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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje soukromé 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. 

Mezi „Kulaťákem“ a  letištěm se nachází Divo
ký západ Prahy 6. Hlavně kolem křižovatky Ve
leslavín je pusto a  plánovaná masivní obytná 
i dopravní zástavba ani v novém Metropolitním 
plánu nenabízejí žádnou infrastrukturu, natož 
nekomerční. Přitom Veleslavín byl kdysi centrem 
humanistické vzdělanosti a  novobarokní zá
mek stavěl 1740 roku patrně K. I. Dienzenhofer. 
Na Veleslavíně chybí kulturní centrum, nezasta
věný veřejný prostor a zeleň, azyl k megabulváru 
Evropské. Takový se nabízí vytvořit v zámeckém 
parku, který má existující krásnou parkovou plo
chu a stavby pro možnou kulturu nebo zdravot
ně sociální zařízení. Veleslavínský zámek nyní 
patří státu, jeho současný nájemce Canadian 
Medical Centre na  podzim ukončuje nájemní 

vztah. Je potřeba, a na toto téma vzniká pozitiv
ní petice, aby byl areál Veleslavínského zámku 
bezúplatně převeden do vlastnictví hl. m. Prahy 
a následně svěřen do správy MČ P6. Ta by mohla 
z areálu vytvořit veřejný prostor tak, aby se stal 
kulturním, odpočinkovým a  vzdělávacím cen
trem celé oblasti západu Prahy 6, jejím šperkem. 
Podstatné je park otevřít, zachovat všechny čtyři 
budovy zámku, z  části vytvořit chybějící cent
rum lokality, kulturní veřejný prostor v historic
kém kontextu, z  části využít zámek pro účely 
sociální, v parku zachovat zeleň, vzrostlé stromy, 
zachovat a  rehabilitovat vodní zdroje a  prvky, 
konkrétně vyzdvihnout na  povrch Hradní po
tok a  obnovit dvě jezírka, která jsou prameniš
těm Dejvického potoka, kašnu a vytvořit i další 
vodní herní prvky. V prostorách zámku by mohl 
být kulturní a společenský sál, kino, galerie, mu
zeum, výukové programy pro veřejnost, kurzy, 
přednášky, kavárna, restaurace, dále umístění 
stálých sbírek, museum, knihovna, může být do
plněno podpůrnou výdělečnou aktivitou. Zdra
vé město potřebuje veřejné místo na setkávání, 
kulturu, rekreaci, diskuzi. Zámek by mohl být 
součástí organizmu lokálních kulturních center, 
které, by na sebe navazovala. 
Veronika Zapletalová, Občanské sdružení 
Hradní potok

Areál Veleslavínského zámku veřejnosti Letem světem

Několikastupňová řízená debata nad budoucí 
podobou Areálu volného času Ladronka přines
la plody v podobě Plánu pro Ladronku. Potlesk 
nad jeho vznikem je zasloužený, ale neměly by 
v něm zaniknout tři věci.
1. Na  začátku byla iniciativa místních spolků, 
které odmítly narychlo spíchnutou anketu, je
jímž cílem bylo prosadit vznik dalších rychlo
bruslařských drah v dosud klidové části parku.
2. Těžko by bylo možné mluvit o úspěšné partici
paci, kdyby se zástupci těchto spolků nepodíleli 
na  činnosti pracovní skupiny, do  které vnášeli 
řadu věcných návrhů dalšího postupu a pomá
hali rovněž zajišťovat účast občanů na dotazní
kových šetřeních.
3. Lokalit, jejichž další rozvoj potřebuje stejnou 
proceduru, je na území Prahy 6 více; namátkou 
zmiňme okolí tzv. břevnovského mrakodrapu 
v Radimově ulici či břehy vodní nádrže Džbán.

Zejména třetí bod nyní zasluhuje největší po
zornost. Jsme přesvědčeni, že participační pro
cedura prokázala v případě Ladronky svoji živo
taschopnost a v podobných případech by měla 
být samozřejmostí.
Michal Chylík, Zelený Břevnov; Michal Volf 
a Josef Filip, Pro Břevnov a Marek Šálek, 
Sdružení Tejnka

MČ slibuje, že Šatovka zůstane občanům Pra
hy 6, a vypisuje na ni architektonickou soutěž. 
Do Šatovky plánuje umístit aktivní seniory, so
ciální bydlení a komunitní aktivity.   Opako
vané řízení o umístění stavby bytového domu 
Southern Hill na  pozemcích mezi Talichovou 
a  Ve  Střešovičkách bylo přerušeno z  důvodu 
námitky podjatosti vznesené proti stavební
mu úřadu jedním z účastníků řízení.   Obyt
ný soubor v areálu bývalé Aritmu nad údolím 
ponese absurdní název Šárka Valley. Napínavé 
bude řešení dopravního napojení už teď pře
tížené dopravy.    Pozemky u dejvického ná
draží získá od SŽDC společnost Amádeus Real 
zhruba za  300 milionů. Snad neskončí Praha 
6 jako města Ostrava a  Plzeň, se kterými se 
Amádeus Real soudí.   SNEO zahustí zástav
bu  zaplní mezeru mezi domy v  ul. Generála 
Píky. Na kolik asi nové byty přijdou?   Za 12,9 
milionu bez DPH prodá P6 pozemky v Bubenči 
při ulici Na Marně Nebeskému klidu, aby mohl 
vystavět polyfunkční dům v areálu Chittussiho 
LDN.   Páternoster v Poliklinice pod Marján
kou už to má za sebou.   Hlavní „atrakcí“ Letní 
oddechové plochy na Kulaťáku je velká pivnice 
v obrstanu.
Tipy pište na spolkyredakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor,  V. Hodek, L. Špičáková, 
E. Metela

Připomínky shromážděné pomocí webu http://
praha6.org/mpp byly zpracovány a  předány 
MČ P6. MČ vybrala a  zapracovala připomín
ky dle svého nejlepšího svědomí. Ne všechny 
připomínky však bylo možné uplatnit a  také 
ne všechny se týkaly vlastního Plánu. Všechny 

Plány nejen pro 
Ladronku

Připomínky 
k metroplánu už jen 
na magistrát

připomínky od  občanů zanesené do  aplikace 
http://praha6.org/mpp však v ní zůstávají archi
vované a budou sloužit jako cenný materiál pro 
další projekty. Připomínky předkládané MČ P6 
na MHMP jsou součástí stanoviska, které schvá
lilo zastupitelstvo 21. 6. 2018.
Nyní běží řádná lhůta pro podání připomínek 
na k návrhu Metropolitního plánu na MHMP. Bez 
ohledu na  to, jak a  do  jaké míry byla vaše při
pomínka městskou částí zohledněna, předejte 
své připomínky řádně na MHMP a podpořte tak 
připomínky předkládané ve  stanovisku MČ P6. 
Připomínky lze vložit do formuláře na stránkách 
magistrátu http://praha6.org/mpp, ze kterého 
lze vytisknout tam vytvořené připomínky. Vždy 
je nutné vytvořený formulář podepsat a  doru
čit na magistrát emailem, datovou schránkou, 
poštou či na podatelnu. Podání je možné pouze 
od 27. 6. do 26. 7. 2018.  
Pavel Charvát, Vladan Hodek, 
Společně pro 6


