SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
publikuje názory jejich členů 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.

Co nám říká Libuše?
V červenci byl představen nový portál Libu
še, který předpovídá kvalitu ovzduší na území
Prahy na příštích 72 hodin. Portál je společným

dílem Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ústavu
informatiky AV a ČHMÚ. Portál ukazuje koncen
trace oxidu dusičitého, ozónu, PM10 a PM2,5. Je
výsledkem matematického modelování, které
pracuje se značným množstvím dat z lokálních
i liniových emisních zdrojů. Předpověď najdete
na http://libuse.urbipragensi.cz/.
Co se dá z nesporně zajímavých dat vyčíst,
ukazuje názorně mapa koncentrací oxidu du
sičitého ve vybraný konkrétní čas. V průběhu
24 hodin se obraz mění v závislosti na aktivitě
jednotlivých zdrojů, meteorologické situaci
a dalších faktorech. Přesto lze popsanou situaci
považovat za typickou, která se v průběhu 24
i 72 hodin opakuje.
Obrázek potvrzuje známá fakta. Pro plošné kon
centrace oxidů dusíku je významným zdrojem
automobilová doprava. Vedle většiny centra to
ukazují především jasně rozpoznatelné linie D1,
D11 a D8. Z hlediska dopravní zátěže jsou na
opak podstatně méně významné D4, 5, 6 a 7.

Probouzení fotbalu na Břevnově
Sto let se hrála na Břevnově soutěžní kopaná,
proslavily se hlavně dva kluby – Slavoj Břevnov
a TJ Břevnov, později FC Dragoun. Na vybudo
vání a údržbě hřišť se podílely generace Břev
nováků, mnozí zde působili jako hráči, trenéři
a funkcionáři. Víkendové mistráky přitahovaly
stovky diváků.
Působením více okolností tato tradice zanik
la. Nejdříve zmizel z fotbalové mapy TJ Slavoj
Břevnov, v roce 2006 přivedl majitel k zániku
v té době třetiligový tým FC Dragoun. Nyní se
stupňuje tlak na změnu územního plánu a za
stavění hřiště, kolem něhož mezitím vyrostlo
rezidenční bydlení La Crone.
Břevnovské spolky se nesmířily se zánikem fot
balu na Břevnově a iniciovaly jednání s měst
skou částí Praha 6. Vedení radnice poté nabídlo,
že by pro zmrtvýchvstání kopané v této čtvrti
mohlo posloužit dlouhé roky nepoužívané hřiš
tě někdejšího Slavoje, kde by mohlo vzniknout
zbrusu nové sportoviště.
V současné chvíli je zformován přípravný vý
bor, v němž jsou zastoupeni hráči a funkcioná
ři obou tradičních břevnovských klubů. Nový
klub ponese název Union Břevnov. Srdečně ví
táni jsou všichni dobrovolníci, kteří budou mít
chuť podílet na obnově břevnovského fotbalu,
zejména pak toho mládežnického.

V neděli 20. září pak došlo na čerstvě poseka
ném hřišti Slavoje k symbolickému založení
Unionu Břevnov, kterého se zúčastnily více než
čtyři stovky příznivců. Na své si přišly i děti,
na padesát z nich se zúčastnilo dovednostních
soutěží. Mohli jste se tu setkat se známými tvá
řemi břevnovského fotbalu, připraveny byly
i drobné suvenýry, a odehrál se historicky první
zápas nového klubu.
Velkou odezvu měla Petice za obnovu břevnov
ského fotbalu, která podporuje: 1. zachování
plnohodnotného fotbalového hřiště na Břev
nově, 2. založení Unionu Břevnov jako pokra
čovatele tradice místních fotbalových oddí
lů, 3. snahu o získání bývalého hřiště Slavoje
do dlouhodobého pronájmu.
Zmíněné hřiště se nachází východně od Tele
vizní věže a v sousedství areálu na lukostřelbu
(SK Start Praha) a ragbyového hřiště (Tatra Smí
chov). Z dosavadních reakcí vyplývá, že zacho
vání těchto pozemků pro amatérské sportovní
využití by ocenila široká veřejnost nejen z Břev
nova, ale z celé Prahy 6.

Velmi důležitý je ale i význam lokálních zdrojů,
které plošné koncentrace ovlivňují méně než
doprava, ale lokální kvalitu ovzduší mohou na
opak ovlivňovat zcela zásadně. Na obrázku se
dají určit minimálně 3 takové zdroje. Na sever
od Prahy Neratovice, které při severním prou
dění ovlivňují Prahy 6 a 8 daleko víc, než si uvě
domujeme. Na jihozápadním okraji Prahy je to
Cementárna Radotín. A pak je to pro nás mimo
řádně důležitý zdroj v oblasti Prahy 6 – velesla
vínská teplárna.
Nabízí se hned několik otázek. Je nový portál
využíván odbornými institucemi, vedením měs
ta nebo městských částí? Jaké máme informace
o lokálních zdrojích znečištění v Praze 6 a jejich
podílu na celkové kvalitě ovzduší? A především
– jaká opatření se dělají ke zlepšení stavu?
V tomto smyslu podáme podnět na Komisi ži
votního prostředí MČ P6.
Pavel Charvát, Společně pro 6

Letem světem
Radnice se chystá prodloužit do roku 2025
smlouvu s Prague British School. Bude kapa
cita ZŠ Dědina po chystané výstavbě u Dr
novské stačit?  Nová trojská lávka by měla
být zprovozněna na konci října.  V říjnu
se také čeká odhalení pomníku Marie Tere
zie. Jak bude přijat veřejností?  V rámci
festivalu Den architektury bude 2. a 3. října
mimořádně otevřen Veleslavínský zámek. 
Namísto před časem kvapně zbourané Roi
thovy vily na Hanspaulce vyrostla moderní
Vila Vista, dnes na prodej za 300 mil. Kč. Ná
sleduje tak nabízenou novostavbu za 500
mil. Kč po nelegální demolici bubenečské
vily malíře Svolinského.

J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Marek Šálek, Sdružení Tejnka
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