
 

 

Vážení přátelé,   

ráda bych vás v úvodu přivítala na našem shromáždění, ať již jste přišli sami od sebe, ze 

zájmu o věc, z obav o osud svého okolí anebo třeba z prosté zvědavosti...  

Měla bych uvítat i hosty z řad politiků, předpokládám ovšem, že pokud přišli, jsou zde 

především jako občané a ne proto, aby si vystoupením zde, na našem shromáždění, dělali 

reklamu či dobré jméno. K tomu mají přece sdostatek příležitostí ve své každodenní práci. 

Nicméně i jim tímto děkuji za účast.  

Koncekonců, jsou to právě oni, proč jsme se zde dnes sešli. Naši volení zástupci, 

kteří, jak už to bývá, při předvolebních námluvách slibují modré z nebe. Po volbách ovšem 

ta krásná blankytná modř nápadně zešedne a objeví se na ní ošklivé skvrny. A že jich na 

Praze 9 není zrovna málo! 

Vadí nám, jak nedostatečně jsou občané Prahy 9 informováni o důležitých 

rozhodnutích týkajících se především výstavby a jejího plánování. Vadí nám, že neprobíhá 

diskuse s občany ohledně územního plánu.  

Vadí nám, že se o změnách dovídáme budťo v neúplné formě anebo pozdě – kdy už 

se, jak politici s oblibou tvrdí, „nedá nic dělat“. Přitom sami víte, že pokud dojde 

k soustředěnému tlaku, jako v případě výstavby za stanicí metra Střížkov, náhle se řešení 

najde. Aby ne, když sï naši zastupitelé spočtou, kolik by mohli mít jen na samotném 

Proseku rozhněvaných voličů. 

Vadí nám, jak jsou na prvním místě zájmy developerů, a zájmy občanů na místě 

posledním.  

Vadí nám, jak developeři, za přispění radnice, ukrajují z veřejného prostoru, jak 

ukrajují ze zeleně. 

Vadí nám, jak by radnice nejraději vše nechala zastavět.  

Vadí nám nepostačující občanská vybavenost. 

Vadí nám situace v dopravě. 

A právě proto jsme se zde dnes sešli. Abychom nestáli s rukama v klíně a nechali 

developery a další, aby si s naším okolím i životním prostředím dělali, co chtěli.  

Klaďme našim zastupitelům otázky, chtějme po nich, aby plnili, co nám 

naslibovali. Aby konali poctivě svou práci. Aby zde byli oni pro nás, a ne my – a majetek 

Prahy 9 – pro ně, a pro různé soukromé zájmy.  

Dnešní mítink je výsledkem spolupráce více sdružení z regionu Proseku, Střížkova, 

Krocínky ba i Hrdlořez. Jsme rádi, že se nám podařilo spojit síly, a společnými silami zvýšit 

náš tlak na řešení problémů, které nás všechny, nás i i vás trápí. Konkrétní problémy však 

sdělí za každé sdružení  jeho zástupce a rovněž si řada z nás  připravila i vytištěné podklady, 

které – jak vidíte – máte k dispozici u jejich konkrétních stanovišť. 

Tímto považuji dnešní setkání za zahájené. Pojďte se rozhořčeně durdit s 

Krocanem, zapalte se pro Záchranu Proseku, uvědomte si alarmující situaci s SOS Střížkov 

či si vyslechněte naléhavost zvonění Hrdlořezké zvoničky. A věřme, že nám hrana zvonit 

nebude... A ještě jednou vám moc děkuji, že jste přišli.  


