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„Hezký“ dárek dostali všich-
ni demokraté k výroèí 17. lis-
topadu. Krajské volby dopadly 
tak, jak dopadly, a jedinou útì-
chou je, že i když se dnes pøíz-
nivci a èlenové KSÈM radují, jak 
koneènì výraznìji „prorazili“, je-
jich úspìch silnì relativizuje ne-
jen studená sprcha ve druhém 
kole senátních voleb, ale i nízká 
volební úèast. 

Jako èlen Sokola a starosta zvolený za demokra-
tickou stranu jsem nicménì ze stoupajících preferencí 
KSÈM zdìšen. Sokolové si užili své nejprve s nacisty, 
poté s komunisty a mohli by vyprávìt, jak to je, pokud 
je nìkdo pronásledován a vyluèován ze spoleènosti. 

Návrat k totalitì naštìstí nehrozí. Naše zemì je pev-
nì ukotvena v EU a NATO a vìøím, že demokratické 
strany nedopustí, aby bylo èlenství v tìchto uskupe-
ních jakkoli ohroženo. Pachuť z voleb ale zùstává...

V naší „jednièkové“ politice sice øešíme problémy, 
jež nám možná pøipadají jako ty nejdùležitìjší na svìtì, 
komunistickými stíny se však naštìstí zabývat nemu-
síme. Snad to tak zùstane. 

Jak už jsem zmínil, frontu na banány nebo na toa-
letní papír už s nejvìtší pravdìpodobností stát nebu-
deme. Až ale budou jakékoli pøíští volby, mìli bychom 
pro jistotu komunisty i s jejich razantními idejemi jasnì 
vrátit tam, kam patøí – tedy do hluboké minulosti.

Oldřich Lomecký 
pøedseda TOP09 Praha 1
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Noví patrioti?
Vkladní knížku s poèáteèním vkladem, leporelo 

a kytièku dostalo ètrnáct miminek, která se narodila 
v Praze 1. Novorozencùm a jejich rodièùm také 6. lis-
topadu na Staromìstské radnici zazpíval dìtský sbor. 
A pak že se Praha 1 vylidòuje! 

 
Parkování bez výjimky

Rezidenti z Prahy 1 o svá parkovací místa nepøi-
jdou ani o Vánocích! Pøestože nìkteré mìstské èásti 
povolí bezplatné parkování v modrých parkovacích zó-
nách, TOP 09 na radnici Prahy 1 nìco takového odmít-
la a tento názor také prosadila. Kdo z návštìvníkù 

první mìstské èásti si bude chtít užít sváteèní at-
mosféru v historických kulisách, urèitì rád pøijede 
metrem nebo tramvají – a navíc si bude moci dát 
na nìkterém z vánoèních tržišť i nìco ostøejšího na 
zahøátí. 

Nové stromy v centru 
Nové stromy zdobí Staré Mìsto. Se svými kole-

gy je tam slavnostnì zasadil lídr TOP 09 v Praze 1 
a starosta Oldøich Lomecký. Vysazení stromù – kte-
ré by zde mìly vydržet nejménì ètyøicet let – bylo 
teèkou za rekonstrukcí povrchù v Karlovì, Husovì, 
Jilské a Liliové ulici. 

STRUČNĚ
„Není žádným tajem-

stvím, že další kolo ne-
koneèných diskuzí nad 
regulací prostituce od-
startovala hojnì mediali-
zovaná kauza nevìstince 
v ulici Ve Smeèkách. Po 
všemožných iniciativách 
z minulosti, kdy regulace 
prostituce z nejrùznìjších 
dùvodù ztroskotala, se 
TOP 09 rozhodla vzít pro-
blém z gruntu – cílem je 
pøipravit peèlivou analýzu, 
pøedjednat ji s vlastními 

TOP 09 se stává 
hlavním tahou-
nem v boji za 
regulaci prosti-
tuce. Příslušný 
návrh putoval 
do vyšších pa-
ter politiky prá-
vě z pražských 
struktur „topky“ 
a v současné 
době ho zkou-
mají experti ko-
lem Miroslava 
Kalouska. 

Herny tady NECHCEME!
Pøestože se nám hlasatelé 

jediných pravd èasto snaží 
namluvit, že žádná alternati-
va nepøipadá v úvahu, každý 
soudný èlovìk ví, že život je 
trochu složitìjší než nìkolik 
populistických, neustále omí-
laných tezí. 

V médiích se tak v poslední 
dobì èasto doèítáme o názo-
ru zastupitelky Prahy 1 Kate-
øiny Klasnové, která kritizuje 
radnici kvùli údajnì nedosta-
teènému omezování hazardu. 
Je sice pìkné, že nechceme 
na území mìstské èásti žádné 
herny, ale totéž bychom prý 
mìli udìlat s kasiny – stej-
nì jako nìkteré jiné mìstské 
èásti.

Jak je všeobecnì známo, 
Praha 1 je specifi cká tím, že 
do ní v rámci metropole ka-
ždoroènì míøí nejvíce turistù. 
A právì kvùli nim velká kasi-
na nechceme zrušit. Dùvod 

je èistì pragmatický: když už 
musíme s turisty žít, dejme jim 
tady možnost kultivovaným – 
a pro obyvatele Prahy 1 neob-
tìžujícím zpùsobem – utratit 
své peníze. Ty pak mùžeme 
využít v rozpoètu na užiteèné 
projekty. 

Pokud má nìkdo dojem, že 
turista hrající napøíklad rule-
tu v hotelu, kde je ubytován, 
pøedstavuje morální nebo 
snad dokonce bezpeènostní 
problém pro veøejný prostor, 
nechť to øekne jasnì coby ar-
gument do diskuze. Schová-
vat se za obecné fráze, které 
na první pohled znìjí líbivì, 
však není argumentaènì pøíliš 
silný postoj…

Právì jasná pøevaha frá-
zí a populistických tezí byla 
dùvodem, proè jsem kdysi 
opustil Vìci veøejné.

Jan Krejčí, MBA
místostarosta pro ekonomiku

poslanci a pak koneènì 
dosáhnout toho, že obce 

získají úèinný nástroj 
k omezení prodejné lás-

ky,“ vysvìtlil lídr TOP 09 
v Praze 1 a její starosta 
Oldøich Lomecký. 

Pokud by takový zákon 
koneènì zaèal platit, pro-
stituce by se stala legální 
živností – radnice by tìm-
to drobným živnostnicím 
mohly urèit pøesné terito-
rium pùsobnosti. 

Jedna z hlavních praž-
ských kauz minulých 
mìsícù – existence ne-
vìstince Ve Smeèkách, 
který byl sice po krátké 
dobì fungování uzavøen, 
pøesto však stihl znechu-
tit celé okolí – dokonce 
pøedznamenala právní 
rozepøi mezi Prahou 1 
a hlavním mìstem. Na 
jaøe totiž stavební úøad 
Prahy 1 naøídil vyklizení 
budovy, jelikož vlastník 
objektu ve stanoveném 
termínu nedodal potøeb-
né dokumenty ke stavbì. 
Nájemce domu poté po-
dal odvolání na magistrát 
a ten rozhodl, že vykli-
zení nebylo v souladu se 
zákonem. Praha 1 však 
na základì právní ana-
lýzy øíká opak. „Nejde 
o nìjaký spor z ješitnos-
ti, nýbrž o vìcné urèení 
mantinelù, jak mohou 
úøady v podobných pøí-
padech postupovat,“ do-
dal Lomecký. 

SMEČKY: těžká rozhodnutí 
kvůli lehkým holkám

Ulice snad už přestala být útočištěm prodejné lásky. 
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„Ode zdi ke zdi.“ Tak 
by se dal nejlépe na-
zvat přístup hlavního 
města k pouličním 
umělcům. Nejprve 
nesměli hrát téměř 
vůbec, posléze jim 
město dovolilo takřka 
vše. TOP 09 v Praze 1 
chce nastavit pravidla 
tak, aby pouliční umě-
ní bylo součástí kolo-
ritu metropole, ale aby 
zároveň neobtěžovalo 
obyvatele, živnostníky 
a zaměstnance fi rem, 
které působí v první 
městské části. 

„Z mých zahranièních pobytù 
a stáží dobøe vím, že poulièní umì-
ní neodmyslitelnì patøí ke každému 
velkomìstu. Praha však nejen po-
dle mého názoru pøistoupila k této 
problematice chaoticky a bez bu-
doucí vize,“ øíká Oldøich Lomecký, 
lídr TOP 09 V Praze 1 a starosta 
této mìstské èásti. 

Ze souèasných, velmi benevo-
lentních pravidel nemají radost ani 
mnozí poulièní umìlci. „Byli jsme 

Umění v ulicích? Ano, ale…
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Svìt už je zaøízen tak, 
že mnozí mají dobré ná-
pady. A je jich vìtšina. 
Dobrý nápad je však jen 
zaèátek. Pak by mìla ná-
sledovat zpracovaná myš-
lenka a nakonec úspìšná 
realizace. Tìch, co užiteè-
ný nápad pøes myšlenku 
dotáhnou do úspìšného 
konce, je však již mnohem 
ménì. Je to jako ve fotbale. 
Hráèù je na høišti 22, nápa-
dù mají plno, ale jen nìkte-
øí vstøelí gól. Proè zaèínám 
tak zeširoka? V Mìsíèníku 
Prahy 1 èervenec – srpen 
v èásti vyhrazené opo-
zièním názorùm a také ve 
stranickém èasopise ODS 
Jednièka se èlenové ODS 
bijí v prsa, že to byli oni, 
kteøí pøišli s nápadem, aby 
bylo tramvají propojeno 
Nové Mìsto a Malá Stra-
na, a že souèasná politická 
reprezentace jen naplòuje 
pùvodní myšlenku, a že 
si pøipisuje úspìchy, kte-
ré jí nepøísluší. Ano, a ne-
stydíme se za to, že jsme 
dotáhli do konce dobrou 
myšlenku, která prospívá 
obèanùm naší mìstské 
èásti. Myslíme však, že 
mnohem cennìjší je nìco 
užiteèného dokonèit než 
to jen rozvrtat a nedodì-
lat. Jen pro upøesnìní. 
Èlenové ODS v dopravní 
komisi, která je poradním 
orgánem rady mìstské 
èásti, pøišli s námìtem 
nového vedení tramvajové 

Rozehrávačů je plno

linky z námìstí Republi-
ky pøes Malou Stranu na 
Pražský hrad na zaèátku 
roku 2010 a tehdejší rada 
se pøiklonila k tomuto øe-
šení a pøijala k tomu pøí-
slušné usnesení 1. února 
2010. Do konce volebního 
období zbývalo 10 mìsí-
cù. Za tu dobu, a jedna-
lo se podle mého názoru 
o dobu dostateènì dlou-
hou, se to tehdejšímu ve-
dení radnice v èele s ODS 
prosadit nepodaøilo, ji-
nými slovy øeèeno v této 
vìci se tehdy nedokázalo 

zhola nic. Souèasné koa-
lièní vedení radnice v èele 
s TOP 09 pøipravilo anketu 
spoluobèanù v øíjnu 2011, 
Po jejím vyhodnocení za-
hájilo intenzivní jednání 
s vedením Ropidu, spo-
leèností, která se zabývá 
organizováním pøímìst-
ské a pražské hromadné 
dopravy. A opravdu, ta 
jednání nebyla jednodu-
chá, v tom je tøeba dát au-
torùm námitek za pravdu. 
Ale, svìte div se, už od 
letošního èervna tramvaj 
èíslo 8 jezdí po nové trase 

z námìstí Republiky pøes 
Malou Stranu na zastávku 
Hradèanská a dále. Tedy 
za devìt mìsícù od oka-
mžiku kdy jsme se problé-
mu ujali. 

Nechám na ètenáøi, ať 
sám zhodnotí, èí èinnost 
byla efektivnìjší.

Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy 

veøejnì oznaèeni za žebráky, takhle 
k nám pøistupují i strážníci. Pøitom 
to, co provádíme, nemá s žebrotou 
nic spoleèného a ve vìtšinì evrop-
ských mìst je to tak chápáno. Kdy-
by Praha stanovila jasná pravidla hry, 
k takovémuto nedorozumìní by ne-
docházelo,“ tvrdí jeden mladíkù, s ni-
miž do centra metropole pøibyl nový 
fenomén – „levitace“ ve vzduchu. 

Cokoli kdekoli ne!
Podle Oldøicha Lomeckého jsou 

nicménì mnohem vìtším problé-
mem lidé, kteøí se utáboøí prak-
ticky kdekoli s hudebními nástroji 

a zaènou preludovat. „Narážím na 
nì pøi mnoha pøesunech centrem. 
V øadì pøípadù bych si jejich pro-
dukci netroufal nazvat nìjak obo-
hacujícím kulturním zážitkem – co 
je ale hlavní: tito hudebníci èasto 
vùbec nevnímají situaèní kontext, 
je jim jedno, že hrají tøeba pod ote-
vøenými okny bytù, pøed sídly fi rem, 
které dávají práci lidem z Prahy 1 
a podobnì,“ vysvìtluje Lomecký. 

Pøestože pražský magistrát pøi-
pravuje vyhlášku, která by pouliè-
ní umìní regulovala, Lomecký by 
pøivítal komplexnìjší øešení celé 
„kultury v ulicích“. „V porovnání 

napøíklad s nizozemskými mìsty 
je v Praze velmi nároèné sehnat 
všechna potøebná povolení k pro-
vozování nároènìjších forem pou-
lièního umìní, zejména výtvarného. 
Svým kolegùm z TOP 09 ve vedení 
hlavního mìsta i panu primátorovi 
jsem již nastínil svoji vizi celé pro-
blematiky – struèná, úèelná pra-
vidla, která budou chránit veøejný 
prostor pøed dryáènictvím a záro-
veò umožní umìlcùm vèetnì nej-
rùznìjších performerù, kteøí mají co 
nabídnout, jednoduchou a legální 
cestu do ulic,“ dodává lídr TOP 09 
v Praze 1. 

ODS slibem nezarmoutila, TOP 09 převedla dobrou myšlenku do praxe. 

Umělci jsou vítaným zpestřením koloritu města, ale i oni by měli dodržovat určitá pravidla. 
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Orchestr TOP 09 
nehraje vůbec špatně,
øíká „zpívající poslanec“ Daniel Korte 

Oblíbené intelektuální kavárny za 
poslaneckou lavici vyměnil před 
dvěma a půl lety Daniel Korte, 
který jako jeden z mála vnesl do 
sněmovní mlýnice zdravý rozum 
a ironický nadhled. Zároveň je 
také místopředsedou pražské or-
ganizace TOP 09. 

Veřejnost vás výrazněji zaregistrovala poté, co jste na 
jaře své „proti návrhu“ při hlasování o vyslovení nedůvě-
ry vládě zazpíval. Jaké byly ohlasy? 

Když pominu vytýkací dopis od paní pøedsedkynì 
Nìmcové a nìkteré nenávistné reakce na internetu, 
ohlasy byly vesmìs kladné. 

Proč jste své stanovisko prostě neřekl? 
Byl to okamžitý nápad, výkøik zoufalství. Poslouchal 

jsem lavinu zbyteèných øeèí, které ani nebyly rétorickým 
cvièením, a øekl jsem si, že když chce Snìmovna diva-
dlo, bude ho mít. 

Na půdu tuzemského showbyznysu jste poté defi nitivně 
vstoupil ve chvíli, když jste v září ve Sněmovně během 
nekonečných proslovů opozice, jimiž se pokoušela oddá-
lit schválení programu, promluvil hebrejsky. Poznávají 
vás po těchto mediálních hitech lidé na ulici? 

Tu a tam si mì nìkdo déle prohlíží. Obèas se mne 
nìkdo i zeptá, jestli jsem to opravdu já. Vím, jak tuze 
mají lidé poslance rádi, tudíž se vždycky trochu pøikrèím 
a èekám, odkud pøiletí pohlavek. Zatím se tak naštìstí 
nestalo. 

Přiznám se, že když někdy v noci pracuji na počítači, 
pouštím si v televizi záznamy jednání Poslanecké sně-
movny a – 

(skáèe do øeèi a chechtá se) Tak to jste masochista! 

…A baví mě pozorovat některé exempláře, které svým 
chováním jako kdyby vypadly z pera Jaroslava Žáka. Vní-
máte to z poslanecké lavice také tak? 

(smìje se) No, ono se v té Snìmovnì taky trochu pra-
cuje… Ale rozumím vám, èlovìk se tam èasto pobaví. 
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Mnì se jako obzvlášť komické jeví, když poslanci, 
kteøí nedovedou souvisle vyslovit jedinou vìtu, dosta-
nou za stranický úkol k nìèemu „zasvìcenì“ pohovoøit. 

Vy jste rovněž místopředsedou pražské organizace 
TOP 09. Jak z této pozice vnímáte problémy Prahy 1 – 
a jak byste je případně řešil? 

Takhle od stolu si vùbec netroufám nìco navrhovat. 
Starosta Prahy 1 za TOP 09 Oldøich Lomecký zná pro-
blematiku ve vaší mìstské èásti mnohem lépe než já. 
Já jen mùžu øíct, že ho velmi podporuji, jelikož vím, že 
to je zkušený manažer, zcestovalý èlovìk s rozhledem 
a férový chlap. 

K Praze 1 mám nicménì velmi silný citový vztah. Do 
devíti let jsem zde bydlel – v Bílkovì ulici – a rád vzpo-
mínám na povozy místo aut, kulièky na Kozím plácku 
a všechny ostatní autentické zážitky, které si každý 
z nás nosí ve svém srdci z dob dìtství. 

Zmínil jste rozhled – řekněte svůj názor alespoň na to, 
zda by se Praha 1 mohla inspirovat nějakým zahranič-
ním velkoměstem…

Já jsem kromì Prahy a své ženy docela zamilovaný 
do Vídnì. Èasto tam jezdím a myslím si, že snad žádné 
jiné mìsto v Evropì nemá tolik zvládnutou sebeprezen-
taci. Za ní však samozøejmì stojí kultivovanost celého 

veøejného prostoru, zvláštì v srdci mìsta. Když proti 
tomu postavíte Prahu, tak ta má sice vìtší architekto-
nické bohatství, ale strašné kaòky na svém vzhledu. 
Vezmìte si Václavské námìstí… Takže vám vlastnì od-
povídám na pøedchozí dotaz: podle mého názoru je nej-
vìtším úkolem citlivá a vkusná revitalizace „Václaváku“. 

TOP 09 vyhrála minulé komunální volby do pražského 
zastupitelstva a uspěla i v jednotlivých městských čás-
tech. Tím narušila pohodlné vládnutí ODS – ČSSD, které 
si od dob opoziční smlouvy zvykly zejména na větších 
radnicích pravidelně uzavírat velké koalice a uzurpovat 
veškerou moc. Má podle vás pražská „topka“ šanci ten-
to příšerný „kmotrovský“ model trvale narušit, nebo šlo 
v roce 2010 jen o vzedmutí občanské nespokojenosti? 

Není žádným tajemstvím, že kvùli vládním reformám šla 
TOP 09 v celostátních preferencích dolù. Praha je ale spe-
cifi cká, je to nejbohatší region v republice, takže si mys-
lím, že by nám zde volièi mohli zachovat i nadále dùvìru. 
Nicménì bych se pøimlouval za vìtšinový volební systém, 
a to i v komunálu. Vítìz by bral vše a všechny pøedem 
dohodnuté koalice, jejichž cílem je pouhé rozdìlení moci 
a pohodlný život co nejvíce „politikù“, by byly minulostí…

Vím, jak moc rád máte kvalitní hudbu, a tak se zeptám 
takhle: Nakolik je sladěný orchestr zvaný TOP 09? 

Pražská „topka“ se liší od mimopražské, zjednoduše-
nì øeèeno „venkovské“. Ta je podle mého názoru lido-
vecká, zatímco my Pražáci jsme spíše nìco jako bývalá 
ODA, která koneènì pøestala diskutovat po kavárnách 
a pokouší se pevnì zakotvit v takzvané velké politice. 
Ona kavárenská, intelektuální dimenze má pochopitel-
nì své klady i zápory. Na to, jak rùznorodá je èlenská 
základna, si ale myslím, že ten orchestr rozhodnì ne-
hraje špatnì. 

Daniel Korte rád vychází vstříc divadelním touhám Poslanecké sněmovny. 

Stáří v Praze 1? Nebolí to! 
Praha 1 jako inspira-
ce pro ostatní? Ano, 
určitě přinejmenším 
v sociální oblasti! 
Díky kvalitní práci 
TOP 09 na tomto poli 
byli zástupci první 
městské části dokon-
ce pozváni do Po-
slanecké sněmovny, 
aby tam vystoupili 
na přednášce o kva-
litě života seniorů.

Akce probìhla pod záštitou pøed-
sedkynì podvýboru pro sociálnì 
pojistné systémy a výboru pro soci-
ální politiku MUDr. Gabriely Pecko-
vé (TOP 09). Právì tento podvýbor 
oslovil Mìstskou èást Prahu 1. Vy-
bral si ji, protože ji vyhodnotil jako 
nejlepší v Praze v oblasti zlepšování 
seniorského života ve mìstì. 

A èím konkrétnì si Praha 1 toto 
uznání vysloužila? Pøedevším vysoce 
kvalitním seniorským programem, 
který našim nejstarším spoluobèa-
nùm zajišťuje nejen péèi a zdravotní 
a sociální pomoc, ale také nadstan-
dardní volnoèasové vyžití. 

Radnice pod vedením TOP 09 
zøizuje a ze svého rozpoètu fi nan-
cuje Støedisko sociálních služeb, 
které má široký výbìr aktivizaèních 

programù. Ať již jde o aktivity seni-
orských klubù v Tomášské 8 nebo 
Týnské 17, kde nové pøíchozí seni-
orky a seniory pøivítají „staøí známí 
z okolí“ nebo zbrusu nový seniorský 
klub Haštalka v Haštalské ulici na 
Starém Mìstì. Tímto zveme všech-
ny seniory z Prahy 1, aby se pøišli do 
našich seniorklubù podívat. Urèitì 
zde potkají nìkteré své dlouholeté 
známé èi sousedy.

Velmi oblíbenou kontinuální ak-
tivitou jsou „jednodenní seniorské 
výlety“, které organizuje radnice ve 
spolupráci se støediskem sociálních 
služeb. 

TOP 09 zdárnì navázala na vše 

dobré, co v sociální oblasti vykona-
la minulá vedení Prahy 1, a daøí se jí 
tyto aktivity a programy nejen udržo-
vat, ale i rozvíjet. 

Pøehled sociálních aktivit pro se-
niory Prahy 1 je pravidelnì zmiòo-
ván v radnièním mìsíèníku nebo 
na webové adrese www.praha1.cz/
senior.

Mgr. Karel Ulm
èlen sociální komise

a koordinátor seniorských výletù

Když stáří zaklepe na dveře v Praze 1, málokdy je vpuštěno dál. 

PhDr. Daniel Korte (59) 
absolvoval Filosofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 
(klasická fi lologie a čeština). Poté učil latinu a řečtinu, podí-
lel se také na tvorbě latinského slovníku v ČSAV. Na sklonku 
roku 1989 působil v OF. Posléze politicky zakotvil v ODA. 
V letech 1992 až 1993 předsedal Radě pro rozhlasové a te-
levizní vysílání.
V roce 2009 se stal členem TOP 09, ve které se podle vlast-
ních slov snaží navázat na „to nejlepší z ODA“. V roce 2010 
by zvolen poslancem. 
Ve volném čase rád poslouchá klasickou hudbu a cestuje 
s manželkou.
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I když nejsem naivní v tom, abych 
si myslel, že k manipulacím nikdy 
nedochází, jsem pøesvìdèen, že se 
situace trvale zlepšuje a rozhodová-
ní jsou èím dál tím èastìji naprosto 
poctivá a prùhledná. Seznámím vás 
však s „fíglem“, který se v poslední 
dobì rozvinul do míry více než široké. 
Jednoduše øeèeno, podvodníci „ob-
chodují“ i s transparentními výsledky. 
Ti, kteøí rozhodují o rùzných konkur-
zech, žádostech èi výbìrových øíze-
ních, se o tomto nešvaru dovídají èas-
to zprostøedkovanì a v náznacích, ale 
získané informace jsou blíž pravdì, 
než by si nìkdo dokázal pøipustit. Jde 
o nový „fígl“? Ó nikoliv, jde o starý 
omšelý a známý trik, který je však pro 
hlupáky poøád dost dobrý. 

Každý z nás se setkal se situací, kdy 
se hlásí na konkurz do zamìstnání, do 
výbìrového øízení, veøejné soutìže, 
chce si pronajmout byt, garáž a po-
dobnì. Trápí se tím, zda uspìje, èi 
nikoliv. Se svými trampotami se svìøí 
pøátelùm. A tu se zpravidla objeví nì-
kdo kdo má známého co má známé-
ho, který by úspìch takového podá-
ní dokázal zaøídit. Mnozí podlehnou 
takovému svodu a využijí pomyslné 
výhody pøechytraèit systém, tedy vý-
bìrovou komisi nebo jiný orgán, který 
ve vìci bude rozhodovat. Lze to i èás-
teènì chápat, protože je pøirozenì 
lidské chtít se zbavovat pøekážek. Ten 
známý známého však za úspìšnost 
požaduje nìjakou protihodnotu nej-

Komu není rady,
tomu není pomoci

Veřejnost opráv-
něně volá po 
průhlednosti při 
rozhodování v růz-
ných konkurzech, 
žádostech, výbě-
rových řízeních 
a podobně.

èastìji vyjádøenou ve formì fi nanèní. 
Aby bylo zdání slušnosti dokonalé, 
nezapomene sdìlit, že ta jeho pomoc 
nemusí dobøe dopadnout a že tedy 
odmìnu pøevezme jen až po kladném 
vyøízení. Pro solidnost takové nabídky 
pak navrhne, aby peníze byly depo-
novány u oboustrannì dùvìryhodné 
osoby nebo dokonce u právní kance-
láøe, notáøe èi banky. To podle výše 
èástky za zprostøedkování protisluž-
by. A ty èástky jsou rùznì vysoké po-
dle dùležitosti toho, co èlovìka trápí 
a podle výhody, kterou takovouto na-
bídnutou manipulací mùže získat. Jde 
o øád od tisícù korun až do milionù. 

Co se dìje pak? Žádost èi pøihláš-
ka je øádnì podána na pøíslušná mís-
ta a dotyèný známý známého pak už 
neudìlá vùbec nic. Úplnì mu posta-
èí, že jen sleduje, jak v koneèné fázi 
žádost dopadla. Celá vìc probìh-
ne tak, jak má, a žádosti je pøísluš-
ným orgánem vyhovìno, èi nikoliv. 
Výsledky takových rozhodnutí jsou 
bìžnì zveøejòovány. Po zveøejnì-
ní informace o výsledku pak známý 
známého zaèíná „pracovat“. V pøí-
padì, že žádosti nebylo vyhovìno, 
zaène omlouvat potíže objektivními 
i neobjektivními dùvody a svaluje 
vinu za neúspìch na toho èi onoho. 

Pro zdání solidnosti pak vrátí pøedem 
deponovanou èástku do rukou ža-
datele a ten si posteskne, že to sice 
nevyšlo, ale jsou ještì na svìtì sluš-
ní lidé, kteøí mu deponované peníze 
vrátili. Zcela jiná situace je v pøípadì, 
že žádosti bylo vyhovìno. V tom už 
náš známý známého zaène vychva-
lovat svoje mimoøádné schopnosti to 
èi ono ovlivnit a pøedevším inkasuje 
deponovanou èástku, samozøejmì 
aniž by hnul prstem pro úspìch vìci. 
Ten, kdo se snažil rozhodnutí ovliv-
nit, je nakonec také spokojen. Vìc 
dopadla dobøe a tak fi nanèní pro-
støedky pøece nevydal marnì. Jak 

prosté, milý Watsone, øekl by Sher-
lock Holmes. Takových „vykukù“ se 
pohybuje mezi námi mnoho a pro-
žívají celkem úspìšné období. Díky 
komu? No pøece díky hlupákùm.

Skuteènost, že i pøi takovém trans-
parentním výbìru pøišel hlupák o pe-
níze, není až tak spoleèensky ne-
bezpeèná. Byly to koneckoncù jeho 
peníze a vydal je dobrovolnì. Horší 
však je to, že ten, kdo takto získá vý-
hodu za peníze, se nezøídka pochlu-
bí svým kamarádùm, jak pøechytraèil 
ostatní, a ti dojdou logicky k závì-
ru, že všechno je prolezlé korupcí 
a všichni jsou úplatní. Právì v tom je 
vysoká spoleèenská nebezpeènost. 
Lež a podvod se povýší na pravdu 
a mnozí nezúèastnìní si podle toho 
vytvoøí deformovaný obraz skuteè-
ného dìní. A co je horší, bláto ulpí na 
tìch, kteøí rozhodovali spravedlivì, 
prùhlednì i po právu.

Tak to mohlo být napøíklad 
i s onou, v minulosti mediálnì probí-
ranou, milostí udìlenou panem pre-
sidentem, tak to bylo pøed mnoha 
a mnoha lety pøi nabízení umístìní 
studenta na støední nebo vysokou 
školu a tak to bylo zcela jistì v øadì 
dalších možných pøípadù konkurzù, 
veøejných soutìží, výbìrových øízení 
a podobnì. 

Èasto podléhají svodu získat vý-
hodu pøed ostatními i podnikatelské 
subjekty a tam už jde o mnohem vìt-
ší peníze a mnohem vìtší spoleèen-
skou nebezpeènost. 

A co øíci všem na závìr? Vìøte 
tomu, že ono na všechny „vykuky“ 
stejnì døíve nebo pozdìji dojde.

Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy 

Vykukové využívají lidských tužeb – třeba po bydlení v první  městské části. 
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Jan Votoček vnímá celý problém nejen jako politik, ale také jako lékař. 

„Každoroènì dáváme hodnì pe-
nìz do rekonstrukcí škol, jejich vy-
bavení a moderních výukových po-
mùcek. Snažíme se ale také hýèkat 
to nejcennìjší ‚vybavení‘, které ve 
školství máme – naše pedagogy, 
bez nichž by veškeré investice byly 
na nic,“ øíká Karolina Polverini, radní 
zvolená za TOP 09, která v Praze 1 
odpovídá právì za oblast školství. 
A pro pedagogy a další školské pra-
covníky je urèen také další dárek: 
divadelní pøedstavení s rautem, kte-
ré se uskuteèní 12. prosince v Diva-
dle ABC.

Dìti ze všech základních škol, 
které zøizuje Mìstská èást Praha 1, 
se zase mohou tìšit na hodiny tì-
lesné výchovy ve vyhøívané nafu-

Učitelé dostanou peníze, 
děti zase nafukovací halu 

kovací hale na høišti v Masné ulici. 
Tento vysoce moderní multifunkèní 
areál tak doplní další komfortní pr-
vek – hala bude v provozu až do 
bøezna pøíštího roku. 

Nejen dìti, ale i dospìlí – mimo-
školní strávníci – oceòují rozšíøenou 
nabídku školní jídelny v Dušní ulici, 
která od øíjna nabízí kromì bìžných 
jídel také pokrmy v režimu bezlep-
kové diety. „Kompletní bezlepkové 

menu pro mimoškolní strávníky stojí 
necelých sedmdesát korun. To je 
myslím velmi rozumná cena,“ po-
dotkla Polverini. 

Na fi nanční přilep-
šení se mohou těšit 
pedagogové z Pra-
hy 1, mezi které 
radnice na návrh 
TOP 09 rozdělí nej-
méně 2.400.000 
korun. O dalším 
navýšení odměn 
o 1.419.500 korun se 
přitom ještě jedná.

Díky neustálému tlaku 
a neústupnosti TOP 09 se 
podaøilo po mnoha letech 
dosáhnout vystìhování
metadonového centra 
z ulice Ve Smeèkách.

Již v roce 2000 se objevi-
ly snahy o zøízení tak zvané 
šlehárny v samém centru 
Prahy. Tehdy se tomu ještì 
podaøilo zabránit.

Další pokus však již 
vyšel. V roce 2006 pøes 
odpor místních obyva-
tel a pøes jinou nabídku, 
kterou doporuèila komise 
obecního majetku, pode-
psal místostarosta Burgr 
(tehdy KDU-ÈSL) nájem-
ní smlouvu na nebytové 
prostory Ve Smeèkách se 
spoleènosti DROP IN ke 
zøízení centra k vydávání 
substituèního pøípravku 
metadon pro narkomany, 
kteøí se rozhodli zbavit se 
své závislosti na tvrdých 
drogách. To vše pøímo 
proti mateøské školce. 
Bylo to rozhodnutí konèící 
politické reprezentace ve 
stylu po nás potopa.

Pøestože ve smlouvì byl 
závazek DROP IN dbát 
na poøádek svých klientù 
a zabránit jejich shluko-
vání v okolí, následovalo 
nìkolik let dennodenního 
utrpení místních obyvatel. 

Neudržitelný stav 
s hlouèky drogovì závis-
lých, kteøí se houfovali na 
ulici, kradli v okolních ob-
chodech, nièili zaparkovaná 
auta a vnikali do okolních 
dvorù i domù, kde moèili, 

aplikovali si drogy a odha-
zovali infi kované støíkaèky, 
dlouho nikomu nevadil. 

Tedy nikomu kromì 
obyvatel okolních domù 
a rodièù, vodících dìti do 
školky, kteøí byli nuceni 
toto pøíkoøí strpìt.

Až TOP 09, když se uja-
la vládou nad Prahou 1, po 
marných jednáních s vel-
kou radnicí, vyslyšela náø-
ky obyvatel a v létì 2011 
dala DROP INu výpovìï 
Protože si však byla vìdo-
ma problematiky hledání 
náhradní lokality pro sub-
stituèní centrum, uvážlivì 
stanovila devítimìsíèní vý-
povìdní lhùtu, aby poskyt-
la námìstku primátora Ka-

bickému (ODS), který má 
drogovou problematiku na 
starosti, dostatek èasu na 
hledání náhradního øešení.

Ale pan Kabický se na 
to naprosto vykašlal, a vì-
noval se zimnímu spánku. 
Až mìsíc pøed vypršením 
výpovìdní lhùty se pro-
bral a zaèal chvatnì øešit. 
Vzkázal Praze 1, že nic 
není pøipraveno, že se sice 
poèítá s náhradními pro-
storami v areálu nemoc-
nice Bulovka, ale stìho-
vání není ještì pøipraveno 
(tam nikdo nic nevìdìl). 
Praha 1 tedy uèinila další 
vstøícný krok a prodlouži-
la výpovìdní lhùtu o další 
4 mìsíce. A to naposledy.

Opìt nic nebylo zaøíze-
no pro stìhování DROP 
INu a tak opìt se objevily 
tlaky jak od pana Kabické-
ho, tak od šéfa DROP INu 
dr Presla, aby Praha 1 pone-
chala metadonové cent-
rum v klidu dál ve Smeè-
kách. Nátlak jak pøímý, tak 
nepøímý prostøednictvím 
masivní mediální kampa-
nì, vèetnì galakoncertu 
v TV poøádaného na zá-
chranu DROP INu. Staros-
ta Lomecký vše ustál a tak 
10. záøí, týden po termí-
nu DROP IN vyklidil pole 
a prostory uvolnil. 

Protože léta slibované 
náhradní prostory v ne-
mocnici na Bulovce pan 
Kabický samozøejmì neza-
øídil, tak se vydávání meta-
donu provizornì pøesunulo 
do autobusu a poté do uli-
ce Karoliny Svìtlé. 

Rádi se postaráme 
o svých nìkolik drogovì 
závislých osob, které mají 
trvalé bydlištì v Praze 1. 
Tíhu celé drogové scény  
hlavního mìsta však na 
svých bedrech rozhodnì 
nést nehodláme. Naši ob-
èané si už za ta léta s nar-
komany užili dost a dost 
a jejich trpìlivost není mož-
né napínat donekoneèna.

MUDr. Jan Votoček
zastupitel 

UŽ JSOU PRYČ, ale dalo to práci

Škola – to není jen výuka...

Karolina Polverini
radní pro školství a mládež
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TOP 09 chce kultivovanost v projektech i ve vztazích 
Někdy je to kvůli nejrůznějším klackům pod nohama docela dřina, ale vět-
šinou se to daří: TOP 09 v Praze 1 se snaží ze všech sil proměnit veřejná 
místa, ale mnohdy i formální přemýšlení některých z nás. Není potřeba 
vymýšlet nic extra – stačí se rozhlédnout po obdobných lokalitách v jiných 
světových městech a převzít to, co funguje. 

„Hlavní námìstí republiky“ rozhodnì 
nevypadá jako nijak úchvatná vizitka 

metropole a našeho státu. Díky inicia-
tivì TOP 09 se koneènì pohnuly ledy 

v zamrzlé øece a projekt komplexní 
revitalizace celého námìstí vstupuje 
do praktické fáze. Praha 1 nicménì 

nesouhlasí s návratem tramvají na Vác-
lavské námìstí. Mìl by být zachován 
poklidný ráz korza, pøièemž tramvaje 
by mohly eventuálnì námìstí objíždìt 

kolem hlavního nádraží. 

„Václavák“ jako vitrína

       

Spokojený obèan se nespokojí jenom s „konzumem“. Co je to 
platné, že se ulice lesknou a služby fungují, když si nelze s nìkým 
poøádnì poklábosit a tøeba se i inspirovat jiným názorem? Praha 1 
rozvíjí obèanskou spoleènost poøádáním a podporou nejrùznìjších 
akcí a nezapomíná ani na rozvoj partnerských vztahù se zahraniè-

ními mìsty. Naposledy jsme pøivítali hosty z nìmeckého Bambergu 
– a jedním z dùležitých témat byl rozvoj další spolupráce tak, aby šlo 
skuteènì o živý vztah, který bude konkrétnì obohacovat obì strany. 

Rozvíjíme občanskou společnost

TOP 09 spoleènì se svými koaliè-
ními partnery na radnici prosazuje 

zákaz nebo alespoò výrazné omeze-
ní vozítek segway v centru metropo-
le. Ministerstvo dopravy se sice zatím 
netváøí k pøíslušným návrhùm Prahy 1 
pøíliš vstøícnì, ale snad není všem 

dnùm konec. Vozítka segway nemají 
na rùžích ustláno napøíklad ve Velké 
Británii, kde nesmìjí jezdit v doprav-

nì exponovaných zónách. 

Segway? Raději ne! 
Nemocnice Na Františku patøí mezi 

ty, v nichž chtìjí zdravotní pojišťovny 
omezit lùžka akutní péèe. TOP 09 
prosazuje, aby se zde pouze zmì-
nila struktura lùžek – z nemocnice 
se nestane léèebna dlouhodobì 
nemocných. Obyvatelé Prahy 1 
nesmìjí pøijít o rozsah a kvalitu 

zdravotní péèe, kterou jim doposud 
Nemocnice Na Františku poskytova-

la a poskytuje. 

Zdravá nemocnice TOP 09 prosazuje, aby policisté a stráž-
níci, kteøí slouží v Praze 1, dostávali 
pravidelnì fi nanèní dotace na nákup 

moderní techniky, ale také na mimoøád-
né odmìny. Finance putují k Policii ÈR 
a Mìstské policii hl. m. Prahy prostøed-

nictvím takzvaného bezpeènostního fon-
du. Priority v oblasti prevence kriminality 
projednávají za Prahu 1 s policií èlenové 
bezpeènostní komise, kterou vede „to-

pák“ Zdenìk Skála. 

Odměny a pomůcky policii

Novinkou v této velmi dùležité oblasti je nedávné 
otevøení klubu pro seniory v Haštalské ulici. Klub 

je bezbariérový, jeho souèástí je sál, kavárna, 
dílna a veškeré potøebné zázemí. 

Senioøi se zde mohou nejen sdružovat, ale také 
provádìt jednoduchá cvièení, sami pøicházet 

s programovými tématy apod. TOP 09 chce, aby 
naši starší spoluobèané mohli v Praze 1 co nejdé-

le vést aktivní život. 

Péče o seniory ve všech směrech 
TOP 09 na radnici Prahy 1 zamezila 

ukonèení programu, který dotoval opravy 
chodníkù. Málokdo ví, že chodníky, ale 
i vozovky jsou vìtšinou v majetku hlav-
ního mìsta a Praha 1 je nemá ve své 
správì. Pøesto jdou – v zájmu všech 

chodcù – na opravy menších závad èást-
ky z rozpoètu první mìstské èásti. 

Údržba chodníků

Asi až do èervna pøíštího roku 
bude uzavøen Støelecký ostrov, 
který v souèasné dobì prochází 

rozsáhlou rekonstrukcí. Opravují se 
schodištì, cesty, mìní mobiliáø, pøi-
být má bezbariérový výtah. Dojde 
rovnìž k obnovì zelenì. Z ostrova 
by mìla být po jeho znovuotevøení 
opìt plnohodnotná relaxaèní zóna 

pro všechny vìkové generace. 
TOP 09 prosadila úspornou vari-

antu rekonstrukce, na kterou navíc 
pøispìje i hlavní mìsto. 

Střelecký ostrov v novém 
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Kaleidoskop VÁ ŽNĚ NEVÁŽNĚ
Je to zřejmě vždy nejzábavnější práce při přípravě Pražského kurýra. Probírat se 
články a názory v časopisech, které vycházejí v Praze 1, je sice zároveň užitečné, 
jelikož člověk se vždy rád dozví jiný názor, avšak komika rozhodně nechybí. Když 
někdo pranýřuje ostatní, měl by mít nezpochybnitelný morální kredit – a hlavně by 
za ním neměla být politická minulost, ze které vstávají vlasy na hlavě hrůzou...

V centru otevřel klub s prostitutkami ve výloze. Zákon na ně nemůže
...Na Václavském námìstí a v jeho okolí lze koupit drogy, sex, zajet sem za 
bujarým veèírkem, striptýzem nebo si nerušenì „zakapsaøit“. Toto koncentro-
vané místo patologie mùže být vzrušující pro krátkodobou návštìvu zahranièní 
klientely, ale velmi nezávidìníhodné pro každodenní život obèanù této lokali-
ty, zvlášť pokud mají dìti. Myslím, že kdyby radnice Prahy 1 opravdu chtìla, 
našla by už zpùsob, jak zakroèit mnohem ráznìji.

Jana Paøízková, zastupitelka Prahy 1 za VV

Pražan
hlásná trouba Vìcí veøejných

Bude na Ovocném trhu mešita?
Nìkteré kulturní aktivity souèasné radnice vzbuzují nìkdy úsmìv, nìkdy 
velké pochyby. Národní den Saúdské Arábie oslavovala letos poprvé i Praha. 
Na Ovocném trhu se konala kulturnì–spoleèenská akce pod názvem Saud-
ská kulturnì folklórní akce – Zázraky pouštì ve dnech 24. 9. a 25. 9. 2012 na 
Ovocném trhu, kterou poøádala agentura Conference & ConsultIng Forum 
ve spolupráci s Mìstskou èástí Praha 1. V tìsném sousedství pražského 
Židovského mìsta vyrostl beduínský stan, tanèili arabové a arabky, zpívaly 
se muslimské songy a bubnovali arabští bubeníci.

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

Tisková zpráva 
Strany zelených

Tisková zpráva Strany zelených 
Koalice na Praze 1 odmítla øádnì vymáhat vzniklé škody a pohledávky, poško-
zuje tak zájmy mìstské èásti a jejích obèanù
Na jednání Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 byl zamítnut návrh zastupite-
le Filipa Pospíšila za Stranu zelených, aby mìstská èást pøijala opatøení k øád-
nému vymáhání v minulosti vzniklých škod a pohledávek. Je zarážející, že se 
celé dvì tøetiny zastupitelù postavily proti tomu, aby kontrolní výbor prošetøil 
rozsah a odpovìdnost jednotlivých osob za promlèení pohledávek.

No a co? Na poznávání cizích kultur není nic špatného. 
Xenofobùm nejrùznìjšího ražení lze k osvìtì doporuèit 
návštìvu Paøíže nebo Londýna. Ale pozor na kulturní 
šok, mají tam tøeba i hodnì cizokrajné restaurace! 

Pražský kurýr

Co na tohle odpovìdìt? O kauze nevìstince v ulici Ve Smeèkách se 
už napsalo dost a dost a problematice se vìnuje také èlánek na str. 4 
tohoto èísla Pražského kurýra. Nicménì úžasnì alibistické tvrzení, že 
„kdyby radnice Prahy 1 opravdu chtìla, našla by už zpùsob, jak za-
kroèit mnohem ráznìji“ proti všem nešvarùm – tak to je opravdu síla. 
Typická argumentace toho, kdo nemá žádné øešení, ale pøesto „musí“ 
kritizovat, když už se holt zprofanoval tak, že skonèil v opozici. 

Pražský kurýr

Je to jasné: ony dvì tøetiny zastupitelù se v hodnocení této proble-
matiky urèitì mýlily a Strana zelených má jako vždy pravdu. A jen 
tak na okraj: pro pøípad podezøení z jakékoli nekalé èinnosti tu jsou 
orgány èinné v trestním øízení, jejichž práci sebeúdernìjší politické 
proklamace suplovat – naštìstí – nemohu. 

Pražský kurýr

Radnice plní naše sliby...

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

Nìkdo slibuje, jiný
pracuje...

Pražský kurýr
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Jak nazývala v polovině minulého století alternativní pražská mládež Václavské náměstí?
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Desatero pro advent aneb Klídek, přátelé…
Vánoce milujeme i nenávidíme. 
Na jednu stranu nám přináše-
jí radost v podobě setkávání 
s přáteli a rodinou podbarvené 
kouzelnou a neopakovatelnou 
atmosférou, na straně druhé 
stres z nákupů, pečení a ne-
zbytného úklidu domácnosti. 

Nejrùznìjší rady z èasopisù nás každým rokem touto 
dobou nabádají k tomu, abychom se tentokrát nad pro-
blémy povznesli a svátky si patøiènì užili. To se ovšem 
snadno øekne, ale hùøe vykoná. Pojïme se tedy zcela 
realisticky podívat na naše možnosti, aniž bychom pøíliš 
vyboèili se zajetých kolejí. Protože proti rodinným a za-
bìhlým tradicím se o Vánocích, nejtradiènìjších svát-
cích, které známe, bojuje opravdu tìžko, že?

ò Těšte se
Vìøte, nebo ne, ale pozitivní pøístup funguje. Jakmile 

svou mysl naladíme na tìšení, budeme vše vnímat zcela 
jinak. Proè si stále pøipomínat, že nejsou umytá okna, 
když se ve skrytu duše tìšíme, jak si zapálíme svíèky 
nebo posedíme s pøáteli u svaøáku. Vypracujte si se-
znam pøíjemných „úkolù“ (ten normální – nepøíjemných 
– máte jistì z loòska) a pøilepte si jej tøeba na lednièku.     

ù Kochejte se vánoční atmosférou
Pryè je doba, kdy se za nádhernou výzdobou muse-

lo jezdit k našim sousedùm (nejèastìji do bývalé NDR). 
Snad každé èeské a moravské mìsto chystá na advent-
ní dobu vánoèní trh. Vyjeïte se potìšit a poznat nová 
místa, ale zároveò nezapomeòte, že právì Praha je, co 
se týká vánoèních trhù, pravým pøeborníkem. Na do-

den nejedlo, abychom vidìli zlaté prasátko. A což te-
prve specifi cké zvyklosti každé rodiny. A co zvyk, to 
opravdový klenot, kterého bychom si mìli vážit.

î Rozjímejte a relaxujte
Pokud se prosincové dny povedou a sluníèko prozáøí 

pøírodu uloženou k spánku, vypravte se na chvíli z mìs-
ta ven, pøípadnì aspoò do nìjakého vìtšího pražského 
parku. Je pøíjemné vyklouznout z rušných míst a v ti-
chosti rozjímat mezi stromy. Mrazivý èerstvý vzduch 
a trocha pøemýšlení vám proèistí hlavu a možná pomo-
hou uvìdomit, co je v životì opravdu dùležité. V dobì 
adventní zkuste také aspoò jednou zamíøit do kostela. 
I když nejste vìøící … V øadì kostelù probíhá rovnìž bo-
hatý program adventních koncertù.

± Žijte kulturně 
Než se rozezní píseò z tradièní vánoèní pohádky Tøi 

oøíšky pro Popelku, zpøíjemnìte si hektický èas návštì-
vou vánoèní výstavy (napøíklad v Betlémské kapli), po-
slechem koncertu (ať už jde o tradièní vánoèní koncert 
Karla Gotta nebo programy vážné hudby). A pokud se 
vám nechce mezi lidi, zkuste si prostì jen sednout k ob-
líbené knize a u hrnku kakaa snít za poslechu CD o vá-
nocích bílých… 

Ø Zahřejte se
 Nemusíte být zrovna zapálený kuchaø, abyste zvládli 

domácí pøípravu nìjakého chutného nápoje pro zahøátí. 
Základem mùže být napøíklad jableèný džus, do které-
ho pøidáte skoøici a medovinu. Nezapomeòte, že po-
dobnì pøipravené nápoje by se nemìly vaøit, zahøíváme 
jen pod bod varu. Ale nejlépe chutná stejnì ten koupený 
na trhu, není-liž pravda?

Tak ať jsou hlavně šťastné…
a taky hodně veselé. Krásné svátky!

Nenechme se nejkrásnějšími svátky v roce semlít.

sah ruky budete mít každý den vùni peèených kaštanù 
a chutného punèe. No øeknìte sami, není hned cesta 
z práce pøíjemnìjší? 

ä Darujte radost svým bližním 
Vánoèní èas je tradiènì zasvìcen charitativním pro-

jektùm. Mùžete vìnovat peníze, vìci, nebo „jen“ svùj 
èas. Kdo objeví kouzlo dávání, bude mít Vánoce ještì 
radostnìjší. A to nejsou prázdná slova. Své o tom ví 
i hereèky Aòa Geislerová a Tatiana Vilhelmová, které 
poøádají 14. až 16. prosince v Divadle DISK DAMU již 
podeváté tradièní charitativní Vánoèní Bazar v Mokré 
ètvrti. Parťáka jim dìlá režisér Peter Serge Butko. Daro-
vat lze cokoliv: keramiku, knihy, bižuterii, obleèení, umì-
lecká díla, elektroniku... Více na www.vanocnibazar.cz. 

 

ë Pečte málo, ale s láskou
Naše babièky a maminky pekly desítky druhù cukro-

ví. Pokud ale není pøíprava vánoèních cukrovinek smys-
lem vašeho života, který vás naplòuje, vyberte si dva tøi 
druhy a tìmi provoòte byt. Jestliže se vám to zdá málo, 
tak si další cukroví kupte v cukrárnì. Dnes je z èeho 
vybírat a jednotliví výrobci se pøedhánìjí v nápadech. 
V Praze 1 je voòavých cukráren požehnanì. 

ö Nakupujte přiměřeně
O materiálním zamìøení dnešního svìta toho bylo na-

psáno už dost. To však nic nemìní na faktu, že pokud 
máte malé dìti, nemùžete onu hmotnou formu Vánoc 
zøejmì ignorovat. Sednìte si však vèas spolu a spo-
leènì napište dopis Ježíškovi. Získáte tak pøedstavu 
o jejich pøáních, která mùžete zavèas korigovat. A my 
dospìláci? Že vás také víc potìší jedineèný zážitek než 
pøehnanì drahá vìc? Máme štìstí, že za kulturou ne-
musíme v Praze chodit daleko. 

 

ü Ozvěte se přátelům
Dnešní doba je uhonìná. Život máme vepsaný do nì-

kolika desítek znakù SMS, které rozesíláme pøi každé 
pøíležitosti. Což si tak jednou v roce nakoupit nebo vy-
robit ty krásné pohlednice, které si pak jejich adresáti 
mohou vystavit, a potìšit své známé skuteènì osobním 
vánoèním pozdravem? Dostáváme jich èím dál ménì 
a žádná zpráva v mobilním telefonu je nemùže nahradit. 
A ruku na srdce, nechybí vám ta plná schránka pøed 
Štìdrým dnem, kterou si pamatujeme z dìtství? 

Å Dodržujte tradice
Uchovávání rodinných tradic upevòuje pøíbuzenská 

pouta a vnáší dùležitý rozmìr do našich životù. V dìtství 
jsme jimi uèarování, v pubertì nás iritují, v rané dospì-
losti možná obtìžují, ale èasem nabývají na hodnotì. 
S nostalgií vzpomínáme, jak dìdeèek stavìl fi gurky do 
stejného betléma, jak tatínek chodil pro vìtvièky tøešní 
nebo višní, barborky (4. prosince), nebo se na Štìdrý 
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Vzhledem k tomu, že se soutìž z minulého 
èísla Pražského kurýra setkala s velmi pøíznivým 
ohlasem a velkým zájmem, pøipravili jsme pro 
vás její pokraèování. Tentokrát je vaším úkolem 
poznat místo a objekt, kde je umístìna vyfoto-
grafovaná nivelaèní tabulka.

Své odpovìdi opìt pište na: praha1@pha.top09.cz, 
a to nejpozdìji do 31. 1. 2013. Správné odpovìdi bu-
dou znovu zaøazeny do slosování o pìkné ceny.

Soutěž pokračuje,
vyhrajte pěknou cenu!

1. cena:  luxusní veèeøe v restauraci v Praze 1
2. cena: dvì vstupenky do divadla
3. cena: poukaz do knihkupectví
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VÍTE TO?

Poznáte, kde se nachází tato nivelační tabulka? 

Plátek ODS Jednička: 
baron Prášil se obrací v hrobě

Pøestože se výbìru perel z èaso-
pisù, které vycházejí v Praze 1, vì-
nujeme na str. 20 a 21, zjevná ne-
pravda, která vyšla v sedmém èísle 
Jednièky – tedy popularizaèním 
plátku ODS Praha 1, si žádá speci-
ální reakci. 

O co jde? Jednièka s objektivitou 
sobì vlastní popsala zklidnìní do-
pravy v ulici Karoliny Svìtlé, a sice 
tak, že doprava se zklidnila právì 
díky ODS. Zaøídili to prý její hrdin-
ní zástupci, kteøí navzdory pobytu 
v opozici – kam je poslali volièi kvùli 
temným pøíbìhùm této strany – do-
kázali pøesvìdèit o nutnosti øešení 
situace ostatní politiky. A to je lež 
jako vìž. 

Nyní nìjaká ta fakta: dopravní 
komise – tedy expertní sbor, který 
pomáhá radním pøi rozhodování, jak 
øešit konkrétní problémy – se ješ-
tì pøed letními prázdninami vrátila 
k projednání pøed dva roky staré 
petièní akce místních obyvatel. Ko-

Správná odpověď na soutěžní otázku 
z minulého čísla: 

Vyfotografovaná socha se nachází na rohu ulic 
Bøehová a U Starého høbitova na Josefovì. 

Výherci: Marta Øípová, Petr Kubát, 
   Mirek Voršilka

mise posoudila celý stav dopravy ve 
zmínìné lokalitì a dùkladnì zváži-
la varianty odvedení dopravy jiným 
smìrem (ale samozøejmì tak, aby 
nepoškodila rezidenty bydlící v okol-
ních ulicích). Takové rozhodování je 
vždy velmi tìžké, jelikož doprava ve 
mìstì je znaènì køehký organismus, 
kde každá zmìna mùže pøinést do-
minový efekt potíží a zádrhelù. 

Dopravní komise nakonec dopo-
ruèila radním Prahy 1 zmìnu doprav-
ního znaèení a další pøíslušné jednání 
s Policií ÈR. Komise je pøitom pøipra-
vena situaci po zmìnì dopravního 
znaèení dlouhodobì monitorovat 
– v pøípadì stížností obyvatel z Kon-
viktské, Betlémské a Náprstkovy uli-
ce na nadmìrné dopravní zatížení by 
se problémem znovu zabývala. 

Zatím to tedy vypadá, že lidé 
z této lokality koneènì bydlí klidnìji. 
Pøímo se však nabízí jeden prostý 
dotaz: co pro to udìlala ODS?            

(mav)

Velký zájem vzbudil dotazník, který jsme otiskli v minulém èísle Pražského kurýra. 
Napsali jste nám øadu konkrétních podnìtù, za které velmi dìkujeme. 

Znaèná èást z nich se týkala úklidu – ty si vzal osobnì na starosti 
radní pro dopravu zvolený za TOP 09 Jiøí Veselý. 

O všem, co vás v Praze 1 trápí i tìší, nám mùžete prùbìžnì psát na emailovou 
adresu praha1@pha.top09.cz! Žádná pøipomínka ani výtka v koši neskonèí!

Pište nám nadále své podněty a připomínky! 




