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.

Jak se sousedí na Břevnově
V uplynulém roce většina z nás víc než kdy předtím žila skutečně tam, kde bydlí. V důsledku
opatření spojených s pandemií covid-19 jsme
více zkoumali místní parky, hřiště, obchody.
Více jsme podporovali naše lokální podniky, byli
jsme v kontaktu s méně lidmi (a mnohdy více
do hloubky). V první vlně také vznikla spousta
iniciativ pro vzájemnou pomoc, které se v průběhu času proměňovaly a vyvíjely… Angažovanost organizací, spolků, firem, rodin i jednotlivců ukázala, že jsme schopni být spojení
a propojení možná mnohem více, než jsme si
sami o sobě mysleli (šití roušek, nákupy seniorům a sousedům, pomoc s online výukou, atd.).
Navzdory větší osobní vzdálenosti jsme měli
příležitost stát se více sousedy než doposud.
A právě o tom, jak je důležité pěstovat místní
vztahy a komunitu, ví své spolek Nesedím, sousedím, který se tímto tématem zabývá dlouhodobě. Nesedím, sousedím provozuje komunitní
centrum na rohu Sartoriovy a Anastázovy ulice
v pražském Břevnově. V nízkém domečku a přilehlém dvorku je ideální prostor pro setkávání
se napříč generacemi. Pro všechny věkové kategorie je za normálních okolností připraven bohatý program, se zvláštním důrazem na aktivity
pro seniory či osoby v tíživé situaci. Zjara organizovalo komunitní centrum dobrovolníky pro

roznos nákupů, šití roušek, venčení psů a další
drobné pochůzky. Mnohé z těchto aktivit už zůstaly nedílnou součástí nabídky služeb Kácéčka,
jak se centru místně přezdívá. Více informací najdete na www.nesedimsousedim.cz
Na podzim loňského roku se do portfolia aktivit začlenil projekt s názvem Břevnovská spojka, který si klade za cíl motivovat břevnovské
sousedy v tom, aby si pomáhali navzájem,
spolupracovali, propojovali se, učili se efektivně komunikovat s radnicí a politiky ve snaze
zlepšit kvalitu života na Břevnově. Setkávání
sousedských skupinek na různá témata doplní
otevřená fóra pro širší veřejnost, ve spolupráci
s Ateliérem pro veřejnou debatu bude realizován výzkum kvality života na Břevnově a v neposlední řadě se spouští sousedská poradna,
kde je možné získat pomoc, radu či nabídku
další podpory a sousedské spolupráce. Vzniká
i virtuální sousedská mapa Břevnova, na které budou zaneseny všechny důležité instituce,
tipy na kvalitní obchody, spolehlivé řemeslníky
a cokoliv, co si lidé sami doplní. Podrobnější informace najdete na samostatném webu projektu www.brevnovskaspojka.cz. Všechny aktivity
projektu Břevnovská spojka i komunitního centra jsou otevřené, a to nejen Břevnovanům, ale
každému, koho zaujmou a přijde se třeba i jen

Kácení u sv. Gottharda
V současné době probíhá řízení o kácení zeleně
podél hřbitovní zdi kostela sv. Gottharda v Bubenči. Pokácet se má celkem 9 vzrostlých akátů
a 7 velkých keřů (tavolníky, šeříky, pámelníky,
pustoryl, zimolez). Uvedená zeleň má být kompenzována náhradní výsadbou, kterou v návrhu tvoří třezalka, barvínek a ptačí zob. Už jen
z druhové skladby je zřejmé, že ve skutečnosti
nelze o náhradní výsadbě vůbec hovořit. Kácení
vzrostlých stromů je vždy potřeba velmi zvážit.
A to zejména v době, kdy je třeba omezovat
přehřívání města, náhradní výsadba se špatně ujímá a kdy každý pokácený vzrostlý strom
představuje nenahraditelnou ztrátu. Jsou důvody pro kácení pouze estetické, aby vznikl volný
průhled na kostel? Nelze navrhovanou opravu
zídky a lepší přístup k výklenkové kapli udělat
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i bez kácení, případně s minimálním zásahem?
Žádost o kácení podává MČ Praha 6. Do řízení se
přihlásily tři spolky z Prahy 6.
Pavel Charvát, spolek Via Praha 6

inspirovat. Místo osobního setkávání v tuto chvíli většina programu probíhá online na platformě
ZOOM, přihlásit se lze na adrese kristyna@nesedimsousedim.cz
Co potřebujeme k tomu, aby se nám dobře sousedsky žilo? Co bychom rádi vytvořili ve svém
okolí, co nám chybí, co chceme dělat, jak spolu
chceme být?
Srdečně Vás zveme na společnou sousedskou
diskuzi, která proběhne online na platformě
ZOOM. Během facilitovaného setkání uvítáme
několik hostů z Břevnova (Michala Chylíka a Marka Šálka) a zastupitelku Dominiku K
 lepkovou.
Magdaléna Černá, Nesedím sousedím

Letem světem
Při sněhové nadílce a nemožnosti cestovat
na hory zaplnili bobující a běžkující Pražané všechna vhodná místa. Rekreační plochy jsou v Praze zkrátka potřeba.  Praha
uzavřela memorandum se Správou železnic
k přípravě kolejového spojení na letiště. Praha plánuje vykupovat pozemky pro stavbu
terminálu a P+R na Dlouhé míli.  Část zahrádkářské kolonie Jenerálka bude odprodána majitelům chatek. Odvolání Odboru
územního rozvoje MČ P6 a spolumajitele
sousedního pozemku Manalisten proti tomuto záměru u magistrátu neuspělo.  2
miliony bude stát údržba zeleně, než bude
uzavřena nová smlouva s firmou CDV v hodnotě stamilionů.  S přičiněním spolků Tilia
Thákurova a OS Bubeneč nepadly pod pilami 2 lípy na Bachmačském náměstí, život
největší lípy prodloužily nové vazby na kmeni a v koruně.

J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

