Zápis ze 4. Členské volební schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s., konané 17. 2. 2020 v 18:00 h v restauraci Na
Farkáně, Na Farkáně 32, Praha 5
1) Přivítání, prezence, konstatování ne/usnášeníschopnosti, volba zapisovatele, ověřovatele, skrutátora a osoby
řídící schůzi:
Běla Vidmarová vítá účastníky výroční volební schůze spolku ZZM, naše členská schůze je usnášeníschopná –
23 přítomných řádných členů (včetně plných mocí) a 1 host, není třeba svolávat náhradní členskou schůzi.
Běla Vidmarová se navrhuje na vedení schůze a skrutátora, jednomyslně schváleno.
Volba zapisovatele, navržen Petr Vidmar – jednomyslně schváleno.
Ověřovatel zápisu Kateřina Zonková - schváleno jednomyslně.
2) Představení kandidátů do Výboru spolku a volby:
BV: dnešní schůze je volební, spolek existuje 2 roky, proto je třeba zvolit nové členy Výboru. Ptá se, zda se
někdo hlásí do výboru spolku ZZM. Stávající vedení bude své funkce obhajovat.
Nikdo se nehlásí, nejsou návrhy kandidátů.
KZ se představuje jako kandidátka do výboru, bydlí ve Štorkánově ulici více než 5 let, má tam trvalé bydliště,
má k Malvazinkám vztah a chce podpořit zachování zeleně v lokalitě. Ráda podporuje komunitní akce (např.
scházet se na plácku), ráda by lokalitu zachovala zelenou.
PV se představil
BV – představuje se, fungovala ve spolku Přátelé Malvazinek od roku 2013 ve výboru, po názorovém rozkolu
založila spolek ZZM, chce napravit to, co bylo pokaženo – více bude představeno v bodě „kauzy“. Klíčová je
komunikace s radnicí, primárně funguje sama, vyzývá k aktivitě další členy ZZM a obyvatele lokality. Nutno
rozporovat na radnici výstavbu i dopravní situaci. Podporuje komunitní akce – připravuje na rok 2020 – ZMJ,
Ukliďme česko, Lampionový průvod a tak dál. Administrativu, kterou pro spolek vypracovává, bude řešit v
rámci diskuse ke kauzám.
BV vyzvala lidi k volbě
Hlasování o PV – schváleno jednomyslně
Hlasování o KZ – schváleno jednomyslně
Hlasování o BV – schváleno jednomyslně
Výbor vřele děkuje za zvolení i důvěru, bude dále pokračovat ve spolupráci.
3) Představení kandidátů do Kontrolní komise spolku a volba
Členem kontrolní komise je Barbora Beránková (nepřítomna, omluvena ze zdravotních důvodů. Na základě
PM sděleno Evou Beránkovou, že chce dále pokračovat a svou funkci obhájit). BV se táže, zda je ještě nějaký
další kandidát do Kontrolní komise, nikdo se nehlásí.
Zpráva Kontrolní komise bude předložena později vzhledem ke zdravotní indispozici BB.
Barbora Beránková byla jednohlasně zvolena za člena kontrolní komise
4) Informace o hospodaření Spolku v roce 2019 (předkládá Výbor spolku) + členské příspěvky
BV informuje, že poslala dokument všem do e-mailu či do schránky, schůze má vzít na vědomí. BV informuje
schůzi o situaci přečtením Zprávy o hospodaření Spolku za rok 2019:
Zpráva o hospodaření spolku Za zelené Malvazinky, z.s., IČO 06912648, sídlo K vodojemu 35, 150 00, Praha 5,
za rok 2019
Spolek vede pokladní knihu, bankovní účet dosud nebyl zřízen. Pokladní kniha je k na hlédnutí v sídle Spolku,
včetně všech dokladů.
Na počátku roku 2019 byl uskutečněn převod zůstatku z roku 2018 ve výši 1.222,- Kč.
Příjmy Spolku za rok 2019 tvořily zejména dobrovolné příspěvky členů a příznivců ve výši 4.395,- Kč a jedna
dotace čerpaná od MČ Praha 5 na akci „Ukliďme Česko“ ve výši 3.500,- Kč, dohromady byly příjmy Spolku
7.895,- Kč.
Výdaje spolku tvořily zejména výdaje na kancelářské potřeby (tonery do tiskárny, papíry, lamino folie apod.)
ve výši 2.609,- Kč, pracovní zahradnické náčiní v hodnotě 2.414,- Kč, občerstvení na akce (špekáčky, chléb,
nápoje, zelenina, ovoce, dochucovadla) ve výši 1.115,- Kč a využití služeb barevného tisku námitky ve výši
333,- Kč. Výdaje celkem byly ve výši 6.471,- Kč.
Do pokladny Spolku se pro rok 2020 převádí konečný zůstatek ve výši 2.646,- Kč.
V majetku Spolku je: tiskárna HP LaserJet Pro MFP M28a, pivní set (stůl a 2 lavice), party stan 3 x 3 m,
zahradnické náčiní (hrábě, motyky, rýče, kýble). Vše se nachází v sídle Spolku.
Zprávu předkládá Členské schůzi Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s. ve složení Běla Vidmarová, Kateřina
Zonková, Petr Vidmar

Diskuze – p. Sedláček slíbil přispět na toner či IT zařízení, BV informuje, že poslala informaci, domluví se
(zsedlacek@gnome.cz) – bude dále komunikováno.
Hlasování - Členská schůze bere na vědomí Zprávu o hospodaření spolku Za zelené Malvazinky, z.s. za rok
2019 – jednomyslně schváleno. Zpráva – viz přílohu.
5) Zpráva Kontrolní komise o činnosti a hospodaření Spolku
Omluvená Barbora Beránková nemá dle slov zmocněné Evy Beránkové žádné výhrady k činnosti Spolku.
6) Ovocná zahrada Štorkánova
BV prezentuje historii – iniciativa vyšla od obyvatel sídliště k oživení sídliště Štorkánova, výsadba květových
louček pro motýly, čmeláky a další druhy hmyzu, které jsou součástí zdejšího živočišného řetězce (veverky,
ježci, netopýři, roháči, ještěrky atd.). Občané vnímají, že díky suchu a sekání trávy není prostor pro tyto
druhy. Na minulé schůzi byla udělena záštita, platforma vysázela 4 květové loučky a cca 10 ovocných keřů,
osvědčilo se to u Magistrátu i jako dobrá vizitka na radnici, že spolek je aktivní, respektive podporuje zeleň,
přírodu a krajinu dle Stanov. Byla podána žádost o prodloužení na Magistrát. V budoucnu chceme
pokračovat ve stávající aktivitě, bude dále rozšířeno o několik keříků (vinná réva, maliny, kanadské borůvky).
Pan Jakl navrhuje, aby bylo více uklizeno na trávnících
Běla Vidmarová informuje, že na stránkách prahy 5 je možno nahlásit nepořádek a může to udělat každý
občan.
KZ – ovocná zahrada nebyla založena z důvodu úklidu, ale pro podporu květových louček pro hmyz.
BV – byli jsme žádáni sousedy, abychom zajistili prořezy borovic, jiné sekání borovic. Nebudeme v rámci
platformy Ovocná zahrada Štorkánova toto řešit, to je v kompetenci Actonu – každý občan s nimi může
komunikovat a dát jim apely, výzvy a podněty. Gesce platformy jsou ovocné loučky a keříky – které byly
vysázeny.
Diskuse o platformě Ovocná zahrada byla ukončena.
(Dále se řeší případný prořez jednotlivými občany a úklidu mezi domy. Jak řešit prořez na soukromém
pozemku a jak řešit pokud tůje na soukromém pozemku nebo nějaký jiný keř na veřejném pozemku zasahuje
do komunikace a omezuje provoz, či pokud někomu padá listí do zahrady či mu vadí opadané plody – paní
Moravcová). Podle BV nemůžeme řešit v rámci postupu kauzy Na pláni, může řešit každý občan individuálně
s radnicí či majiteli pozemků. BV informuje, že v rámci jednání občanů a spolků na veřejné schůzce
k plánování dolní části parku na radnici, kde nikdo ze členů nebyl, ač rozeslala pozvánky, bylo dohodnuto, že
ve svahu bude ovocná alej, ale že se bude jednat o kvalitní odrůdy, které nepadají. Konzultovat skladbu
druhů za oba místní spolky bude s radnicí a zhotovitelem projektu parku sousedka Ing. Běla Bonušová.
Současné dřeviny budou podrobeny dendrologickému průzkumu a ošetřeny. Pokud někomu vadí listí
opadané v jeho zahradě, nechť si problém řeší individuálně s majitelem pozemku, na kterém strom stojí.
Paní Moravcová uznala, že důležitější, než opadané listí je, aby nebyla výstavba.
7) Akce a komunitní činnost Spolků Za zelené Malvazinky a Přátelé Malvazinek v roce 2020
Spolek ZZM v kooperaci se spolkem Přátelé Malvazinek na základě dohody mezi BV a Jolanou Dočekalovou
opět plánují společné komunitní akce, aby radnice dostala signál, že obyvatelé mají o plácek a komunitní
akce zájem.
V plánu je 7 komunitních akcí, které proběhnou v roce 2020 – domluveno se spolkem PM a aktivními
sousedy.
Rádi bychom zapojili spolek Farkáň – informován přítomný pan Drahoš Bárta, který je ze spolku Ekologická a
humanitární služba občanů na Farkáně (EHSONF) – např. naučné vycházky po vilách a historii Prahy. Jedna
z akcí, kterou ZZM plánuje, jsou vycházky, které se dělaly již pod spolkem Přátelé Malvazinek – Kulturněhistorické a sportovní stezky Malvazinky. Stezky jsou zatím virtuální, pokrývají širší část Malvazinek. Spolek
chce domluvit 2 - 3 jarní a podzimní termíny spolu se spolkem Na Farkáně (paní Mickovou), ohledně
realizace společných naučných vycházek. Upozornění na projekt, aby se daly stezky (popisky) realizovat –
např. informační cedule – dle úspěšnosti - v příštím či přespříštím roce.
Podle paní xxx již má tuto cedulku Krulišova vila. Nevíme, kdo tuto ceduli instaloval. Je možné, že to byli
členové spolku Přátelé Malvazinek.
Dalším cílem tohoto projektu – stezky – je upozornění na chátrající vily. Aby nedošlo k tomu, co je v ulici Na
Loužku a dalších, kde majitelé nechali zchátrat historické vily a následně je chtějí zbourat a zastavět
developerským projektem. Je třeba upozornit, že vilová čtvrť je v ohrožení developerskými projekty. Díky
náhradě za výstavbu se zvyšuje koeficient výstavby. Na tento problém je třeba upozornit.
Další akce:

- 4. 4. 2020 Ukliďme česko, bude se pořádat v dubnu, budou 2 časy srazů (9:00 a 14:00) aby se dalo uklízet
celý den, dopoledne bude řešit někdo z PM, odpoledne ze ZZM. Jako příklad slouží pan Jakl, který akce
navštěvuje. Akce by měla pokrýt sídliště, zahrádky, cestu za hřbitovem. Akce působí jako semknutí komunity
a ukázku radnice že fungujeme. Součástí akce bude sázení slunečnic kolem garáží + táborák. Všem členům
přijde pozvánka mailem a budou rozneseny letáky. BV apeluje, aby byli pozváni i příbuzní a známí, a to nejen
na tuto konkrétní akci, ale na všechny.
- Běh na Malvazinkách pořádá spolek PM, spolek ZZM se zúčastní taky. Krátká akce – závod a soutěž pro děti
i dospělé
- 30. 4. 2020 - Čarodějnice – tradiční akce, včetně výměnného bazaru a soutěže.. sousedské sezení
- 30. 5. 2020 - bude den dětí, v gesci PM
- 19. 10. 2020 – Zažít město jinak a vítání školního roku, BV požádala o dotaci Prahu 5 na občerstvení ,
pomůcky, mobilní WC, nákup vratných kelímků (např. s logem Prahy 5)
- 31. 10. 2020 - Lampionový průvod kolem hřbitova s koncertem kapely Krch Off Band v restauraci U prince
Miroslava
- 31. 12. 2020 - silvestrovské setkání – sešlo se několik sousedů, akce organizované KZ, spontánně
organizována 2019, budeme v tom dále pokračovat – a ZZM bude propagovat
Dotazy / připomínky – k akcím nejsou.
Nabídky spolupráce – pomoc s organizací – nejsou
8) Postup v kauze Na pláni
BV – V roce 2018 bylo zvoleno zastupitelstvo s Pirátskou stranou v koalici, ta pozdržela rozběhnuté projekty.
Kontaktovali lidi z jednotlivých kauz, provedli kontrolu smluv a zjišťovali si souvislosti v kauze. Tím se vše
pozdrželo. Ze všech našich materiálů vyplývá, že schválení Studie Na Pláni prošlo nestandardním způsobem.
O tom jsou pravděpodobně přesvědčeni i Piráti. Nejde o nezákonný postup, jen nestandardní.
BV krátce informuje o situaci na radnici, jak došlo ke změně ve vedení radnice – změny v koalici a odstranění
Starosty a Pirátů – resp. Přesunutí do opozice.
Po změně na radnici je nová starostka, paní Zajíčková z ODS. Na základ 267 podpisů jsme podali námitku
k pořizované změně územního plánu Na pláni – Z3218, žádost o změny na zelenou plochu. Jsme zástupce
veřejnosti dle Stavebního zákona pro prosazení zeleně na celé dotčené ploše. O tom byla informována
starostka, pí. Zajíčková – dostala námitku i informace. Radnice reagovala zahájením výstavby dětského hřiště
v rozporu s námitkou u pozemku pana Macha (nevhodný) a usnesení VŽP – předseda pan Ing. Vejmelka o
tom, že VŽP trvá na Studii Na pláni.
ZZM podalo protest proti tomuto usnesení a požadovalo revokaci usnesení p. Vejmelky a zastavení budování
školní zahrady. Ze strany radnice nebyla reakce. Probíhala další komunikace (s informací, že nerespektují
námitku zástupce veřejnosti a tím působí proti stavebnímu zákonu). Po pěti měsících mlčení jsme poslali
otevřený dopis s nevyřízenými podněty (10). Pí. Zajíčková oficiálně odpověděla, kde nás informuje, že vše
proběhlo řádně a na základě dobré komunikace. Zároveň jmenuje koordinátora, pana Kábrta, vedoucího
odboru územního rozvoje prahy 5. BV informuje o tom, že p. Kábrt má za sebou nechvalnou činnost (trestní
stíhání kvůli machinacím se změnami územního plánu na MČ Praha 11, kde byl také v minulosti vedoucím
OUR a načež byl vyhozen, dále zatajování informací občanům a zastupitelům na MHMP (kde byl také
vedoucím OUR a následně vyhozen), nakonec si jej po svém zvolení do funkce přivedl na radnici MČ Praha 5
minulý starosta Ing. Richter.
Jakl: lidi se ptají, co se staví na Pláni (vedle školičky). Dále tam kde stojí stavební stroje – dle všeho jde o
místo, kde parkují stroje pro renovaci kanalizaci v ulici Na Pláni.
BV – dokončí kauzu a bude informovat o výstavbě Na Pláni (Maršner).
BV poslala p. Kábrtovi žádost o převzetí otevřeného dopisu s 10 za půl roku nevyřízenými podněty od
starostky Zajíčkové a o jeho řádné a správné vyřízení. Dnes byla informována panem Kábrtem, že byl
informován o své pozici koordinátora, a že dá nám vědět, jak se bude definovat jeho náplň práce a
kompetence. BV informuje, že jeden každý občan může přímo komunikovat napřímo s panem Kábrtem své
připomínky a podněty.
Informace k domu Maršner
Na výstavbu 3 patrového domu bylo vydáno povolení před ¾ rokem. Informace má od paní Žirovnické a její
dcery Veroniky (stavební povolení) – bude zde stát podsklepený rodinný dům. Magistrát odmítl naše
odvolání. Stavebník dostal potvrzení povolení. Při výkopových pracech v listopadu se odkrylo vysokotlaké
potrubí na stavebníkově pozemku (které má být podle digitálních map o 3 metry dále). V lednu zakryl výkop.
ZZM eskalovalo situaci a podalo podnět na výstavbu domu Maršner a další výstavby, protože není přesně
známo, zda tam vede trasa vysokotlakého potrubí – tj. kontrola, kudy opravdu potrubí vede. Tento podnět

byl poslaný na stavební úřad, paní Čechové a panu Kábrtovi a na Magistrát. Magistrát nemůže k doplnění
námitky dle Stavebního zákona přihlédnout, neboť bylo doloženo po termínu veřejného jednání ke změně
ÚP Z3218. Informaci předají na IPR. Původní v termínu dodaná námitka ke změně Z3218 bude vypořádána
pořizovatelem územního plánu v souladu se Stavebním zákonem.
Urbanisticko – architektonická studie okolí Radlické ulice – byla vydána studie k Radlické ulici, každý může
dát připomínku na radlicka@praha5.cz do 18. 2. 2020. Jedná se o zkrášlení Radlické ulice, její využití. Lidé
mohou mít připomínky. Odkaz na Studii s výzvou k psaní připomínek přišel všem do e-mailu.
Eva Beránková – má připomínku k cyklopruhům v ulici Na Santošce / Na Václavce, které jsou naprosto
nelogické.
BV – celý plán je postavený na tom, že počítají s Radlickou radiálou, budeme žádat informaci, co skutečně
udělá výstavba Radlické radiály s ulicí Radlická. Součástí revitalizace Radlické je plánována bytová výstavba –
pokud by šlo o obytný zelený bulvár, jde o dobré rozhodnutí. Horší je, že stráň „lesík“ má být celá zastavěna.
Na konci ulice Na Loužku je plánována točna, 3 domy mají být bourány a developovány. P. Hoblík z ulice
Štorkánova má praskliny v domě. V prudkém svahu mají stavět. ZZM požadoval posudek stability svahu před
výstavbou, nebylo reagováno. Výstavbu Radlická – měli bychom žádat o další posudek z pohledu ekologie,
bezpečnosti, vedení inženýrských sítí, dopravy, stability svahu – územní studii dle Stavebního zákona, která
by byla relevantním podkladem k následným změnám ÚP a možnosti další výstavby.
Žádné studie, které praha 5 dělala (Barrandov, Motolské údolí, Na pláni apod.) nejsou relevantní podklady,
pouze jdou po povrhu na ruku developerů.
V rámci dopravního řešení (usnesení Dopravního výboru z 10. 2. 2020 o souhlasu s hrubopisem Studie
dopravního řešení Radlice – Malvazinky) chce Praha 5 zrušit zelený trojúhelník před hřbitovem a betonovat
náměstí a parkoviště. Došlo k naprosté ignoraci připomínek všech spolků a občanů.
Jde tam i o parkování lidí, kteří nechtějí platit modrou zónu.
KZ – zvýšila se frekvence návštěv z důvodu Karla Gotta
BV- před hřbitovem je 15 - 20 míst mimo exponovanou dobu (3 x do roka – Vánoce, Dušičky, Velikonoce),
takže s parkováním není problém. Základní problém je, že lidi parkují mimo modré zóny – je třeba, aby řešila
PČR/MP
Základní premisa – je třeba komunikovat, aby radnice využila možností donutit řidiče parkovat na
vyhrazených místech.
Podle Studie Na pláni by měly být ulice Nad Laurovou / K vodojemu v místě kolem vodárny jednosměrné. Dle
usnesení Dopravního výboru (hrubopis Studie dopravního řešení Radlice – Malvazinky schválený dne 10. 2.
2020) je to nerealizovatelné, což je v souladu s názorem našeho spolku. Tento argument je proti další
výstavbě ve svahu v zatáčce v ulici K vodojemu.
P. Jakl se ptá, zda budou opravovat ulici na Pláni – je část opravena špatně. Podle BV práce na ulici Na Pláni
budou prováděny do roku 2023 dle harmonogramu, který v minulém roce rozeslala. Další diskuse mezi
panem Jaklem a EB, zda je oprava řešena definitivně či nikoliv.
9) Postup v kauze SANOPZ Na Cihlářce
BV informuje členskou schůzi o kauze SANOPZ, jedná se také o promlčený trestný čin nechvalně proslulého
minulého starosty Milana Jančíka, který budovu prodal pod cenou (49 milionů). Od devadesátých let
probíhalo chátrání ústavu, poslední majitelé se neaktivitou dostali do stavu, kdy jsou budovy v demoličním
řízení. Developer KKCG komunikuje s Viny Maasem, světoznámým architektem a navrhuje na místě bývalého
Bakulova ústavu výstavbu 6ti patrového objektu tohoto architekta.
Přímí sousedé stavby bojují proti výstavbě, spolek ZZM je podporuje. Přímí sousedé nebudou zakládat
spolek. Paní Kašparová se stala zástupce veřejnosti pro zachování veřejného vybavení.
ZZM podporuje činnost sousedů Sanopzu, poskytujeme rady, zveřejňujeme na webu Za zelené Malvazinky.
Jsme ztotožněni s tím, že kauza se nás týká a podporujeme maximum veřejného vybavení.
Budou další demonstrace a komunikace se zastupitelstvem, BV informovala členy schůze, že by měli na
zastupitelstvo chodit.
Jakl – ptá se, zda nás berou na radnici vážně. Od Sanopzu jsme daleko. BV informuje, že kauzy Sanopz se
přímo neúčastníme, ale podporujeme sousedy z místa. Zastupitel za STAN p. Hřebejk má názor, že protest je
jen od přímých sousedů nazval to veřejně na ZMČ „sousedským sobectvím“. BV informovala radnici na VÚR,
že se jedná o veřejné vybavení celé lokality, tedy i naše, byť bydlíme od místa cca 1 kilometr.
10) Postup v kauze Na Loužku
Probíhá demoliční řízení, Přátelé Malvazinek aktivně komunikují a bojují proti demolici, zatím platí stanovisko
Magistrátu a Památkářů, kteří podporují demolici a developerskou výstavbu tří čtyřpodlažních budov v

zahradě. Výbor územního rozvoje projekt podpořil. Spolek Přátelé Malvazinek podal petici s 500 podpisy,
podporováno ZZM – aby radnice vstoupila do demoličního/stavebního řízení. Radnice Prahy 5 nechce
zasahovat. Pí Dočekalová s pí Bauerovou poslaly právní stanovisko starostce Zajíčkové.
Shrnutí BV – kauzy byly probrány, ZZM se snaží spojovat spolky
11) Host - Drahoš Bárta
Představuje se jako spolupředseda strany Zelených na Praze 5. Základní organizace má protideveloperské
stanovisko. Velmi by si přáli, aby na P5 zůstaly zachovány hodnoty, které máme – kopce, zeleň, kombinace
architektury a kulturních hodnot a místo nebylo zahlceno auty. V tomto je dost osamocený, protože
spřízněná strana (Piráti) už není u moci na radnici. Zelení se na radnici nedostali, dostali 4,6%. Cílem je na
radnici se dostat. SZ se snaží a monitoruje ca 10 kauz včetně Na Pláni, snaží se pomáhat a podporovat lokální
spolky. Velmi rád spolupracuje s BV, stejně tak podporuje společenství lidí v lokalitě Sanopz, Erbenova (kde
se staví luxusní residence, neřeší nedostatek bytů). V lokalitě Erbenova je dost protestů od stávajících
obyvatel i rodičů přilehlé MŠ. SZ pomáhá vytvořit lokalitě webové stránky. Dále pomáhají zahrádkářům
z Jinonic (Pod Majerovic – Zahrádkářská kolonie), kdy radnice převedla pod Jinonický Motorlet, pozemky
převzala ruská developerská firma, která pomocí buldozerů zničila pozemky. Protože jde o ochranné pásmo
Prokopského údolí, jde o patovou situaci – Ruský developer nemůže stavět a díky zničené infrastruktuře není
možné pro zahrádkáře cokoliv opravit. Strana zelených dále komunikuje se spolkem na Buďánkách, vedou
webove stránky (praha5.zeleni.cz) kde se monitorují kauzy, včetně té Na Pláni a Sanopz. Nejnověji se řeší
bulvár Radlická – zejména v úseku Laurová / Škola Radlice. SZ je v kontaktu se senátorem Láskou, který
podporuje některé z projektů – právní poradenství. Vzhledem k tomu, že SZ není v zastupitelstvu, mohou
pouze radit.
SZ by přivítali, pokud by někdo ze spolku vstoupil do Strany zelených a pomohl při práci.
Mají z dalších spolků několik členů – Farkáň, boj proti výstavbě Central Group (u ul. Peroutkova).
Na dotaz Evy Beránkové pan Bárta informuje o kauze nedostavěných domů. BV doplňuje, že CG dostal v létě
dodatečné stavební povolení od Stavebního úřadu MČ Praha 5, proti tomu bylo panem Formánkem podáno
odvolání. Kauza se dále táhne.
p. Jakl se ptá, zda vše zachrání Radlická Radiála. Před 15ti lety se kreslily přeložky, zatím se nic nestalo. BV –
domnívá se, že RR je utopie a ještě větší utopií je zklidnění dopravy po jejím eventuálním vybudování.
Drahoš Bárta – členové se angažují v cause Železniční most, mají člověka, který je znalec železničních staveb
– pan Štorch. Dotyčný kontaktoval i spolkové dráhy v Německu a odborníka ze Švýcaska na výstavbu mostů –
řešeno, zda je možné zachránit most v původním stavu. Dále zaangažoval lidi z SŽDC a další – našlo se řešení,
jak most zachránit – zatím je v jednání jak postupovat.
Dále pan Bárta apeluje, že je třeba dostat se na radnici – tj. vyhrát volby a fungovat spolu s Piráty, protože
jinak se nic nezmění.
Informace o spolku (Farkáň - EHSONF) – mají naučné stezky - virtuálních 12 zastavení v okolí, dávala
dohromady pí. Krčilová. Je možné najít na internetu. Chtějí udělat i v reálu, díky grantu ČSOB budou cedule a
realizace stezek na Farkáně.
BV – chce se inspirovat a realizovat i v lokalitě Malvazinky.
DB – členem spolku je pí. Micková, která děla vycházky a promítání s výkladem, budou nás informovat o
akcích, které budou probíhat, abychom se mohli zúčastnit.
Spolek Fakráň je v kontaktu s ČSOB, banka slíbila vybudovat 2 cesty od Fakráně / Malvazinek do Radlic.
BV si ověřuje, zda nejde o předehru ke stavebnímu řízení – výstavbu ve svahu za hřbitovem.
DB – informuje, že o to by nemělo jít, že o podobné kauze zatím neví.
DB – spolek EHSONF bojuje, aby se prodloužila linka 137 do Jinonic pro přístup k infrastruktuře.
BV – jednalo se o tom na Dopravním výboru, za spolek Farkáň byli členové účastni. Podle výboru nejde
realizovat, protože DP HMP nemá řidiče autobusů.
BV poděkovala Drahoši Bártovi i dalším účastníkům schůze, rozloučila se a schůzi ukončila.

Zapsal: Petr Vidmar

Ověřila: Kateřina Zonková

Příloha:
Zpráva o hospodaření spolku Za zelené Malvazinky, z.s., IČO 06912648, sídlo K vodojemu 35, 150 00, Praha 5, za
rok 2019

Spolek vede pokladní knihu, bankovní účet dosud nebyl zřízen. Pokladní kniha je k na hlédnutí v sídle Spolku, včetně
všech dokladů.
Na počátku roku 2019 byl uskutečněn převod zůstatku z roku 2018 ve výši 1.222,- Kč.
Příjmy Spolku za rok 2019 tvořily zejména dobrovolné příspěvky členů a příznivců ve výši 4.395,- Kč a jedna dotace
čerpaná od MČ Praha 5 na akci „Ukliďme Česko“ ve výši 3.500,- Kč, dohromady byly příjmy Spolku 7.895,- Kč.
Výdaje spolku tvořily zejména výdaje na kancelářské potřeby (tonery do tiskárny, papíry, lamino folie apod.) ve výši
2.609,- Kč, pracovní zahradnické náčiní v hodnotě 2.414,- Kč, občerstvení na akce (špekáčky, chléb, nápoje, zelenina,
ovoce, dochucovadla) ve výši 1.115,- Kč a využití služeb barevného tisku námitky ve výši 333,- Kč. Výdaje celkem byly
ve výši 6.471,- Kč.
Do pokladny Spolku se pro rok 2020 převádí konečný zůstatek ve výši 2.646,- Kč.
V majetku Spolku je: tiskárna HP LaserJet Pro MFP M28a, pivní set (stůl a 2 lavice), party stan 3 x 3 m, zahradnické
náčiní (hrábě, motyky, rýče, kýble). Vše se nachází v sídle Spolku.

Zprávu předkládá Členské schůzi Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s. ve složení

Běla Vidmarová

Kateřina Zonková

Petr Vidmar

Schváleno Členslkou schůzí dne 17. 2. 2020 poměrem hlasů 23/0/0

