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Praha, 28. dubna 2009 
 
 
Magistrát Hlavního města Prahy původně zakázal den před jeho konáním, v pondělí 27. 
dubna, koncert za nezávislost mediálních rad Nejsme budoucnost národa. Organizátoři jsou i 
přesto odhodlání koncert uskutečnit podle plánu v úterý 28. dubna od 16:00 na Václavském 
náměstí.  
 
Organizátoři však dle rozhodnutí úředníků nesmějí na náměstí instalovat pódium a techniku. Údajně 
jde o běžný postup. Po třech týdnech intenzivního vyjednávání se organizátoři od referenta Luďka 
Buriana z MHMP dozvěděli, že na politicky zaměřené akce neposkytuje magistrát zábor 
standardně. Koncert připravovali studenti sdružení v iniciativě Inventura demokracie (ID) společně 
s občanským sdružením Pro Wave. 
 

„Náš happening 17. listopadu 2008 na Klárově byl také politická akce a zábor jsme dostali,“ 
říká představitel iniciativy Inventura demokracie Jiří Boudal. „Požadovali jsme stejné podmínky 
jako organizátoři únorové demonstrace za budovu Národní knihovny Jana Kaplického, kde byla 
technika a pódium podobně záhadným způsobem na poslední chvíli zakázáno,“ dodává. Podobně to 
vidí i Robin Čumpelík z Pro Wave: „S magistrátem vyjednáváme už několik týdnů. Od začátku bylo 
jasné, o jakou akci jde.“ 

 
Akce se uskuteční i tehdy, pokud by bylo nutné přistoupit k improvizované variantě. „Už od 

16 hodin by měla probíhat většina slibovaného hudebního programu. Od 19 hodin v každém 
případě proběhne protestní shromáždění s účastí významných osobností, divadla Vosto5, 
akustických Tata Bojs a dalších slibovaných kapel,“ vzkazuje organizátorka Tereza Vlasáková z ID. 
Účast na akci studentům přislíbili například Ivo Mathé či Martin Dejdar, z nahrávky promluví také 
Jan Kraus a Richard Krajčo. 

 
„Pokud je u nás možné vážně prohlásit, že občané na rozdíl od politiků nemají právo vyslovit 

svůj názor nahlas a z pódia, je to jenom další jasný signál, že je potřeba provést pořádnou inventuru 
demokracie,“ uzavírá Jiří Boudal.  

 
 
 

Kontakty: 
Silvie Mitlenerová, tisková mluvčí Inventury demokracie 
+420 603 923 836 
 
Robin Čumpelík, o. s. Pro Wave 
+420 603 518 667  
 

 


