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My, níže podep§ailí občané a obyvatelé Prahy 10 a okolí, se připojujeme srlimi hlasy

k náwhu vyhlášení nádherné vzrostlé lipy na pozemku ě.99714 v Mrštikově ulici v Praze 10-

Strašnicích Památným stromem Ceské republiky,

Lípa, kíerá stojí na svém místě dlouhá desetiletí, dávalajiž našim předkům svůj stín, svoji
vůni" posk3.tovala utočiště ptakům, kteří hnizďílí vjejí koruně. Věrně pak sloužila a slouží i
v dobách pozdějších, kdy doprawi ruch a exhalace začaly zatéžovatjejí blízké okoli. I diky
ru je vzduch pro nás a naše děti ještě stále k dýchání. Nezbylo v oblasti blirualého pražského

prédmcstí a zdejších rozleh|ých zahrad takoqých sřomů mnoho - jen ona sama s nedaleko

rostoucim stale|irrr dubem je vzpomínkou na doby, kdy par kroků odsud vznikala na počátku

dvacátého století stavba slarmé Trmalor,y vily, jednoho z prvních děl architekta Jana Kotěry,
která je dnes národní kulturni památkou.

Pro ty z nás, kteří zažili dobu předlistopadovott, je tento strom připominkou i tohoto období

našich novodobých dějin. Když dnes pozorujeme, jak na jeho větvích každým rokem na jaře

zrro1ru vyraši tisíce drobných zelených lístků, nelze se neobdivovat odvaze, životaschopnosti

a vitalitě tohoto našeho tichého souputníka. Vždť v 80.1etech, při stavbě stanice metra

Strašnická, stél na samém okraji téžebnijámy a bylo možné vidět i některé z jrho kořenů.

Stavební práce se vším rachotem" prachem a ýf,rko,rými plyny ztěžké mechanizace
probihaly vjeho bezprosřední blízkosti, Pesimisté mu prorokovali brzký konec - tu stavbu

ten strom přece nemůže píežit,říkali. A on přežil, zesílil a je dnes krásnější než dřív.

Prosíme ty, kteří budou v atiace vyhlášení naší lípy památným stromem rozhodovat, aby

předtím než qřknou svůj soud, věnovali jen jedinou vteřinu tichého zamyšlenizakaždý rok,
kdy tento strom věrně sloužil každému, kdo o to stál. Nezdobí naši lipu slavné letopočty,

události světového rlýznamu ani jména slavných" kteří by odpočívali vjejím stínu.

Skutečnost je prostší a méně vznosná. Za všechna ta léta, co tu s námi žije, získal si místo

v našich srdcích. Tento majestátqi strom je pro nás symbolem ávotaschopnosti a statečnosti,

ktený prakinalve chvílích, kdy byltakzvaně na odpis, je symbolem tichého vítězství živata.

Jsme pevně přesvědčeni, že je ťeba život chrarrit a ďátmu šanci. Proto připojujeme níže svŮj

podpis.

Děkujeme.
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