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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte 
na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, 
odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy. 

Nejčastější odpovědí zástupců spolků na  tuto 
otázku bylo, aby neubývalo zeleně a ptáků. Aby-
chom pro realizaci zelených záměrů a  regulací 
nemuseli vyhlašovat stavy „klimatické nouze“, 
ale aby ochrana a péče o životní prostředí byla 
přirozenou a běžnou součástí práce radnice. Aby 
město pochopilo, že je lepší chránit vzrostlou 
zeleň, která nejlépe plní funkci přírodní klima-
tizace, než hledat místa pro náhradní výsadbu, 
která z  větší části uschne. Aby Praha  6 zůstala 
městem pro lidi, kde je možné trávit volný čas 
bez víkendových exodů mimo hranice města.
Spolky Praze 6 přejí neutuchající občanský zá-
jem. Co nejvíce aktivních lidí, napříč všemi sku-
pinami sociálními i profesními, kteří mezi sebou 
dokáží konstruktivně komunikovat, neváhají 
investovat svoji energii do  dobrovolnické čin-
nosti jak na úrovni osvětové, kulturní i v podobě 
hlídacího psa. Budou účastni v komisích a výbo-
rech, sledovat jednání zastupitelstva, předklá-
dat podněty, organizovat akce a  setkávání lidí 
ve svém okolí. 
Na  druhé straně si přejí takové zástupce obce, 
kteří nevnímají občanské aktivity jako opozici, 
proti které se musí vymezovat, ale jako partnery, 
kteří nezištně pomáhají k naplňování společné 
vize. Zástupce, kteří věří, že bez trvalého kon-
taktu s  občany a  průběžného získávání a  ově-
řování zpětné vazby nejsou schopni dobře vést 
městskou část. Aby volení zástupci obyvatel byli 
schopni poznat potřeby a zájmy obyvatel. Aby 
byla radnice skutečně otevřená svým občanům, 
aby dostávali odpovědi na  své dotazy, aby se 
včas dozvídali, co se v jejich okolí chystá, a měli 
možnost se k tomu vyjadřovat a tak se podílet 
na současné i budoucí podobě Prahy 6.
Aby dokázali obyvatelé a  politici mezi sebou 
i  vzájemně věcně a  bez hněvu komunikovat, 
navzájem si důvěřovat a  hledat kompromisní 

řešení vedoucí k  obecnému prospěchu obyva-
tel Prahy 6. Mnoho kroků již bylo v  minulosti 
učiněno, ale důvěra se musí budovat dlouho-
době a snaha o porozumění musí být na obou 
stranách.
Aby stavební právo a územní plán Prahy umož-
nily samosprávě rozhodovat o  využití spravo-
vaného území a  prosazovat tak ve  stavebních 
řízeních veřejný zájem. Aby zisk developerských 
projektů nebyl dotován z  veřejných rozpočtů, 
ale naopak, aby část zisků ze stavebního rozvoje 
Prahy 6 byla použita na investice do veřejného 
vybavení a  dopravy, ochrany a  údržby zeleně 
a sociálního bydlení.
Aby byla Praha 6 městskou částí, která si je vě-
doma své velikosti, a proto utvářela město krát-
kých vzdáleností a město pro život. Znala a ak-
tivně vytvářela místní spádová území. Tvořila 
lokality s co nejúplnější nabídkou služeb i pro-
storů pro veřejný život, kulturu a setkávání. 
A co se týče konkrétních projektů? Aby se de-
finitivně rozsekla trasa Buštěhradské dráhy. Je 
to ze všech dopravních staveb na  území MČ 
jediná, u  které je jistota, že dopravě v  Praze 6 
pomůže. Aby bylo bezpečné se pohybovat 
po Praze 6 nejen autem, ale i na kole. Aby Praha 
nebyla obětí tranzitní dopravy a nesloužila jako 
parkoviště pro Středočechy – k  tomu by mělo 
sloužit spádové parkoviště na Dlouhé míli. Aby 
se Evropská ulice stala městským bulvárem 
příjemným pro pěší i  cyklisty. Aby byla vybrá-
na taková varianta rekonstrukce polikliniky 
Marjánka, která umožní v daném místě zacho-
vat a pokud možno i vylepšit zdravotní služby 
obyvatelům Břevnova. Aby byl rozvoj území 
Strahova plánován transparentně a s vědomím 
celoměstského významu. Aby se kráter tunelu 
Malovanka zazelenal. Aby zůstalo okolí Džbá-
nu nezastavěno a  mohlo být využíváno veřej-

Letem světem
Travnatý pomník letce Fajtla zarostl a uschl. 
Obnovil ho nadšenec na  svoje náklady.   
Začalo budování spojovacích lávek mezi bu-
dovami VŠCHT.   Za  nepovolené vykácení 
zeleně u bývalé telefonní ústředny (v hodno-
tě přes 2 mil. Kč) zaplatil stavitel Telehousu 
pokutu 150 tis. Kč.   Letité vodní pumpy 
v ulicích Prahy 6 se dočkají obnovy.   KKCG 
chystá prodej bořislavských „Krystalů“.   Ná-
jemné ve čtvrtině  obecních bytů, v nichž se 
6 let neměnilo, stouplo o 20 %.   Na radnici 
doputovala petice se 700 stovkami podpi-
sů proti změně územního plánu a výstavbě 
v zeleni u Džbánu. 
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

ností k  rekreaci. Aby se zámek Veleslavín stal 
klidovým kulturním zeleným centrem oblasti, 
křižovatkou pěších cest. Budovy zámku byly 
rekonstruovány a  park obnoven. Z  křižovatky 
Veleslavín aby vzniklo náměstí osázené stromy. 
Aby byli konečně obyvatelé Dolní Šárky chrá-
něni proti povodním z Vltavy. Aby byla v celém 
údolí Dolní Šárky bezpečná pěší trasa podél 
potoka, obnovily se rozpadlé cesty a studánky. 
Aby na Petřinách vzniklo náměstí naproti super-
marketu Billa a  zmizel ohavný přístřešek před 
výlezem z metra...
A co přejí Praze 6 děti? Z dotazníkového šetření 
spolku Hradní potok k využití zámku Veleslavín 
vybíráme: „Neničil bych památky, aby na  jejich 
místě stavěli moderní budovy.” „Nelíbí se mi pro-
voz aut a  že všechny zelené plochy už jsou je-
nom domy.” „Změnil bych: provoz aut, víc parků.” 
„Chtěla bych více přírody a čistější vzduch, třeba 
i více klidu.” 
Z příspěvků spolků redakčně upravila
 J. Koňaříková.

Co přejí spolky Praze 6 do nového roku 2020


