
LÍBÍ SE VÁM PARK, 
VE KTERÉM PRÁVĚ STOJÍTE?

Jak se vám líbí představa VYKÁCENÍ 
67 VZROSTLÝCH STROMŮ 
A VŠECH KEŘŮ v tomto parku?

Chcete zde místo přírodní zeleně 
raději BETONOVOU PLOCHU 678 m2  

bazénů a brouzdališť?

My, místní, kteří navštěvujeme tento park denně, s megalomanií radnice Prahy 6 
nesouhlasíme a žádáme zrušení stávajících plánů na tzv. revitalizaci. Taktéž žádáme, 
aby změny, týkající se případných úprav parku, byly v dostatečném předstihu 
představeny zejména místním občanům. Dále nás trápí otázky spojené s přestavbou 
parku (obrovská investice, obrovské náklady na následnou údržbu, nevhodnost 
soustavy bazénů blízko školy apod.).

PROSÍME, PODPOŘTE NÁS a přijďte podepsat 
petici proti tzv. revitalizaci zdejšího parku.

JSME TU S PETIČNÍMI ARCHY každý den 
od 1930 do 2000 (poblíže sochy Benita Juaréze). 
DĚKUJEME!

Bližší informace o revitalizaci parku najdete na webu goo.gl/UnO4NH 
Petiční výbor: voracek.petr@seznam.cz + lucie_vachova@centrum.cz
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ZNÁTE PARK 
GENERÁLA LÁZARO CÁRDENASE 
neboli PARK INTERBRIGÁDY?
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STROMŮ A VŠECH KEŘŮ v tomto parku?

Chcete zde místo přírodní zeleně raději 
BETONOVOU PLOCHU 678 m2  bazénů a brouzdališť?
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nesouhlasíme a žádáme zrušení stávajících plánů na tzv. revitalizaci. Taktéž žádáme, 
aby změny, týkající se případných úprav parku, byly v dostatečném předstihu 
představeny zejména místním občanům. Dále nás trápí otázky spojené s přestavbou 
parku (obrovská investice, obrovské náklady na následnou údržbu, nevhodnost 
soustavy bazénů blízko školy apod.).

PROSÍME, PODPOŘTE NÁS a přijďte podepsat 
petici proti tzv. revitalizaci parku generála 
Lázaro Cardenase.

JSME V PARKU (mezi ulicemi Terronská, 
Maďarská a Antonína Čermáka) S PETIČNÍMI 
ARCHY KAŽDÝ DEN od 1930 do 2000 (poblíže 
sochy Benita Juaréze). DĚKUJEME!

Bližší informace o revitalizaci parku najdete na webu goo.gl/UnO4NH 
Petiční výbor: voracek.petr@seznam.cz + lucie_vachova@centrum.cz
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