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Naše militantní paní starostka  

Kde více je možná spatřit naši milou paní starostku, než v televizi. Snad je v ní teď 

častěji, než v druhém pražském obvodě, kde třímá starostovské žezlo. Nedávno na 

obrazovce vášnivě horlila pro zvýšení příspěvku do společné mošničky našich militantních 

bratrů, jak přikázal největší z těchto bratrů, bratr zaoceánský. Aby dodala svým slovům 

vážnost, toužebně vzpomněla v blahé paměti zbrojnošství prezidenta Reagana, který podle 

ní, obrazně řečeno, tím, že zahnal ruského medvěda na Sibiř, nám přinesl vytouženou 

demokracii a svobodu. Tak vida, jak se časy 

mění a s nimi i výklad historie. Ještě 

donedávna platilo, že naši svobodu a 

demokracii porodila v roce 1989 vůle lidu… 

Sečteno a podtrženo. Nyní už jen zbývá 

doufat, že ve jménu ochrany této svobody a 

demokracie neprosadí paní starostka v 

zastupitelstvu třeba dočasný pobyt našich 

militantních bratrů v obvodě, v němž vládne. 

Osobně bych to nedoporučoval. Asi by to neprospělo nočnímu klidu v některých částech 

Prahy 2. S jeho rušením si totiž paní starostka již teď, jak už si vrkají i holubi na pražských 

střechách, neví rady. 

(Převzato z facebookové stránky OV KSČM Praha 2) 

- Přemysl -  

Vinohradské chodníky 

Vinohradské chodníky jsou prý chloubou MČ Prahy 2. Dokonce existuje jakási 

poznávací cesta po vinohradských chodnících. Jejich modré a bíle kostky opěvuje v jednom 

čísle Novin Prahy 2 i básník a prozaik Marek Toman. 
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Jsou opravdu pěkné, když jsou nově renomované. Horší to však je po nějakém čase. 

Tu a tam vypadne jedna modrá nebo bílá kostička a protože ji nikdo zpět nezasadí, tak její 

„kamarádky z okolí“ tuto kostičku následují 

a ejhle, díra je na světě (jak ostatně 

dokládá i náš obrázek pořízený cestou od 

Vinohradské třídy k Polské ulici). Chodci ji 

ohleduplně obcházejí a tu a tam to odnese 

vyvrknutý kotník, v horším případě zlomená 

noha či jiný nepříjemný úraz. 

A přitom by stačilo tak málo. Drobná 

poškození včas opravit. A nebylo by to ani 

drahé. Čas od času by jeden pracovník s 

multikárou objel vinohradské chodníky a případnou závadu na místě opravil. Proč čekat, až 

je chodník zcela zdevastován a za velké peníze znovu opraven. Myslím, že by to našim 

Vinohradům, vážení zastupitelé, jenom prospělo. 

- Jiří Kubeš - 

Neřešitelný rozpor? 

Rád bych upozornil na rozpor, který vzniká mezi vyznačenými modrými parkovacími 

zónami a tramvajovým provozem. V ulici u Zvonařky je na levé straně vozovky vyznačena 

parkovací zóna asi 30 metrů, a to před 

dopravní návěstí pro tramvaje - „Stůj!“ 

Jedná se o červený štít pověšený na 

troleji. To znamená, že před touto 

návěstí musí tramvaj zastavit čelem 

vozu. S ohledem na fakt, že brzdná 

dráha tramvaje je závislá na mnoha 

faktorech, například na mokré či 

znečištěné koleji, může dojít k smyku. 

Proto musí být zde vytvořena 

dostatečná rezerva pro případné nouzové zastavení. Nelze tedy těsně před zmíněnou 

návěstí vytvořit parkovací místa. 

Diskutovat o nesmyslnosti situace, kdy zákon č. 266 (o drahách) a č. 361 (o provozu 

na pozemních komunikacích) jdou proti sobě, je zbytečné. O tom se musí rozhodnout jinde. 
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Avšak aby byl řešen konkrétní dopravní problém v ulici U Zvonařky, o to se musí zasloužit 

také radnice v Praze 2. Na co ještě čeká? Třeba na volby, aby její dosavadní zastupitelstvo 

si oddechlo a bylo již konečně zbaveno zodpovědnosti za problémy v Praze 2. 

 - Pavel Bouda - 

Příběh jednoho baráku 

 Stojí jeden barák v Praze 2 již od roku 1921. Byl postaven jednou významnou firmou 

pro své zaměstnance. Po roce 1948 byl převeden pod OPBH a po roce 1989 pod vlastnictví 

státu reprezentovaného Úřadem městské části Praha 2 (MČ). V rámci privatizace byl 

nájemníky odkoupen a bylo založeno družstvo vlastníků domu. Pozemek, na kterém dům 

stojí a přilehlá zahrada byl družstvu pronajat smlouvou s platností na 99 let a nájemníci 

řádně pečovali o tento dům a v klidu žili. Přišel však rok 2015 a nájemníci se najednou dozví, 

že platnost smlouvy je nikoliv 99, nýbrž pouze 50 let. A to už od koupi domu uběhlo 23 let. 

Právní jistoty nájemníků jsou najednou zpochybněny a nájemníci pod tlakem těchto nejistot 

s obavami hledí na rostoucí ceny pozemků a na informace, že MČ Prahy 2 může tyto 

pozemky odprodat komukoliv. Jaká bude cena pozemků za 27 let? 

 Nájemníci se tedy dohodli, že by pozemek pod domem koupili. Cena pozemku však 

značně přesahuje cenu, za kterou byl 

dům koupen. Radnice však požaduje 

koupit i zahradu, která svým 

rozměrem přesahuje rozměr 

pozemku pod domem. Cena tím 

okamžitě vyletí neúměrně vysoko. 

Řádově na 15 000 000 Kč. Dům 

vlastní 31 nájemníků-družstevníků, 

z nichž je bezmála polovina 

důchodců. Kde na to má družstvo vzít? A to radnice trvá na tom, že cena musí být zaplacena 

do 90-ti dnů od podpisu smlouvy, nebo dále se stoupajícími úroky. 

 Proč tak tvrdé podmínky? Má snad radnice jakési tajné záměry s tímto majetkem? 

Brousí si už někdo na něj zuby? Nemůže se radnice k obyvatelům Prahy 2 chovat lidsky a 

ne pouze podnikatelsky? Volíme své zástupce s tím, že budou pracovat pro své voliče a 

nikoliv proti nim. Má to Zastupitelstvo MČ Prahy 2 na paměti, nebo se již zcela odcizilo svým 

voličům? 

- K. J. - 
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O spořílcích a churavé radnici 

Dobrá hospodyňka i pro pírko přes plot skočí, říká české pořekadlo. Ačkoliv majitelé 

firem a firmiček či restaurací i jiných živností v Praze 

2 přes plot neskáčí, s dobrou hospodyňkou si 

rozhodně nic nezadají. Ba co víc, v lecčems ji předčí. 

Alespoň někteří. Například místo toho, aby si zaplatili 

odvoz odpadu, třeba krabic od zboží, plní jím 

kontejnery na tříděný odpad, určené hlavně 

nájemníkům a majitelům bytů v obvodě. Kontejnery 

tak leckde „přetékají“ a radnice, stižená zřejmé šedým zákalem a špunty v uších, to nevidí a 

neslyší. Snad komunální volby v příštím roce ji z toho vyléčí.  

(Převzato z facebookové stránky OV KSČM Praha 2) 

- Přemysl - 

Kartágo musí být zničeno 

Aneb po listopadovém převratu musí všechno totalitní z kola ven. Ušetřena není ani 

architektura – aktuálně v Praze 2. „Za vlast musí 

padnout“ architektonicky unikátní (podle předních 

odborníků) budova bývalého Transgasu na 

Vinohradské třídě. Prý i pro nedostatek 

parkovacích míst. S trochou nadsázky ji čeká 

„proslavené“ humanitární bombardování. 

Nebudou zde sice umírat lidé, ale zahyne um 

jejich mozků a rukou. A radnice k tomuto barbarství mlčí. Proč … 

(Převzato z facebookových stránek OV KSČM Praha 2) 

 - Přemysl -  

 

Využijte naší bezplatné sociální a právní poradny 

Zborovská 44, 150 00 Praha 5 

Návštěvu si domluvte na telefonu 257 211 963 


