Odpovědi pro deník Metro, 25/5/2010
1. Chtěl jsem se zeptat, jak probíhá komunikace s radnicí?
O komunikaci nelze mluvit. Radnice si sice po první vlně hlasitých protestů formálně
nasypala popel na hlavu a připustila, že komunikačně vůči občanům zcela selhala, ale to bylo
také vše. Koncem dubna jsme se setkali se starostou Lipovským a místostarostou Zoufalíkem,
od té doby čekáme na odpovědi na naše otázky. Zaslali jsme radnici též otevřený dopis i
formální žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Do budoucna budeme
využívat všechny zákonné metody. „O nás bez nás“ na nás neplatí. Nepíše se rok 1984, ale
2010.
2. Na radnici mi řekli, že kvůli vašim připomínkám místo jednoho kurtu vznikne
dětské hřiště, klidová zóna u minigolfu a průchozí zony?
Nemáme k dispozici žádné takové informace. V současné době je celá víc než tříhektarová
oblast klidovou zónou, zeleným parkem. Radnice tedy tím, co vám řekli, nepřímo přiznává, že
chce zásadně měnit charakter oblasti, i když navenek tvrdí opak. Navíc, klidová zóna u
rušného minigolfu zní už na první poslech jako protimluv. Také dětské hřiště již existuje, jen
potřebuje zvelebit, stejně tak průchozí zóny. To vše odpovídá manipulativní argumentaci,
kterou radnice používá od začátku. Rozšiřování sport areálu Gutovka na úkor parku vydává za
jeho rekultivaci. Dělají z nás hlupáky.
3. Přistoupili byste na nějaký kompromis? Jaký?
Chceme, aby park zůstal parkem; jsme ale připraveni jednat. Nikoli však, pokud radnice bude
tvrdošíjně trvat na tom, že nám dává dárek a my jsme divní, protože ho nechceme. Takový
přístup je pro nás nepřijatelný. Je přece přirozené, že lidé, kteří v dané oblasti bydlí, mají mít
co říci k projektu, který bezprostředně ovlivní jejich život a má stát daňové poplatníky
nejméně 50 miliónů Kč. Takovou možnost měli např. obyvatelé Zahradního Města či Malešic.
Nechceme žádné extrabuřty, ale férový přístup. To ale dosavadní výroky radnice, jako např.
nedávné prohlášení starosty Lipovského o tom, že v případě Parku Strašnice je „jen malý
manipulační prostor pro možné změny“, zcela ignoruje.
Připravili jsme alternativní projekt celkové regenerace parku. Ten jsme připraveni předložit
radnici.
4. Myslíte, že je nějaká šance, že by v parku minigolf nebyl?
Nekrytý minigolf je značně náročný na údržbu. Stačí jedna zima, jako byla letos, a hřiště
mohou být nenávratně poškozena. Co bude následovat? Oprava z prostředků radnice?
Zchátrání, následný prodej pozemku a na jeho místě např. vybudování novostaveb? Vše je
možné. Jisté je, že vynakládat prostředky z peněz daňových poplatníků na projekt s nejistou
budoucností, navíc v době ekonomické krize, se příčí zdravému rozumu. Vše ale zatím
nasvědčuje tomu, že o ten tady od začátku vůbec nejde.
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