

Spolky

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 v erze článků
na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Co by spolky přály Praze 6
v novém roce?
Přátelskou Prahu 6, kde bude probíhat komunikace radnice s občany, která pomůže
vytvořit bezpečné a zdravé město krátkých
vzdáleností. Aby město vznikalo otevřeným
konstruktivním dialogem mezi odborníky,
veřejností a zastupiteli.
Aby radnice nerušila zapojování občanů
v rámci projektů Nápad pro Šestku, který kromě vylepšování veřejného prostoru
má důležitou roli při formování sousedské
sounáležitosti.
Aby byla radost městem chodit, sedět, potkávat se, aby mohly bezpečně v ulicích
trávit čas děti. Aby se dalo všude dostat
pohodlně a bezpečně na kole jako autem.
Aby se umění a kultura staly samozřejmou
součástí i během plánování a života městského prostředí.
Aby klesla hladina hluku, světelný smog,
otřesy, znečištění vody a vzduchu.
Aby se budoucí rozvoj Prahy 6 skutečně
systematicky plánoval. Ke stabilizovaným
lokalitám se přistupovalo jako k naplněným
























a rozvíjelo se jen to, co tam lidem objektivně chybí pro život.
Aby se znovu začaly využívat regulační
plány, a to důsledně participativním způsobem. Aby byl regulační plán požadován
jako nezbytná podmínka vždy, když se prodává větší městský nebo státní pozemek
developmentu.
Aby v geoportálu přibyla vrstva o stavebních řízeních a kácení zeleně.
Aby nově vzniklá pracovní skupina pro klimatický plán prosadila smysluplná a praktická opatření.
Aby ochrana stávající zeleně byla prioritou.
A po výsadbě nových stromů se nezapomínalo na následnou péči.
Aby se začalo s výstavbou P+R na okrajích
Prahy 6.
Aby se konečně pohnuly projekty MHD,
které Praze 6 můžou jednoznačně pomoct
– Buštěhradská dráha, tramvajové trati Dědina, Strahov, Suchdol.
Aby historické kulturní a architektonické

Ve Vokovicích jsme s vámi rádi

Jsou to teprve dva roky, co jsme si založili
spolek Vokovínek, z.s. – pro radost naši i našeho okolí. A už můžeme být pyšní na to, co
se nám s vaší pomocí společně podařilo…
Začali jsme výsadbou 32 nových stromků
podél plotu MŠ Vokovická, během první vlny
covidu-19 jsme šili roušky pro děti nebo jsme
dětem zahráli loutková představení. V červnu
jsme uspořádali 1. ročník Vokovického vrkočení – sousedského setkání plného hudby,
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sportování a tvoření. Na podzim jsme společně vysadili další stromky u školky, s dětmi
jsme na tvořivé dílničce vyrobili originální lampionky a uspořádali jsme lampionový průvod
Vokovicemi. V neposlední řadě se nám podařilo propojit ty nejmenší s těmi nejmoudřejšími – na jaře jsme přinesli obyvatelům domova
pro seniory Vlčí mák kousek skutečné přírody
a nyní před Vánoci, již podruhé, jsme s dětmi vyrobili dárkové balíčky, aby zde žijící babičky a dědečkové nepochybovali, že na ně
myslíme a že jsou pro nás důležití.
Velmi si vážíme pozitivních ohlasů vás všech,
kteří se našich akcí účastníte. Současně
upřímně děkujeme všem nadšencům, kteří
nás v našem úsilí podporují, ať již finančně
nebo „přiložením rukou k dílu“. Je to pro nás
neuvěřitelně cenná odměna a zadostiučinění,
že čas a energie věnovaná našim projektům
má smysl. Ještě jednou děkujeme, že tu jste
s námi!!!
Za spolek Vokovínek Kristýna Šimáčková















hodnoty včetně typických zahrad v památkové zóně bubenečských vil zůstaly zachovány i pro příští generace.
Aby zástavba Kulaťáku před VŠ, která je
na spadnutí, byla maximálně uměřená již
tak intenzivnímu vytížení okolí.
Aby byl zachován krajinný ráz Šáreckého údolí a MČ odmítala necitlivé stavební
záměry. Aby MČ dořešila předání územní studie Šárecké údolí a její dopracování
na magistrátu. Aby bylo každý rok realizováno několik nejvýznamnějších projektů ze
studie.
Aby byl zámek Veleslavín převeden ze státu
na město, jeho areál se otevřel pro veřejnost, budovy byly citlivě zrekonstruovány,
park se stromy a vodními prvky celkově
ošetřen a dosázen. Aby tak vzniklo klidové
prostředí, srdce a plíce celé oblasti s kulturní, komunitní a sociální náplní.
Aby na Petřinách vzniklo plnohodnotné
centrum i náměstí, nejen další bytový dům,
a aby město spoluinvestovalo vytvoření zázemí pro kulturní a společenské funkce.
Aby byla rekonstrukce polikliniky Pod
Marjánkou zahájena co nejdříve a aby konečně byla zahájena rekonstrukce Bělohorské ulice.
Aby pokračovala realizace Plánu pro
Ladronku a byl zahájen projekt výstavby veřejného sportoviště vedle tenisových kurtů.
Aby na posledním zbývajícím břevnovském
fotbalovém hřišti pod Televizní věží vzniklo
důstojné zázemí pro sportovní vyžití dětských týmů.

Z příspěvků spolků sdružených ve Společně pro 6 sestavila Jarka Koňaříková

Letem světem
Na letiště pojedou trolejbusy. Magistrát
vydal povolení pro elektrifikaci 119.  Původní záměr „revitalizace“ někdejších bubenečských papíren počítal s 200 byty, infrastrukturou i dopravním napojením. Nový
developer plánuje hned 500 bytů, řízení bylo
kvůli podjatosti přerušeno.  Starosta navrhuje, aby v roce 2022 nápady pro 6 předkládaly pouze školy, ne veřejnost.  Radnice
Prahy 6 se konečně dohodla s magistrátem,
že kamiony od jara Prahou 6 již neprojedou.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

