„Dali jsme se dohromady, protože naše děti spolu chodily do
školky a my jim chtěli vysvětlit, že i v Praze můžeme slavit
masopust, potkávat se, starat se o místo, kde žijeme, nebo
třeba zdravit na ulici paní pošťačku," říká Adéla Gjuričová
z Našeho Braníku.

N

áš Braník je jedno ze tří sdružení, která
vznikla v jedné čtvrti městské části
Praha 4, aby z ní společně udělala příjemné místo k životu. Pomáhají, aby byl Braník
čistější, vracejí se k tradicím a oživují
komunitu. Masopustní veselice, stejně jako
pouliční festival Braník sobě, jsou už tradicí, na kterou se braničtí každoročně těší.
„Nejvíc mě na tom ale baví, že přicházejí
další, s novými nápady a energií,“ dodává
Adéla a vyjmenovává, co všechno se v Braníku v poslední době začalo dít spontánně.
K předvánoční atmosféře přispěly místní
výtvarnice Svěcením štědrovečerních příborů. V květnu si letos už podruhé v rámci
Týdne v pohybu budou moci lidé zacvičit
venku. Na jaře znovu ožije komunitní zahrada Zebra. A to zdaleka není všechno.
Aktivním lidem z Braníka je však jasné,
že pokud si chtějí takto příjemnou čtvrť zachovat, nesmí zapomenout na urbanismus
a spolupráci s radnicí. Braník v poslední
době přitahuje pozornost developerů
a jejich ne vždy citlivých projektů. S právní
podporou Frank Bold proto místní sledují,
co se chystá, zapojují se do projednávání a informují své spoluobčany. Díky
jejich pečlivé práci a sponzorským darům
dostává každá domácnost do schránky
občasník Branický budík, kde se dozvídají
o plánovaných záměrech a dění v městské části.

Právě teď se projednává megalomanský
projekt sedmipatrového komplexu bytových
a obchodních domů, který vůbec nezapadá do charakteru čtvrti. Jeho stavbu
má umožnit nezákonná úprava územního
plánu, proti které sepsal žalobu Frank
Bold – největší postrach nezákonností
v územních plánech. V Braníku se teď tedy
živě diskutuje o tom, jak dané území využít
rozumněji a lépe. To by v tom musel být
čert, aby na to společně nepřišli.

Chcete ze svého okolí udělat příjemné
místo pro život? Obraťte se na Frank Bold.

www.frankbold.org
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