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Roh Skořepky a ulice Na Perštýně: Další místo, 
kde prostitutky zastavují většinou zahraniční turisty 

Jungmanovo náměstí: Prostitutky se zde objevují jen občas. 
Jde zpravidla o samotářky bez "pasáka" 

Ulice na Můstku: I v nočních hodinách turisticky velmi 
místo. Prostitutky se tu proto objevují spíše .. u •• v~•vu . .. ~·~ • 
pravidelně. Místo často kontroluje policie. 

Dívka, která ve středu v noci tvrdila, že šlape v Perlovce bez 
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projít mezi pokřikující holky a mě. 
Pochopily a stáhly se. "Nedivím se 
jim. Za tu dobu, co ty sis stihla smlu
vit tři chlapy, odešla za obchodem 
jen jediná z nich," tvrdil později fo
tograf. 
Překvapení šesté: pravá holka 

z ulice se nikdy sama nenabízí. 
Boty tlačí, takže poslední pokus. 

Ulicí proudí davy lidí a stačí si jen 
vybrat toho vhodného. 

Přichází dva. Jeden má zářivou 
pestrobarevnou košili, jakou nosí i 
chlapík z jakéhosi seriálu . Usmívají 

se už zdálky. To bude snadné! 
"Ahoj. Nechcete se pobavit'l Za pět 
set'l" nabízím se poprvé sama. "Pět 
set'l" roztáhli úsměv ještě víc. "Tak 
co říkáte?" zhoupla jsem netrpělivě 
boky. S odpovědí si dávají načas. 
Mate mě ten úsměv. 

"My se už známe, viď?" promlu
ví. Nechápu. Z civilu těžko, nepo
znala by mě vlastní máma. "Ale jo, 
určitě .. . Tak si vytáhni doklady. Po
licie," vyčaroval odznak chlapík v 
pestré košili. Pořád s úsměvem. 
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Jak viděla noční Perlovku redaktorka MF DNES 
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nos ti ohlašuje. ,.\..e c ~:· ~-c !:";_..:; '" 

jinde. Před dorr:en: ;s:·-. ;·._,,; .. /C 

val sousedv s kbeli!..~: . h .; "1 ::::.:1...: -
li vodu z neda.'eke :::.::a·•:· .:; .·= 
den od dmlzt!ho ~ ~n_-·;,~ .. .:;:·:· .· 
tom, kdY .. ro .. poreée. S: C:.: :: r. 
rozeně nevěděl nic ~ ~~:cfz.n.: 

svorně pak lárefi/i dé/ri,;_:,;;.,.,_ 1::::
ří cosi kutali na silnici, :2/e z i :: 
nedokázali podat :.ddnou ir,_-a•
maci. A možná by sraéilo dtxeic 
málo. Umístit na cisremu cZes .. 
poň malý leták se :ákladnín:i <n 

fomzacemi. Že by vocú:imy me'7:. 
něco takového ro::.nést do ka:;dé
ho domu, o tom raději ani ne
sním. 

Stavby jsou podle 
územn{ho plánu 
(K článku Lidé protestují proti 
nové výstavbě ze dne 24 . 5. o ná
hradě vil na třídě M. Horáka,-~ ) 

Celý článek by se spíše měl asi 
jmenovat: "Zloděj kříčL chyťte 
zloděje'" Vždyť to bylo samo 
město Praha, které v září 1999 
schválilo svůj územní plán. ~u a 
kritizovaná stavba je navržena 
přesně podle něj I Všichni mohli 
svůj nesouhlas s výstavbou pr 
jevit tehdy při schvalování. a ne 
útočit na stavbu až ted' 1 Vážim si 
pana doc. R. Šváchy jako odbor
níka, ale je to jeho názor. Opač 

ný názor měl např. jiný odbor
ník, pan doc. D. Líbal. Proč tedv 
pan radní J. Hermann mluví bez 
uzardění přímo o "zvěrs tvu " ·) 

Praha by si ?;i!slqpžila svůj územ
rupfan~ respekťovat. 

lng.~~rch:·]aroskv . Trávníček 

rozpraco
vaný výborný "projekt ... Budu 
na ulici přepadávat lidi a brát 
jim nákupy a peněženky a deštní
ky a čepice a svačiny a kapesní
ky a kdo by se vzpouzel, tomu 
trochu namlátím. Upozornit tím 
chci na problémy ve společnos

ti. Můj kamarád z party bude 
celý projekt natáčet na video a 
třeba z toho uděláme výborný 
film. Již jsem zažádal o grant ze 
státního fondu kinematografie. 
Jednám s televizními společnost

mi o finanční podporu a lem ý re
klamni čas. Copak 'l ~esměje te 
se snad'l Nelíbí se vám můj ?~c 
jekt? Teď jsem si vzpomn ě ~ -
něco podobného jsem nedá·;:-;~ 
viděl - jmenovalo se to Ces:.::: 
sen a nevadL že to nebylo '-::: ~ 
né, níkdo se nesmáL neby.a :c :c 
cese, byla to jenom nes k.-ute-~::: 3 
trapnost. Ale můj pro: e1.-:. :: 
bude něco jiného, to musí ,·s:::-.- J 


