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Vážený pan ředitel obvodního ředitelství Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna, 

Vážený pan 1. náměstek ředitele Inspekce Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Miroslav Gasman, 

Vážený pan kontrolor Městské policie Ing. Pavel Kubičík, 

Vážený pan vedoucí OŘP Praha II - MO Barrandov npor. Bc. Jiří Hynek, 

Vážená paní starostka MČ Praha 5, 

 

 

Dovolujeme si vám tímto velmi poděkovat za precizně zvládnutý průběh technopárty pod Terasami 

Barrandov, která se odehrála ve dnech 30.4. od 20:00 do 1.5. do 6:00 hod. Dle našeho názoru (občané 

Chuchle a Barrandova) akce proběhla bez incidentů a bez rušení nočního klidu. Domníváme se, že je to 

především vaše zásluha. Celonoční dohled především strážníků MP Praha 5 v koordinaci s PČR 

Barrandov a jejich připravenost zasáhnout byla dostatečnou garancí, že nebude porušován noční klid. 

V důsledku toho, nedošlo k ohrožení zdravotního stavu nemocných občanů žijících v těsném sousedství 

pozemku, na kterém se akce odehrávala. Z naší strany nebyl zaznamenán ani žádný incident týkající se 

chování jednotlivců při příchodu na akci či jejím opuštění. Vše proběhlo v poklidu. 

Zvláštní poděkování patří strážníkům přítomným přímo na místě po celou noc. Díky jejich 

obětavosti se občané Malé Chuchle i Barrandova mohli cítit zcela bezpečně. Stejně tak patří dík i veliteli 

MP P5, který na akci osobně dohlížel (jméno bohužel neznáme).  

Zřejmě nedokážeme poděkovat každému, kdo se na velmi pozitivním výsledku podílel, proto 

vás prosíme o případné přeposlání těmto osobám. 

Závěrem uvádíme, že je paradoxem, že obávaná technopárty může proběhnout tak, že 

neobtěžuje ani přímé sousedy v okolí, a to i přes to, že probíhá celou noc. Naproti tomu festival 

v Ledárnách Braník, kde není techno hudba je zvukově nastaven tak, že obtěžuje obyvatele žijící více 

než 5km daleko. To je ale jiný příběh. 

 

S pozdravem 

 

za iniciativu HLUK Z PRAHY 4 

a petiční výbor 

 

Mgr. Miloš Závora, MBA – Chuchle, Praha 16  

Jan Motyčka – Chuchle, Praha 16 

prof. MUDr. David Cibula, CSc – Barrandov, Praha 5 

Ing. Veronika Cibulová – Barrandov, Praha 5 

Krista Vosická –Jiráskova čtvrť, Praha 4 

Ing. Markéta Matějíčková – Braník, Praha 4  
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