Stanovisko sdružení Strana psa, o.s. k devastaci piktogramů v Riegrových
sadech
Obdrželi jsme informaci, že Komise životního prostředí Rady MČ Praha 2 dne 29.8.2011
projednávala informaci o záměrné devastaci piktogramů označujících plochy se zákazem
volného pobíhání psů v Riegrových sadech. Pracovníci firmy Komwag a správy zeleně Úřadu
MČ Praha 2 prý v letních měsících zjistili stržení piktogramů z několika stojanů pár hodin po
vylepení. Vše pečlivě zdokumentováno fotografiemi, škody vyčísleny na 20 tisíc. Kč. Na
stojanech se objevily cedule vyzývající k podpisu psí petice a dokonce výtvory od sprejerů
s písmeny SP či malůvkami údajně připomínajícími logo našeho sdružení. Nikdo ze zástupců
vedení radnice nepochyboval o tom, že jde o čin, za kterým stojí někdo z našich členů či
příznivců. Proč prý Strana psa volá po řádném označení ploch v parcích a zároveň jej ničí.
Máme toho nechat.
Takovéto nepodložené nařčení důrazně odmítáme! Jsme normální slušní lidé, ne vandalové!
Od projevů jakéhokoliv vandalství se distancujeme, odsuzujeme jej. S poškozováním
a strháváním piktogramů nemáme nic společného. Ať již to udělal kdokoliv, náhodně či
záměrně, poškozuje to dobré jméno slušných pejskařů. Jak vidno, radnice to také dobře ví
a neváhá dojít k závěrům, které nás diskreditují. Kde jsou důkazy, že to byl právě pejskař?
Dokonce organizovaný ve sdružení? To stačí neuměle namalovat dvě písmenka či obrázek?
Kolik piktogramů bylo vlastně strženo? Opakovaně? A co jiné projevy vandalství – jsou také
dokumentovány v rozmezí několika hodin „před“ a „po“? Jsou projednávány v komisi a
neprodleně vyčíslovány škody? Co prevence, osvěta, jiné alternativy informování, ostraha? ...
Strana psa, o.s. je sdružením slušných občanů, kteří jsou patrně v očích některých
představitelů MČ nepohodlní tím, že mají psa, chodí s ním na veřejné prostranství a ještě si
troufají dožadovat se na radnici trochu informací a pochopení. Radnice však dobře ví, že my
volíme cestu jednání a vysvětlování. Pravda, také petic. To pro vyjádření vůle občanů
stejného smýšlení když problém trochu naroste a vůle k řešení vázne – třeba jako v případě
záměru stavby plotu kolem psí louky. Ale vše v mezích slušnosti a zákona. Také nabízíme
radnici součinnost. Avšak to neznamená, že přebíráme odpovědnost za chování všech
spoluobčanů, kteří mají psa. Nemíníme suplovat práci policie a ostrahy parku. Chceme jen být
slušní, jít příkladem ostatním a nebýt přitom pod zbytečným tlakem ze strany úřadů.
Spojení jména sdružení Strana psa, o.s. s vandalským ničením piktogramů považujeme za
unáhlený až účelový závěr radnice. Chápeme jej jako výraz přetrvávající nedůvěry a negativní
atmosféry, v níž je psí problematika ze strany odpovědných orgánů v MČ Praha 2 řešena. Ani
v takovéto situaci však své úsilí nevzdáme. Budeme se nadále dožadovat jednání, informací i
posouzení našich návrhů, jejichž cílem je spokojenost všech občanů a návštěvníků parků,
s pejsky i bez nich. S podporou radnice i bez ní.
Výbor místní organizace občanského sdružení Strana psa, o.s. v Praze 2
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