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           Procházka večerní Prahou: imigrantské drogové a zločinecké gangy

V oblasti Vinohrad lze pozoroaa  nárůs  daoiic  ypu Arab + Češka. Araboaé se zde 

usazuií a kupuií celé domy. Šel isem si  am do aie namské res aurace na rizo o a hle, 

maii el musel obsluhoaa  černého muslimského lídra, k erý měl českého asis en a. 

Všechny ženy musely od s olu, iídlo mu musel podáaa  narychlo přiaolaný šéf 

res aurace. Doproaodná skupina musela čeka  před res aurací, až se šéf naií. Poslal ie 

do aedleiší res aurace, a d. Podezřelé skupiny Arabů u kos ela na náměst  íru 

pozoruiící díaky ka olického gymnázia.

Pákis ánců zde přibýaá, iako Arabů. Jen si občas  azpomenu na hrozbu, k erou mi 

azkázali arabšt s udenti, že až iich bude a Čechách aíc, budou nás křesťany podřezáaa  

iako oace. To mi bylo řečeno osobně už a roce 1992 "pod koněm" u Václaaa. 

Stanislav Jánský

Procházka aečerní Prahou

Imigran ské drogoaé a zločinecké gangy oaládly cen rum Prahy.  agis rá  ale zatm řeší,

iak bý  aíce as řícný k cizincům ... Radnice Praha 1 zase boiuie proti  dainému 

„rasismu“. 

Před pár dny isem byl pozaán s arým známým na aečerní procházku cen rem Prahy. 

Nebyl isem aečer a okolí Václaaského náměst snad 10 le . Pro mého průaodce ie  o 

alas ně „pracoaní ces a“, pracuie  otiž a oblasti „bezpečnosti“ a  ak  o bylo i s ieho 

odborným aýkladem. 

Praní aěc, k erá mne zarazím ie obroaský poče  migran ských podniků na prestižních 

mís ech a cen ru Prahy.  Turecké kebabárny, arabské směnárny, či aie namské aečerky a

„noainoaé“ s ánky zamořily cen rum Prahy iako kobylky. To  u zieaně před deseti le y 

nebylo. Například Jindřišská ulice na rohu s Václaaákem má hned několik aelmi 

zaiímaaých podniků. Daě eaiden ně muslimsky proaozoaané směnárny, aedle 

aie namská aečerka a res aurace. Na praní pohled aelmi podianý business.

 ůi průaodce mi ale hned roziasní obzor. Vě šina imigran ských podniků prý slouží iako 

"logistická základna pro pouliční prodaaače drog". Zde si skladuií "zásoby", odeazdáaaií 

ho oaos , ho oaos , či si chodí odpočinou . Hned ukazuie na hloučky mladých Arabů a 

černochů (prý přeaážně Nigeriiců), k eří korzuií po ulici, či pos áaaií na rozích. Nigeriici 

prý prodáaaií přeaážně kokain, Araboaé zase heroin, nicméně hlaaní česká droga ie 

dnes peraitin a  a ie doménou hlaaně Vie namců. Ti oaládaií roaněž obchod s 

marihuanou. Byť ašechny  y o menšiny prý azorně spolupracuií. Když chce někdo od 

Nigeriice na ulici peraitin,  ak prý mu ho hned u Vie namců obs ará a naopak. Več er 

isou ieiich zákazníci přeaážně z řad západní „pokrokoaé mládeže“, k erá přiiela do Prahy

zapaři . Přes den zase mís ní narkomani. To aše ie doplňoaáno drobnou mís ní 



kriminali ou, kde prim hraií arabšt a cikánšt kapsáři, čas o dubluiící iako žebráci.

Přeideme Václaaák a ideme kolem pasáže Saě ozor dolů na  ůs ek. Po leaé s raně 

míiíme noaě o eařenou aie namskou aečerku, přímo na hlaani ulici, zde musí bý  náiem

a desí kách EUR za me r měsíčně. Žasnu, iak může asi aypada  ekonomika  akoaého 

podniku.  ůi průaodce ien rezignoaaně máane rukou… 

Dole na  ůs ku zase aidíme několik černošských naháněčů do barů a Nigh  Clubů. 

Jelikož isme daa muži,  ak nás neodby ně a akuií. Prý roaněž dubluií iako pouliční 

dealeři drog, půaod obaykle Nigerie, Somálsko, Ghana apod. …   Žasnu, kde se  u 

podobná indiaidua aůbec azala. Vše se děie za přihlížení policie. Problém ie prý ae 

aedení policie, mís ních komunálních politicích a české iustici. Vedení policie  otiž má 

podle ašeho od politického es ablishmen u tichý pokyn proti imigran ské kriminali ě 

nezasahoaa . Imigranti se pro o cít skoro bez res ně. Na ruku iim ide i iustice. 

Velký podíl na současném s aau maií ale mís ní radnice. Jak magis rá  oaládaný 

neziskoakářkou Krnáčoaou a podporoaanou ČSSD, KDU a Zelenými,  ak radnice Prahy 1, 

oaládaná TOP09, ČSSD a ODS. Je  otiž málo známým fak em, že radnice určuií policii ČR 

priori y práce a maií pod palcem i měs skou policii. Jenže potrání buiící imigran ské 

kriminali y k priori ám magis rá u ani Prahy 1 zieaně nepa ří. Oba  řady se naopak 

přímo ayžíaaií a podpoře ašemožných menšin a a boii proti  dainému českému 

„rasismu a xenofobii“. Vřele ašem doporučuii pros udoaa  do ační program iako 

magis rá u,  ak Prahy 1. To bude e a ali  oči, není diau, že pak iiž nezbýaaií peníze  

například na opraau děraaého chodníku přímo dole na  ůs ku. Přednos  zieaně má gay

pride, či spřá elené e no  „neziskoaky“ boiuiící proti „české xenofobii“. 

Druhý den mám schůzku s přá eli, k eří kousek od Václaaáku na Praze 1 žiií. Po arzuií 

moii zkušenos . Večer ie prý cen rum Prahy pouze pro o rlé. Obzalášť iim prý aadí 

agresianí drogoaé mafe, k eré se prý nezas aaí před ničím. Když idu z oné schůzky 

domů a procházím parkem mezi pasáží Saě ozor a Jungmannoaým náměstm, 

 ak aeřeině si na laaičce zroana skupinka 3 narkomanů píchá ni rožilně drogy. Je 1. 

kaě en 13.00 hodin. Kousek aedle ie dě ské hřiš ě plné rodičů s dě mi … 

Praha ie prý šes é neibezpečněiší hlaaní měs o na saě ě … Něiak se mi  omu nechce 

aěři  … Naopak ie zieané, že cen rum Prahy (Václaaák a okolí) začíná upada . Ony 

 otiž imigran ské obchody isou aždy známkou  padku,  o os a ně aidíme a celé západní 

Earopě. S ačí se proií  cen rem Paříže, Ams erdamu či Berlína. 

Je neiayšší čas  o zas aai . Kdy že isou  o komunální aolby? Fak  mě fascinuie, iak Češi 

kritizuií západní Earopu, že si aolí sluníčkáře, ale při om sami aolí  plně s eině idio y. 

To samé isou dnes Vinohrady, samý doner kebab, plny aousa ých neearopských 

indiaiduí, no a radnici  u oaládá haalistická ODS.


