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Komunitu koronavirus neoslabil
Opuštěná kvetoucí zahrádka a tichý domek.
Tak momentálně vypadá komunitní centrum
Nesedím, sousedím. Tam, kde by teď ve slunečných dnech každé dopoledne zpívaly maminky
dětem na dvorku, zatímco by se děti zaujatě vrtaly v pískovišti, je klid. Chybí i starší děti, které
se do centra vždy přiženou jako vichřice na své
kroužky. Usnul večerní program pro dospělé, ale
především bylo potřeba přerušit všechny kurzy
a cvičení pro seniory, aby se nevystavovali nebezpečí nákazy.
Na první dobrou by se zdálo, že koronavirus
komunitní život uspal či přímo zahubil. Zdání
klame. Část programu běží i nadále online, ale
mnohem důležitější je, že pod hladinou zdánlivé nečinnosti komunita ukazuje svoji sílu,
solidaritu a ochotu pomáhat. Dokonce ještě

Hodnota zeleně
ve městě
Pokácený topol bílý, Badeniho, 2018.

V městském prostředí je zeleň jedním ze zásadních ukazatelů kvality životního prostředí.
Koronovirová krize nám mimo jiné ukázala, jak
je každý kousek přírody ve městě důležitý. Že
procházka v parku se stane jednou z mála příležitostí, jak uniknout z omezených prostor našich domácností. Vnímáme, jak je pobyt venku
přínosný pro naše zdraví a tak jsou v současné
době zelená místa v Praze 6 hojně využívána
všemi generacemi – i když v rouškách a s předepsanými odstupy.
O to větší pozornost bychom měli věnovat zeleni, kterou v Praze 6 máme. Kromě toho, že
stromy a zelené plochy mají velký význam pro
rekreaci, sport a kontakt člověka s přírodou,
dokážou navíc alespoň částečně kompenzovat
míru znečištění ovzduší a snižovat lokální teplotu. Přesto je každoročně vzrostlá zeleň kácena
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před vyhlášením celostátní karantény se hlásili
první dobrovolníci s nabídkou pomoci. Nabízeli hlídání dětí, doučování, pomoc s nákupem či
venčením pejsků. První dny karantény pak byly
ve znamení obvolávání našich návštěvníků z řad
seniorů, jak se cítí a zda nepotřebují s něčím
pomoci. Další nabídka pomoci byla směřována
organizacím, které pracují s lidmi bez domova –
pro ty jsme začali hned od prvního dne, kdy byla
vyhlášena povinnost nosit roušky, šít a shromažďovat ústenky. Předali jsme už více než 500
kusů, spolu s dezinfekcí, rukavicemi a jinými pomůckami, a pomáháme i nadále.
Neomezujeme se jen na seniory, kteří nás
běžně navštěvují, pomocí plakátů a letáčků

oslovujeme všechny seniory z Břevnova, Střešovic a Petřin. Plakátky přinesly silnou odezvu

kvůli výstavbě, bezpečnosti nebo z pěstebních
důvodů. Úřad MČ by měl spolu s povolením
ke kácení uložit dostatečnou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy. Ekologická
funkce mladého stromu je pochopitelně nesrovnatelně nižší, než stromu vzrostlého, tudíž
náhrada nemá být kus za kus, ale daleko vyšší.
V Praze 6 vidíme problematičnost náhradních
výsadeb – často jsou umisťovány v jiné lokalitě.
Neposkytují stín, potřebují nutně zalévání, protože snáze usychají a svou ekologickou funkci
tedy neplní. Jako příklady uveďme platany
v aleji osobností ve středovém pásu na Evropské nebo výsadbu v Jug. partyzánů.
Za současných klimatických podmínek má
vzrostlý strom s vyvinutým kořenovým systémem daleko větší šanci na přežití než čerstvě
vysazený. Po pokáceném stromě zůstává otevřená plocha bez stínu, která zvyšuje výpar
vody a zhoršuje stav okolí. Každého vzrostlého
stromu je škoda, a pokud je pokácen zdravý
strom, je škoda nevratná. V minulosti vzbudilo
nevoli veřejnosti kácení lip v Zavadilově nebo
Thákurově. Aktuálně se má kosit topol bílý poblíž Písecké brány, přitom podobný šel z důvodu údajné hniloby k zemi před 2 roky, načež se
ukázalo, že byl zdravý (viz foto). Kácení probíhá
v souvislosti s velkými dopravními stavbami
(tunel Blanka, tramvaj na Dědinu). Často se kácí
i bez povolení (Lordship na M. Horákové, GP26
u Telehouse).
Stav a vývoj zeleně v Praze 6 by měl být v popředí zájmu úřadů i politiků. Maximální péče

a velké množství telefonátů – z řad seniorů, ale
i z řad lidí, kteří se chtěli zapojit s pomocí. Díky
nim jsme byli schopni vždy maximálně v řádu
několika hodin donést roušky, vyřídit nákup,
návštěvu lékárny, pošty, vyzvednutí receptu,
uvaření jídla a další. Reakce byly vždy stejné –
vděk a zároveň pocit povzbuzení na obou stranách. Senioři ale nejsou jen pasivními příjemci
pomoci – nabízí terapii na dálku, posílají látku
na roušky, d
 ostali jsme šicí stroj a spoustu čokolády pro naše dobrovolníky. Za tři týdny jsme
pomohli čtyřem desítkám seniorů, mnohým
opakovaně. Dobrovolníků máme ještě o něco
víc. Možná to nejsou na první pohled ohromující čísla, ale nám to dává velkou důvěru, že
naše práce má význam. A moc se těšíme, až se
všichni zase osobně potkáme a uvidíme i svoje
úsměvy.
Kristýna Ciprová, Nesedím, sousedím z.s.

o stávající zeleň, zdrženlivost v udělování povolení ke kácení a povinnost stanovovat náhradní
výsadby výlučně na pozemky žadatelů o kácení
jsou nanejvýš žádoucí. Stejně tak zveřejňování
statistik kácených stromů, nově vysazovaných
stromů a náhradních výsadeb. S nadějí očekáváme další kroky MČ P6, která v loňském roce
vyhlásila stav klimatické nouze.
J. Koňaříková, J. Škvor, P. Charvát, I. Vočková, Společně pro 6

Letem světem
Spolky sledují přípravu nového stavebního
zákona – kriticky se k MMR vyjádřil i ombudsman.  Satelitní snímky ukazují v době
omezení lepší stav ovzduší.  V ptačích
budkách instalovaných s podporou spolku
Via Praha 6 už hnízdí sýkorky, jejich pozorování zlepšuje náladu!  Stromy v obrtruhlících na Šesťáku zmizely, nové trámy čekají
zřejmě na popínavky.  Lávky spojující budovy VŠCHT jsou těsně před dokončením.
 Na opravené Evropské dolů od Hadovky
přibyl cyklopruh – sice nesmyslně, ale podle
normy.  Revitalize Plivátka z Nápadu pro
Šestku je těsně před dokončením, už nyní
vzbuzuje zájem obyvatel.  V parku Královka přibyde na dětském hřišti „smart” toaleta.
J. Škvor, J. Koňaříková, I. Vočková,
Společně pro 6

