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

Letem světem
Územní rozhodnutí na  tramvaj na  Dědi
nu doznalo změny – mj. bude na  základě 
oponentního znaleckého posudku kolem 
tratě více vysazované zeleně. Zásluhu 
na vylepšení má spolek Tilia Thákurova.  
V Kafkárně v Buštěhradské ulici byl zahá
jen cyklus čtvrtečních komunitních večeří 
s přednáškami. Do 16.12. Vstup volný. Více 
na www.hostina.eu. 
 
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Sousedské slavnosti Zažít město jinak přived
ly lidi do ulic na 163 místech po celé republi
ce a v Praze 6 se uskutečnily v 10 lokalitách. 
Co vede organizátory k  tomu, že se ve  svém 
volném čase a  bez nároku na  odměnu věnují 
pořádání sousedských slavností? Společným 
cílem všech je sbližovat lidi z  místní komuni
ty a aspoň na jeden den v roce využít veřejný 
prostor tak, aby se v něm všichni cítili dobře.
Již podeváté se konala Zažít Břevnov jinak, 
letos s  mottem „Cesty ke  Stadionu Strahov“. 
„Divadelní průvod a sousedská slavnost připo
mínaly pohnutou historii dnes opuštěné a chát
rající břevnovské lokality. Smyslem nebylo 
oživit masovost a ideologii spartakiád a všeso
kolských sletů, ale využít jejich potenciál – pří
ležitost k setkání a mezigenerační dialog – k za
myšlení se nad místem, ve kterém žijeme,“ říká 
organizátor břevnovských slavností Matouš 
Knapp.
Zažít Voko jinak na náměstíčku V Středu se le
tos uskutečnila potřetí. „Snažíme se o to, aby 
se tato zářijová streetparty stala pravidelným 
každoročním setkáním na  našem náměstíč
ku, na které se všichni vokovičtí budeme těšit. 
Dalším cílem je, aby program lákal a  pobavil 
všechny generace,“ uvádí Silvie Neumannová 
za organizátory Vokovické akce.
Na Petřinách byly zaregistrovány hned tři loka
lity nezávisle na sobě. V průběhu se iniciátorky 
propojily a  vznikla báječná sousedská spolu

práce, jejímž cílem bylo oživit Petřiny, upozor
nit na  problematická místa a  jejich potenciál. 
Stanoviště ALEJ se prezentovalo jako bleší trh 
pod korunami stromů, KONEČNÁ reflektovala 
význam místa Heyrovského náměstí, které je 
pouze točnou tramvají s dominantou kontejne
rů na  tříděný odpad a našeho nobelistu ničím 
nepřipomíná. A  na  NÁMĚSTÍ, tedy privátním 
parkovišti naproti nové stanici metra, se roz
poutala diskuse nad alternativními návrhy stu
dentů UMPRUM k výstavbě Centra Petřiny plá
nované bez architektonické soutěže. „Kromě 
iniciativy sousedů zapojit ostatní do  diskuse 
o smyslu veřejného prostoru a názorné ukázky 
jeho fungování to bylo krásné setkání naplněné 
živou hudbou, divadlem, trhy, ochutnávkami, 
výtvarnými dílnami a dalšími aktivitami,“ uvádí 
za organizátory akcí Jiří Hušek ze spolku Spolu 
na Petřinách.
Ve  vnitrobloku Velflíkova se uskutečnila Za
žít Vnitroblok 608 jinak. Monika Narovcová 
ze spolku Vnitroblok Dejvice 608 komentuje 
smysl akce: „Šlo nám o to, přivést do našeho 
vnitrobloku místní obyvatele napříč generacemi 
a umožnit jim poznat své sousedy. Chtěli jsme 
ukázat, že prožít příjemné a zajímavé odpoled
ne je možné i „na plácku“ za domem. Věříme, 
že přátelská sousedská komunita dělá náš 
každodenní život lepším v  mnoha ohledech, 
a chceme ji dále rozvíjet.“ Na Dědině se sou
sedské setkání uskutečnilo již potřetí. Katka 

Zažít město jinak 2021 Giedraitis ze Spolku pro Divokou Šárku od
haduje účast na  600–700 lidí. Letos zde bylo 
možné ochutnat českou, indonéskou, fran
couzskou a korejskou kuchyni, prodávat či na
kupovat na sousedském jarmarku a v „dětské 
tržnici“. Zhlédnout ukázky sportů a  bojových 
umění, výstavy místních malířů, dobročinný 
knižní bazar, divadlo pro děti a  koncert pro 
všechny. Nevidomí z místního rekvalifikačního 
centra zde prodávali výrobky ze své chráněné 
dílny. „Na Dědině chybí prostor pro komunitní 
setkávání, tak si jednou za rok tento prostor vy
tváříme v samotném srdci sídliště na tzv. alejce. 
Je to vlastně takový festival dobrého jídla, pití 
a zábavné odpoledne pro celé rodiny a všech
ny věkové kategorie,“ dodává Katka Giedraitis.
 
Jarka Koňaříková, Společně pro 6

Na  Den architektury 2.10. proběhly již tře
tím rokem komentované prohlídky zámku 
Veleslavín a  zámeckého parku, které orga
nizoval spolek Hradní potok ve  spolupráci 
s ÚZSVM a s  vydatnou podporou zástupců 
dalších spolků. Součástí otevření byla i  roz
sáhlá jednodenní výstava obsahující histo
rické fotografie krajiny, umělce, osobnosti, 
data k  parku a  letos i  práce studentů osmi 
ateliérů ČVUT a ČZU, kteří na výzvu spolku 
oblast zpracovávali a  konzultovali. Součas
ně probíhal i  závěr Festivalu m3 / Terapie 
města. Dlouhodobým cílem Hradního potoka 
a dalších spolků jsou obnova a zpřístupnění 
zámeckého parku veřejnosti a takové využití 
zámku, které bude přínosem pro lokalitu Ve

leslavín a  okolí. V  areálu by proto měla být 
zastoupena např. i kultura. Na prohlídku při
šlo 401 návštěvníků. Z jejich reakcí, z více než 
100 vyplněných dotazníků (s loňskými jich je 
již 600) i  z poznámek na  improvizované ná
stěnce je zřejmá jednoznačná podpora ve
řejnosti tomuto záměru. Akci navštívilo také 
několik politiků a zastupitelů – starosta Kolář, 
senátor Růžička, Tomáš Šídlo, Jiří Hoskovec, 
Petra Kolínská, kteří také vyjádřili záměru 
podporu. Moc děkujeme všem, kteří s  akcí 
a výstavou pomáhali, a i těm, co přišli.
 
Veronika Zapletalová, spolek Hradní 
potok, fb Zachraňme Zámek Veleslavín, 
www.zamekveleslavin.cz,

Brány zámku Veleslavín  
se opět otevírají Na zahradě MŠ Vokovická čekalo na děti pře

kvapení. Pořízení kajuty pro malé námořníky se 
podařilo s pomocí spolku Vokovínek, z.s., rodičů 
a sponzorů.


