KDU - ČSL Praha 2
Vážený pane předsedo!
Děkuji za zaslaný e-mail těší mě, že máte zájem o program volebních stran, které budou kandidovat
v Městské části Praha 2.
V programu, který každé 4 roky připravujeme, se snažíme vystihnout problémy, které podle našeho
názoru obyvatele trápí, a které chceme vyřešit. Téma soužití psů a lidí bylo vždy obsahem našeho
programu, možná, že voliči, majitelé psů to nepostřehli.
Osobně žiji v této lokalitě od svého narození a samozřejmě vidím v průběhu času změnu v chování
obyvatel mezi sebou navzájem, kteří si jsou navíc sousedy. Jsme si jeden od druhého vzdálenější a to
bohužel i v rodině a příbuzenstvu. Hledáme proto něco nebo někoho, na koho můžeme mluvit, kdo
nás poslouchá a reaguje na naše slova a tím tvorem se čím dál více stávají pejskové. Nedovedu
odhadnout, jestli je takovýto způsob žití naplněním smyslu života, ale v každém případě nutí lidi vyjít
ze svého osamění a navázat kontakt s okolím.
Omlouvám se, ale nebudu odpovídat na Vaše dotazy, shrnu jen svoje poznatky a návrhy, které se
týkají veřejných prostor, tj. i parků.
Prošla jsem si některé parky, které zmiňujete, a musím konstatovat, že Riegerovy sady jsou
maximálně využívány obyvateli Prahy 2 a 3 pak mládeží z celé Prahy v letních měsících, která se
shromažďuje v prostorách zahradní restaurace a využívá zelené plochy k pořádání pikniků a
opalování. K tomu se přidávají maminky s kočárky a malými batolaty a nesmím zapomenout na
pejsky a jejich doprovod.
Nemyslím si, že mezi těmito skupinami lidí bude dosažena vzájemná tolerance, každá skupina bude
hájit své zájmy a názory na využívání veřejných prostor. Proto jsme měli v našich předchozích
návrzích, aby byl viditelně oddělen prostor pro návštěvníky parků, kteří nechtějí být obtěžováni psy a
zbylý prostor byl ponechán pro využití ostatních, kterým psi nevadí a psy jako takové. Tento názor
máme stále stejný. Protože ne tak často, ale navštěvuji uvedený park, tak jsem mluvila i s majiteli psů
a ti odpovědní chápou, že někde je nutné mít psa na vodítku, protože mě upozorňovali na
skutečnost, že byli svědky, kdy pes vezme jídlo batoleti a uteče.
Navíc tentokrát bychom chtěli do parků instalovat pítka pro psy a změnu pro využívání ploch na
období jaro, léto a podzim, zima, kdy jsou parky navštěvovány méně. Toto bychom chtěli uplatnit pro
všechny parky na Praze 2.
Pokud se týká čistoty v parcích, tak tam se přimlouváme, aby se upravil systém čištění a to hlavně
v letních měsících po volných dnech, tj. sobotách a nedělích. Ulice se domníváme, že společnost
Komwag čistí pravidelně a dobře.
A na závěr, zda z kandidátů má někdo psa, tak přiznávám, že můj syn, který je na kandidátce KDU-ČSL
s podporou Jana Kasla má psa, fenu stoprocentního voříška, která je mezi pejskaři známá, protože
když jí venčím já, tak si rozšiřuji znalosti o chování psů a jejich pánů. Nebo je to obráceně?
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