Místní plátek STOP
V Praze, Lužiny, dne 25.5.2011 19.00
Praha 13 opět v centru světového dění
Nosné téma letošní demonstrace, kterou tradičně uspořádal Spolek Občanských
Sdružení jihozápadního města v samém centru Prahy 13 (Česká republika) u stanice metra
Lužiny ve středu 25.5. bylo naplněno po okraj. Výzva „Vraťte peníze radnici !“ zněl
z každého příspěvku.
Organizátoři lpěli na zcela občanských projevech a jakýkoliv komentář politické práce
byl striktně odmítán.
Úvodním projevem pana Starosty Vodrážky byla masa demonstrantů i přihlížejících
zaskočena, i ostřílení novináři byli překvapeni strhující výzvou: „Vrátíme peníze radnici
nejlépe hned ! “. Projev pana Starosty pohnul davy, země se zachvěla. Jeho závěrečné
zvolání „Peníze najdu, ať to stojí, co to stojí !“, vyvolalo davovou psychosu takového rozsahu,
že Starosta David Vodrážka byl po chvíli zarovnán igelitkami s cennými papíry, jako Mistr
Jan Hus balíky slámy. Lidé se houfně vzdávali veškerého majetku, i toho nejcennějšího –
cenných papírů, směnek, dluhopisů. Někteří přítomní nemajíce při sobě dostatečnou
hotovost vbíhali do přilehlé herny a na hromadu pak házeli vyhrané žetony lopatami.
Dojemné scény lze jen těžko popsat : třaslaví stařečci, veteráni kuponové privatisace
přikládali cenné kuponové knížky, developři přinášeli nůše dlužních úpisů a dušovali se že
nikdy nic stavět nechtěli, ale že k tomu byli různými sdruženími nuceni. Pro sebe že nyní
žádají toliko žebrácké mošny a hole. Ztučnělí lobisté, vrkajíce, dlaní zakrývajíce slzející oko
vytahovajíce z tobolek svazky směnek je vrhali golfovým švihem na hromadu k Horním i
Dolním částem rozněžněného Řečníka.
Boží Mlejn jen pomalu se mele, i Řečník domlel, po dalších příspěvcích jen
nepodstatně přikreslujících tíživou situaci na radnici, kdež chybělo 150.062.682,50 korun
českých, uzavřeno bylo, že Demonstrace Občanských sdružení ve spojení s Radnicí byla i
tentokráte mimořádně úspěšná, poklidná, poučná a mravokárná. Tím se nikterak nesnižuje
hodnota zásahu několika Záchranných hasičských sborů, která by byla ještě mnohem
výraznější nebýt neúčasti Sboru z Velké ohrady, který se pro objektivní potíže ( skupinovou
dysenterii, dopravní zácpu a laktační psychózu ) nemohl dostavit.
Celkem při demonstraci vybráno bylo jest více než osm stovek milionů korun českých
v dlužních úpisech, směnkách, dluhopisech, podílech, fondech, poukázkách na zlato jakož i
v ostatných aktívech štátnej banky, několik listů projektu na výstavbu 172 domů o 96 patrech
se stavebním povolením na území Prahy 13. Na hotovosti pak 6 korun a 50 haléřů tuzemské
měny. Vše odevzdáno přítomnému Samuelu Truschkovi, tiskovému mluvčímu a
šéfredaktorovi časopisu STOP a jeho redakční radě.
Spolek Občanských Sdružení jihozápadního města, o.s.

