí nevyhovující 

termíny apod. - veřejné brigády musí mít vždy přednost. Materiál a vše okolo sháníte a svážíte už 

několik dní dopředu. Hodí se nějaké skladovací prostory. Získejte alespoň nějakou podporu radnice.  

 



 

 

Aktuální stav a budoucnost 
Projekt zakončíme slavnostním otevřením či „předáním parčíku veřejnosti“, kde budeme promítat i 

časosběrný dokument od studentů univerzity. Už se také těšíme, že budeme mít hotovo. Všichni si už 

chceme chvilku odpočinout, byť nás čeká pravidelná péče o parčík ještě řadu let.  

Zvelebit bychom chtěli ještě nevzhlednou boudu vodárenského zařízení, která sousedí s naším 

parčíkem. Zřejmě ji necháme vysoutěžit některého sprejera. Jsou to ale už jen drobnosti. 

Už nyní je prostranství díky srovnanému terénu využíváno například řepčínskou základní školou pro 

fyzické aktivity dětí. Víme, že je využíváno ohniště a sami jsme ho využili jak na brigádě, tak při pálení 

čarodějnic. Uvažujeme také o letním kině, ale to už letos určitě nestihneme. Až bude zprovozněn vodní 

prvek, bude tam ještě živěji. Často také už dnes zahlédneme někoho sedět na akátové kladině ve stínu 

jabloně. 

 

Konzultant, semináře, zaměstnanci nadace 
Přidělen nám byl konzultant Martin Nawrath. Byli jsme maximálně spokojení. Moc konzultací jsme 

nepotřebovali, ale uvítali jsme zejména vedení prvních dvou plánovacích setkání. Ta byla profesionální 

a navíc díky „nezávislé“ osobě konzultanta z Nadace urychlila bourání pochybností o tom, že se snažíme 

prosadit něco vlastního, proti vůli veřejnosti. 

Proběhly tři dobře zorganizované víkendové semináře. První seminář byl o veřejných projednáváních, 

druhý o fundraisingu a třetí o veřejných brigádách, kterého jsem se zúčastnil i já. Veřejná projednávání 

mi byla blízká díky Komisi městské části. V rámci fundraisingu jsme měli úspěšnou adopci stromů, a co 

se týče veřejných brigád, spousta tipů ze semináře nám skutečně ulehčila práci. Nakonec i sdílení 

zkušeností napříč projekty Vás ujistí, že v tom nejste sami… Možná by se do budoucna hodil seminář / 

workshop s marketingem (např. online propagací). 

Jak jsem zmínil v průběhu závěrečné zprávy, byla spolupráce se zaměstnanci nadace vždy příjemná. 

V našem případě to bylo nejčastěji s Vladimírem Mikešem a Pavlou Jenkovou. 


