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Aèkoli napsat cokoli objevného 
o Vánocích a vítání Nového roku 
je vlastnì nemožné, pøesto nad-
cházející svátky vidím jinak než ty 
minulé èi pøedloòské. Rok 2014, 
jak známo, bude supervolební. 
Kromì voleb do Europarlamentu 
se uskuteèní také volby do tøeti-
ny Senátu – a komunální. V tomto 
kontextu pøedstavují letošní Vá-
noce pro mnohé politiky poslední 

klidné chvíle pøed pøedvolební bouøí, na kterou se hned 
na poèátku pøíštího roku zaène sbírat vítr. 

Nudit se tedy rozhodnì nebudeme ani v Praze 1. 
Z nìkolikaletého „spánku“ se zcela nepochybnì pro-
budí ti, kteøí si po tøi roky pouze užívali klidu, aniž by pro 
obyvatele naší mìstské èásti hnuli prstem. Jeden slib 
za druhým, pøedstíraná starost o volièe a podobnì... 
i na takové divadlo se mùžeme s jistotou tìšit. 

TOP 09 se k takovým laciným vábnièkám nesníží. 
Také v posledním roce tohoto volebního období pro 
vás budeme pracovat efektivnì, leè bez velkých gest. 
Díky nám jsou rozpoèty Prahy 1 opakovanì vyrovnané 
a hospodaøení je zdravé. A právì proto si mùžeme le-
tošní Vánoce užít s klidnou myslí. 

Pøeji vám vše dobré. 

Oldřich Lomecký 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
A MĚSTSKÁ POLICIE – OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1 

ZVOU NA

PROGRAM PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ: 
Pondělí   18.30 až 20.00:  Krav Maga
    20.00 až 21.00:  Kondiční cvičení pro ženy
Úterý   18.00 až 19.00: Jiu-Jitsu pro děti 
    19.00 až 20.30:  Jiu-Jitsu pro dospělé
Středa  18.30 až 20.00:  Krav Maga
Čtvrtek 18.00 až 19.30: Jiu-Jitsu pro dospělé  

KURZY 
SEBEOBRANY, 
JIU-JITSU 
A KONDIČNÍ CVIČENÍ
pod vedením držitele čtvrtého danu jiu-jitsu a druhého danu karate, autora učebnic sebeobrany 
BEDŘICHA RÝČE, který patnáct let slouží u Městské policie hl. m. Prahy a mimo jiné vede kurzy 
sebeobrany pro strážníky a ostatní zájemce. 

Kurzy pro nejširší veřejnost se konají v objektu Městské policie 
– Obvodního ředitelství Praha 1 v Lodecké ulici č. 2 (bývalém hudebním klubu Bunkr). 

Přihlášky na konkrétní cvičení zasílejte formou SMS na tel. číslo 605 958 245.

facebook.com/OldrichLomecky

twitter.com/OldrichLomecky

www.oldrichlomecky.cz www
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Volby v Praze 1 
vyhrála s převahou TOP 09

Je to před každými 
volbami, během nich 
i po jejich skončení 
vždy stejné: polito-
logové pitvají nejen 
vyhlídky a posléze 
výsledky jednotli-
vých stran, ale také 
volební účast. Pro 
drtivou většinu ko-
mentátorů je to nic-
méně až druhý údaj 
za výsledkem voleb. 

Pro mì je naopak volební úèast 
údajem stìžejním. Právo svobodnì si 
vybrat své poslance, senátory a za-
stupitele je právem v demokratických 
zemích, k nimž, díky bohu, po roce 
1989 naše zemì patøí. A to i se všemi 
negativy pøedvolebního i povolební-
ho politického hašteøení, problémy se 
sestavováním koalic, nestabilitou vlád 
a podobnými problémy. Právo volit, 
a to i volit špatnì, je právem, které je 
milionùm lidí na této planetì upíráno. 

Co se týká vlastního výsledku vo-
leb, tak ten podle mého názoru ne-
mohl nikoho pøekvapit. Naše spoleè-

nost je názorovì rozdìlena na desítky 
a stovky rùzných politických koncep-
tù, tudíž výsledkem nemùže být nic 
jiného než obraz roztøíštìné reality. 

Vybraní poslanci nejsou pøece ni-
èím jiným, než jejím vzorkem, nejsou 
to bytosti z jiné planety. Teprve èas 
ukáže, zda sliby, které zaznìly ve stov-
kách politických debat ze všech stran, 
budou schopni reálnì plnit. Halasnì 
pøedpovídané vítìzství levice nad pra-
vicí se sice nekonalo, bohužel však 
ani po volbách není minimálnì u dvou 
uskupení, která se do parlamentu do-
stala, možné øíct, kam vlastnì patøí. 

Snížili jsme státní dluh 
TOP 09 nakonec získala dvacet 

šest poslancù. Jsem pøesvìdèen, že 
všichni patøí mezi schopné a kvalitní 
lidi. Není to tolik, abychom se moh-
li podílet na vládì, nicménì jsem 
pøesvìdèen, že zodpovìdná péèe 
o fi nance této zemì, až úzkostlivì 
vedena snahou snižovat státní dluh, 
pøinesla snížení fi nanèních nárokù na 
jeho obsluhu v øádu miliard korun.

Je logické, že ne všichni pøija-
li úsporná opatøení s porozumìním. 
Dìlo se tak zejména v regionech, kte-
ré jsou více závislé na pøerozdìlování 

ze státního rozpoètu, než tam, kde se 
rozpoètové pøíjmy tvoøí a prosperita 
a úroveò platù je tam vyšší. Bylo to 
citelné zejména v nejproblémovìj-
ších regionech, tedy v severních Èe-
chách a na severní Moravì. Dalším 
výrazným signálem tìchto voleb byla 
i skuteènost, že lidé chtìjí vidìt v èele 
skuteèné osobnosti, byť z rùzných 
politických stran. 

Děkujeme za vaše hlasy 
Aè jsou parlamentní volby o nìèem 

jiném než komunální, urèitý obrázek 
o spokojenosti èi nespokojenosti 
obèanù s fungováním pøedstavitelù 
politických stran poskytují rovnìž. 
Naše regionální organizace TOP 09 
v Praze 1 samozøejmì zajímalo, jak 
dopadnou volby u nás, v našich jed-
nadvaceti volebních okrscích. Velmi 
nás potìšil výsledek, který hovoøí 
o tom, že nemalá èást naší populace 
oceòuje naši snahu o konzervativní 
pravicové hodnoty spojené s roz-
poètovì zodpovìdnou politikou. O to 
dùležitìjší je pro nás zjištìní, že prá-
vì Praha 1 je tím místem, kde je tato 
snaha ocenìna nejvíce. Pøes všechny 
chyby a personální selhání, jež si plnì 
uvìdomujeme. 

Všem volièùm TOP 09 tímto moc 
dìkujeme! Za sebe mohu slíbit, že 
uèiníme vše pro to, abychom vás ne-
zklamali a dále plnili to, s èím jsme 
se o vaše hlasy ucházeli v minulých 
komunálních volbách a co budeme 
nabízet i v tìch pøíštích: zodpovìdné 
hospodaøení, stabilitu, úèinnou syste-
matickou pomoc tìm, kteøí ji opravdu 
potøebují, nikoli vábnièky pár mìsícù 
èi týdnù pøed volbami.

Pořadí Politická strana Výsledek v %

1. TOP 09 29,97

2. ODS 14,15

3. ANO 2011 11,75

4. ÈSSD 9,92

5. Strana zelených 8,92

6. KDU-ÈSL 7,5

7. KSÈM 4,86

8. Èeská pirátská strana 3,89

9. Strana svobodných obèanù 3,7

10. Úsvit pøímé demokracie Tomia Okamury 2,3

11. Strana práv obèanù Zemanovci 0,75

12. Politické hnutí Zmìna 0,73

13. Hlavu vzhùru – volební blog 0,47

14. Koruna Èeská (monarchistická strana 
Èech, Moravy a Slezska) 0,29

15. Dìlnická strana sociální spravedlnosti 0,23

16. Volte pravý blok 0,17

17. Strana soukromníkù Èeské republiky 0,1

18. Suverenita 0,07

19. Obèané 2011 0,06

20. Aktiv nezávislých obèanù 0,04

21. LEV 21 – Národní socialisté 0,03Ing. Oldřich Lomecký 
starosta Mìstské èásti Praha 1



7

TÉMA

6

Vlastníci bytových jednotek 
podle nového občanského zákoníku

Od 1. ledna 2014 
nás všechny čeká 
tak rozsáhlá a zá-
sadní rekodifi kace 
občanského záko-
níku, jakou nikdo 
z nás nepamatuje.

bylo nezpùsobilé se usnášet. Novì 
je upravena možnost rozhodování 
spoleèenství mimo shromáždìní, 
tedy korespondenènì, a správa 
jednotek bez vzniku spoleèenství, 
pouze jedním správcem. Nový ob-
èanský zákoník výslovnì upravuje 
práva vlastníkù jednotek, zejména 
výluènì užívat a uvnitø stavebnì 
upravovat svùj byt s tím, že nesmí 
ohrozit, zmìnit nebo poškodit spo-
leèné èásti domu. Vlastníkovi se 
výslovnì pøikazuje umožnit pøístup 
do jednotky v zájmu údržby èi re-
konstrukce spoleèných èástí domu 
nebo údržby a kontroly zaøízení pro 
mìøení spotøeby energií. Pokud 
vlastník upravuje svùj byt, musí 
správci, na základì pøedchozí vý-
zvy, umožnit kontrolu provádìných 
stavebních prací.

Závìrem bych ještì zmínila velmi 
dùležitou právní úpravu zakládající 
povinnost nového majitele jednot-
ky oznámit, že nabyl jednotku do 
vlastnictví, vèetnì své adresy a po-
ètu osob, které budou mít v bytì 
domácnost. Vlastník je povinen 
oznámit zmìnu v poètu osob, které 
mají v bytì domácnost, a oznámit 
i jméno a adresu osoby, které pøe-
nechává jednotku k užívání. Novì 
je zakotveno právo vlastníka jed-
notky získat jména a adresy kte-
réhokoli vlastníka jednotky nebo 
i nájemce v domì. Vlastník má nyní 
zákonem deklarované právo nahlí-
žet do smluv uzavøených ve vìcech 
správy, jakož i do úèetních knih 
a dokladù.

Zásadní zmìny nás budou prová-
zet v každodenním životì a všich-
ni, ať právníci èi obèané, je bude-
me vstøebávat tzv. „za pochodu“. 
Málokdo asi ví, že 1. 1. 2014 bude 
zrušen obchodní zákoník, a to bez 
náhrady. Se zrušením obchodní-
ho zákoníku dochází k odstranìní 
dvojkolejnosti závazkového práva, 
odpadnou tedy problémy, kterým 
zákoníkem se má konkrétní záva-
zek øídit, a bude posílena právní 
jistota. Právní úprava obchodních 
spoleèností a družstev je pøesunuta 
do „Zákona o obchodních korpora-
cích“ a úpravu obchodního rejst-
øíku bude novì obsahovat „Zákon 
o veøejných rejstøících právnických 
a fyzických osob“.

Nový občanský zákoník obsa-
huje celkem 3 081 paragrafů! 
Co nového čeká vlastníky by-
tových jednotek bytů v rámci 
společenství vlastníků, které 
dosud upravoval zákon o vlast-
nictví bytů“?

JUDr. Monika Krobová Hášová 
advokátka a zastupitelka 

hl. m. Prahy za TOP 09

fi nován jako právnická osoba zalo-
žená za úèelem zajišťování správy 
domu a pozemku. Spoleèenství 
nesmí podnikat ani se pøímo èi ne-
pøímo na podnikání podílet. V zá-
konì je zakotveno ruèení vlastníkù 
jednotek jako èlenù spoleèenství 
za dluhy spoleèenství, a to podle 
velikosti jejich podílu na spoleè-
ných èástech. Spoleèenství vlast-
níkù vzniká dnem zápisu do veøej-
ného rejstøíku.

Tam, kde nebylo spoleèenství 
založeno již døíve, je zákonná po-
vinnost k založení, když je v ne-
movitosti alespoò pìt jednotek, 
z nichž alespoò tøi jsou ve vlastnic-
tví tøí rùzných vlastníkù osob. Zá-
koník ukotvuje sankci za nezaložení 
spoleèenství a to, že pøi pøevedení 
jednotky nezapíše vlastnické právo 
do veøejného seznamu. 

Stanovy spoleèenství vyžadu-
jí formu veøejné listiny a zákoník 
stanoví jejich minimální obsah 
a orgány spoleèenství. Shromáž-
dìní jako nejvyšší orgán se musí 
svolat nejménì jedenkrát do roka, 
ale i z podnìtu vlastníkù, kteøí mají 
více než ètvrtinu všech hlasù. Ob-
èanský zákoník pøebírá dosavadní 
právní úpravu v zákonì o vlastnic-
tví bytù ohlednì usnášeníschop-
nosti a pøijetí rozhodnutí shro-
máždìní – tedy pøítomnost vìtšiny 
hlasù a k pøijetí rozhodnutí vìtšiny 
hlasù pøítomných vlastníkù jedno-
tek. I nadále je váha hlasù vlastníkù 
jednotek stanovena v závislosti na 
jejich podílech na spoleèných èás-
tech nemovitosti. Zákon umožòuje 
každému vlastníkovi jednotky na-
padnout u soudu rozhodnutí spo-
leèenství, a to do tøí mìsícù ode 
dne, kdy se o rozhodnutí dovìdìl 
nebo dovìdìt mohl, soud bude 
rovnìž rozhodovat o záležitosti, 
která je pro vlastníka – navrhova-
tele dùležitá a která nemohla být 
projednána neboť shromáždìní 

Celá právní úprava je vtìlena do 
druhé èásti obèanského zákoníku, 
hlavy II., §1158 – §1222, pod novým 
pojmem „bytové spoluvlastnictví“, 
které mùže vzniknout, pokud je 
souèástí nemovité vìci dùm ales-
poò se dvìma byty. Co je v tomto 
oddílu stanoveno o bytu, platí také 

pro nebytový prostor! 
Pod pojmem jednot-
ky a bytového spolu-
vlastnictví je popsána 
prostorovì oddìlená 
èást domu v podobì 
bytu èi nebytového 
prostoru. Spoleèný-
mi èástmi domu jsou 
novým OZ oznaèe-
ny ty èásti nemovité 
vìci, které podle své 
povahy slouží vlastní-
kùm jednotek spoleè-
nì, vèetnì pozemku. 
Novì vzniká povin-
nost spoluvlastníkù 
jednotky a manželù 
v rámci spoleèného 
jmìní zmocnit jedno-
ho zástupce za úèe-
lem vykonávání práv 
vùèi osobì odpovìd-
né za správu domu.

Pøevádí-li vlastník byt-
ovou jednotku èi 
byt, doloží nabyvateli
potvrzení osoby od-
povìdné za správu 
domu, jaké dluhy jdou 
na nabyvatele jed-
notky, popø. že tako-
vé dluhy nejsou. Dle 
nového obèanského 
zákoníku dluhy pøe-
cházejí na nabyvatele 
(kupce), ale pùvodní 
vlastník je ruèitelem!

Nová úprava po-
nechává již zabìhlý 
institut „Spoleèenství 
vlastníkù“, který je de-Nový občanský zákoník přináší do bydlení důležité změny. 



pøíèin – nejbohatší mìstskou èás-
tí, byť si to mnoho lidí myslí. O to 
vìtší máme povinnost se o svìøené 
fi nance starat peèlivì a zodpovìd-
nì. Když je plné prasát-
ko, není se tøeba obávat 
budoucnosti. 

BEZPEČNOST
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ROZPOČET

Jan Krejčí
zástupce starosty

Zdeněk Skála
zastupitel

A mám velkou radost, že i nejsil-
nìjší radnièní opozice – ODS – se 
hlásí k základnímu konceptu TOP 
09, tedy správì fi nancí s péèí øád-
ného hospodáøe. 

Pøestože to nezasvìcenému ète-
náøi mùže pøipadat jako podivné 
tvrzení, je to opravdu tak: Praha 1 
zdravì hospodaøit MUSÍ. Není na-
tolik bohatá, aby si mohla dovolit 
utrácet a jít do èervených èísel (ne-
pouštím se teï tady do úvah, které 
se objevují v poslední dobì – tedy 
jestli je obecnì ekonomicky lepší 
preferovat spotøebu, nebo úspory). 
Praha 1 totiž rozhodnì není premi-
antem v pøíjmech do svého rozpoè-
tu. 

Když si v dostupných zdrojích 
porovnáme reálná èísla za rok 
2012, je patrné, že naše mìstská 
má až ètvrté nejvyšší pøíjmy (a páté 
nejvyšší výdaje). Mìstskou èástí 
s nejvìtšími pøíjmy za loòský rok 
byla Praha 3, na pomyslném dru-

Žádné senzace kolem 
rozpočtu Prahy 1 – 
také v příštím roce bu-
deme hospodařit zdra-
vě a vyrovnaně. To je 
hlavní zpráva pro nás 
všechny, kteří žijeme 
v centru metropole. 

Prasátku žilou nepustíme,
slibuje místostarosta Jan Krejčí 

hém místì se umístila Praha 8 a na 
tøetím Praha 10. 

Nejlepší hospodáøský výsledek 
mìla Mìstská èást Praha 12, proti 
tomu nejhorší hospodáøský výsle-
dek za rok 2012 mìla Mìstská èást 
Praha-Èakovice. Mìstská èást 
Praha 1 mìla šestý nejlepší hospo-
dáøský výsledek. 

Co z toho vyplývá v praxi? Praha 1 je 
výkladní skøíní celé metropole, ale 
není – z nejrùznìjších objektivních 

Kdo se chová fi nančně zodpovědně, má život o mnoho snazší. 

Smráká se nad
přestupci a zlodějíčky

Mám radost, že se nám v centru 
v poslední dobì úspìšnì daøí po-
stupovat proti drobným nešvarùm, 
které sice nejsou trestným èinem, 
ale jež mnohdy o to více otravují ži-
vot. Myslím tím zejména problémo-
vé skutky našich „spoluobèanù“ 
z øad notorických pøestupcù, jimž 
teprve nedávno zaèalo komplikovat 
život nové opatøení – zákaz pobytu. 
Pro tyto osoby se specifi ckým ži-
votním stylem pøitom jde o možná 
jediný opravdu nepøíjemný trest. 

Takže jak jsme na tom: za zhruba 
ètvrt roku, kdy nové opatøení platí, 
radnice Prahy 1 vydala sedmnáct 
rozhodnutí o zákazu pobytu, z toho 
šest je už pravomocných. Dalších 
jedenáct pøípadù se nachází v rùz-
né fázi doruèení pøestupcùm (do-
ruèování rozhodnutí tìmto osobám 
je skuteènì velmi složité). Jedna 
osoba byla zadržena kvùli porušení 
zákazu pobytu. 

V minulém èísle Pražského ku-
rýra jsem psal o nesporných vý-

hovoøí pøedevším jako o adekvátní 
kompenzaci za chybìjící policisty, 
svou práci bezpochyby 
odvedou i v rizikových 
místech, na která se po-
licisté ve zvýšené míøe 
zamìøují. 

Některé bezpečnostní 
akce, které provedli v prů-
běhu roku 2013 policisté 
v Praze 1: 
• 72krát bylo øešeno nabízení 
sexuálních služeb.
• Probìhlo 23 akcí v ulici Ve 
Smeèkách, 15 akcí na Václav-
ském námìstí a okolí, 21 akcí 
na námìstí Republiky, Staro-
mìstském námìstí a ve Vrch-
lického sadech.
• Uskuteènilo se šest masiv-
ních akcí proti drogové scénì. 
• Desítky menších preven-
tivnì-bezpeènostních akcí 
provedli také policisté z jed-
notlivých místních – oddìlení; 
napøíklad policisté z oddìlení 
v Krakovské ulici uskuteènili 
28 akcí zamìøených – pøede-
vším na kuplíøství, trestnou 
èinnost na mládeži, distribuci 
drog a krádeže.

hodách a fungování kamerové-
ho systému, který se chystáme 
v Praze 1 zavést. V tomto smìru 
si mnohé slibuji také u pøípadù vy-
krádání automobilù – jen za øíjen 
policisté evidují šestaètyøicet pøí-
padù. A pøestože se o kamerách 

Čtěte také na internetu: 
Nedejte kapsáøùm šanci (Mìsíèník Praha 1, 12/2013)

Nenechte se doma týrat (Mìsíèník Praha 1, 11/2013)

Nenechte se okrádat, Radnice pøitvrzuje v centru (Mìsíèník Praha 1, 10/2013)

Hlídejte své dìti na internetu (Mìsíèník Praha 1, 9/2013)

Bezpeènostní komise (Mìsíèník Praha 1, 7/2013)

(www.praha1.cz)
Kamerový systém bude ještì lepší (Mìsíèník Praha 1, 6/2013)

Pražský kurýr – èerven 2013, øíjen 2013
(www.top09.cz, sekce Regiony, Praha, Praha 1)
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Od té doby, co tento nový doprav-
ní prostøedek doslova vtrhl mezi nás, 
se datuje èilá korespondence mezi 
Mìstskou èástí Praha 1 a øadou in-
stitucí. Snažíme se soustøedit na øe-
šení otázek souvisejících s použitím 
tìchto vozidel zejména v rušných 
èástech centra mìsta tak, aby jejich 
provoz byl v souladu s celým doprav-
ním systémem. Ministerstvo dopra-
vy ÈR ve svém vyjádøení k charak-
teru tohoto dopravního prostøedku 
uvedlo, že z jejich pohledu se jed-
ná o chodce, a tedy provoz vozítek 
Segway by se mìl øídit pravidly pro 
pìší chùzi a mìl by být provozován 
na chodnících. Ze zkušeností je však 

zøejmé, že segway není vhodný pro 
provoz na chodníku. Jeho rychlost, 
která mùže dosáhnout až 25 kilome-
trù za hodinu, neodpovídá pìšímu 
pohybu a mùže zpùsobit kolizní si-
tuaci mezi pomalými pìšími a rych-
lejšími jezdci na segwayi. Jen pro 
zajímavost rakouské Ministerstvo 
dopravy a inovací charakterizovalo 
segway jako bicykl, a urèilo tak jako 
místo jeho pohybu výhradnì vozov-
ku. Tato nejednotnost výkladu nás 
vedla i k dotazu smìrem k Evrop-
ské unii, která se zabývá mimo jiné 
i zahnutím banánù èi okurek, zda se 
oèekává nìjaká aktivita smìrem ke 
sjednocení výkladù, co je segway. 
Naše velvyslankynì pøi Evropské 
unii nám však sdìlila, že podobné 
sjednocení výkladù se nepøipravuje.

Celou vìc øešíme na radnici 
Mìstské èásti Praha 1, v úzké spo-
lupráci s naším koalièním partne-
rem i zástupci Mìstské policie Pra-
hy 1, a kroky, které pøipravujeme, 
konzultujeme také se zástupci Ma-
gistrátu hlavního mìsta Prahy. Ab-
solvovali jsme i øadu jednání s od-
borníky z Fakulty dopravní ÈVUT. 
Postupnì však dospíváme k názo-
ru, že bude nezbytné, ve spolupráci 
s hlavním mìstem Prahou, pøipravit 
takové návrhy, aby nìkteré ulice 
(zejména Malé Strany), které jsou 
velmi úzké a s úzkými chodníky 
(s ohledem na to, že vznikaly ješ-
tì za panování Karla IV), byly pro 
tento druh dopravních prostøedkù 
uzavøeny, a také bude potøeba na-

vrhnout technické omezení rych-
losti segwayù na pøimìøenou mez. 
Mohlo by to být napøíklad omezení 
rychlosti na maximálnì 8 kilome-
trù za hodinu. Je však tøeba, aby 
Ministerstvo dopravy ÈR vydalo 
stanovisko v tom smyslu, že pøí-
padnou legislativní úpravu provozu 
segwayù ponechává v kompetenci 

Před časem se objevil 
také na ulicích našeho 
města nový dopravní 
prostředek s názvem 
segway. Využívají 
jej zejména skupiny 
turistů, kteří si chtějí 
prohlédnout překrás-
né památky našeho 
historického centra 
bez toho, aby chodili 
pěšky.

Segwaye na 
chodník nepatří

obcí. S Ministerstvem dopravy ÈR 
jsme v trvalém kontaktu a podle na-
šich informací by bylo možné takové 
stanovisko oèekávat ještì do kon-
ce roku 2013. V nejbližší dobì poté 
bychom rádi spolu s Magistrátem 
hlavního mìsta Prahy pøipravili pøí-
slušnou mìstskou vyhlášku a uvedli 
ji do života.

Byl bych nerad, aby tato stať vy-
znìla nepøátelsky k novému moder-
nímu dopravnímu prostøedku, avšak 
pøál bych si, aby silnì zaznìlo to, že 
hledáme kompromis k soužití tohoto 
nového fenoménu s ostatními úèast-
níky dopravy, zejména pak s pìšími. 
Je naším úkolem najít takové øešení, 
které by soužití umožnilo a ochráni-

lo co nejvíce obì skupiny, tj. jezdce 
na segwayích i chodce, 
od možných vzájemných 
støetù.

Ing. Jiří Veselý 
radní pro dopravu

V Rakousku jsou segwaye považovány za bicykly.
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Tomáš Böhm: Adoptujte si v Národní knihovně rukopis! 
Přestože se Národní 
knihovna řadí mezi 
tuzemské „kulturní 
zlato“ s převážně 
tradičními hodnotami, 
její ředitel Ing. Tomáš 
Böhm se ji snaží co 
nejvíce zpopularizovat 
a otevřít široké veřej-
nosti. Nejen o tom více 
v krátkém předvánoč-
ním rozhovoru. 

Národní knihovna letos kvůli rekon-
strukci ostošest stěhovala své sbírky 
do depozitáře v Hostivaři. Nakolik to 
bylo logisticky náročné? 

Žádná legrace to nebyla, není 
a ještì nebude. Stìhování se týká 
pìtašedesáti procent našeho kni-
hovního fondu, jde tedy o více než 
ètyøi a pùl milionu svazkù. Mnoho 
z nich navíc mìnilo místo vícekrát – 
v hostivaøském depozitáøi jsme totiž 
museli nechat zrekonstruovat klima-
tizaci tak, aby skladovací haly mìly 
požadovanou teplotu a vlhkost. Tak-
že to byl tak trochu „kulový blesk“. 

Jak jste spokojen s postupem rekon-
strukce? 

Vše zatím probíhá, jak má. Vypa-
dá to, že se podaøí dodržet termín 
dokonèení druhé etapy revitalizace 
Klementina a tím i termín návratu za-
hranièních publikací – zejména star-
šího vydání – do Klementina v druhé 
polovinì pøíštího roku, což považuji 
za jakýsi lakmusový papírek toho, že 
rekonstrukce bude v této fázi zdár-
nì dokonèena podle naplánovaného 
harmonogramu. V letech následují-
cích nás pak èekají další dvì etapy 
a fi nální termín otevøení celého zre-
konstruovaného Klementina pøed-
pokládám poèátkem roku 2018.

Vy jste veřejnosti známý coby moder-
ní manažer, který se snaží Národní 
knihovnu postupně proměnit z kon-
zervativního, pomalu plujícího kapra 
ve hbitou štiku tuzemské kulturní 
scény. Nakolik se vám to daří? 

S tou štikou bych to zase nepøe-
hánìl, Národní knihovna pøece jen 
nemùže fungovat jako nìjaké al-
ternativní kulturní centrum. Lze ale 
samozøejmì spoustou dílèích krokù Tomáš Böhm vnesl do tradiční instituce svěží vítr. Nicméně ví,   kde jsou hranice. 
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i takto tradièní instituci otevøít širší 
veøejnosti, vèetnì obyvatel Prahy 1. 

Povídáme si 5. prosince, takže ta 
otázka se přímo nabízí: pozvali jste 
si do Klementina Mikuláše, čerta 
a anděla? 

Nic proti nim, ale to je podle mého 
názoru právì ona hranice, která by 
nemìla být pøekroèena. Nemùže-
me pøeci vpustit Mikuláše s èertem 
a andìlem, aby se jen tak procháze-
li chodbami a studovnami Klemen-
tina a rušili ètenáøe a návštìvníky 
knihovny.

I když... (zamyslí se) dnes jsme 
pro dìti našich zamìstnancù vý-
jimku udìlali a uspoøádali jsme pro 
nì setkání s touto trojicí, takže s tím 
zákazem jejich vstupu to tak žhavé 
nebude. 

Dále jsme zde vèera – ve spolu-
práci s Klubem tvoøivých knihovníkù 
SKIP – uspoøádali bohatý vánoèní 
jarmark, kde si pøíchozí mohli kou-
pit šperky z nejrùznìjších materiálù, 
brože, textilní doplòky, vánoèní de-
korace a podobné vìci. Nechybìlo 
ani obèerstvení a také byl slavnost-
nì rozsvícen „národní“ strom. Tohle 
je pøesnì typ vkusné akce, které 
pomáhají Národní knihovnu více 
otevøít veøejnosti. 

No dobře. Vánoční jarmark je ale 
akce, která logicky patří k tomuto 
času. Co podnikáte v průběhu roku, 
v „nesvátečních“ měsících? 

Samozøejmì, že nedìláme je-
nom ojedinìlé vábnièky. Snažíme 
se z Národní knihovny uèinit také 
vkusné kulturní centrum. Poøádáme 
zde koncerty a setkání se zajíma-
vými lidmi a rovnìž tady poøádáme 
tematické veèery hudby a poezie, 
kde se po boku populárních osob-
ností pøedstavují ménì známí umìl-
ci a podobnì. 

Nìkdy mám pocit, že toto „oteví-
rání se vnìjšímu svìtu“ neprobíhá 

úplnì nejrychleji, ale jsem rád, že se 
tak vùbec dìje. S ohledem na tradi-
ci a nezpochybnitelnou dùstojnost 
Národní knihovny se nemùžeme 
pouštìt do nìjakých totálnì uvol-
nìných hapeningù, i když já osobnì 
bych proti nim nic nemìl. To tam ale 
nepište! (smìje se) 

Slyšel jsem, že prý si u vás lze – po-
dobně jako v zoo zvířátko – adopto-
vat knížku. Je to pravda? 

Tak takhle pøesnì to není. U nás si 

mùžete adoptovat rukopisné památ-
ky vytvoøené ve støedovìku nebo na 
zaèátku novovìku. Smyslem tohoto 
projektu je nahradit originál støedo-
vìkého rukopisu umìleckou kopií. 
Adopcí tedy vytvoøení takové kopie 
sponzorujete. 

Akademiètí malíøi – restaurátoøi – 
dokáží podle originálu vzácného 
rukopisu naprosto vìrnì takovou 
kopii zhotovit za použití materiálù, 
s jakými pracovali staøí mistøi. Je-
dinì tento dvojník stvoøený umìl-

cem dokáže plnohodnotnì zastou-
pit pùvodní dílo na dlouhodobých 
i putovních výstavách, ve stálých 
expozicích èi pøi prezentaci v za-
hranièí.

Co z toho má „adoptivní rodič“ ruko-
pisu? 

Kromì dobrého pocitu a pøímé 
sounáležitosti s prestižní institucí 
mùže samozøejmì využívat klasic-
ké marketingové nástroje, které 
k adopci patøí. A mám radost, že 

èím dál více fi rem i podnikatelù ob-
jevuje, že adopce rukopisu je aktivi-
ta, která dodává jistou noblesu. 

Na co se mohou těšit návštěvníci Ná-
rodní knihovny v příštím roce? 

Nejvìtším lákadlem pro širokou 
veøejnost bude bezpochyby vy-
stavení našeho nejvìtšího pokla-
du, tedy Kodexu vyšehradského, 
v rámci výstavy Benediktini v srdci 
Evropy. Tuto výstavu poøádáme ve 
spolupráci s Národní galerií. Dále 

bude znovu zpøístupnìn nejstar-
ší trakt Klementina - Køížovnická 
chodba, která v tìchto dnech pro-
chází revitalizací a jedná se oprav-
du o architektonický skvost. Jelikož 
tento prostor v dobì jezuitù sloužil 
jako vstupní chodba, jednalo se 
o nejzdobnìjší èást Klementina. 
Chystáme celou øadu kulturních, 
vzdìlávacích a spoleèenských akcí, 
vyjmenovávat je zde by bylo na 
dlouho, ale naleznete je na našem 
webu www.nkp.cz.

Ředitel Národní knihovny se v příštím roce velmi těší na vystavení Kodexu vyšehradského. 
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1. Útočník vyčkává, až přejdou kolem-
jdoucí a připravuje se na útok. 2. Útočník nám zachytil ruku a chystá se 

k úderu do obličeje. Abychom znemož-
nili zamýšlený úder, kryjeme se pravou 
rukou a zároveň ukročíme do strany. 

3. Ruku, kterou nám útočník drží, se 
snažíme vyvrátit proti jeho palci tak, aby 
náš loket působil na loket útočníka, čímž 
se vyprostíme z jeho úchopu.

4. Detail zmíně-
ného vyproštění 
z úchopu a pře-
hmat za útočníkovu 
ruku.

6. Protažení 
naší úde-
rové ruky, 
která slouží 
k vychýlení 
útočníka.

8. Průběh strhnutí 
útočníka k zemi.

7. Po vychýlení útočníka násle-
duje strhnutí na zem vytočením 
do boku.

10. Detail znehybnění: započneme lámací 
techniku na loketní kloub a druhou rukou 
přidržujeme u země. Po ukončení této 
akce voláme policii k dořešení konfl iktu. 

9. Dopad útočníka 
na zem s jeho zne-
hybněním.

1

3

9

2

Od tohoto čísla vám budeme pravidelně přinášet kurz sebeobrany, 
který připravuje držitel čtvrtého danu jiu-jitsu a druhého danu karate, 
autor učebnic sebeobrany, strážník z Prahy 1 a člen TOP 09 – Bedřich 

Rýč. Na začátek se podíváme, jak 
se bránit proti běžnému napadení 
na ulici. 

5
5. Po zachycení útočníko-
vy ruky následuje prud-
ký úder do obličeje.

4
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OBECNĚ PLATÍ: 
4 Nechodíme těsně podél zdí domů, pod 
otevřenými okny v přízemí a podél vchodů do 
domů nebo průjezdů – je vždy lepší chodit po 
vzdálenější straně chodníku. 

4 Večer se raději pohybujeme v místech 
s osvětlením, kde je vidět.

4 Při přechodu ze světla do tmy několik 
vteřin vyčkáme a dále pokračujeme až tehdy, 
když se zrak adaptuje na tento přechod. 

Pokud si chcete sebeobranné techniky vyzkoušet pøímo pod instruktážním vedením Bedøicha Rýèe nebo se naplno zapojit do nìkterého z kurzù, 
mùžete si vybrat z programu pravidelných cvièení. Harmonogram naleznete na str. 2.
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Aniž ji projednala s mìstský-
mi èástmi, s odùvodnìním, že 
komunální politici by byli proti, 
pod tlakem svých obèanù – 
tedy tìch, kteøí si je zvolili, aby 
zastupovali jejich práva.

Tento obsáhlý materiál ob-
sahuje spoustu koncepèních 
krokù, které jsou potøebné, ale 
také nìkolik velice sporných 
návrhù, proti nimž se vzbouøily 
dotèené mìstské èásti. Tím klí-
èovým je návrh na zøízení apli-
kaèních místností pro narkoma-
ny v centru Prahy s kapacitou 
200 narkomanù dennì.

Snahu o zøízení tìchto míst-
ností má „protidrogová lobby“ 
velmi dlouho. Už v prosinci 
2000, po rok a pùl trvajících 
diskusích v komisích, odmít-
lo Zastupitelstvo MÈ Prahy 1 
svým usnesením zøízení apli-
kaèních místností na Zlatém 
køíži, dožadovalo se, aby se 
tímto celopražským problémem 
zabývalo hlavní mìsto. Tam se 
diskuse chopily nevládky, které 
se péèí o narkomany zabývají, 
a výsledek je po 13 letech stej-
ný – navrhuje se zøídit aplikaèní 
místnosti na Praze 1. Pøed lety 
padl v diskusi i názor, že o tak 
závažné problematice by mìlo 
být uspoøádáno místní referen-
dum.

Ne šlehárnám
Protidrogová komise hl. m. Prahy předložila zastupitelstvu 
hl. m. Prahy návrh Koncepce protidrogové politiky hl. města 
až do roku 2020.

ZA TĚCH 13 LET SE ARGUMENTACE NEZMĚNILA:

Jaké jsou argumenty PRO
• Zøízení aplikaèní místnosti poskyt-
ne narkomanùm klid, pohodlí a ur-
èitý luxus k aplikaci drogy.
• Zøízení aplikaèní místnosti zamezí  
viditelné aplikaci drog a odhazová-
ní použitých støíkaèek na veøejných 
(mìstské parky, prùchody) èi polo-
veøejných místech (záchodky, skle-
py a pùdy, schodištì domù).
• Zøízením aplikaèní místnosti se sní-
ží rizika pøi injekèním užívání drog.
• Zøízení aplikaèní místnosti poskytne 
možnost poradenství, konsultaèních 
služeb, šíøení informací o prevenci 
pøed šíøením AIDS a jiných infekè-
ních onemocnìní.
• Zøízení aplikaèní místnosti umožní 
poskytování nezbytné první pomo-
ci pøi vzniklých krizových situacích 
(pøedávkování) na vysoké odborné 
úrovni. Tím dojde i ke snížení poètu 
úmrtí na selhání organismu pøi pøe-
dávkování. (V r. 1999 bylo v Èeské 
republice 15 pøípadù úmrtí v dù-
sledku intoxikace drogou.)
• Obyvatelé Prahy 1 jsou již na le-
dasco v otázce drog zvyklí, lze tedy 
z jejich strany oèekávat rozumnou 
odezvu na zøízení aplikaèní míst-
nosti, nikoliv nekompromisní pøí-
stup.

Jaké jsou argumenty PROTI
• Na aplikaèní místnosti se naváží 
dealeøi drog – oddìlení užívání od 
distribuce je jen zbožné pøání. I když 
bude zakázán prodej pøímo v apli-
kaèní místnosti, bude se tak dít za 
dveømi èi za rohem.
• K aplikaèní místnosti se budou sta-
hovat další roje narkomanù. To nutnì 
vyvolá tlak na zøizování dalších apli-
kaèních místností na Praze 1, vìtši-
nou opìt s odùvodnìním, že se musí 
jít za narkomany a ne naopak. Tedy 
zøízení aplikaèní místnosti ještì zvýší 
již tak dost vysokou koncentraci nar-
komanù v centru Prahy.
• Aplikaèní místnosti zvýší procento 
mladistvých experimentátorù. Mno-
ho dìtí do toho pùjde bez obav, pro-
tože když se to zkouší pod lékaøským 
dohledem, tak je to pøece bezpeèné; 
Když to spoleènost umožòuje, není 
na tom nic špatného a není to tedy 
tak nebezpeèné.
• Zøízením aplikaèní místnosti abso-
lutnì resignujeme na jakoukoliv jinou 
snahu boje proti drogám.
• Protože narkomané musí nìjakým 
zpùsobem fi nanènì krýt svou potøe-
bu drog – 1 gram heroinu èi perviti-
nu stojí zhruba 1100,- Kè a takových 
dávek potøebují dennì nìkolik – zvýší 

se poulièní kriminalita v centru, od 
drobných krádeží až po loupeže 
a vloupání.
• Kapacita aplikaèní místnosti ob-
slouží jen zlomek drogové scény. 
Hrozí nebezpeèí, že se stane vy-
braným klubem pro exkluzivní sku-
pinu hodných narkomanù a celou 
drogovou scénu zásadnì neovlivní. 
Praha 1 není schopna otevøít zaøí-
zení pro 1000 lidí dennì.
• Toto je øešení od konce. Všude 
v Evropì, kde aplikaèní místnosti 
zøídili, bylo to vyvrcholení procesu 
pro ty beznadìjné pøípady, zde se 
tím hodlá zaèít. V Evropì je zhru-
ba 20 % uživatelù injekèních drog, 
u nás 80 %.
• Zøizování aplikaèní místnosti po-
souvá spoleènost o desítky let 
zpìt, do doby opiových doupat, 
kde bylo rovnìž možno užívat dro-
gy beztrestnì. Ale hlavnì aplikaèní 
místnost sama o sobì je v rozporu 
s platným právním øádem.
• Zøízení aplikaèní místnosti je 
v rozporu s tìmito mezinárodními 
úmluvami o kontrole drog, kte-
ré Èeská republika ratifi kovala:  
s èl. 36 (odst. 1) a s èl. 37 Jednot-
né úmluvy o omamných látkách  
z roku 1961 – pøevzaté do právního 
øádu této zemì pod è. 47/1965 Sb.,  
a s èl. 3 (odst. 2) Úmluvy OSN proti 
nedovolenému obchodu s omam-
nými a psychotropními látkami z r. 
1988, uveøejnìné v è. 462/1991 
Sb.
• V této souvislosti je tøeba upo-
zornit na to, že podle Ústavy ÈR 
jsou mezinárodní smlouvy nadøa-
zeny zákonùm tuzemským.
• Policie ÈR je zásadnì proti zøizo-
vání aplikaèních místností.
• Protože držení jakéhokoliv množ-
ství drog je v Èeské republice 
zakázáno, není na vùli místní sa-
mosprávy øešit tuto problematiku 
podle vlastního uvážení a pøípad-
nì aplikaèní místnosti zøídit.

Po 7 letech bojù se nám podaøilo 
vypovìdìt metadonové centrum pøí-
mo proti mateøské škole Ve Smeè-
kách, které pro celou lokalitu, vzdor 
pøedchozím ujištìním, pøedstavovalo 
enormní zátìž. Magistrát nyní zvažu-
je, že by nízkoprahové centrum pro 
osoby závislé na drogách, které by 
se sem mìly pøesunout z nízkopra-
hového støediska v Praze 5, umístil 
o 100 metrù dál, do domu Žitná 51, 
který je v majetku hlavního mìsta, 
a tudíž by se nemuselo s Prahou 1 
dohadovat. Navíc je to dùm na samé 
hranici Prahy 1 a všechny elativ-
ní jevy by se pøesunuly na Prahu 2. 
Jak absurdní uvažování mají èlenové 
protidrogové komise. Navíc se nikdo 
z nich ani neobtìžoval zajít se na to 

místo podívat. Jinak by totiž zjistil, 
že ve vedlejším domì je hotel Down-
Town, naproti pøes ulici hotely So-
nata, Bohemia Plaza a Seven Days, 
všechno ètyøhvìzdièkové hotely, 
které znaèným zpùsobem zvýšily 
úroveò této lokality, která donedávna 
byla chápána jen jako jedna z dopra-
vou nejzatíženìjších. Protidrogová 
komise neuvažuje ve své koncepci 
s náklady na arbitráže za 
zmaøenou investici.

MUDr. Jan Votoček
zastupitel

Řešení drogové problematiky je třeba zvažovat ve všech souvislostech. 
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Staroměstský orloj neměl v minulosti na růžích ustláno, v 18. století dokonce...
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Naučte se 
rozumět financím!

Dluhopis
Dluhopis (obligace) je zvláštní for-

mou pùjèky dlouhodobých penìž-
ních prostøedkù – dochází skuteènì 
k vypùjèení penìžních prostøedkù 
tím, kdo dluhopis vydává. Zvláštností 
dluhopisu je, že celková suma, kte-
rou si emitent pùjèuje, je rozdìlena 
na menší sumy a ty jsou nominální 
hodnotou jednotlivých cenných papí-
rù. Celková suma se tedy shromáždí, 
když jsou prodány všechny dluhopi-
sy na primárním trhu. Ten, kdo vlastní 
dluhopis, a nezáleží na tom, zda ho 
koupil na primárním nebo sekundár-
ním trhu, je tedy vìøitelem emitenta. 

Charakteristika dluhopisu
Dluhopis je zastupitelný cenný 

papír, s nímž je spojeno právo na 
splacení dlužné èástky a povin-
nost emitenta toto právo uspokojit.
Dluhopis mùže být vydán v lis-
tinné nebo zaknihované podobì.
Emisí dluhopisù se rozumí soubor 
dluhopisù vydávaných na základì 

týchž emisních podmínek a mají-
cích stejné datum emise a stejné 
datum splatnosti. Dluhopisùm téže 
emise se pøidìlí stejné identifi kaèní 
oznaèení podle mezinárodního sys-
tému èíslování pro identifi kaci cen-
ných papírù (ISIN), je-li pøidìlováno, 
nebo jiný údaj identifi kující dluhopis.

Náležitosti dluhopisu
Dluhopis vydávaný v listinné podobì 
má tyto náležitosti:

• údaje o emitentovi; 
• u právnické osoby obchodní fi rma 
nebo název, sídlo a identifi kaèní èíslo;
• název dluhopisu, který obsahuje 
slovo „dluhopis“, a u zvláštního dru-
hu dluhopisu oznaèení jeho druhu;
• identifi kaèní oznaèení podle me-
zinárodního systému èíslování pro 
identifi kaci cenných papírù, nebo 
jiný údaj identifi kující dluhopis, jme-
novitou hodnotu;
• údaj o schválení emisních podmí-
nek;
• výnos dluhopisu nebo zpùsob sta-
novení jeho výše;
• datum emise;
• zpùsob a místo výplaty jmenovité 
hodnoty dluhopisu a výnosu z nìho;
• formu dluhopisu;
• prohlášení emitenta, že se zavazu-
je splatit dlužnou èástku zpùsobem 
a v místì uvedeném v emisních pod-
mínkách;
• data splatnosti dluhopisu a výnosu 
z nìho, není-li výnos urèen rozdílem 

mezi jmenovitou hodnotou dluhopi-
su a jeho nižším emisním kurzem.

Výnos dluhopisu
Výnos dluhopisu mùže být stanoven: 

• pevnou úrokovou sazbou;
• rozdílem mezi jmenovitou hodno-
tou dluhopisu a jeho nižším emisním 
kurzem;
• slosovatelnou prémií nebo prémií 
v závislosti na lhùtì splatnosti dlu-
hopisu; 
• nebo pohyblivou úrokovou sazbou 
odvozenou napøíklad z jiných úroko-
vých sazeb èi výnosù, pohybu devi-
zových kurzù, indexù èi cen komodit.

Pøíklad: Podnik si chce postavit 
novou výrobní halu, náklady se od-
hadují zhruba na 200 milionù Euro. 
Takové prostøedky sice podnik 
nemá, ale je dostateènì velký a jeho 
obchody se vyvíjejí dost dobøe na 
to, aby si mohl prostøedky vypùjèit 
(a v nìkolika pøíštích letech splatit 
i s úroky). Vedení podniku se roz-
hodlo potøebné prostøedky získat na 
trhu cenných papírù, a to vydáním 
dluhopisu. Jiná možnost by byla vzít 
si pùjèku u banky. Provedením této 
transakce je povìøena investièní 
banka. Ta nejprve provìøí jaká je si-
tuace na trhu a jakou splatnost, úro-
èení a podmínky trh vyžaduje, aby 
byl dluhopis dobøe prodejný. Kromì 
toho obstará všechna nutná povo-
lení. Vedoucí investièní banka také 

zorganizuje tzv. syndikát, totiž pøi-
zve další banky, aby se na transakci 
podíleli. Každý další èlen syndikátu 
pøevezme smluvený poèet obligací 
a nabídne je svým klientùm.  Pokud 
se mu nepodaøí všechny cenné papí-
ry umístit u klientù, neprodanou èást 
pøevezme doèasnì do svého majet-
ku. S tìmito operacemi ale emitent 
už nemá moc spoleèného – emitent 

pøevezme od syndikátu celou sumu 
penìžních prostøedkù. Ani v dalším 
období nepøichází emitent do pøímé-
ho kontaktu se svými vìøiteli, výplata 
úrokù i koneèné splacení celé sumy 
se uskuteèòuje pøes syndikát.

Komunální dluhopisy
Dluhopisy vydávané územním 

samosprávným celkem jsou ko-

munálními dluhopisy. Souèástí 
názvu tohoto druhu dluhopisu je 
oznaèení komunální. Jiné dluhopi-
sy nesmí toto oznaèení obsahovat.
 K vydání komunálních dluho-
pisù je nutný pøedchozí sou-
hlas pøíslušného ministerstva.
 Žádost územního samosprávného 
celku o souhlas s vydáním komu-
nálních dluhopisù musí obsahovat 
zdùvodnìní zámìru vydat komu-
nální dluhopisy, základní údaje 
budoucích emisních podmínek, 
ekonomický rozbor dùvodù vydání 
komunálních dluhopisù a jeho do-
padù na hospodáøskou a fi nanèní 
situaci územního samosprávného 
celku, vèetnì skuteèností podstat-
ných z hlediska jeho schopnosti 
dostát závazkùm z komunálních 
dluhopisù (údaje o stavu zadluže-
nosti).

Hypoteční zástavní listy
 Hypoteèní zástavní listy jsou dlu-

hopisy, jejichž jmenovitá hodnota 
a pomìrný výnos (dále jen „závazky 
z hypoteèních zástavních listù“) jsou 
plnì kryty pohledávkami z hypoteè-
ních úvìrù nebo èástí tìchto pohle-
dávek (øádné krytí) a popøípadì též 
náhradním zpùsobem podle záko-
na (náhradní krytí). Souèástí názvu 
tohoto dluhopisu je oznaèení hypo-
teèní zástavní list. Jiné cenné papí-
ry nesmí toto oznaèení obsahovat.
Hypoteèní zástavní listy mùže vydá-
vat pouze banka podle zvláštního 
právního pøedpisu upravujícího èin-
nost bank se sídlem v Èeské repub-
lice (dále jen „emitent hypoteèních 
zástavních listù“).

Pokračování článků 
o fi nanční gramotnos-
ti, které připravuje 
ekonomický expert 
Igor Kocmánek. Tento-
krát o dluhopisech.

Ing. Igor Kocmánek
zastupitel

Praha 1 díky dobrému hospodaření nemusí komunální dluhopisy vůbec vydávat. 
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Povolební zamyšlení

Tak tedy máme po volbách. Roz-
bíhají se jednání o složení vedení Po-
slanecké snìmovny a jejích výborù 
a o pøípadných koalicích. Strany zpy-
tují svìdomí – anebo se hádají, hleda-
jí, kdo za „to“ mùže. Ale nikdo nejá-
sá. Je volební výsledek pro všechny 
zúèastnìné opravdu tak špatný, nebo 
je všeobecné nenadšení výsledkem 
chronické støedoevropské skepse? 
Co nám vlastnì tyto volby ukázaly?

Nejprve si zopakujme výsledky. 
Jako první na pásce skonèila ÈSSD 
s 20,45 % hlasù (50 mandátù), dru-
hé bylo (s 18,65 %) Babišovo ANO 
2011 (47 mandátù), tøetí místo obsa-
dila KSÈM se 14,91 % (33 mandátù), 
další pøíèky zaujímají TOP 09 s 11,99 
% (26 mandátù), ODS s 7,72 % (16 
mandátù), do snìmovny pronikl ještì 
Okamurùv Úsvit pøímé demokracie 
se 6,88 % a vrátila se KDU-ÈSL se 
6,78 % (oba po 14 mandátech).

Nyní, odložíme-li na chvíli stranic-
ké brýle a pohlédneme-li na výsled-
ky nezaujatým pohledem, jsou zde 
zøejmá pozitiva – já alespoò vidím tøi 
významné aspekty: 

1) Národovecko-nacionalistický blok 

ANALÝZA
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Jany Bobošíkové Hlavu vzùru i pøes 
podporu své „ikony“ Václava Klause 
zcela propadl (ménì než 0,5 %). Dává 
to jistou nadìji do budoucna, že už 
koneènì pøestaneme poslouchat 
strašení sudetskými Nìmci a nadáv-
ky na Brusel a Evropskou unii vùbec: 
je to pøece spoleèenství demokra-
tických státù a své „národní“ zájmy 
mùžeme obhájit lépe sedíce u stolu 
s nimi, než když proti nim budeme 
kverulovat. Neboť jaká je jiná alterna-
tiva? Bratrské objetí Putinovo v tzv. 
Spoleèenství nezávislých státù – toho 
jsme si, myslím, užili dost: dìkuji, ne-
chci.

2) Zcela propadla Strana práv ob-
èanù Zemanovci (1,51 %), trojský kùò, 
jehož úkolem bylo násilné pøevzetí 
ÈSSD a nastolení vlády sjednocené 
levice spolu s KSÈM, pokud možno 
na vìèné èasy. Tøebaže se v kampani 

angažovali (za státní peníze) ministøi 
nelegitimní Zemanovy vlády, navzdo-
ry masivní kampani (za peníze Nejed-
lého Lukoilu?) a podpoøe prezidenta 
je to propadák, který nikdo z nich 
neèekal. A je to také políèek autori-
táøskému prezidentovi, který na nás 
èuèel z každého rohu…

3) A posléze pokládám za význam-
ný klad, že se zhroutila pøedstava 
o levicové vládì ÈSSD s podporou 
komunistù. Zaprvé by totiž nebyla za-
darmo a za druhé by pøispìla k do-
jmu, že KSÈM je „salonfähig“ – a to 
je hluboký omyl: komunisté na první 
pohled vypadají také jako lidé, chodí 
èistì oblékaní, jedí pøíborem a zdraví, 
ale to je tak všechno. Staèí je – zejmé-
na nìkteré – chvíli poslouchat. Kdyby 
mìli tu moc, z Památníku Vojna na 
Pøíbramsku by opìt byl funkèní trest-
nì pracovní lágr.

A nyní k výsledku TOP 09. 
Vzhledem k tomu, že byla 
souèástí nenávidìné vlády 
(neprávem a nespravedli-
vì negativnì hodnocené, 
ostatnì), že to byli ministøi 
za TOP 09, kteøí táhli káru 
nepopulárních reforem na 
ministerstvu fi nancí, zdra-
votnictví a práce a soci-
álních vìcí, je celkový vý-
sledek 12 % velmi dobrý. 
V Praze TOP 09 vyhrála 
s 23 % a v Praze 1 dosáhla 
dokonce témìø 30 %! Tyto 
výsledky tedy dávají dobrý 
základ, na nìmž lze sta-
vìt obhajobu prvního mís-
ta v hlavním mìstì Praze 
a zejména pozice starosty 
Oldøicha Lomeckého v Pra-
ze 1 v komunálních volbách 
pøíštího roku.

Potud klady. Ale nelze se 
nezmínit o jednom nebez-
peèném trendu: u volièù 
bodují nesystémové strany. 
Babišovo Ano 2011 a Oka-
murùv Úsvit nasbíraly 25 % 
hlasù, spolu s komunisty to 
je pøes 40 %. Tento nárùst 
obliby stran, které mají mi-
nimální (Úsvit) èi dokonce 
záporný (KSÈM) koalièní 
potenciál, nabízí chmurný 
výhled další – a mnohem 
hlubší – nestability budou-
cích vládních formací, vèet-
nì opakovaných pøedèas-
ných voleb. 

Tomuto tvrzení se zdánli-
vì vymyká hnutí ANO 2011 

– zdùrazòuji, že jen zdán-
livì. Pan Babiš byl mimo-
øádným úspìchem svého 
projektu zaskoèen, poèítal, 
že si bude poklidnì hovìt 
v opozici, sbírat protestní 
hlasy a pøipravovat se tak 
na vítìzství v pøíštích vol-
bách. Jenže to nepùjde. 
Druhé místo, jen pár pro-
centních bodù za (ne)ví-
tìznou ÈSSD, jej zavazuje 
pøevzít vládní odpovìdnost. 
Pamatujete heslo z jejich 
billboardù? „Nejsme politi-
ci. Makáme.“ Jenže teï jste 
politici. Tak makejte!

Závìrem nezbývá než 
podìkování (což jsem asi 
mìl udìlat úvodem, ale 
nikdy není pozdì). Dìku-
ji za podporu všem, kteøí 
dali svùj hlas TOP 09. Do-
stal jsem 4 620 preferenè-
ních hlasù – a to zavazuje. 
Mým programem bylo a je 
rozšiøovat svobodu, ten-
to nejskvìlejší plod naší 
transatlantické civilizace, 
chránit ji a bránit jejímu 
umenšování. Vzhledem 
k výsledkùm voleb a ná-
slednému dìní na politické 
scénì je zøejmé, že je to zá-
vazek velice ak-
tuální. Budu hájit 
zájmy volièù TOP 
09 a vìøím, že je 
nezklamu.

Tak tedy máme po 
volbách. Rozbíhají 
se jednání o složení 
vedení Poslanecké 
sněmovny a jejích 
výborů a o případ-
ných koalicích. 

Ptáte se nìkdy sami 
sebe, co dìlá Prahu 
Prahou? Co je na tom 
mìstì tak zajímavého 
a díky èemu ho miluje-
me a chceme tady žít? 

V mém pøípadì jedním 
z faktorù je jednoznaè-
nì umìlecký ráz mìsta 
s historickým jádrem 
plným lidí, kteøí se sem 
znovu a znovu vracejí, 
aby nasáli tu jedineènou 
atmosféru mìsta. O tuto 
atmosféru pak musíme 
neustále bojovat a sna-
žit se ji zachovat, aby 
nebyla pøeválcována 
veškerými plyšáky lid-
ských rozmìrù v cent-
ru mìsta, obchody se 
suvenýry, rybièkami 
okusujícími lidskou kùži 
a podobnými výdobyt-
ky moderní doby, které 
pøijdou a odejdou, ale 
co vždy zùstane, bude 
architektura, která pøe-
èká veškeré výdobytky 
moderního konzumenta. 
Krása a historická hod-
nota však mohou zùstat 
nìkdy skryty i pøes naši 
dobrou vùli a snaha po-
tlaèit povrchní konzum 
a zdùraznit to oprav-
dové, hluboké a krásné 
se nemusí zdaøit. Není 

tomu tak vždy a právì 
probíhající rekonstrukce 
Klementina, která vy-
tvoøila prostor pro nové 
spojení mezi Karlovým 
mostem a Staromìst-
ským námìstí, je pøímým 
dùkazem toho, že usilu-
jeme o zachování jedi-
neènosti tohoto mìsta 
a obchody se suvenýry 
utrpí zas a znovu tvrdou 
porážku. Zámìr vytvoøit 
z èásti Platnéøské ulice 
„ulièku bukinistù“ a pøe-
nést sem ducha milovní-
kù knih, který není nikde 
silnìjší než právì v okolí 
Klementina, bude uni-
kátním zkulturnìním 
této doposud ne pøíliš 
vábivé ulièky v centru 
mìsta. Milovníci Prahy 
budou mít tak jedineè-
nou možnost vyhnout 
se tretkám a vychutnat 
si požitek z historické 
Prahy plnými doušky, 
s knihou v ruce. Nevím, 
jak to máte vy, ale ote-
vøení nové knihy má pro 
mì obrovské kouzlo, 
kdy vdechnu její vùni 
a s úsmìvem na tváøi se 
pustím do èetby prvních 
øádkù, tento pocit mi 
ještì nikdy žádná èteè-
ka nedala a nedá. 

ULIČKA BUKINISTŮ
Kristina Farris

20,45 % ČSSD   50 mandátů

18,65 %  ANO   47 mandátů

14,91 %  KSČM   33 mandátů

11,99 %  TOP 09   26 mandátů

7,72 %  ODS   16 mandátů

6,88 % Úsvit   14 mandátů

6,78 %  KDU-ČSL 14 mandátů

Výsledky 
voleb 

v České republice
Volby do 

Poslanecké 
sněmovny 

2013

Volební úèast 59,48 % 

SLOUPEK

Daniel Korte 
poslanec
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Proč lidé volí 
komunisty?

Pøi letošních mimoøádných par-
lamentních volbách získala KSÈM 
15 % hlasù. Ptám se, jak je to mož-
né 24 let po zmìnì pokøiveného re-
žimu, který vyvrcholil 17. 11. 1989. 
Jako by lidé zapomnìli, že komuni-
stický režim je postaven na zrùdné 
ideologii, která ve jménu budoucího 
blahobytu pro všechny rozdìlovala 
rodiny, zabíjela ty, kteøí hledali cestu 
do zahranièí pøes uzavøené hranice, 
popravovala a tìžkými žaláøi tres-
tala ty, kteøí se nechtìli pøizpùso-
bit, nedovolovala studovat dìtem, 
jejichž rodièe se jakkoliv znelíbili 
režimu, nedovolovala cestovat (vy-
jma dovolených u Balatonu, Baltu 
èi Èerného Moøe) proto, aby èlo-
vìk nedej bože získal širší pøehled 
o demokratických zøízeních v jiných 
zemích. V rámci èistoty ideologie 
nám komunisté øíkali, co máme èíst, 
na co se máme dívat v kinì èi te-
levizi, co máme poslouchat v roz-
hlase, co si vlastnì máme myslet, 
a tak se nás vlastnì snažili pøetváøet 
k obrazu svému, respektive k ob-
razu své ideologie. Za tento život 

ve stádeèku ovcí nabízel školství 
a zdravotnictví zdarma, takzvanou 
úplnou zamìstnanost a zdánlivé 
životní jistoty. A také levné potravi-
ny a sem tam i levné ostatní zboží. 
Život ve stádu je relativnì pohodlný 
avšak vyžaduje, aby stádo obsta-
rával baèa. A v tom to je. Mnoho 
z nás si i nadále pøeje, aby je nì-
kdo „baèoval“ a je ochoten vymìnit 
své svobodné rozhodování o svých 
vìcech za relativnì teplé místo ve 
stádu, jen když bude mít takzvanì 
své jisté. Slýchám i argumenty, že 
døíve se tolik nekradlo, nepodvá-
dìlo, neznásilòovalo. Nesouhlasím. 
Snad s pøíchodem svobody, kterou 
nìkteøí z nás chápou jako abso-
lutní (což je však anarchie), mohlo 
dojít k nárùstu tìchto jevù, ale byly 
tu vždy. Vždyť jsou tu pøece stejní 
lidé jako pøedtím. Jen bolševik ne-
dovolil o všem mluvit, o všem psát 
a o všem informovat. Na to vše do-
hlížela bedlivým okem Hlavní správa 
tiskového dozoru.

Vždyť pøece nejvìtším darem, kte-
rý èlovìk má a kterého si má nejvíce 
vážit, je osobní svoboda. Rozhodo-
vat se sám o sobì a o svých vìcech 
a také nést sám za sebe odpovìd-
nost. To umožòuje jen a pouze ta 
sice nedokonalá, ale pøesto nejlep-
ší demokracie. Vliv státu by se mìl 
omezit na stanovení podmínek pro 
samostatné rozhodování a mìl by 
pomáhat tìm, kteøí se o sebe posta-

rat neumí nebo nemohou. Stát by 
mìl mít ještì øadu dalších nezastu-
pitelných funkcí, ale nikdy, zdùraz-
òuji nikdy, a ve jménu žádné ideolo-
gie by nemìl „baèovat“ své obèany.

Dnes komunisté staví svá hesla 
na usilování o všeobecný mír, rov-
nou spoleènost, odstranìní chu-
doby a nastolení spravedlivìjšího 
øádu. Jsou to lži. Oni nikdy nikomu 
nepomohli, jen využili tìch chudých 
a slabých k jejich získání pro svou 
pokøivenou ideologii. A daøí se jim 
bohužel pøesvìdèit i nìkteré mladé, 
kteøí na vlastní kùži nezažili zrùdnost 
komunistického režimu. Ti, kteøí 
i dnes vyznávají komunistickou ide-
ologii a nevidí, co se dìje v Severní 
Koreji, na Kubì a v nìkolika málo 
dalších místech, jsou snad slepí, ale 
co je horší, oni chtìjí být slepí. Win-
ston Churchill je v jednom ze svých 
slavných bonmotù shovívavì chápal 
tak, že øíkal: „Kdo jako mladý nebyl 
komunistou, nemá srdce, kdo však 
zùstává komunistou i ve stáøí, nemá 
rozum“.

Nevìøte jim, lžou nám a jsou ne-
napravitelní. Už Karel 
Èapek napsal rozsáhlou 
práci na téma „Proè nej-
sem komunistou“. Uème 
se od našich klasikù.

Ing. Jiří Veselý 
radní pro dopravu

Církevní restituce jsou nutné
V souèasné dobì probíhají váš-

nivé diskuse vyvolané pøedvoleb-
ními sliby ÈSSD, zda jsou tzv. cír-
kevní restituce a výše náhrad za 
nevydaný majetek adekvátní. Je 
jistì vhodné pøipomenout, že ma-
jetek církví byl po nástupu komu-
nistù k moci zabaven bez jakékoli 
náhrady, a to ze dne na den. Pomi-
neme-li veškeré represe a útrapy, 
kterými knìží a èlenové církevních 
øádù museli projít, nemùžeme po-
minout to, že církve výraznì, neø-
kuli zásadnì pøispìly a pøispívají 
k rozvoji naší kultury a vìdy a plnily 
a plní nezastupitelnou úlohu i v so-
ciální oblasti. 

Na území naší mìstské èásti má 
své sídlo mnoho církevních øádù, 
kongregací a spoleèností, nìkteré 
jako napø. benediktini, cisterciáci, 
dominikáni èi maltézští rytíøi, již 
více než 800 let, a jsou tak nedíl-
nou souèástí historie a rozvoje naší 
mìstské èásti. 

O bohaté historii a vlivu na rozvoj 
kultury svìdèí i archeologické nále-
zy, které byly uèinìny v prostorách 
Klementina. 

Budova a prostory Klementina 
jsou známy zejména ve spojení 
s øádem jezuitù, kteøí vybudovali 
tento areál, který je druhým nejvìt-
ším stavebním areálem v Praze po 
Pražském hradu, ve druhé polovi-
nì 17. a první polovinì 18. století. 
Nicménì již pøed jezuitskou kolejí 
stála v dané lokalitì, i když v mno-
hem menším rozsahu, jiná stavba. 
Tou stavbou byl románský klášter 
ze 13. století vybudovaný Øádem 
dominikánù (Øád kazatelù) pøi kos-
telu svatého Klimenta. Dominikáni 
se v tìchto místech usadili v roce 
1227 a svou èinnost zde rozvíje-
li až do roku 1556, kdy byl areál 

postoupen Tovaryšstvu Ježíšovu 
(jezuitskému øádu) a dominikáni 
se pøestìhovali do nedalekého, ale 
opuštìného kláštera klarisek Na 
Františku, kde svou èinnost rozvíjeli 
dále. Jezuité v získaném areálu po-
stupnì vybudovali architektonický 
skvost, zahrnující, kromì hlavních 
budov sloužících jako univerzita 
s uèebnami a sály, ve své dobì jed-
nu z nejvìtších a nejvýznamnìjšich 
knihoven, letní refektáø, matematic-
ký èi hudební sál. V areálu byla také 
jedna z nejvýznamnìjších tiskáren 
své doby, hospodáøské budovy, 
budovy pro cla a samozøejmì kul-
tovní prostory (kostely a kaple). 
V roce 1722 bylo v Klementinu zøí-
zeno Matematické muzeum, které 
bylo založeno za úèelem výuky ma-
tematiky a astronomie. V roce 1752 
byla následnì zøízena astronomic-
ká observatoø, kde se v tomtéž roce 
zaèala provádìt systematická ast-
ronomická pozorování. Jezuitské 
Klementinum se tedy stalo již za je-
zuitù, v rozporu se všeobecnì roz-
šíøeným názorem, místem, které se 
aktivnì podílelo na rozvoji huma-
nitních a technických vìd. Namát-

kou je možné jmenovat historika 
a spisovatele Bohuslava Balbína èi 
matematika a fyzika Josepha Step-
linga. Jezuité opustili Klementinum 
v roce 1773, ale využití Klementina 
je ve své vìtšinì stejné v dneš-
ní dobì jako za jezuitù – prostory 
sloužící jako knihovna a prostor 
vzdìlávání. 

Jiné øády se na rozdíl od jezui-
tù zamìøených na vzdìlávání, vì-
novaly poskytování jiných služeb 
veøejnosti. Šlo o služby sociální èi 
zdravotní (øády špitální) a pro plnì-
ní tìchto úloh se zhostily vybudo-
vání nemocnic, hospicù èi útulkù. 
Nemenší úlohy plnily a plní církve 
a øády pøi poskytování duchovní 
útìchy ve vìznicích èi lidem v ob-
tížných životních situacích. 

Samozøejmì, že proto, aby moh-
ly øády èi církve výše uvedené role 
plnit, musely si vytvoøit pøíslušné 
ekonomické zázemí ve formì ze-
mìdìlských hospodáøství, lesù, pi-
vovarù èi jiné hospodáøské èinnos-
ti. A církve se snažily, na rozdíl od 
mnoha jiných majitelù, být dobrými 
hospodáøi a své majetky, u vìdo-
mí toho, že dané statky mají uží-
vat, rozmnožovat a pøedat dalším 
generacím, také takto spravovat. 
A takto také èinily a proto se také 
staly trnem v oku tìch, kteøí takto 
neèinili, což se v plné nahotì uká-
zalo zejména po 25. 2. 1948. 

Chceme-li tedy nyní, zcela v du-
chu konzervativních tradic, aby 
církve a øády plnily svou úlohu, kvùli 
které pøed staletími vznikly, musíme 
jim k tomu také poskytnout pøísluš-
né hospodáøské zázemí a spoleh-
nout se na to, že dle svého poslání, 
budou schopny se fi nancovat bez 
jakékoli úèasti státu a výhradnì ze 
své vlastní èinnosti.                       RED

Dovolím si na strán-
kách Kurýra otevřít 
malou polemiku na 
téma, proč lidé volí 
komunisty. 
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ZDRAVÍ

Co ještě stihneme 
v oblasti správy nemovitého majetku Městské 
části Praha 1 v tomto volebním období… 

Realizujeme 
další kolo výběrového řízení 

na prodej bytových jednotek mimo 
zásady privatizace s cílem umožnit nákup 

bytu i těm občanům Prahy 1, kteří 
v minulosti neprivatizovali 

a nemohou privatizovat 
byt.

Budeme 
pokračovat v optimalizaci pronájmu 
nebytových prostor tak, aby výnos 

z nájemného i nadále meziročně rostl, 
díky čemuž je z velké míry možné 

fi nancovat vysoký standard 
veškerých služeb poskytovaných 

občanům Prahy 1.

Nadále budeme 
rekonstruovat malometrážní 

byty vhodné pro seniory a sociálně 
slabší občany, kteří nemohou hradit 

nájemné ve velkých bytech nebo 
vyžadují méně bariérové či 

zcela bezbariérové 
bydlení.

V souvislosti 
s účinností nového občanského 
zákoníku budeme pokračovat 

v osvětě nájemníků i pronajímatelů 
v oblasti nájmu bytů. Připravujeme

 také informační kampaň pro 
společenství vlastníků 

jednotek.

Zahájíme 
plošnou pasportizaci 

nájemních bytů 
s cílem zmapovat jejich 

technický stav a plánovat
 opravy a rekonstrukce 

dle pravidel
 moderního facility 

managementu.

V obecních 
bytech již nebudeme 
usilovat o navyšování 
nájemného, protože 
současná úroveň 

umožňuje městské části 
provádět opravy a 

údržbu nejen domů, 
ale i samotných 

bytů.

Vánoční deprese

Nepochybnì za to mùže slunce. 
Sluneèní svìtlo ovlivòuje mnoho po-
chodù v organismu a køivky dávají-
cí do souvislosti poèet sluneèných 
hodin s depresemi hovoøí za vše. 
Navíc na podzim ubývá ovoce a ze-
leniny a pohybu – na letní sporty už 
je zima a k zimním chybí sníh. 

Zde je rada prostá. Využívejme 
sluneèních dní, jak je to jen možné, 
nezapomínejme na pestrou stravu, 
dostatek ovoce a zeleniny a pohyb.

Ale mùžou za to i Vánoce. Pro nás 
psychiatry a hlavnì pro naše paci-
enty jedno z nejnároènìjších obdo-
bí v roce. Køesťanský rozmìr Vánoc 
v naší spoleènosti není pøíliš silný, 
pøesto však nemusí, a nemìly by 
ztratit urèitý duchovní pøesah.

Co trápí vìtšinu mých pacientù? 
Z pøíležitosti se ztratila povinnost. 
Vánoce pro nì neznamenají – mùžu 
potkat své bližní, budeme mít zase 
èas se setkat jako rodina. Ale – zase 
budu muset všechny vidìt a tváøit 
se, že je mám rád.

Vánoce jsou zpìtnou vazbou 
o fungování rodiny. A pokud se nì-
kdo o rodinné vztahy celý rok nesta-
rá, nelze se divit, že ten jeden den 
v roce mùže být velmi obtížný.

Zvykli jsme si oèekávat dokona-
lost a Vánoce se tedy pro mnohé 
staly diktátem dokonalých dárkù. 

Prosinec je časem 
Vánoc, klidu, setká-
ní s bližními, ale 
i časem depresí. 
Proč?

Dárek je pøitom pøíležitost, jak nìko-
mu dát najevo, že na nìj myslím, že 
pøemýšlím, co má rád, co by se mu 
mohlo líbit. A že mám právo se mýlit.

Pøedpokládám, že širší rodina ni-
kdy nebyla útvarem, ve kterém by 
se všichni milovali. Rodinné vztahy 
byly, jsou a budou komplikované. 
Ale i tak se mùžeme respektovat. 
Vánoce jsou pøíležitostí si uvìdomit, 
že i s tìmi bližními, kteøí jsou jiní, 
nepøíjemní, které bychom si dobro-
volnì za pøátele nevybrali, nás váže 
urèité pouto. Tøeba jen to, že si je nì-
kdo z tìch, které milujeme, vybral za 
partnera.

Vánoce jsou velmi obtížné i pro 

ty, kdo jsou sami. Pro ty, co nema-
jí partnera to mùže být šance být 
sám se sebou, èas k zamyšlení. Pro 
ty, kteøí své bližní ztratili zase další 
možností k rozlouèení. V souèas-
nosti neumíme pøíliš truchlit, smut-
ku se snažíme spíš vyhnout. Pøitom 
èím více se mu vyhýbáme, tím déle 
trvá. A je hezké mít èas 
i na ty, kteøí už nejsou 
mezi námi.  

MUDr. Tomáš Rektor 
psychoterapeut, psychiatr 

a vedoucí lékaø Terapie.info

Tomáš Macháček
zástupce starosty

 Pro psychiatry a jejich pacienty jsou Vánoce jedním z nejnáročnějších období v roce.
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SOUTĚŽ

Vá žně nevážně
Také tentokrát jsme důkladně prolistovali periodika, která vy-
cházejí v Praze 1, a rovněž si pečlivě pročetli všechny tiskové 
zprávy a další mediální výstupy. V tomto čísle jednoznačně vítě-
zí téma kamerového systému:

A je to tady! Koneènì nì-
kdo nalezl recept na snížení 

kriminality, který je oprav-
du efektivní, elegantní 
a navíc tak nìjak obèan-
sky pøívìtivý! Asi úplnì 
nejlepší by bylo, kdyby se 
všechny kamery v Praze 1 
odmontovaly a místo nich 
nainstalovaly nové svítilny. 
Pak se pìtkrát trestaný 
recidivista zcela urèitì za-

stydí, že je na nìj tolik vidìt, 
a už si na vás pøi pøepadení 
vezme místo pistolky radìji 
obyèejný nùž...Pražský kurýr

Poznejte 
místo
a vyhrajte
cenu!

1. cena:
Veèeøe pro dva v restauraci v Praze 1

2. cena:
Dvì vstupenky do divadla

3. cena:
Poukaz do knihkupectví

Také v tomto èísle jsme pro vás pøipra-
vili oblíbenou poznávací soutìž. Napište 
nám, na rohu kterých ulic se nachází 
vyfotografovaná plastika. 

Pište na: praha1@pha.top09.cz, a to nej-
pozdìji do 15. ledna 2014. Výherci budou 
vyrozumìni.

V rozhovoru s Martinem Maryškou mimo jiné zaznívá, že „kamery pomáhají, ano, 
a to všude na svìtì. Ale musíte mít nìkoho, kdo je monitoruje. A toto je zde hlavní 
kámen úrazu. Jestliže v Praze 1 nemáme dost strážníkù, nemá smysl investovat 
desítky milionù do nového kamerového systému, když ty záznamy nebude mít kdo 

sledovat.“

Pražan
hlásná trouba Vìcí veøejných

Web 
Strany zelených

„Také podle zastupitelky Mi-
chaely Valentové by se mìla 
zvažovat levnìjší øešení než 
drahý kamerový systém – ve-
dle investic do strážníkù také 
napøíklad do osvìtlení.“

Pražský kurýr
Kamery mají nahradit právì ty chybìjící strážníky. Jinak 
dìkujeme za obvyklou porci demagogie a manipulativní-
ho zacházení s fakty. Ono to totiž v praxi neprobíhá tak, 
že jeden strážník nìkde ve špeluòce „toèí“ jednou kame-
rou a sleduje, co se na ulici dìje. V dohledovém centru 
jsou všechny kamery obsluhovány jako celek a staèí na 
to dva tøi vyškolení pracovníci. Skuteènì se pan Maryška 
domnívá, že záznamy z kamery nemá kdo sledovat, nebo 
jde jen o další klasickou „podpásovku“ Pražana? 



VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!


