
Vážená paní  
Mgr.|Martina Atlasová 
Zastupitelstvo Městské části Praha 5 

Věc: Zpráva o dvou velkých shromážděních občanů Prahy 5 

Vážená paní zastupitelko, 

v obvodu, za který jste byla zvolena, se v minulých týdnech konala dvě velká shromáždění občanů. 
Protože jste se jich pravděpodobně nezúčastnila, chtěli bychom Vás o nich informovat alespoň touto 
formou. 

V úterý 28.5.2013 se na tenisovém kurtu Šmukýřka konal happening Běh za Vidouli, běh za čerstvý 
západní vítr. Uspořádala jej společně občanská sdružení OS Košířská cibulačka, OS Cibulka, OS 

Jinonice-Vidoule, OS Přátelé Buďánek, OS Za krajinu kolem nás, OS Za záchranu parku Kavalírka, OS 
Za život lidskej, ZO Praha 5 Českého svazu včelařů, OS Pro ochranu příznivých životních podmínek od 
Bulovky po Šalamounku, OS Přátelé Malvazinek, Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická.  

Organizátoři poručili větru i dešti a v dlouhé řadě deštivých dnů našli jeden krásný teplý a slunečný. Každé 
sdružení vyvěsilo na plot kurtu svůj veliký panel, na kterém popsalo a znázornilo problémy, které místní 
obyvatele trápí, ve velkém stanu organizátoři rozdávali brožurky, podávali informace a diskutovali.  

 

Na zdi visela veliká podrob-
ná mapa, která ukazovala 
celou řadu míst v blízkém 
okolí, která by měla pohltit 
budoucí výstavba. Mezi 
přítomnými občany tyto 
plány vyvolaly zděšení. 

 

Celkem přišlo asi 700 lidí, 
celé rodiny i s dětmi, 400 
odvážných se zapsalo do 
startovní listiny a vyrazilo 
na některou ze tří tratí. Na 
nejdelší 5 km dlouhou trať 
kolem celé Vidoule vyrazilo 
85 běžců, mezi nimi i 7-letá 
dívenka Mína, architekt, po-
litik, známý herec Ivan 
Trojan, dokonce maminka 
s kočárkem!  

Lidé tuší, že je tady v sázce jejich životní prostředí, které pro ně znamená hodně !! 

Atmosféra byla velmi příjemná, neformální, lidé hodně 
diskutovali, navázali řadu nových kontaktů. Program byl 
zajímavý pro všechny věkové kategorie. Výborně hovořila 
moderátorka, promluvili i zástupci občanských sdružení, na 
závěr zahráli místní muzikanti. Přišli i novináři, média 
o Vidouli vědí a píší!  

Všechno by to bylo moc fajn, kdyby se podobná pohodová 
akce dala opakovat každý rok a nevisela tady reálná 
hrozba, že přijedou bagry a každé volné místo v okolí 
promění nejprve ve staveniště a později v plochy zastavěné 
či zalité asfaltem a zahlcené dalšími automobily.  

 

Dokonce i samotný tenisový kurt se má stát obětí developerů v jejich nechutné honbě za ziskem. To se 
mají příští happeningy konat někde na parkovišti? Místo tenisu budou děti z Košíř v budoucnu moci hrát 
jen počítačové hry? Nedovolte prosím rozbít tuto občanskou společnost !! 

Lidé, možná Vaši voliči, podepsali na místě řadu petic, o kterých určitě ještě uslyšíte. 

 



Ve čtvrtek 6.6. v šest večer se konala druhá velká akce, Průvod za záchranu parku Na Pláni, který 

zorganizovalo občanské sdružení Přátelé Malvazinek a Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická.  

 

Asi 200 účastníků se sešlo pod Malvazinským 
hřbitovem, vyslechlo projevy a argumenty proti 
chystané výstavbě pod ulicí Na Pláni.  

V úzkém údolí na místě parku by mělo vyrůst 
čtrnáct rozměrných bytových domů. K lokalitě 
vede jen úzká strmá ulice, chybí občanská 
vybavenost, developer chce dokonce zbourat 
budovu školky, kterou městská část nechala před 
několika lety milionovými investicemi opravit. A 
Radnice se možná chystá developerovi prodat 
pozemky za zlomek tržní ceny.  

Průvod se vydal na pochod kolem možného 
budoucího staveniště. Tolik lidí a transparentů bylo 
k vidění naposled při sametové revoluci.  

Na obou akcích dali občané Prahy 5 jasně najevo, že jim záleží na tom, v jakém prostředí mají žít. 

Žádáme Vás paní zastupitelko, abyste se zajímala o názory lidí, kteří vás volili, a aktivně se postavila za 
jejich legitimní potřeby. Použijte prosím všechny možné politické nástroje k tomu, aby nedocházelo 
k výstavbě, která by likvidovala přírodní plochy a zhoršovala životní podmínky na Praze 5. Nedopusťte 
kácení stromů a bourání mateřských škol. Občané Vám svěřili velkou moc, prosíme, zastupujte je !!! 
Přejeme Vám příjemné léto. 

Za pořádající občanská sdružení v Praze dne 18.6.2013 

 

OS Cibulka OS Pro ochranu příznivých životních 
podmínek od Bulovky po Šalamounku 

OS Přátelé Buďánek 

OS Přátelé Malvazinek Spolek rodičů a přátel školy  
při MŠ Radlická 

ZO Praha 5  
Českého svazu včelařů 

 


