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PROTI ZDRAVÃ‰MU ROZUMU?
PondÄ›lÃ-, 07 leden 2008

Slova staré písniÄ•ky &bdquo;My Prahu nedáme, rad&scaron;i jí zbouráme..." pÅ™ipomíná nedávná akce na
HradÄ•anském námÄ›stí. LyÅ¾aÅ™i bÄ›hali po jeho malém obvodu, aby se mohla zviditelnit jedna velká firma a nÄ›kolik tzv.
celebrit. AÅ¾ ze &Scaron;umavy bylo tÅ™eba navozit nÄ›kolik tisíc tun umÄ›lého snÄ›hu za cca 15 milionÅ¯ korun. To provedly
obÅ™í kamiony vhodné pro dopravu v povrchových dolech, ale nevhodné do srdce Prahy.

Tam mají zákaz vjezdu i lehké autobusy, neboÅ¥ staÅ™iÄ•ké domeÄ•ky HradÄ•an leÅ¾í na ostrohu, který ujíÅ¾dí na dvÄ›
do Jeleního pÅ™íkopu, tak do petÅ™ínského Úvozu. Co s mÄ›lkými základy hradÄ•anských památek udÄ›lají desetitisíce náraz
od monster, která sem otcové mÄ›sta pustili, chápe kaÅ¾dý památkáÅ™, Ä•i stavaÅ™.
SamozÅ™ejmÄ› oficiální a neoficiáln
provize za povolení této monstrozní akce je pro nÄ›koho zajímavá, ale následné &scaron;kody zaplatíme v daních
v&scaron;ichni. PÅ™í&scaron;tÄ› se prý pÅ™ipravuje mistrovství zemÄ›koule v padákovém seskoku z vÄ›Å¾í katedrály sv. Víta
pÅ™esným dopadem na protÄ›j&scaron;í prezidentský balkon. BohuÅ¾el, HradÄ•anské námÄ›stí je jiÅ¾ &bdquo;vysídleno" od
pÅ¯vodních domorodcÅ¯ a jeho poslední obyvatel, pan kardinál Vlk, s akcí souhlasil.
Divím se, Å¾e v rámci pÅ™edvánoÄ•ní
charity radÄ›ji nepoÅ¾adoval, aby sponzor akce své peníze nevÄ›noval napÅ™. na Å™e&scaron;ení pÅ™espávání praÅ¾skýc
bezdomovcÅ¯. Ti v nynÄ›j&scaron;í zimÄ› hlavnÄ› vyuÅ¾ívají MHD, k radosti v&scaron;ech platících cestujících. Bezdomovce
neÄ•eká "&scaron;tÄ›stí" jednoho z nich, který nedávno z kontejneru zachránil odloÅ¾eného novorozence. Teprve tehdy se
na&scaron;i mocipáni probudili a zaÄ•ali bezdomovce hledat, aby se s ním dali vyfotit a projevili zájem o jeho pÅ™eÅ¾ívání
pod mostem v ZabÄ›hlicích..
Co se po roce 2010 stane s dal&scaron;ími adepty na bezdomovectví z Å™ad dÅ¯chodcÅ¯, se j
nikdo nezajímá. Na nÄ› totiÅ¾ dopadne dilema zda jíst, Ä•i platit náklady na bydlení a mám obavu, Å¾e to nevyÅ™e&scaron;í a
rozsáhlá výstavba mostÅ¯ pÅ™es v&scaron;echny vodní toky, které jsou v Praze...
ing. B. Vejtasa, Strana obÄ•anské sebeobrany
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