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Když myslíte,Když myslíte,

tak tak VOLÍTE!VOLÍTE!
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s květnovým číslem Naší čtyřky přicházíme 

trochu později, než jste zvyklí. Hlavním 

důvodem je to, že se ve dnech 28. a 29. května 

uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Volby nám nejsou 

rozhodně lhostejné. Ať již chceme či nikoliv, 

zasáhnou do našich životů a do budoucnosti 

nejenom naší, ale i našich potomků. 

Proto Vás chci v úvodu požádat: JDĚTE VOLIT! 

I když se nám politická reprezentace nemusí 

líbit, prostudujte si alespoň základní programy 

politických stran předtím, než odevzdáte 

svůj hlas.

Naše občanské sdružení bylo osloveno 

stranou TOP 09. Její pražské představitele 

známe z osobních setkání, v Praze 4 s nimi 

dlouhodobě spolupracujeme a víme, že jsou 

schopni a ochotni dělat poctivou politiku. Naše 

představa o rozvoji obce je velmi podobná jejich 

programu, a proto jsme se rozhodli dát jim 

prostor pro prezentaci jejich názorů.

Další pravidelnou rubriku, kterou chceme uvést, 

je bezpečnost. Z Vašich reakcí vnímáme, že 

téma bezpečnosti je pro Vás velmi důležité. 

Proto jsme se rozhodli navázat spolupráci 

s Městskou policií Prahy 4 a přinášet Vám 

drobné, občas veselé střípky z jejich práce. Jako 

vždy oceníme a budeme přenášet Vaše náměty 

a nápady.

Přeji krásné květnové dny

Vážení a milí sousedé a sousedky,

[úvodní slovo]

Ddovoluji si vás oslovit jménem regionální 

organizace TOP 09 Prahy 4. Již řadu let se 

osobně znám a spolupracuji se zástupci ob-

čanského sdružení Naše čtyřka. Jeho aktivity 

v oblasti dopravy, parkování, podpory volno-

časových aktivit, bezpečnosti, údržby zeleně 
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a čistoty našich ulic se shodují s programový-

mi prioritami TOP 09 pro podzimní komunální 

volby. 

Protože letošní rok lze bez nadsázky nazvat 

jako „supervolební“, chci poděkovat redakci 

Naší 4 za prostor pro naše přední kandidáty 

do voleb do Poslanecké sněmovny.

Politická strana TOP 09 představuje alterna-

tivu vůči zavedeným stranám a jsem rád, že 

v Praze 4 máme bezmála 100 členů, kteří chtě-

jí měnit politiku k lepšímu. Jsme samozřejmě 

otevřeni dalším zájemcům o členství nebo spo-

lupráci.

Chtěl bych vás také vyzvat k účasti v nadchá-

zejících volbách a podpoře naší pražské kan-

didátky pod vedením pana předsedy Karla 

Schwarzenberga. Nabízíme rozumný a realis-

tický volební program pro budoucnost bez po-

pulismu a bez dluhů.

Připravujeme již také program TOP 09 pro 

Prahu 4. Uvítám vaše náměty a doporučení. 

S řešením problémů, které nás v Praze 4 trápí, 

vás seznámíme v dalších vydáních Naší 4.

Přeji pěkné jarní dny!

Mgr. Martin Plíšek

předseda regionální organizace 

TOP 09 Prahy 4 

www.plisek.eu

Martin Píša
za OS Naše Čtyřka

Vážení a milí 
spoluobčané Prahy 4

[editorial]

4
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Na českých silnicích a dálnicích je dnes 

vnitřní dluh dosahující zhruba 1,3 bilio-

nu korun. To je více než jeden státní rozpo-

čet. O moc lepší není ani situace na železnici. 

Od počátku 90. let stát sice investuje desítky 

miliard do přestavby koridorů, ale železnice 

jako celek je stále ještě zastaralá a zanedbaná. 

Vodní doprava je aktuálně ve fázi agónie. 

Od roku 2006 stát navýšil radikálně fi nance 

do výstavby nových úseků dálnic a rychlostních 

silnic. K tomu došlo i díky významné fi nanční 

injekci z fondů Evropské unie. Ještě v letošním 

roce se investice do dopravní infrastruktury blí-

ží ke 100 miliardám. Za krizový je však třeba po-

važovat fakt, že ve stávající podobě končí v roce 

2013 současné fi nancování projektů z fondů EU 

a není jasné, jak se bude EU po tomto datu cho-

vat. Existují oprávněné obavy, že podpora ze 

zdrojů EU klesne až na nějakých 20 % součas-

ného stavu. Při známém bídném stavu našich 

veřejných fi nancí existuje reálná hrozba, že se 

nové investice do dopravní infrastruktury téměř 

zastaví. Proto je třeba jednak rychle hledat nové 

fi nanční zdroje, konečně umožnit investování 

soukromým subjektům a rovněž začít šetrně 

nakládat s fi nancemi při realizaci investic.

Zejména poslední část je veřejností vnímána 

velice citlivě. Jednoduchá srovnání naznačují, 

že naše dálnice, resp. všechny dopravní stav-

Může to znít poněkud pateticky, ale cítím 

to jako svou povinnost. 20 let svého ži-

vota ve svobodné a demokratické zemi jsem 

prožil budováním kariéry, sbíráním zkušeností 

a postupným pronikáním do světa manage-

mentu a podnikání. Tato léta mne naučila jed-

nu podstatnou věc, která by měla platit nejen 

v managementu a obchodě: nebát se odpo-

vědnosti a držet slovo. Každý, kdo vstupuje 

do světa politiky, by se měl zamyslet nad tím, 

zda je ochoten a připraven nést odpovědnost 

za svá rozhodnutí a za své činy. Politika je totiž 

místem, kde každá chyba může ovlivnit životy 

mnoha lidí. Ale snad vůbec nejhorší je tuto od-

povědnost nejprve přijmout a pak od ní utíkat 

nebo nedržet své slovo. Žádné rozhodnutí je 

z dlouhodobé perspektivy snad ještě horší než 

nepovedené rozhodnutí v krátkém horizontu. 

by jsou drahé, neexistuje oponentní posouzení 

projektů před realizací a dopravní stavitelství 

je v očích veřejnosti vnímáno jako semeniště 

korupce a klientelismu. Jednoduchá otázka 

zní: „Potřebuje naše země dobudovat chybějící 

části páteřního systému dálnic a rychlostních 

silnic?“ Určitě ano. Peněz ale máme málo. Pro-

to se musí zvažovat, jak naložíme s každičkou 

korunou. 

Recept TOP 09 je následující: Je třeba zajistit 

spravedlivé konkurenční prostředí, ve kterém 

skutečně zvítězí nejlepší nabídka. Toho lze 

dosáhnout kvalitní přípravou soutěže, spra-

vedlivými podmínkami pro zájemce, veřejně 

přístupným průběhem hodnocení nabídek, 

průhlednou majetkovou strukturou účastní-

ků soutěže a zveřejněním uzavřené smlouvy 

s vítězem. Dále by mělo být umožněno, aby 

účastníci soutěže mohli nabídnout alternativní 

řešení stavby. Projektová dokumentace by před 

soutěží měla projít oponentním řízením, které 

by rovněž mělo hledat možnosti levnějších ře-

šení. Spolu s dalšími kroky by jistě mohlo dojít 

ke snížení cen staveb odhadem o 10 až 40 %. 

K těmto a dalším krokům však musí být poli-

tická vůle. TOP 09 ji má. A co ostatní strany? 

Přidají se?

František Laudát

předseda TOP 09 Praha

Po zralé úvaze jsem se rozhodl tuto odpověd-

nost přijmout a jsem připraven stát za svými 

rozhodnutími. 

U nás bývá zvykem na politiku nadávat nebo 

ji ignorovat a žít si svůj život. Jenže to není žád-

né řešení. Přes 80% občanů nedůvěřuje poli-

tikům a s tímto je třeba konečně něco udělat. 

Politika, tedy to, kam politická a ekonomická 

situace v České republice zašla, potřebuje 

zásadní změnu. Více jak 16 let se zde dvě po-

litické strany, které se těšily největší důvěře 

voličů, nedokázaly dohodnout ani na tom, co 

považuji za důležité pro všechny občany této 

země, a sice na zdravotní a důchodové refor-

mě a na jasné ekonomické cestě do eurozóny. 

Z tohoto hlediska svou odpovědnost zkrátka 

nezvládly. 

A protože nejsem člověk, který o problémech 

jen mluví nebo o nich čte v denním tisku, uzrá-

lo ve mně rozhodnutí podílet se na změně, kte-

rá je pro nás nezbytná. Naši zemi musíme řídit 

za pomoci podobných pravidel, jakými se řídí 

úspěšné fi rmy, tedy s jasným cílem a efektiv-

ně. Fakt, že se tak neděje, považuji za opravdu 

smutný. 

Politici a úředníci nakládají s našimi peně-

zi, tedy s tím, co stát vybere na daních, velmi 

neodpovědně. Postupně naši zemi zadlužují 

a jedním dechem slibují úspory i štědré roz-

hazování. A navíc na nich velmi silně leží mrak 

korupce a veřejného života bez pokory a úcty 

k občanům. Každý soudný člověk jistě vidí, že 

toto je cesta ke krachu. Žádná fi rma a ani od-

povědná rodina by takovýto přístup a takovéto 

řízení moc dlouho nevydržela. Dříve nebo poz-

ději by buď skončila v konkurzu a v exekuci, 

anebo by se urychleně zbavila svého vedení. 

O tom, že možná právě teď máme jednu z po-

sledních šancí razantně obměnit management 

fi rmy s názvem Česká republika, nepochybuji. 

[volby 2010]

více problémů 
než radosti

Není čas na odkládání

Doprava v České republice se potýká s řadou 

problémů, jejichž řešení je opakovaně odkládáno. 

Přitom doprava je klíčovým segmentem ekonomiky 

každé země a o stavu dotyčného státu vypovídá 

víc, než by se na první pohled zdálo.

Doprava –
důležitých rozhodnutí

První otázka, která Vás asi 

napadne, je, co mě, jako člověka 

s úspěšnou kariérou v soukromém 

sektoru, přimělo ke vstupu 

do politiky?
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Za několik dní nás čekají
 bezesporu nejdůležitější 

volby od roku 1992. Budou klíčové, 
rozhodnou o tom, na jakou cestu se 
Česká republika vydá. 
Mohou rozhodnut o tom, zda 
chceme politiku, která naši zemi 
nasměruje na cestu k morální obrodě, 
nastolení vlády práva a rozumnému 
hospodaření s veřejnými prostředky, 
nebo zda chceme pokračovat 
v demagogii, prázdných slibech, 
podbízení a pozvolného ničení naší 
krásné země. 
Rozhodující bitva těchto voleb se 
odehrává v Praze. Praha a každá 
její městská část, tudíž i Praha 4, 
rozhodnou o budoucnosti naší 
republiky.
Věřím, že si uvědomíte vaši 
zodpovědnost, přijdete k volbám 
a správně se rozhodnete.

V úctě, 
Karel Schwarzenberg

www.top09.cz

POCTIVÍ 
CHTĚJÍ VLÁDU 
PRÁVA, NE 
PROTEKCI
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
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Aby se tak stalo, by mělo být zájmem každé-

ho, kdo myslí nejen na budoucnost svojí, ale 

i svých dětí. Nemůžeme jim přeci předat zemi 

zadluženou a nefunkční, takové dědictví si jis-

tě nezaslouží.

Je to podobné zákeřné nemoci, která nebolí, 

a když na ní kašlete, tak Vás zničí. Mluvím zde 

o cukrovce. Její nejrozšířenější forma je způso-

bena zejména nezodpovědným životem a hlav-

ně přejídáním. A když po jejím odhalení přesto 

v tomto způsobu života pokračujete, způsobí 

Vám nejrůznější zdravotní dramata včetně tra-

gického konce.

Právě proto, že cítím odpovědnost nejen 

ke své rodině, ale i ke svým spoluobčanům, 

chci nabídnout své schopnosti a zkušenosti – 

proto kandiduji do Sněmovny. 

Chci, aby naše krásné hlavní město vždy do-

stávalo, co mu po zásluze patři a aby s veřej-

nými prostředky bylo nakládáno odpovědně, 

ve prospěch lidí žijících, pracujících, pohybu-

jících se a bavících se v Praze. Otázka není, ko-

lik peněz se prošustrovalo, protože tyto sumy 

si každý z nás těžko umí vůbec představit, ale 

kolik silnic, stanic metra, parků či prospěšných 

zařízení mohlo být postaveno nebo zrekonstru-

ováno navíc. 

Jako otci dvou dětí mi záleží na jejich bu-

doucnosti a na tom, kde budou žít. Chci po-

moci, aby se tu měly opravdu dobře, rády žily 

v Praze a v naší krásné zemi, ne aby byly raději 

pouze Evropany. 

[volby 2010]

Generální sekretář TOP 09 a pražský kan-

didát do Poslanecké sněmovny Ing. Václav 

Kubata je absolventem Vysoké školy Eko-

nomické Praha, obor ekonomika a řízení 

průmyslu. Ženatý, otec dvou dětí. Zastával 

řadu vedoucích pozicí v oblasti soukromých 

elektronických médií (rádio, tv). Působil 

jako marketingový ředitel divize malého 

a středního podnikání Citibank a devět let 

zastával pozici ředitele úseku marketingu 

České spořitelny. Mimo jiné byl také něko-

lik let členem správní rady Pražského jara 

a Nadace České spořitelny.
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V pražských Hodkovičkách byla 1. dubna 

představena golfové veřejnosti GOLFOVÁ 

AKADEMIE SKOPOVÝ. Jak již napovídá samotný 

název, hybnou silou celého projektu budou čle-

nové ze známé golfové dynastie Skopových. 

Základní fi lozofi í GOLFOVÉ AKADEMIE SKO-

POVÝ je nabídnout golfi stům komplexní výuku 

zahrnující veškeré fyzické i mentální aspek-

ty golfu. Díky sjednocené výuce a tréninkové 

osnově je cílem akademie posouvat hráčovu 

kvalitu počínaje základní výukou až k lekcím 

se specialistou.

Výuka je rozdělena do dvou kategorií: 

•  všeobecná (HCP 25 a vyšší) – zaměřená 

na stabilizaci základů a přípravu na trénin-

ky se specialistou

•  specializovaná (HCP 25 a nižší) – detail-

nější tréninky se specialistou na konkrétní 

činnost

[stalo se... ]

Předseda občanského sdružení Naše 4  

Tomáš Jančařík, vylosoval výherce soutěže z minulého 

čísla, ve které šlo o uhádnutí a historii zajímavých 

budov Prahy 4 na obálkách našeho časopisu. V krátké 

době obdrží slíbené ceny.

ní Naše 4 

[stalo se, stane se...]

8

Přijďte         k volbám!

28.–29. 5. 2010 
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[volby 2010] [inzerce]

V naší zemi má spolková tělovýchova bo-

haté tradice a je vnímána jako specifi cká 

součást naší národní kultury. Na její orga-

nizaci se každodenně podílejí desetitisíce 

dobrovolných pracovníků (trenéři, cvičitelé, 

rozhodčí, funkcionáři), což výrazně snižuje 

veřejné náklady na tuto činnost. Za klíčovou 

oblast považuji zabezpečení údržby a rozvo-

je sportovní infrastruktury. Podporu rozvoje 

a dostupnosti v majetku města a městské čás-

ti Praha 4 je v současnosti řešeno prostředky 

státními, městskými i obecními. Horší situa-

ce však nastala v poslední době u sportovišť 

v majetku tělovýchovných a tělocvičných jed-

not, ať již v majetku ČSTV nebo Sokola. Zde 

je podpora ze strany veřejných rozpočtů mno-

hem nižší, protože stávající relativně obecný 

zákon o podpoře sportu městům a obcím nic 

takového neukládá, a fi nance z výnosů Sazky 

také po známých potížích se splácením dluhu 

za Sazka arénu také významně poklesly. Proto 

po diskusi s tělovýchovnými organizacemi na-

vrhujeme systém spoluúčasti fi nancování z ve-

řejných prostředků systémem grantů ve výši 

sto až sto padesáti procent vlastních zdrojů 

příslušné sportovní organizace. Podmínkou 

uvolnění veřejných prostředků musí být vždy 

vlastní spoluúčast. Jen toto povede k efektiv-

nímu využití prostředků vložených do této ob-

lasti. Naopak není vůbec důležitá nějaká insti-

a městech je velmi znepokojující. Podpora je-

jich činnosti je jednou z cest jak tento proces 

zastavit. 

Sport nicméně čelí i novým hrozbám a pře-

kážkám, které se v evropské společnosti ob-

jevily, jako jsou komerční tlaky, doping, násilí 

i korupce. Právě tyto problémy popisuje a po-

kouší se řešit komise evropských společenství 

v rámci takzvané "Bílé knihy o sportu". Uvědo-

mujeme si tyto nové skutečnosti, a naší snahou 

bude vytvoření takového legislativního rámce, 

abychom pozvedli kvalitu naší občanské spo-

lečnosti nejenom péčí o volnočasové sportovní 

aktivity našich občanů, ale také stabilizovali 

péči o státní sportovní reprezentaci, sportovní 

talenty, sportovní centra mládeže a sport han-

dicapovaných. Při pořádání sportovních akcí 

mezinárodního významu chceme být naopak 

velmi uvážliví a v každém případě nedopustí-

me megalomanské projekty akcí, které po sobě 

zanechají obří dluhy anebo dodatečné náklady 

státních nebo veřejných rozpočtů. 

Ve světě existují dva naprosto odlišné mo-

dely priorit v podpoře sportu. Jako první bych 

jmenoval například Čínu, kde stát vynaloží 

tucionální změna ve státní správě, která pouze 

přesune židle z jednoho ministerstva na jiné, či 

dokonce zakoupí židle nové. Naopak, za důle-

žité pokládáme určit prostředky na sport a roz-

voj sportovní infrastruktury závazným ukazate-

lem státního rozpočtu, aby se s nimi nemohlo 

nakládat během roku na jiný účel, tak jak se 

ze éry některých předchozích ministrů školství 

běžně dělo.

Obzvláštně tristní byla tato situace za minis-

trování bývalého ministra školství za Stranu 

zelených pana Lišky, kdy při navýšení kapito-

ly celého ministerstva o 13,5 % došlo naopak 

k meziročnímu snížení podpory pro sport a tě-

lovýchovu o celých 14 %. Takové změny se po-

chopitelně časem musí projevit v chátrání so-

koloven, zarůstání sportovišť plevelem, atd. 

Na území městské části Prahy 4 funguje 

mezi jinými i řada tradičních sokolských jednot 

(např. Sokol Pankrác, Michle, Nusle, Kunratice, 

Braník, Háje, Modřany, Hodkovičky a další), 

které jsou bohatstvím tradic spolkové tělo-

výchovy jako součást bohatství naší národní 

kultury. Proto doufáme, že zavedením jasné 

koncepce podpory této oblasti umožní na tyto 

tradice nejenom navázat, ale i začleňovat ob-

čany do společenského života v místě a napo-

máhat zlepšování fyzické a duševní odolnosti 

proti negativním vlivům současné doby. Právě 

postupný úpadek spolkového života v obcích 

obrovské prostředky na to, aby vybral z obrov-

ského množství populace talenty, ty shromáž-

dil, vybral nejlepší z nejlepších, těm postavil 

nová sportoviště, zaplatil zahraniční trenéry, 

a za pár let a pár milionů dolarů "vypěstoval 

zlatou olympijskou medaili". Všichni ostatní 

jsou v tomto systému podstatě vedlejší pro-

dukt, který se touto medailí pyšní a nechá se 

s ní fotografovat. Opačným příkladem je třeba 

Dánsko, které má v Evropě percentuelně jednu 

z nejvyšších podpor sportu, sportovišť a volno-

časových aktivit, ačkoli jeho úspěšnost v po-

čtu olympijských medailí je výrazně nižší než 

u ostatních srovnatelných zemí. Naproti tomu 

index spokojenosti v této zemi je jeden z nej-

vyšších na světě, a není to jenom ekonomic-

kým blahobytem. Je na politickém rozhodnutí, 

potažmo na rozhodnutí voličů, který model 

chceme v budoucnosti v naší zemi uplatňovat. 

Já osobně mám jasno a doufám, že i pro mno-

ho mých spoluobčanů, kteří v oblasti sportu 

a výchovy mládeže působí. 

Ing. Oldřich Lomecký

kandidát do PSP ČR za TOP 09

1. místostarosta České obce sokolské

Sport je také

volební téma
V posledním období je velkým předvolebním tématem většiny politických stran 

diskuse o množství fi nančních prostředků pro sport a jejich využití. Nejenom 

jako člen vedení TOP 09 v Praze, ale zejména jako místostarosta České obce 

sokolské vidím význam pohybových aktivit široké veřejnosti, dětí a mládeže 

na nevrcholové úrovni. Praha 4 je v této oblasti poměrně specifi cká, protože 

na jejím území se nachází velké množství sportovních jednot.
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Politika je svinstvo! 

Lidé, kteří tohle říkají, jsou buď sami v politi-

ce a dělají tam sviňárny, pak samozřejmě vědí, 

o čem mluví. Že by se v nich hnulo svědomí, 

na to bych moc nevěřil. Spíše to říkají proto, 

aby si zajistili, že se žádný slušný člověk ani 

nepokusí mezi ně vstoupit. Kdo by také měl 

chuť stále někomu vysvětlovat, že on nechce 

do politiky, aby si tam nakradl, ale proto, že si 

myslí, že by se správa obce dala dělat lépe. 

Existuje však mnohem víc lidí, kteří tohle 

říkají z hlouposti a lenosti. Jsou líni se o něco 

zajímat, takže mají po ruce hned výmluvu: Je 

to svinstvo! 

Jenomže pozor, tohle je moc nebezpčné! Po-

litika není nic jiného než správa věcí veřejných. 

Kdo chce, aby tuto správu vykonávali opravdu 

jen sv..., tak jen ať dál uráží každého, kdo se 

chce pokusit změnit nemravnosti, kterých je 

v politice v poslední době opravdu dost a dost. 

A je také hodně účinné těm novým rovnou pliv-

nout do tváře: „Ale nepovídejte, teď se tváříte, 

ale jste určitě stejní jako ti ostatní!“ Tímto způ-

sobem se dá spolehlivě otrávit každého sluš-

ňáka. A vyžírkové, korupčníci a zloději budou 

mít volné ruce. 
     

   Tomáš Jančařík

Je před volbami, 

takže možná 

nebude na škodu 

zamyslet se nad 

asi největším 

omylem, který se 

o politice mezi 

lidmi traduje.

je svinstvo!
Politika

[inzerce][názor] [recept]

Co vás napadne, když se řekne knäckebrot? 

Pokud dieta, hubnutí a zdravý životní styl, 

jste na správné cestě. Přidat můžete ještě: 

křehký chléb, správná výživa, trvanlivá potra-

vina a originální pohoštění. Knäckebrot je to-

tiž jeden z nejstarších výrobků zdravé výživy. 

Jeho hlavní složkou je celozrnná žitná mouka 

a svým vysokým podílem vlákniny blahodár-

ně působí na činnost střev a výrazně posiluje 

imunitu. Jedinečné vlastnosti knäckebrotu – 

trvanlivost, nenáročnost skladování a nízkou 

hmotnost – údajně využívali už Vikingové 

před více než 1000 lety na svých dlouhých 

mořských výpravách. 

Dnes si „vikingský chléb“ můžeme dopřávat 

ve více variantách. K dostání jsou knäckeb-

roty žitné, pšeničné i vícezrnné, se semínky 

i různými příchutěmi, kulaté i hranaté. Sytící 

efekt a nižší energetická hodnota knäckeb-

rotu (jeden plátek má pouhých 150–170 kJ, 

v závislosti na druhu) je atraktivní kombinace 

pro vyznavače redukčních diet. Z knäckebro-

tů (200 g balení stojí cca 32 Kč) lze vykouzlit 

spoustu dobrých svačinek, ale dokonce i po-

hoštění pro hosty a malá jídla. 

Vyzkoušejte námořnický 

knäckebrot

Čtyřka 
pro zdraví

12 knäckebrotů, 2 plechovky tuňáka 

ve vlastní šťávě, 4 sterilované okurky, 

2 rajčata, 4 natvrdo uvařená vejce, 

4 rajčata, kopr a lístky bazalky nebo 

špenátu na ozdobení

Tuňáka slijte a rozprostřete na jednotlivé 

plátky knäckebrotu. Sterilované okurky na-

krájejte na plátky, stejně tak rajčata a uva-

řená vejce. Zelenými lístky ozdobte tuňáka, 

na ně naaranžujte plátky okurky, rajčat 

a vejce, dozdobte snítkou kopru. Servírujte 

se sklenkou mléka.

energie 1191 kcal, bílkoviny 105 g, 
sacharidy 122 g, tuky 32,40 g
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[soudničky]

Opilá dívka: No a co. Tak jsem si 

dala osm rumů!
Jak potvrdila bezpečnostní akce strážníků z Pra-

hy 4 z pátku na sobotu, podobných opatření 

bude třeba více. Jen za několik hodin noční razie 

v klubech a hospodách strážníci načapali pod 

vlivem alkoholu celkem 17 mládenců a slečen, 

kterým ještě nebylo 18 let. „Ano, podobných 

akcí připravíme do prázdnin několik. Stejně 

budeme pokračovat i v dalších měsících,“ po-

tvrdil snahu omezit nalévání alkoholu mládeži 

v provozovnách, například v tanečních klubech, 

ředitel strážníků z Prahy 4 René Štýbr.

Celkem šestnáct podnapilých a opilých tee-

nagerů ve věku kolem 16 let zadrželi strážníci 

z Prahy 4 a jejich kolegové z pohotovostního 

útvaru pražské městské policie v jediném klu-

bu na pražské Pankráci. Další mladá slečna po-

tom nadýchala alkohol v klubu v Nuslích. Velká 

skupina strážníků vešla do klubu na pražské 

Pankráci v pátek zhruba hodinu před půlno-

cí. To už vyřešili problém se slečnou v nočním 

podniku v Nuslích. Pro 16letou dívku si musel 

přijet starší bratr. Nadšený tedy vůbec nebyl! 

Strážníky doprovázel také sociální pracovník 

z úřadu městské části Praha 4. 

A děly se věci neuvěřitelné. Kontrola stíhala 

uvnitř rozsáhlého tanečního klubu kontrolu. 

Během akce strážníci prověřili desítky mladí-

ků a slečen mladších 18 let. „Šestnáct mladíků 

a dívek testy na alkohol neprošlo. Nadýchali 

mezi 0,32 do 2,31 promile alkoholu. S podivem 

šlo většinou o děvčata. Pro hříšníky si postup-

ně přijížděli rodiče,“ řekl velitel bezpečnostní 

akce. Reakce rodičů byla různá. Překvapila jed-

na z matek, dokonce se představila jako lékař-

ka. Ta se podivila, o co se to vlastně strážníci 

starají. To, že její dcera pila alkohol, a ne málo, 

jako by jí bylo zcela jedno! Přísnější v reakci 

byli tátové. Jejich pohledy a slova při setkání 

s potomkem neslibovaly doma nic příjemného. 

Smutnou rekordmankou páteční půlnoci byla 

šestnáctiletá slečna. Právě ta nadýchala přes 

dvě promile alkoholu. „No a co. Tak jsem si 

dala asi osm rumů!“ blábolila dívka a sotva se 

držela na nohou. Případy se budou nyní zabý-

vat také úředníci z Prahy 4. 

Ukrýval se ve vagonu
Každý den strážníci z Prahy 4 při kontrolách 

procházejí také opuštěná místa. Pozornost vě-

nují například polorozbořeným domům, starým 

zahradnickým koloniím, břehům Vltavy a dal-

ším místům. Právě tady čas od času přežívají 

nejen bezproblémoví bezdomovci, ale také 

nekalé živly. Na začátku uplynulého víkendu 

jedna z hlídek městské policie z Prahy 4 kon-

trolovala opuštěný vagon na krčském nádraží. 

„Uvnitř bylo pět osob. Jeden z mužů, třiadvace-

tiletý mladík z Nuslí, byl v celostátním pátrání,“ 

upřesnili strážníci. Hlídka muže předala poli-

cistům z Prahy 4.

Opilec na padesátce uháněl 

rychlostí 130 km/h
Dvacetiletý řidič z Prahy 9 se pravděpodobně 

v sobotu večer zapsal do smutné statistiky a se-

znamu zvláště nebezpečných šoférů. Šílenou 

jízdou ulicí 5. května na padesátce prosvištěl 

130kilometrovou rychlostí. Co se mohlo stát, 

koho mohl třeba i zabít, raději nedomyslet. Ko-

nec nebezpečné jízdy udělali strážníci. Hlídka 

červenou fabii zastavila u benzinového čerpa-

dla v ulici 5. května po deváté hodině večer. Při 

kontrole strážníci zjistili, že mladík před jízdou 

pil alkohol. Nadýchal 1,53 promile alkoholu. 

Kvůli podezření z trestného činu si opilého šo-

féra převzali na místě policisté z Nuslí.

Strážníci našli ukradené auto
Speciální přístroj LOOK slouží městské policii 

v Praze 4 k okamžité identifi kaci odcizených 

vozidel. Minulý pátek, v půl druhé v noci, s ním 

hlídka objevila v ulici U Ryšánky podezřelý vůz 

Peugeot s jihočeskou státní poznávací znač-

kou. Policie strážníkům podezření potvrdila. 

Místo nálezu si převzali policisté z místního 

oddělení v Milevské ulici. 

Porušil zákaz
Pranic nedbal třicetiletý muž z Prahy 5 soud-

ní zákaz řízení motorových vozidel. Škodov-

ky, ve které se projížděl na začátku víkendu 

po Praze 4, si povšimli strážníci ze služebny 

v Táborské ulici – autu totiž chyběla přední 

espézetka. Řidiče hlídka zadržela a předala 

policii. Je podezřelý z trestného činu maření 

úředního rozhodnutí. 

Strážníci zachránili život muži
Byli ve správný čas na správném místě. Řeč je 

o strážnících z Prahy 4 Martinu Grůbrovi, Jiřím 

Daňhelkovi a Jiřím Horákovi. Hlídka na začát-

ku víkendu našla na chodníku v ulici V Polích 

v Krči bezvládné tělo muže. Na první pohled to 

vypadalo, že muž je mrtvý.

„Malá naděje tady ale byla, a tak jsme začali 

muže oživovat. Po čtyřech minutách se životní 

funkce muže obnovily. Už při vědomí jsme ho 

předali záchranné službě, kterou jsme na mís-

to přivolali. Sanitka třiatřicetiletého pacienta 

odvezla do krčské nemocnice,“ popsali udá-

lost strážníci. 

„Divoženka“ napadla hlídku
V obchoděna pražském sídlišti Spořilov v so-

botu večer obtěžovala zákazníky třicetiletá opi-

lá žena z Nuslí. Na pomoc si strážníky z Prahy 

4 přivolal personál provozovny. Napřed se sna-

žila ukrýt před hlídkou mezi nákupními vozíky. 

Brzy ale přešla do útoku. Mladá žena se cho-

vala i v přítomnosti hlídky jako utržená ze ře-

tězu. Od nadávek přešla „divoženka“ dokonce 

k útoku. „Hodila po nás víno v krabici, ale ne-

trefi la se. V nestřežené chvíli na jednoho z nás 

zaútočila rukou a poškrábala ho v obličeji,“ po-

psali situaci strážníci. Přesto se zdrželi použití 

ostřejších donucovacích prostředků v duchu 

známého „ženu (i když „podnapilou“ a silně 

agresivní) ani květinou – natož obuškem – ne-

uhodíš“. „Skončila nakonec v poutech na poli-

cejní stanici,“ uvedli strážníci v hlášení.
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Tak jako báseň, i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu ................. (tajenka).

[křížovka a sudoku]


