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Letem světem

Rozestavěné Multifunkční operační stře-
disko na  Malovance bylo 5 let u  ledu. 
Za  630 mil. ho nyní dostaví Metrostav 
s  využitím současných technologií.  
Od pochybné dražby Džbánu na Vánoce 
2012 nechala společnost Molepo areál 
chátrat a  teď se diví, že je v dezolátním 
stavu. Vydírá město tím, že pokud mu 
nedovolí výstavbu bytů u  Džbánu, re-
kreační areál uzavře. Na  jaře developer 
chystá spustit participaci Džbán podle 
vašich přání.   Z  části trasy busu 131 
má být trasa trolejbusová. Rozbíhá se 
EIA.   Radnice chystá změnu loga. Je 
nová vizuální identita to, co opravdu po-
třebujeme?   V únoru proběhne v Galerii 
Skleňák výstava studentů ČVUT ateliéru 
Klokočka - Zdráhalová, kteří na  výzvu 
spolku Hradní potok jako jeden z  osmi 
ateliérů zpracovávali oblast Veleslavína. 
Snad tento počin přispěje k  polidštění 
okolí zámku.
  
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Šest desítek dětí ve věku 6–12 let začalo tréno-
vat pod hlavičkou fotbalového klubu SK Union 
Břevnov, téměř třetinu tvoří dívky. Do začátku 
listopadu bylo možné využívat trávník na hřišti 
Unionu pod Televizní věží, poté jsme se pře-
stěhovali do dvou tělocvičen a na umělku mezi 
strahovskými kolejemi. Tréninkovými dny jsou 
úterý a čtvrtek, skupiny jsou rozděleny podle 
věku, k  dispozici jsou tři licencovaní trenéři 
a několik dobrovolníků.
V průběhu podzimu se podařilo uspořádat ve-
řejnou sbírku: v rámci kampaně „Union spojuje 
aneb Břevnováci vracejí fotbal do  své čtvrti“ 
se 125 fanoušků složilo na  celkovou částku 
210 800 korun. Vybrané prostředky budou po-
užity především na údržbu trávníku a vylepšení 
tréninkového zázemí. Na hřišti, které bylo té-
měř dvacet let odsouzeno k  zániku, momen-
tálně chybí šatny, přípojky elektřiny a  vody, 
záchody. V nejbližší době bychom rádi klukům 
a  holkám z  Unionu dopřáli alespoň stavební 
buňky na převlékání. Dalšímu vylepšování are-
álu nyní brání zchátralé a rozpadající se objekty 

Projekt Nápad pro Šestku spustila radni-
ce v  roce 2017 a  v uplynulých ročnících bylo 
vybráno 44 nápadů. Některé z  nich – napří-
klad projekt Plivátka na  Břevnově, Letní kino 
u Keplerova gymnázia nebo komunitní zahrada 
Libóza v  Liboci - jsou již stoprocentně hoto-
vé, další pak v  různých fázích realizace nebo 
 projektování.
Rozpočet na projekty není až tak závratný, roč-
ně je pro 10-12 nápadů vyčleněno 5 milionů Kč 
(celkem bylo v roce 2022 na investice Prahy 6 
plánováno 530 milionů Kč).
Nápad pro Šestku je participativní projekt, což 
znamená, že se na  projektech přímo podílejí 
samotní občané. Vědí nejlépe, co jim kde chy-
bí a jak by smysluplně upravili veřejný prostor 
ve své čtvrti – prostor, který sdílíme všichni. Ať 
už jde o  doplnění laviček, piknikových a  gri-
lovacích míst, herních prvků na  hřištích nebo 
spojovacích cest. Ačkoliv realizace některých 
projektů pokulhává, důležité je, že tato mož-
nost vůbec existuje… nebo možná existovala.
Pro roky 2022 a 2023 radnice zvažuje změnu 

(vyhořelé bezdomovecké ko-
lonie) po  obou stranách hřiště, 
které jsou stejně jako příslušné 
pozemky ve  vlastnictví České-
ho vysokého učení technické-
ho. Vedení univerzity přislíbilo 
demolici do  konce roku 2021, 
doufejme tedy, že alespoň jar-
ní sezonu budeme moci zahájit 
bez obav z toho, že se cesty pro 
zakopnutý míč mohou proměnit 
v nepříjemné dobrodružství.
Chceme dělat fotbal pro radost 
a  dopřát sportovní zážitky dě-
tem bez rozdílu dovedností. 
Vzhledem k tomu, jaké vidíme u některých fot-
balistů a  fotbalistek pokroky, však plánujeme 
i přihlášení do soutěží (zpočátku půjde o  jed-
norázové turnaje). Důraz budeme nadále klást 
na sousedský a komunitní rozměr klubové čin-
nosti. V té souvislosti stojí za zmínku spoluprá-
ce s místní pobočkou Sokola nebo s Břevnov-
ským klášterním pivovarem sv. Vojtěcha, který 

Jak válí Union v zimě?

Nápad pro Šestku (je) byl 
skvělá věc

koncepce. Podle návrhu předloženého sta-
rostou Kolářem z 6. 12. 2021 by byl celý roz-
počet Nápadu pro Šestku určen pouze pro 
základní školy a rozdělen rovným dílem mezi 
15 základních škol. Nápady by navrhovali sami 
žáci nebo školské rady.
Myšlenka, aby se do vymýšlení zapojily i děti, 
je jistě chvályhodná. Nedává ale smysl, aby 
projekt určený dospělým občanům jen tak na-
jednou skončil. Vždyť to byl jediný participativní 
projekt Prahy 6 určený občanům. Pomáhal po-
silovat komunitu, která si projekt vymyslí a po-
máhá ho realizovat. O tohle zase přijdeme?   
Apelujeme na  radnici, aby přehodnotila svůj 
postoj a nerušila Nápad pro Šestku pro občany. 
Ideálně může spustit paralelně oba participativ-
ní projekty – pro školáky i  pro občany. Vždyť 
i programové prohlášení Rady MČ Prahy 6 pro 
období 2018–2022 uvádí: „pokračovat v parti-
cipačním rozpočtování Nápad pro Šestku“.
 
J. Koňaříková, M. Chylík, L. Špičáková,  
V. Zapletalová, Společně pro 6

uvařil v  rámci svých 10. narozenin benefiční 
speciál se znakem klubu.
Práce je před námi dost, přivítáme proto v na-
šich řadách trenérské pomocníky i další zájem-
ce o obnovu fotbalu na Břevnově!
 
Michal Chylík, Marek Šálek a Radovan 
Vrba, Společně pro 6


