
Zelená brána do Prokopského údolí – otevřený dopis 

 
Vážení spoluobčané! 

  

 Jistě vám neuniklo hlasování v Poslanecké sněmovně parlamentu České 

republiky o schválení zahrádkářského zákona. Jistě jste si povšimli, že pouze 

poslanci ODS a TOP 09 hlasovali proti. V současné době je zahrádkářský zákon 

v senátu.  

 Vážení spoluobčané, náš zápas s developery neskončí ani podpisem tohoto 

zákona prezidentem republiky. Developeři společně s určitou množinou politiků 

se budou stále snažit zabetonovat a zaasfaltovat každý zelený kousek země jen, 

aby ještě více zbohatli.  

 Názornou ukázkou hospodaření developerů a určité množiny politiků je 

zahrádkářské osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod 

Majerovic. Tato osada vznikla v roce 1955 na jižním svahu Prokopského údolí 

mezi Jinonicemi a Novou Vsí v Praze 5 (viz příloha). Skupinka developerů má 

stále v úmyslu tyto zahrádkářské pozemky zastavět a tím proniknout do 

Prokopského údolí. Skupinka zahrádkářů již devatenáctý rok odolává 

nevybíravým útokům (buldozerování, rabování, žhářské útoky, 21.5.2006 uhořel 

osadník Alexander Czchuta) developerů.  

 Tato situace neunikla pozornosti občanské veřejnosti. Dne 25.7.2020 

vzniklo spontánně Občanské hnutí Zelená brána do Prokopského údolí. My 

angažovaní občané požadujeme, aby Zelená brána do Prokopského údolí zůstala 

zelená pro naše vnoučata a další generace Pražáků. 

 Občanské hnutí Zelená brána je volné sdružení ZO ČZS Pod Majerovic, 

republikové organizace ČZS a šesti politických stran: Společnost proti 

developerské výstavbě v Prokopském údolí, Pirátská strana, Sen 21, KDÚ-ČSL, 

Praha sobě a Zelení. 

 Jmenované politické strany již do svých volebních programů zapracovaly 

udržení Zelené brány zelenou a s tímto programem půjdou do předvolební 

kampaně do Poslanecké sněmovny ČR letos, a i do komunálních voleb v příštím 

roce. 

 Především my zahrádkáři vám spoluobčanům doporučujeme tyto 

jmenované politické strany volit. 

 

V Praze dne 8.4.2021 

 

Za zelenou bránu do Prokopského údolí signatáři: 

 

Svatopluk Bartoň, Petr Baubín, Mgr. Hana Heringová, Ing. Stanislav Kozlík, 

Jan Jelínek, RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., MSc. Monika Salajová, a PhDr. Pavel 

Světlík.  

 
 


