
 

SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY 

 

Letem světem 
Změna územního plánu ve Strnadově zahrad-

nictví musí po usnesení ZHMP startovat znova. ■ 

Ochranný cyklopruh na Patočkově po kritice už 

zmizel. Škoda vynaloženého úsilí i peněz. ■ Pro 

„větší komfort" kuřáků rozesel po Praze 6 radní 

Mejstřík 50 popelníčků za 85 tis Kč. s Na dět-

ských hřištích Praha 6 plánuje supermoderní ve-

řejná WC, na solární panel a zpoplatněná pomocí 

SMS.. Netradiční designové venkovní modulo-

vé WC se chystá i na sportovišti na Babě. Za 4,6 

mil. Kč včetně úpravy okolí. ■ Problematické 

garáže u tunelu Blanka na Prašňáku budou zko-

laudovány snad „už" v lednu, větší auta typu SUV 

se do nich ale nevejdou. ■ Na místě garáží býva-

lého hotelu Praha nebude stát Kellnerova škola 

Open Gate, ale venkovní galerie pro veřejnost. 

■ Napětí kolem sochy Koněva na nám. Interbri-

gády - ruská ambasáda i M. Semelová z KSČM 

protestuje proti jejímu přesunu, starosta Kolář se 

brání, že jen chce přidat cedulky. 

Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org  

J. Koňaříková, J. Škvor, M. Chylík, V. Hodek 

Quo vadis, polikliniko? 
Michal Volf za Spolek Pro Břevnov připravil 

do tohoto vydáni Šestky otázky ohledně Po-

likliniky Pod Marjánkou. Stránka spolků je však 

určena pro prezentaci jejich činnosti. Spolky 

mohly dodat jiný materiál, to však neuděla-

ly. Proto prostor využíváme k otištění reakce 

na článek, který na tomto místě vyšel minulý 

m ě s í c .  ( r e d )  
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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 piné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy. 

Politiky nešetříme 
Jsou tomu již dva roky, co 16 spolků z Prahy 6 ode-

slalo dopis starostovi Kolářovi. Psali jsme mu, že 

politická a občanská sféra na Praze 6 se bez sebe 

neobejdou a že je třeba spolu více mluvit. Pan sta-

rosta nám slíbil pár důležitých věcí. Některé z nich 

(jako třeba účast občanů na jednání 

finančního a kontrolního výboru) se ještě 

nezadařily, jiné zase ano. Z nich je nejvíc vidět 

stránka spolků v Šestce, tedy stránka, kterou právě 

čtete. 

Politici Prahy 6 se existencí této stránky oprávně-

ně chlubí. Je to nejspíš poprvé v českých zemích, 

kdy v radničních novinách spolky nejen 

informují o své činnosti, ale také komentují a 

kritizují činnost státní správy a samosprávy. 

Jsme rádi, že od politiků padají na naši adresu 

slova typu "oni 

Náměstí na Petřinách 
Petřinám chybí centrum a místo společného se-

tkávání. Prostor vyhrazený pro účely společné-

ho setkávání by měl být dobře dostupný všem 

obyvatelům Petřin a přilehlého okolí. Za takový 

prostor považujeme okolí obchodního domu Pet-

řiny a protilehlé soukromé parkoviště. 

Námět vychází z původní iniciativy Jany Ohan-

kové ze spolku „Společný den", podpořené peticí 

obyvatel, aktivitu následně převzal spolek „Spolu 

na Petřinách". V současné době v místě probíhá 

realizace smart lavičky v rámci projektu „Nápad 

pro Šestku" Jany Ohankové, dále kultivace před-

prostoru výškového domu - ubytovny jejím maji-

telem a plánované nové osazení květníků stromy 

nebo popínavé zeleně s pergolou majitelem par-

koviště a zajištění jejich údržby městem. Město 

vyvíjí aktivitu ve směně pozemků soukromého 

nás vůbec nešetří, ale my to bereme." Chceme 

v psaní pokračovat ve stejném duchu. V následu-

jících vydáních Šestky představíme náš pohled 

na nejdůležitější oblasti činnosti naší radnice. Jako 

vždy to budou pohledy konstruktivní a kritické 

zároveň. Využijeme v nich roky či desetiletí našich 

osobních zkušeností z toho, jak radnice Prahy 6 

funguje či nefunguje. Přidáme naše - 

realistické i idealistické - náměty na zlepšení. Náš 

nový seriál se jmenuje Rekonstrukce Šestky, 

protože s myšlenkou napravit šestkovou radnici 

vznikala současná koalice po volbách v říjnu 2014. 

Budeme sledovat, kde se co zrekonstruovalo a 

kde by to ještě nějakou novou cihlu potřebovalo i 

v příštím volebním období. Jsme rádi, když nám 

píšete své názory na věc. 

Tomáš Sídlo, Spolek Pod Bořislavkou 

parkoviště pro vytvoření logického celku, jistě je 

představitelná i dohoda o příležitostném využití 

parkoviště na kulturní a společenské akce s do-

časným blokováním parkování nebo umístění 

parkoviště pod zem. Dalšího pokroku ale nelze 

dosáhnout bez vypořádání majetkových pomě-

rů a vypsání architektonické soutěže s jasným 

zadáním. 

Za důležité považujeme zakotvení atraktivních 

identifikačních prvků veřejného prostoru jako 

dláždění, symbolický strom, kašna, mobiliář a ze-

leň, otevření a rozšíření nabídky parteru. Nabízí 

se propojení předprostoru obchodního domu 

s náměstím v jedné úrovni bez obrubníků s pouze 

materiálovým odlišením povrchů silnice, 

zastávky a chodníků. Již nyní určitě nic nebrání 

zrušení přístřešku pro nákupní košíky 

supermarketu přímo u výstupu z metra na 

pozemku města! 

Ing.Arch. Jiří Hušek 

 

 

Odpověcfk článku 
o Pernikářce 

Pan J. Škvor v minulém čísle Šestky zveřejnil článek  

o osudech Pernikářky. Neuznal za vhodné kontak-  
tovat„obviněné". Proto využívám zákonného práva 

na odpověď. Článek byl sestaven včetně obrázků 

evidentně tak, aby mě poškodil. 

Jsem hrdý na to, že naše rodina Pernikářku 

spasila před velmi hustou zástavbou. Místo mělo 

být podle původního projektu zastavěno 35 byty, 

3 vilami a 70 parkovacími místy. Tím, že jsme 

projekt v roce 2014 koupili a nepokračovali v jeho 

realizaci, jsme Pernikářku zachránili před 

zničením. 

Pernikářka se skládala při převzetí ze šesti bytů, 

rozsáhlé laboratoře, kanceláří, patnácti skleníků, 

ovocnářské školky, dvou kotelen ( jedna z nich 

sloužila ke spalování odpadu ), myčky aut, obrov-

ské truhlárny průmyslového typu, dále v ní byly 

garáže, sklady chemikálií, velké množství 

kůlen a přístavků i mnoho asfaltových cest a 

betonových ploch. 

Dvě hospodářské budovy byly opravdu zbořeny, 

jak už to u nepotřebných, zdevastovaných a doži-

lých hospodářských budov bývá. Byly postaveny 

v 19. století z opuky a bez základů a dožily. Rov- 

něž je již zbořena většina kůlen a skleníků. Zbytek 

poválečných staveb a kůlen bude také odstraněn 

v průběhu stavby. Po realizaci našeho záměru stav-

by rodinného domu se dvůr urbanisticky přiblíží 

historickému stavu, jak je uveden v Josefínském 

katastru z 1. poloviny 19. století. 

Jsme hrdí na to, že vracíme Pernikářce původní 

účel, tedy rodinné bydlení, čímž prodlužujeme její 

životnost minimálně o 100 let. Současně zachová-

me její vzhled pro kolemjdoucí a sousedy ( ze stra-

ny kaple sv. Michala ). Je to zároveň jediný pohled 

na Perníkářku s historickou hodnotou a 

zároveň s možností pohledu pro veřejnost. 

Celková zastavěnost pozemku prudce poklesne 

proti stavu při koupi a zároveň bude zlomkem 

proti plánované bytové výstavbě. Tím podstatně 

naroste plocha zeleně. Pro veřejnost jsme připravili 

pravdivé a podrobnější informace na webu: www. 

novapernikarka.cz. 

Rudolf Ovčaří 
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