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FEJETON | OBSAH

Poslední svobodné léto v Čes-
ké republice? Ne, nemyslím si 
to, i když si nedělám iluze, že 
v této republice existuje nemálo 
lidí, kteří před svobodou a zod-
povědností jednotlivce za svůj 
osud upřednostňují všeobjímající 
náruč „moudrého“ státu či „osví-
ceného diktátora“. Přesto však 
chci být optimistou – jak říká jed-
na z postav životopisného filmu 

o Karlu Čapkovi: „My se mezi sebou pořád hádáme, ale 
jsme alergičtí na to, když chce za nás pořádek dělat ně-
kdo jiný“. 

Je to tak, demokracie je trochu „nepořádek“. Důle-
žité je, aby stát ve svých klíčových parametrech fungo-
val jako dobře seřízené hodinky, a to včetně eliminace 
onoho „nepořádku“ – pak bude samozřejmě volání po 
vládě pevné ruky pouze okrajovou záležitostí. 

Nevěřím tomu, že většina voličů této země chce 
zpátky formálně fungující systém, postavený na stra-
chu, udávání, závisti a lidské nízkosti. Návrat padesá-
tých let minulého století je samozřejně nemožný, ale 
návrat do takzvaného gulášového socialismu je možná 
blíž, než jsou si mnozí z nás schopni uvědomit. 

Prosím, myslete na to, až budete v říjnu stát u vo-
lební urny. Nenechme si vzít to nejcennější, co máme, 
tedy svobodu vlastního rozhodování. 

Oldřich Lomecký

FEJETON OBSAH

ČASOPIS PRAŽSKÝ KURÝR
Vydavatel: TOP 09, IČ: 71339728 | Sídlo a adresa redakce: Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana 

| Distribuce: Česká pošta | Registrace: MKČR E 19511 | Foto: redakční archiv | Foto na titulní straně: Veronika Rejmanová

4-5 AKTUALITY
Regionální výbor TOP 09 
Praha 1 má jasno: vede ho 
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AKTUALITY

TOP 09 V PRAZE 1 MÁ JASNO
Tým TOP 09 z Prahy 1 
povede do komunálních 
voleb, které se kona-
jí v příštím roce, opět 
dosavadní lídr „topky“ 
v první městské části 
a dlouholetý starosta 
Oldřich Lomecký. 

Rozhodli o tom delegáti regionál-
ního sněmu, který se konal 4. květ-
na. „Děkuji za důvěru své regionál-
ní organizaci, koneckonců u nás to 
není tak samozřejmé, jako v někte-
rých nedemokratických stranách, 
kde je výsledek dopředu jasný. 
Ukázali to o průběh tajných voleb, 
kdy se opravdu volilo mezi kandi-
dáty, takže ten výběr tady byl,“ řekl 
Oldřich Lomecký. 

Klíčovým úkolem pro další mě-
síce je aktivní podpora stranické 
kampaně před nadcházejícími sně-
movními volbami. Už letos také za-
čne programová příprava na komu-
nální volby v příštím roce. 

„Máme jasný program o svobod-
ném člověku a veřejné správě. To 
znamená výkon státní správy tak, 
abychom občany Prahy 1 neobtě-
žovali nad rámec, který je daný zá-
konem. Všechno navíc je nadbyteč-
né,“ vysvětlil Lomecký.

Jednání delegátů se zúčastnil 
i předseda strany Miroslav Ka-
lousek, který ocenil práci této regi-
onální organizace, která je jednou 
z nejúspěšnějších v hlavním městě. Předseda RO TOP 09 Praha 1 Oldřich Lomecký.
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AKTUALITY

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ 
REGIONÁLNÍHO VÝBORU:

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ RV:

PŘEDSEDA REGIONÁLNÍ 
REVIZNÍ KOMISE: 

ČLENOVÉ: RRK 

Jozef Helmeczy

DELEGÁTI 
KRAJSKÉHO SNĚMU: 

Lukáš Vesecký
1. náhradník RKK

Jan Krejčí
1. náhradník RKK

Ludmila Novotná
1. náhradník RKK

Karel Ulm
1. náhradník delegáta

Igor Kocmánek
1. náhradník delegáta

Jiří Veselý
1. náhradník delegáta

Tomáš Böhm

Zdeněk Skála Daniel Korte

Tomáš Macháček

 Jan Votoček

Filip Kračman

Jan Votoček

Zdeněk Barták

Igor Kocmánek

Karolina Polverini

Karel Ulm
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TÉMA

NOVÝ PAMÁTKOVÝ ZÁKON
Dlouholetý boj o ochranu 
nových fasád, oprave-
ných v rámci grantů, 
proti jejich poničení 
graffiti nás dovedl až do 
parlamentu.

Parlamentem se obtížně prodí-
rá vládní návrh památkového zá-
kona. Má nahradit zákon o státní 
památkové péči z roku 1987, který 
ještě nezná soukromé vlastnictví, 
byť byl od té doby 27x novelizo-
ván, je považován za natolik ne-
vyhovující, že byl připraven zákon 
úplně nový.

Přestože na vládním návrhu pra-
covalo ministerstvo kultury od roku 
2012 a údajně se na jeho přípravě 
podílela řada odborných organiza-
cí, je výsledek mimořádně špatný 
a  negativně se k němu vyjadřují 
experti v oblasti památkové péče, 
archeologové, restaurátoři.

Postavilo se proti tomuto návrhu 
zákona několik asociací. Asociace 
sdružení pro ochranu a rozvoj kul-
turního dědictví České republiky, 
Česká komora architektů, Ústav 
památkové péče Fakulty architek-
tury ČVUT, účastníci Konference 
dějiny staveb, Sdružení pro sta-
vebně historický průzkum, Sdru-
žení profesionálních pracovníků 
památkové péče a další s tím, že 
principy v něm obsažené odmítají. 
Návrh považují za bezkoncepční 
a po odborné stránce zcela zavá-

dějící, některé osvědčené postupy 
eliminuje, zatímco jiné, pro praxi 
nevhodné, zachovává, preferuje 
nepřijatelnou netransparentnost 
výkonu památkové péče, která 
výrazně limituje možnost veřejné 
kontroly.

Návrh zákona považují za dis-
kriminační vůči odborným profe-
sím. Některé reguluje, jiné nikoliv. 
K těm regulovaným patří napří-
klad restaurátoři, stavební historici 
a archeologové. K těm se návrh 
zákona chová přímo šikanózně. 

První čtení návrhu zákona v par-
lamentu trvalo půl roku od dubna 
do prosince 2016 a  opozice se jej 
snažila odmítnout a vrátit ke kom-
pletnímu přepracování. Koalice jej 
však protlačila do druhého čtení, 
které už probíhá od ledna.

Celková struktura návrhu zá-
kona je poněkud zmatečná a ne-
přehledná, navíc značně bobtnají 
požadavky na byrokracii, značně 
prodlužující projednávání každé 
žádosti. Jeho jedinou výhodou 
je, že už vnímá existenci soukro-
mého vlastnictví památek a pro-
to nařizuje vlastníkům dirigisticky 
mnoho povinností. Proti návrhu se 
bouří restaurátoři, kterým nařizuje 
spoustu omezení, povinných ško-
lení, certifikátů, odborných zkou-
šek či povinné vzdělání. Poža-
davek vysokoškolského vzdělání 
– v dnešní době, když vznikla hro-
mada vysokých škol s mnoha nově 
vytvořenými studijními obory asi 
splnitelný, ale vyřazuje a šikanuje 
podstatnou část starých praktiků, 

kteří se restaurováním památek 
živí dlouhá léta.

Rovněž archeologové se bouří 
nad nesmyslnými požadavky ně-
kolika stupňů plánů archeologic-
kých výzkumů, kdy musí předem 
v projektu naplánovat to, co při 
průzkumu objeví – byť o tom ne-
mají předem ani ponětí.

Nejvíce připomínek se vztahu-
je k neomezené vládě památká-
řů. Podle návrhu vydávají odbory 
památkové péče svá rozhodnutí 
v rámci správního řádu, tedy v zá-
konem daných lhůtách. Ovšem 
jako podklad pro svá rozhodnutí 
používají odborná stanoviska po-
boček Národního památkového 
ústavu a po dobu než jej získa-
jí, zastavují běh procesních lhůt, 
někdy i na několik měsíců. Navíc 
princip rozhodování státní správy 
v režimu správního řízení spočívá 
v tom, že předloží-li žadatel po-
žadovaná kladná stanoviska po-
třebných orgánů, musí být vydáno 
kladné rozhodnutí. Památkáři se 
však vyjadřují stylem – mně se to 
líbí takhle a tak to musí být. Bez 
jakékoliv zodpovědnosti si jako 
požadavek pro vydání svého sta-
noviska vyžadují často velmi ná-
kladné postupy a metody – aniž by 
vlastníkovi na ně nějak přispěli.  

Zákon je v oblasti nemovitých 
kulturních památek a budov v pa-
mátkových zónách a rezervacích 
založen na principu povinnos-
ti vlastníka se o památku starat 
a chránit její hodnotu. Je namířen 
proti těm vlastníkům (často zahra-
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TÉMA

Jan Votoček
radní MČ Praha 1, 

člen RO TOP 09 Praha 1

ničním), kteří úmyslně necháva-
jí nemovitost chátrat a snaží se jí 
dovést svou péčí-nepéčí do stavu, 
kdy bude navržena její demolice 
a na cenném pozemku pak chtějí 
postavit novou moderní budovu. 
Za takový postup jim pak hrozí 
drastické sankce. 

Návrh zákona je však napsán 
tak nešťastně, že tato povinnost 
a sankce dopadají nejen na vlast-
níky zapsaných nemovitých kultur-
ních památek, ale i vlastníky ne-
movitostí na území památkových 
zón a rezervací – a to jsou na úze-
mí Prahy 1, jejíž celé území spadá 
do Pražské památkové rezervace 
– úplně všichni. Nároky památkářů 
při jakékoliv opravě často přesa-
hují finanční možnosti jednotlivých 
vlastníků, zvláště když si památ-
káři nařídí nejdražší způsoby, tech-
nologie i materiálky, bez ohledu na 
jejich neúčinnost či technologic-
kou zastaralost. Moderním způ-
sobům ochrany se brání jako čert 
kříži. 

NÁVRH ZÁKONA VŮBEC NEŘE-
ŠÍ OCHRANU PROTI GRAFFITI 
A POSTIH VANDALŮ. ZA TO VŠAK 
VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ V PŘÍ-
PADĚ, ŽE JIM NĚJAKÝ ALTERNA-
TIVNÍ UMĚLEC POČMÁRÁ FASÁDU, 
HROZÍ:
 pokuta do 5,000.000,- Kč za 

to, že svou nemovitost neochránil 
před poškozením;
 pokuta do 50.000,- Kč za to, 

že toto poničení do 3 dnů neohlásil 
památkovému úřadu;
 pokuta do 2,000.000,- Kč za 

to, že památku neuvedl do původ-
ního stavu a škodu včas neodstra-
nil.

Dosud bylo na jednání sněmov-
ny předloženo 59 pozměňovacích 
návrhů. 

I my se prostřednictvím poslan-
ců za TOP09 snažíme o korekci 
největších hrůz, které návrh záko-
na předpokládá.

SNAŽÍME SE PROSADIT 
 členění památek podle význa-

mu (národní kulturní památka, kul-
turní památka, objekt v památkové 
zóně) s odstupňovaným stupněm 
ochrany a s nárokem a příspěvek 
vlastníkovi odstupňovaným podle 
významu památky;
 omezení zásahů památkářů do 

vlastnického práva jen v odůvod-
něných případech;
 respektování vývoje civilizace 

a kultury bydlení, odpovídající sou-
časnosti a nikoliv 18. století;
 aby památkáři se museli vyjá-

dřit bezodkladně - není důvod pro 
30 či 60 denní lhůty, neboť mají ke 
každé budově v památkové rezer-
vaci obsáhlou dokumentaci, saha-
jící až do středověku;  
 definici sprejerství jako vanda-

lismus;
 aby pokuty za sprejerství byly 

citelné a ne symbolické (známe 
případ, kdy trestem pro chycené-
ho zahraničního sprejera byla po-
kuta 243,- Kč + vyhoštění);
 aby výnos pokut 

byl v tomto případě 
příjmem vlastníka 
památky. 

S použitím stenozá-
znamů z jednání po-
slanecké sněmovny.
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ZAMYŠLENÍ

JAK ANDREJ ZKULTIVOVAL 
POLITICKOU SCÉNU

„Znovu jsem se po nějaké době podíval na skvělý dokument o opoziční smlouvě 
– Vládneme, nerušit. Když mi došlo, že i přes to všechno, 

co se tenkrát stalo, si lidé stejně zvolili Miloše za prezidenta, 
naplnilo mě to silnou skepsí. Naplněn touto skepsí, 

dal jsem se na psaní satiry. 

…tak snad bude líp.“

Jedno musí Andreji Babišovi 
přiznat i jeho nejzarputilejší kritici. 
A totiž, že výrazně pomohl ke zkul-
tivování naší politické scény. 

Když vám totiž dříve byli nepo-
hodlní novináři, kteří rozkrývali 
vaše kauzy, museli jste je buď-
to nějakým způsobem naprosto 
znemožnit, zesměšnit, nazvat je 
póvlem, označit je za spodinu (jak 
to má v oblibě Miloš), nebo si ob-
jednat jejich vraždu. Takové časy 
už jsou naštěstí pryč, dnes si stačí 
novináře, respektive celé vydava-
telství, koupit. Jedná se o velmi 
elegantní řešení, nemusíte nikoho 
vyhazovat (odejdou sami), ani ni-
komu nic nařizovat (cenzurují se 
sami, protože přeci čí chleba jíš, 
toho píseň piš).

Pryč jsou taky časy Šloufů 
a dalších nevolených šedých emi-
nencí, které se snažily roztahovat 
svá mocenská chapadla, tahat za 

nitky a zůstat přitom mimo zraky 
běžných lidí. Dnes už se takové 
věci dělají naprosto transparentně. 
Voličům o svých střetech zájmů 
řeknete, o vašem vlivu všichni vědí 
a i přesto vás bez problému zvolí. 

S korupcí je taky amen. Po-
kud dříve někdo vykonával státní 
funkci, aby se neprávem oboha-
til, musel buďto brát úplatky nebo 
předražit zakázku. To občany pěk-
ně naštve. I tento problém je však 
hudbou minulosti. Dnes vám stačí 
mít pár firem, které můžou získá-
vat dotace, a pak se stanete šéfem 
ministerstva, které o některých do-
tacích rozhoduje. Samozřejmě pak 
nikomu neříkáte, aby vám dotace 
přiklepl. Klíč je v kvalitním HR – to 
nepohodlné lidi „přesune“ na jiné 
pracoviště a udrží ty oddané a loa-
jální. 

Po sestavení příští vlády už se 
také zajisté nemusíme obávat, že 

by vládní strana začala vyměňo-
vat členy kontrolních orgánů stát-
ních společností za své lidi, jak se 
to stalo za dob opoziční smlouvy.  
Náš Andrej nic takového zapotřebí 
nemá – pod svou přímou kontro-
lou má už firem dost – a kdyby byl 
býval chtěl, tak už by si i ty státní 
dávno koupil.

A konečně tady máme taky plně 
profesionální marketing. Na ty 
hňupy, kteří si stáli za svým, pro-
tože to bylo jejich principiélní pře-
svědčení, se už taky někdy nedalo 
dívat.

ANO, už je líp!

Tomáš Kučera
člen RO TOP 09 Praha 1
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TÉMA

Česká republika tra-
dičně patří do okruhu 
západních demokracií, 
postavených na dělbě 
státní moci a na dodržo-
vání, obhajobě a ochraně 
přirozených lidských 
práv a svobod. Historie 
nesčetněkrát dokázala, 
že tento systém je pro 
většinu společnosti nej-
spravedlivější, nejbez-
pečnější a dlouhodobě 
také nejvýhodnější, říká 
v rozhovoru pro Praž-
ský kurýr poslanec za 
TOP 09 Martin Plíšek.

Systém, který popisujete, jsme 
zvykli nazývat liberální demokracií. 
Může ho něco ohrozit?

Může a dokonce ohrožuje. Čes-
ký právní systém je nepřehled-
nou a rozsáhlou směsicí převážně 
omezujících a sankčních předpisů, 
které postihují všechny možné ob-
lasti lidského jednání. Prakticky už 
není možné, aby se kdokoliv bez-
chybně orientoval v celém práv-
ním řádu a měl o něm dokonalý 
přehled. Dokonce už ani profesio-
nálové a odborníci. Stav českého 
zákonodárství a soudnictví je pro-
to neuspokojivý.

Čím je tento stav způsoben?
Může za to mylná domněnka, že 

každý špatně vnímaný jev lze vyře-
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ROZHOVOR

PLÍŠEK: DEMOKRATICKÝ STÁT 
MÁ BÝT MODERNÍ A EFEKTIVNÍ

také lepší vzdělávání a vyšší právní 
povědomí občanů. 

JE NEJVYŠŠÍ ČAS PLNIT SLIBY

Úspornější a účinnější stát slibuje 
vícero stran už celá léta. Proč ho 
tedy stále nemáme?

Podle Vize 2030 je potřeba začít 
odstraňováním zbytečných záka-
zů, příkazů a omezení. Úkol je to 
náročný, ale splnitelný. Dlouho-
době by pak měl platit princip, že 
s každou novou promyšlenou re-
gulací má dojít ke zrušení alespoň 
jedné stávající. To je cesta k nena-
vyšování zbytečných povinností.

A jak si představujete cestu k vyšší-
mu právnímu povědomí?

Orientaci v právním řádu jistě 
zlepší bezplatná dostupnost úpl-
ného znění všech účinných před-
pisů na internetu, kde stát ručí za 
jejich správnost. Dosud zde tako-
vý systém není. Stát by také měl 
poskytovat online informační práv-
ní servis pro adresáty právních 
norem, aby se občané v případě 
nejasností mohli obracet na státní 
orgány touto jednoduchou a pří-
stupnou formou.

Stačila by lepší přehlednost zákonů 
i pro lepší fungování soudů? 

To jistě ne. Aby justice byla 
v podmínkách 21. století přiměře-
ně účinná i rychlá, musí se i v co 

největší míře elektronizovat. Soud-
nictví by pomohlo i lepší personál-
ní a materiální zabezpečení, které 
se musí stát jednou ze státních pri-
orit. Současně však soudci i stát-
ní zástupci mají podléhat přísné 
kárné odpovědnosti, pokud neplní 
své povinnosti. 

K oblasti justice je třeba přičíst 
také přeplněné české věznice. 
Jako řešení nabízíme větší důraz 
na alternativní tresty a na ukládá-
ní nepodmíněných trestů odnětí 
svobody hlavně v odůvodněných 
případech za závažnější provinění.

Může stát lépe využívat moderní 
technologie i v jiných oblastech? 

Moderní stát tyto možnosti vyu-
žívat přímo musí. Vždyť tady nemlu-
víme o futuristických přáních, ale 
o již běžné součásti našich životů. 
Každou úřední agendu by si občan 
měl mít možnost vyřídit elektronic-
ky. Vedle toho navrhneme zavést 
možnost elektronických voleb, po-
chopitelně při zachování tajnosti 
volebního práva a důrazu na zabez-
pečení takového systému. 

Bezpečnost veřejných IT sys-
témů vůbec je tématem samo 
o sobě a představuje další úkol, 
který nelze podceňovat. Kyberne-
tické útoky budou jistě stále čas-
tější a stát musí být připraven to-
muto nebezpečí účinně čelit.

Eva Marečková

šit zákonem. Přemíra zbytečných 
omezujících předpisů však nená-
padně, ale o to závažněji omezuje 
lidskou svobodu, když dříve zcela 
přirozené a běžné jednání je po-
stupně svazováno do zákonných 
pout.

České soudnictví je přitom v ne-
valném stavu, o kterém svědčí po-
malost řízení a častá nemožnost 
vymoci si pravomocné soudní 
rozhodnutí. Změť zákonů a stav 
justice pak ústí ve značné škody 
lidské, společenské i ekonomické.
 
A vy snad znáte řešení těchto pro-
blémů?

Jistě, TOP 09 je nabízí v doku-
mentu Vize 2030. Připomíná zdán-
livě obyčejné věci, potřebné pro 
zachování liberální demokracie: 
vládu práva, dobře uspořádaný 
systém legislativy, efektivní, ale ne-
závislou justice a účinnou vymaha-
telnost práva. Jako prvořadý úkol 
Vize 2030 vidí zachovat plně de-
mokratický systém, který důsled-
ně odděluje moc zákonodárnou, 
výkonnou a soudní. Při zachování 
tohoto systému se chceme podí-
let na vytvoření úsporného, jedno-
duchého a výkonného státu, který 
snižuje administrativní agendu na 
činnosti opravdu nezbytné pro exi-
stenci státu. Vrátí se tím více svo-
body občanům, kteří si samozřej-
mě musí být vědomi nejen svých 
práv, ale i povinností. K tomu patří 
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ANALÝZA

OPUSTÍ ČESKÁ REPUBLIKA 
EVROPSKOU UNII? 

a kde přesto platy nedosahují ne-
jen úrovně Německa, ale ani úrov-
ně zaostalých starých evropských 
regionů. Banky, automobilky, mo-
bilní operátoři, pojišťovny a dlouhá 
řada dalších, platí svým českým 
kolegům zlomek toho, co platí 
doma svým zahraničním zaměst-
nancům, za stejný výkon.

Ceny zboží a služeb máme 
u mnoha položek, často nakupo-
vaných, vyšší než občané ve sta-
rých zemích, ale jejich kvalita je 
horší. Dnes už každý ví, že němec-
ká Coca Cola chutná lépe než čes-
ká, že francouzské jogurty chutnají 
jinak v Praze a jinak v Nice, že tarif, 
který vám nabídne T Mobile v Ně-
mecku je o mnoho výhodnější, 
než ten, který ta samá firma nabízí 
svým českým zákazníkům.

Mnoho výrobků a služeb, které 
u nás mezinárodní firmy nabízejí, 
má horší parametry nebo někte-
ré jejich výhody nejsou nabízeny 
vůbec. Moderní auta, nabízená 
západním řidičům, už několik let 
nabízejí v základním vybavení sys-
tém, který při nehodě sám zavolá 
pomoc. Tady nejde o žádný luxus, 
ale o lidské životy. Proč ne u nás? 
Ani dnes pak nejsou výjimkou pa-
lubní informační systémy aut, pro-
dávaných běžně v Česku, které 
s řidičem v češtině nekomunikují. 
Jak je možné legálně řídit vůz, kte-
rý řidiči sděluje informace, kterým 
dotyčný nerozumí?

Britové ukázali cestu 
a naše země, alespoň 
podle názoru mnohých 
komentátorů, u nás 
i v zahraničí, je může 
následovat. Čím to je? 

Dotace, které čerpají naši ze-
mědělci, jsou ve všech ohledech 
nižší, než je tomu ve starých člen-
ských zemích. Při vstupu to byla 
nepřekročitelná podmínka EU, 
kterou naši vyjednavači nebyli 
schopni zdolat. Jak potom mohou 
naši producenti vůbec přemýš-
let o konkurenci? Ano konkurenci 
znají tak, že na náš trh se valí do-
tovaná produkce ze starých člen-
ských zemí a naše zemědělství 
tomu naprosto nemůže čelit. To 
není férová soutěž!

A tím jsme u jádra pudla. Není 
to EU jako taková, která nám vadí. 
Nejsou to ani některá její bizarní 
nařízení, ta jsou spíše k smíchu. 
Co nás ale skutečně trápí je všu-
dypřítomný, trvalý pocit, že jsme 
v nevýhodě. Že naše členství není 
rovné. Že jsme se ani po desetile-
tích nevymanili z podřízené pozice. 
Nedivme se pak tomu, že mnozí 
z nás, v pocitu apriorní nedůvěry 
k EU, prostě odmítají cokoliv, co 
z Bruselu přichází. Například od-
mítání uprchlíků není výrazem ne-
dostatku soucitu ale 
nedostatku ochoty 
hrát dále hru na Cí-
sařovy nové šaty, 
resp. Císařovu bru-
selskou krajku.

Proč se naše země v této sou-
vislosti vůbec zmiňuje? Proč nás 
okolí, a možná i mnoho z nás, vní-
má jako další možné kandidáty 
exitu? Opravdu chceme EU opus-
tit? Jaký je náš postoj k EU? 

Pro občany naší země členství 
v EU zevšednělo. To je asi logické. 
I dobré manželství je po desetile-
tích, v dobrém slova smyslu, oby-
čejné. To ale neznamená, že se má 
rozpadnout. Naše členství v EU ale 
dobrým manželstvím není. Nemá-
me pocit, že jsme rovnoprávnými 
členy. Máme pocit, že na nás zbylo 
jakési secondhandové členství.

Máme výrazně menší platy než 
zaměstnanci ve starých zemích 
ale náklady máme srovnatelné. 
Advokáti tohoto stavu říkají, že je 
to dáno tím, že máme příliš výroby 
a navíc příliš výroby s malou při-
danou hodnotou. Stručně řečeno, 
některé části ekonomiky skuteč-
ně fungují s tak malou marží, že 
na přidání na platech se opravdu 
nedostává. To je asi fér. Ale pak 
máme obrovské segmenty eko-
nomiky, kde se daří mimořádně 

Radovan Vávra
člen RO TOP 09 Praha 1
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O ČEM SE MLUVÍ

SVĚŘENSKÉ FONDY
Svěřenské fondy přine-
sl do českého právního 
řádu „nový občanský 
zákoník“, který nabyl 
účinnosti 1. 1. 2014. Je 
tak na čase si institut 
svěřenských fondů připo-
menout. V tomto textu se 
zaměříme především na 
praktickou stránku tzv. 
svěřenských fondů, také 
známých pod označením 
„trust“.

Svěřenské fondy nejsou žádnou 
novinkou, pro účely snadné úpra-
vy dědictví se dokonce používaly 
už ve starém Římě. Ve středověké 
Evropě se staly oblíbeným nástro-
jem správy majetku členů šlech-
tického stavu, kteří se vydávali na 
dlouhé poznávací cesty do zahra-
ničí nebo na křižácké výpravy. Aby 
jejich majetek nepustl nebo po je-
jich případné smrti nebyl předmě-
tem zdlouhavých dědických sporů 
a nedocházelo k rozmělnění mezi 
množství dědiců, jmenovali majet-
ku správce, který jím nakládal za 
daných podmínek bez ohledu na 
vůli nepřítomného vlastníka. Záro-
veň bývalý vlastník stanovil pravi-
dla pro přechod majetku zpět do 
rukou některého z jím vybraných 
nástupců, pro něhož správce ma-
jetek v takovém svěřenském fondu 
opatroval.

Podobně svěřenské fondy mo-
hou fungovat i dnes. Svěřenské 
fondy se užívají ke správě majetku, 
aniž by byl tento majetek vázán na 
jinou osobu než na fond samotný. 
Existuje tak sám o sobě a původní 
vlastník s ním nemůže nijak dispo-
novat.

Svěřenský fond má kromě za-
kladatele (původního vlastníka ma-
jetku ve svěřenském fondu) ještě 
svěřenského správce, kterému za-
kladatel ve statutu fondu a smlou-
vě o převodu majetku uloží základní 
parametry nakládání s majetkem. 
Zajímavostí je, že svěřenský správ-
ce je poté uveden jako přímý vlast-
ník majetku např. i v katastru nemo-

vitostí, vždy však s dovětkem, že 
jde o svěřenského správce.

V souvislosti se svěřenským fon-
dem však nesmíme opomenout tzv. 
obmyšleného, tedy osobu, která 
má po určeném čase za určených 
podmínek majetek ze svěřenského 
fondu nabýt do svého vlastnictví.

Osoba zakladatele, správce i ob-
myšleného může dokonce splynout 
v jednu, avšak v případě, že by byl 
správcem zakladatel nebo obmy-
šlený, je ovšem nutné jmenovat 
dalšího správce, který bude s těmi-
to osobami o majetku rozhodovat 
společně. Obmyšlený může třeba 
i kontrolovat hospodaření svěřen-
ského správce.

JSOU SVĚŘENSKÉ FONDY JEN 
PRO BOHATÉ?

Svěřenské fondy přirozeně evo-
kují velké trusty zřizované hojně 
například ve Spojených státech 
amerických pro dědice bohatých 
rodin, typické je vyplácení určité-
ho měsíčního kapesného z fondu 
do určeného věku, kdy je majetek 
z fondu uvolněn zcela ve prospěch 
obmyšleného. 

Svěřenský fond však nemá 
spodní hranici hodnoty majetku do 
něj vloženého a neplatí tak, že je 
určen pouze pro bohaté. Využije jej 
už vlastník rodinného domu, chce-li 
zajistit pro členy své rodiny a jejich 
potomky možnost využívat tento 
dům i po jeho smrti z generace na 
generaci bez obav z jeho ztráty.

Podobně bude postupovat pod-
nikatel, o jehož společnost nejeví 
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Martin Pásek
člen RO TOP 09 Praha 1

jeho dědici zájem a sám již na její 
řízení nestačí. Místo potenciálně 
obtížného prodeje společnosti tuto 
vloží do svěřenského fondu a určí 
kvalifikovaného správce, který ji 
bude řídit, a dědici budou vystupo-
vat jako obmyšlení a dostávat ur-
čený podíl na zisku generovaného 
společností. Původní společnost 
zůstane vcelku, podíly v ní nebu-
dou předmětem dědického říze-
ní a rodinná situace nebude moci 
chod podniku negativně ovlivnit.

Výhodou a zároveň nevýhodou 
svěřenských fondů je anonymita 
vzniku svěřenského fondu a osoby 
jeho zakladatele. V době, kterou 
ovládá trend transparentnosti, je 
existence institutu umožňujícího de 
facto anonymní vlastnictví majetku 
spíše ojedinělým úkazem. Hlasy, 
které volají po zrušení svěřenských 
fondů coby ohrožení morálního 
vývoje společnosti, však usilují 
o zbytečnou kriminalizaci institutu, 
který v jiných částech světa úspěš-

ně existuje po mnoho let a posky-
tuje vlastníkům majetku možnost 
ochránit jejich majetek před nežá-
doucími vnějšími vlivy 
a udržet jej celistvý 
pro budoucí genera-
ce. 
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RADNICE PRAHY 1 OŽIVUJE 
PARČÍK V SRDCI MALÉ STRANY

Z ulice U Lužického 
semináře na Malé Straně 
může návštěvník vstou-
pit do málo známého 
parku Vojanovy sady, 
který je jednou z nejstar-
ších zachovalých zahrad 
v Praze. 

Původní ovocná zahrada, jež ve 
středověku patřila k biskupskému 
dvorci, byla zničena husity. V po-
lovině 17. století pozemky vykou-
pil císař Ferdinand III. a předal je 
řádu bosých karmelitek, který zde 
v 60. a 70. letech 17. století vybu-
doval klášter s chrámem sv. Josefa 
v Josefské ulici. Kolem roku 1670 
byla založena i užitková zahrada 
s ohradní zdí, do níž byly postup-
ně začleněny tři malé kapličky. Pro 
veřejnost se stala zahrada přístup-
nou až v roce 1955 a od té doby 
nese také jméno herce Eduarda 
Vojana (1853–1920), který se naro-
dil v nedaleké Míšeňské ulici. Od 
roku 2011 investovala radnice Pra-
hy 1 pod vedením TOP 09 téměř 
11 mil. Kč do oprav historických 
staveb v areálu sadů – ohradní zdi 
a především tří kapliček.

Pravděpodobně nejstarší z bu-
dov je kaple sv. Jana Nepomucké-
ho, zapsaná na seznamu kulturních 
památek ČR, která vystupuje šikmo 
z ohradní zdi ihned vlevo za vstupem 
do zahrady. Jde o tzv. výklenkovou 
kapli se dvěma mohutnými výklen-
ky se štukovou výzdobou a vyhlíd-
kovou terasou. Ta je přístupná jen 
výjimečně, ale poskytuje překrásný 
výhled na Malou Stranou. Během 
rekonstrukce byly opraveny omítky, 
položena nová pískovcová dlaž-
ba na terase a vystaveno dubové 
schodiště k vyhlídce. Součástí výz-
doby byla původně socha sv. Jana 
Nepomuckého na rybě, pravděpo-
dobně vytvořená kolem roku 1749 I. 
F. Platzerem, která je dnes uložena 
v depozitáři Galerie hlavního města 
Prahy. Uvažuje se o instalaci její ko-
pie do kaple.
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Judita Chylíková
členka RO TOP 09 Praha 1

Ze stejné doby jako kaple sv. 
Jana Nepomuckého, tedy 60.–70. 
let 17. století snad pochází i kap-
le sv. Eliáše, dále v areálu sadů 
po levé straně. Ta představuje ty-
pickou zahradní kapli v podobě 
tzv. grotty (jeskyně). Návštěvníka 
zaujme především zvláštní povr-
chová úprava stavby v černé bar-
vě, která napodobuje krápníky. 
Podobnou výzdobu, kombinova-
nou ještě s kameny, mušlemi, zr-
cátky a barevnými sklíčky, bychom 
našli i v interiéru, který však není 
přístupný. Kromě výmalby s výjevy 
ze života sv. Eliáše se bohužel ne-
zachovalo žádné vnitřní vybavení. 
Během rekonstrukce byla opra-
vena krápníková výzdoba, komín 
a celá střecha stavby.

Na jaře tohoto roku by měla být 
dokončena rekonstrukce nejmlad-
ší z kaplí, věnované zakladatelce 
řádu karmelitek sv. Terezii z Ávily, 
která stojí ve středu zahrady na-
proti kapli sv. Eliáše. Opět nezná-
me autora stavby ani přesné da-
tum jejího vybudování. Kapli měla 
nechat postavit kněžna Eleonora 

z Valdštejna v roce 1715 či 1743, 
přičemž architektonické pojetí 
i výzdoba spíše odpovídají pozděj-
šímu datu. Budova se zachovala 
téměř v původní podobě, ovšem 

opět bez vnitřního vybavení. Uvnitř 
nalezneme pouze fresky ze živo-
ta sv. Terezie, použité místo oltáře 
jako tzv. iluzivní architektura.

Vojanovy sady jsou volně pří-
stupné po celý rok. Kromě his-
torických staveb se zde nachází 
dětské hřiště, rybníček a atrakcí 
jsou rovněž volně chovaní pávi, 
podobně jako v dalších malostran-
ských zahradách. Kromě vyhlídko-
vé terasy s lavičkami a zahradními 
pergolami na konci parku je areál 
bezbariérový. Částečně do něj za-
sahují také novoklasicistní budovy 
Ministerstva financí z 20. a 30. let 
20. stol. (ten pan ministr se nám 
vetře všude...).
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TRENDY

CO JE FAIR TRADE,  
JAK HO VYUŽÍVAT A JAK MU POMOCI

Fair trade (čti „fér trejd“, 
„férový obchod“) je 
způsob obchodu, který 
poskytuje pěstitelům 
a řemeslníkům ze zemí 
globálního Jihu (tedy 
zejm. Afriky, Asie a La-
tinské Ameriky) možnost 
uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek.  
Pěstitelé kávy, kakaa, 
čaje, banánů nebo květin 
nedostávají za svou pro-
dukci řádně zaplaceno.

Ovšem v rámci systému fair tra-
de pobírají za svou práci výkup-
ní cenu odpovídající nákladům 
na pěstování či výrobu směřující 
k důstojnému živobytí a zároveň 
jejich děti mohou pravidelně cho-
dit do školy. 

Fair trade zaručuje férové ob-
chodní podmínky, dodržování 
lidských a pracovních práv nebo 
šetrnost k životnímu prostředí. 

Mezi základní principy fair trade 
patří např. zákaz nucené a dětské 
práce, dodržování úmluv Mezi-
národní organizace práce (ILO), 
dlouhodobé obchodní vztahy, 
kontrolované využívání pesticidů 
a další zemědělské chemie, še-
trnější přístup k využívání přírod-
ních zdrojů.

 Spotřebitel pozná fairtrado-
vý výrobek, nejčastěji kávu, čaj, 
čokoládu, kakao, koření, sušené 
ovoce, tyčinky, omáčky, ale i víno, 
nejlépe podle certifikační námky 
Fairtrade na obale. Ve specializo-
vaných fairtradových obchodech 
je možné zakoupit i výrobky (pře-
devším řemeslné a textilní zboží), 
které certifikační známku nemají, 
ale pochází od prověřených do-
vozců, členů Světové fairtradové 
organizace (WFTO).

Pro zmíněné země je typické 
nedodržování pracovních stan-
dardů, nízké výkupní ceny su-
rovin, ničení životního prostředí, 
stejně jako politická nestabilita 

a značná chudoba. Nejsilnější po-
zici v dodavatelském řetězci mají 
obchodníci, často velké nadná-
rodní společnosti oproti zeměděl-
cům, kteří jsou nuceni odolávat 
tlaku na snižování ceny finálních 
produktů nemluvě o dětské práci, 
neplacených přesčasech, nedo-
statečných ochranných pomůc-
kách apod. Podle Mezinárodní 
organizace práce je ve světě nu-
ceno k práci více než 215 miliónů 
dětí. 

Jednou z reakcí na nerovné na-
stavení mezinárodního obchodu 
je rozvoj systému fair trade.

Další iniciativou jsou „fairtra-
dová města“, úřady, školy apod“. 
Jedná se o označování míst, kde 
je fair trade podporován. Cílem je 
osvěta a podpora fairtradových 
produktů v daném místě. V sou-
časné chvíli je držitelem statusu 
„Fairtradové město“ přes 1600 
měst ve 26 zemích světa, mj. Lon-
dýn, Brusel, Řím, San Francisco, 
Vancouver, ale také Litoměřice, 
Vsetín a Městská část Praha 8.

Mezi požadavky pro získání 
statutu fairtradového města patří 
kromě přijetí stanov danou radni-
cí zejména dostupnost fairtrado-
vých produktů v obchodech a ka-
várnách, podpora od neziskových 
institucí jako jsou školy, nevlád-
ní organizace, knihovny, církve 
a jiné. 

Součástí kampaně ve měs-
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tech jsou také „fairtradové církve 
a náboženské společnosti“, které 
dlouhodobě podporují spravedli-
vější svět. Využívání fairtradových 
produktů církvemi může mít zá-
sadní vliv na životy producentů 
a stav životního prostředí v rozvo-
jových zemích v boji za zlepšení 
pracovních podmínek a proti chu-
době. Církevní sbory často pořá-
dají akce na podporu fair trade 
pro širší veřejnost. Na Praze 1 vy-
užívá systém fair trade např. far-
nost sv. Tomáše na Malé Straně. 

V neposlední řadě bych rád 
zmínil projekt „fairtradových 
škol“. V České republice fungují 
zatím dvě takové, a to Masary-
kova ZŠ v Litoměřicích a SŠ a JŠ 
ve Volyni. Získáním statutu dává 
škola najevo svou společenskou 
odpovědnost a zájem o globální 
rozvojové vzdělávání. Školy ne-
jsou jen výchovné a vzdělávací 
zařízení, ale také místa, kde mladí 
lidé tráví svůj čas, občerstvují se. 
Jde o výchovu žáků praktickým 
příkladem, příležitost pro pozitiv-

ní medializaci aktivit školy či na-
plňování veřejného cíle. Škola se 
může chlubit, že nabízí pro žáky 
např. fairtradové banány, kakao 
nebo rýži.

Více na www.fair-
trade.cz nebo www.
nazemi.cz.
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TEN NÁŠ JAZYK, SAFRAPORTE...
JEŠTĚŽE JE TADY KORTE!

Dnes vyzveme našeho 
filologa, aby otevřel 
šatník. Kde se v češtině 
vzaly lacláče, smoking, 
frak, košile, kabát, kal-
hoty, gatě, blůza, sukně, 
svetr, plášť, džíny, šle, 
kšandy, sako, kvádro či 
zástěra?

bezpečná činnost, když je třeba 
balancovat tu na jedné, tu na dru-
hé noze). Základem našich kalhot 
jak věcně, tak i jazykově jsou – 
světe div se! – střevíce. Latinské 
slovo caliga byla obuv, zejména 
vojenské škorně, ve středověku 
byly caligae úzké oddělené noha-
vice a teprve od 16. stol. to jsou 
kalhoty, jak je známe – a stejně 
jako dnes podléhaly módě: tu byly 

široké, tu zas krátké, jednou kon-
čily pod koleny, jindy byly až po 
koníky. Původ starší české podoby 
kalihoty, gali(h)oty, je patrně třeba 
hledat v italském caligotte. Gatě 
jsou rovněž kalhoty, je to slovo pů-
vodu slovenského (srv. česky lido-
vě kaťata). Původ slova je praslo-
vanský, staročeská podoba byla 
hacě či hácě s významem „noha-
vice“, od Slovanů se toto slovo do-

Takže dnes se pustíme do odívá-
ní, a to v posloupnosti, jak se ob-
lékáme. Začneme tudíž košilí. Na 
slovo košile jsme tak zvyklí, že by 
nás ani nenapadlo, že se vyvinulo 
z latinského casula, což bylo slav-
nostní liturgické roucho, kněžský 
ornát. Naproti tomu dámy neříkají, 
že si vezmou košili, nýbrž „halen-
ku“. Blůza (ještě v polovině minu-
lého století se psalo také bluza) 
pochází z francouzského blouse, 
slovo přešlo ve stejné podobě do 
angličtiny a odtud k nám. Jeho pů-
vod není zcela jasný, snad pochází 
ze středolatinského pelusia, ape-
lativa odvozeného od egyptského 
místního jména Pelusium (řecky 
Pélúsion), což bylo nejvýchodně-
ji položené město v nilské deltě, 
údajně významné centrum textilní 
výroby.

Pak si natáhneme kalhoty (což 
je, mimochodem, mimořádně ne-
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stalo k Maďarům v podobě gatya 
a zpětně do slovenštiny, když vy-
mizelo slovo hácě.

Slovo „lacláče“ má německý zá-
klad: Latz je „bryndák“, ale také 
horní část zástěry, na který se při-
pínají šle. „Lacláče“ jsou tedy kal-
hoty s „laclem“, někdy v 70. letech 
minulého století to byl módní střih 
džín, dnes se s „laclem“ běžně po-
tkáváme u montérek. A když jsme 
nakousli džíny: vzhledem k tomu, 
že se džínám (nebo džínsům) říká 
také taxasky, je zřejmé, že tento 
oděv k nám dorazil z Ameriky. Je 
asi všeobecně známo, že to pů-
vodně byly pracovní kalhoty kov-
bojů, z kterých se stalo neformální 
oblečení. K velké popularitě džín-
sů a jejich rozšíření zejména mezi 
mládeží přispěl kultovní film z roku 
1955 Rebel bez příčiny s Jame-
sem Deanem v hlavní roli. Přesto 
však původ slova jeans nenajde-
me v Americe, ale – překvapivě – 
v Itálii, kde se v přístavním měs-
tě Janově již od 15. stol. vyráběla 
keprová bavlněná látka, která se 
vyvážela do celého světa. Italský 
název místního jména Janov je Ge-
noa, což se italsky vyslovuje dže-
noa, a jeho zkomoleninou vzniklo 
v angličtině džén a z toho zase 
džín pro látku z tohoto města, což 
ostatně není jazykový jev nikte-
rak neobvyklý, srv. manšestr od 
místního jména anglického města 
Manchester. Takže anglické slovo 
jeans vlastně znamená „kalhoty 
vyrobené z džínu“.

Dámy sice dnes také nosí kal-
hoty, ale vlastní jim je na rozdíl od 
pánů – ponechme stranou Sko-
ty – sukně. „Sukně“ (zastarale 
„suknice“) má svůj etymologický 

původ zjevně od slovesa „skát“, 
„soukat“, tj. točivým pohybem 
spřádat nitě. Je to slovo praslo-
vanské, možná baltoslovanské, 
srv. litevské sůkti, „otáčet“. Stře-
dočeská suknice však měla daleko 
do dnešních minisukní – naopak, 
byla maximální: sahala od krku 
až po kotníky. V průběhu věků se 
její podoba proměňovala, mužská 
sukně se zkrátila, ženská rozdělila 
na dvě části, nad pasem v živůtek, 
od pasu dolů vlastní suknice. Co 
do šířky, délky a zdobení podléha-
la zejména vlivům italským a fran-
couzským, ale též orientálním.

Nejen ženy při vaření, ale i řeme-
slníci nosí k ochraně pracovního 

oděvu zástěru; u lidových krojů se 
však nosí jako ozdoba. Etymologie 
slova „zástěra“ je průhledná: její 
pomocí se „zastírá“, tj. chrání oděv 
pod ní. Lidově se zástěře říká „fěr-
toch“, což je převzato z německé-
ho Fürtuch téhož významu.

Jak ke kalhotám, tak k zástěře 
patří šle. Slovo „šle“ ještě ve sta-
ročeštině znamenalo „(koňský) 
postroj“, tedy pěkné české kšíry. 
Obojí je původu německého: prv-
ní vzniklo ze Siele téhož významu, 
druhé z Geschirr, „řemení“. Ten-
to význam je již zastaralý a dnes 
chápeme šle jako „(pružný) po-
pruh“, na kterém visí kalhoty, zá-
stěra nebo i „lacl“. Týž význam 
mají „kšandy“ a nepochybně po-
cházejí z němčiny jako většina 
slov s náslovím kš-, které odpo-
vídá německému gesch- (např. 
kšeft – Geschäft, „obchod“, kšilt 
– Geschild, „štítek“), stejně jako 
pochází ks- z ges- (např. ksicht 
– Gesicht, „obličej“ či ksindl – 
Gesindel, „lůza“). Ve slovu kšan-
dy je slyšet Schande, „ostuda“, 
srv. úsloví „uříznout si kšandu“, tj. 
udělat si ostudu, což sice Cimr-
man interpretuje doslova jako akt, 
jímž si filosof po porážce v dis-
putaci uřízne šli, nicméně obě slo-
va spolu nesouvisejí. Kšandy jsou 
možná utvořeny náslovím od výše 
uvedeného Geschirr a oblíbenou 
expresivní („latinizovanou“) kon-
covkou -nda (srv. bžunda, junda, 
legranda, sranda, švanda…).

K neformálním džínám se hodí 
svetr, pletená část oděvu s ruká-
vy. Slovo „svetr“ k nám dorazilo 
z anglického sweater, což je od-
vozenina od slovesa to sweat, 
„potit se“ (nebo také „dřít“, tvrdě 
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pracovat“ – srv. naše úsloví „po-
tit krev“). Bylo to tedy oblečení, 
jehož účelem bylo zvyšovat po-
cení, a tím snižovat váhu. Takže 
bychom to možná mohli překládat 
jako „potidlo“.

Formálnější oblečení se neobe-
jde bez saka. Slovo „sako“ vypa-
dá na první pohled jako pěkné pů-
vodní české slovo, ale není tomu 
tak: přešlo z německého Sakko, 
což v němčině vzniklo poitalště-
ním slova Sack, „pytel“, „(krátký) 
kabátek“. Lidově se saku (nebo 
i celému pánskému obleku) říká 
„kvádro“. Jedná se o slangový 
výraz (tj. výraz spojený s určitou 
profesní aj. skupinou) z divadel-
ního prostředí. Vznikl zkomolením 
francouzského garde-robe, „šat-
na“, v kvadróba a jeho zkrácením.

Formálnější než klasický oblek 
je „smoking“ – neboli dinner jacket 
a v americké angličtině také tu-
xedo. První smoking byl ušit roku 
1885 pro prince z Walesu, poz-
dějšího krále Eduard VII., jakožto 
večerní formální oblek k posezení 
u doutníků a cigaret (to smoke – 
„kouřit“), v Americe o rok později 
u příležitosti Podzimního bálu v Tu-
xedo Parku (odtud pojmenování).

Nejformálnější pánský oděv je 
frak. Slovo „frak“ pěkně putova-
lo dějinami, než proniklo do češ-
tiny z anglického frock, toto zase 
z francouzského froc, „(mnišská) 
kutna“, a to zase ze starohornoně-
meckého hroc, „plášť, kabát“. Ka-
bát se šosy byl původně součástí 
uniformy francouzského jízdního 
vojska, odkud se rozšířil v 2. po-
lovině 18. stol. i mezi civilisty. Za 
francouzské revoluce nosily frak 
i ženy. Dnes už se frak vidí jen vý-

jimečně ve „vysoké“ společnosti, 
častěji ještě u hráčů a dirigentů pr-
votřídních orchestrů.

Při špatném počasí se jako nej-
svrchnější oděv nosí plášť či ka-
bát. K „plášti“ se toho nedá říci nic 
více, než že to je slovo všeslovan-
ské, patří tedy k naší základní jazy-
kové výbavě. Byl to nejsvrchnější 
oděv, dobře doložený již ve staro-
věku: řecky se nazýval himation či 
chlamys, latinsky palla či pallium. 
Byl to velký kus látky přehozený 
přes ramena, který se spínal na 
pravém rameni, aby zůstala pra-
vá ruka volná, později uprostřed. 
Dříve narození si možná vzpome-
nou, že takový plášť nosili za ne-
příznivého počasí pošťáci, měli 
pod ním i svou brašnu. Nazýval se 
též „pelerina“ (česky „pláštěnka“), 

což je slovo původu francouzské-
ho (pelerine téhož významu), jehož 
základem je latinské peregrinus, 
„poutník“. Rovněž kabát je prasta-
rý svrchní oděv (jakpak ho asi na-
zýval Ötzi?), základem je perské 
kabā, jež proniklo přes osmanštinu 
do Uher – srv. maďarsky kabat – 
a odtud do češtiny.

Nuže, dámy a pánové, hoďme 
se do gala – a vzhůru 
do společnosti!
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imunní proti politic-
kým veletočům, kte-
ré právě sledujeme.

CO BUDE S KORUNOU 
V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?

VELMI KRÁTCE – NIC PŘEVRATNÉHO

ČNB podporovala svými inter-
vencemi slabší kurz koruny více 
než tři roky. Jen za minulý rok bylo 
za intervenční nákupy utraceno 
okolo 250 miliard korun. Cílem 
bylo podpořit ekonomiku, posí-
lit konkurenceschopnost expor-
tu a splnit mírný inflační cíl (tím 
je inflace okolo 2 procent). Toho 
bylo dosaženo a Česká národní 
banka se tedy v dubnu rozhodla 
intervence ukončit a nechat trh, 
aby našel novou rovnovážnou 
úroveň. 

Na budoucí vývoj kurzu bude 
mít vliv několik skutečností. V ce-
lém evropském regionu existuje 
tlak na růst cen komodit a ener-
gií, což bude podporovat zvýšení 
inflace, nicméně nijak razantně. 
Na druhé straně, všeobecné oče-
kávání že koruna bude posilovat, 
bude samo o sobě tlaky na růst 
inflace snižovat. Rozumné je tedy 
očekávat mírné a dlouhodobé 
posilování koruny v řádu měsíců.

Nelze se nezmínit o dřívějších 
obrovských spekulativních náku-
pech koruny na světovém FOREX 
trhu, které se uskutečnily v prv-
ních měsících letošního roku. 
Tato skutečnost mohla vývoj kur-
zu po skončení intervencí hodně 
rozkolísat – ale nestalo se tak.  

Za to díky České Národní Bance. 
a skvěle zvládnutému přechodu 
z intervenčního režimu do nor-
málního tržního.

Jak je vidět z vývoje kurzu koru-
ny a akciových kurzů posledních 
dní (píšu toto v pátek 5. května 
uprostřed vládní krize), jak česká 
měna, tak ekonomika je naštěstí 

Igor Kocmánek
člen RO TOP 09 Praha 1
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Nejen chlebem živ je člověk, říká se a já bych k tomu rád dodal, že u nás v Praze 1 
to platí stoprocentně, jelikož paleta volnočasových aktivit je natolik pestrá, že si 
vybere opravdu každý. Dokonce i senioři a zdravotně postižení spoluobčané. 

Abych ale nepřeskakoval: obě 
zmíněné kategorie občanů samo-
zřejmě vyžadují především kvalitní 
primární péči. „Koníčky“ jsou lo-
gicky až nadstavbou. Primární část 
spočívá především v péči jako ta-

O CHLEBU, PARNÍCÍCH A HELENĚ

kové. Mám tím na mysli pečovatel-
skou službu, systém tísňové péče 
(spočívající v tom, že klient bydlí 
doma, ale prostřednictvím nouzo-
vého tlačítka může v případě neho-
dy či jiné podobné situace kdykoli 

přivolat pomoc), asistenci při uplat-
ňování občanských práv apod. 

Volnočasová nabídka je pak sice 
až „šlehačkou na dortu“, avšak jak 
známo, šlehačka může být domá-
cí, poctivá, nebo naopak vyráběná 
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ve velkém, pro minimální zážitek co 
největšího počtu konzumentů. No 
a jak jsme na tom v Praze 1? Jistě, 
naše „šlehačka“ je ta domácí, pra-
vá! 

Nechtěl bych ovšem, aby tento 
můj text sklouzl do nějaké sebe-
chvály, vycházím čistě z ohlasů se-
niorů a našich spoluobčanů s han-
dicapem, kteří využívají nadmíru 
bohaté možnosti volnočasových 
aktivitv naší městské části. 

Aktuálně se nám opět „rozjíždí“ 
sezona oblíbených parníků, což je 
projekt, který se oprávněně drží na 

předních příčkách popularity mezi 
volnočasovými aktivitami seniorů. 
V plném proudu už jsou seance 
v pétanque, což je další skvělá ak-
tivita. Mohl bych samozřejmě takto 
pokračovat ve výčtu, ale je to, my-
slím, zbytečné – tyto projekty a ak-
tivity jsou dobře známy, a ten, kdo 
se chce o nich dozvědět více, může 
tak učinit na webu Prahy 1. 

Chtěl bych v této souvislos-
ti poděkovat Středisku sociálních 
služeb Praha 1 a jeho obětavým 
pracovnicím a pracovníkům pod 
vedením paní Heleny Čelišové. Za 

rozzářenými tvářemi politiků v tis-
kovinách a na plakátech u textů 
o sociální sféře se totiž skrývá pře-
devším každodenní poctivá práce 
Heleny a jejího týmu. 

Vážení a milí, užij-
me si vrchovatě slu-
níčka a pokud možno 
co nejvíce společně 
strávených chvil!
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VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 
Ani v tomto čísle nepřijdete o glosování některých výroků, 

které jsme zaznamenali v souvislosti s Prahou 1.

Lidové milice jsou zpět! Šedý mor 
bude honit kuřáky!... Řada měst 
bude zavádět protikuřácké hlídky, 
další represívní složku tvořenou 
nějakými úředníky, co budou 
umravňovat občany... Starosta 
jedničky Oldřich Lomecký se vyjádřil 
památným výrokem: „Požadovali 
jsme, aby v týmu byli muži ve věku 
mezi 18 a 45 lety s dobrou fyzickou 
kondicí, znalí cizích jazyků.“... Je 
samozřejmé, že kuřáci postávající 
na ulici by při pruzení protikuřáckou 
hlídkou neměli hlučet. Ani odhazovat 
vajgly na chodník. Ale žádný český 
zákon jim nenařizuje, aby se bavili 
s nějakým šaškem najatým radnicí, 
aby „domlouval“ lidem. Ani to, aby 
mu prokazovali svou totožnost. 
Takže je prostě ignorujme. Kouření 
na ulici není zakázané, a pokud mají 
pocit, že hlučíme, ať zavolají policii. 
A sbohem. Jinak se bezdůvodné 
buzerování stane normou!

Nový zákon, který 31. května – tedy před několika 
dny – začal platit, přináší do (nejen) pražských ulic 
úplně nový fenomén: kuřáci se mohou oddávat 
své vášni pouze mimo interiér hostince, takže 
nejčastěji je to venku, na prahu oblíbené osvěžovny. 
Hostinští se obávají, že jim hosté budou čím dál 
častěji masově utíkat bez placení, nekuřáci žijící 
v bytech nad vchody do hostinců budou žít za 
zavřenými okny nebo se budou muset odstěhovat, lze 
očekávat i to, že pokouřeníčko před hostincem bude 
nezřídka provázet konzumace alkoholu přímo před 
provozovnou... Než si nový zákon „sedne“, ve Vltavě 
uplyne mnoho vody. A co na to starosta Lomecký? 
„Pojďme protikuřáckým hlídkám říkat „mediátorské“ 
– myslím, že celý projekt pak bude snesitelně znít 
i těm největším kritikům. Rád bych navíc připomněl, 
že zdaleka opravdu nejde jen o kouření. Nikdo přece 
nemůže věřit tomu, že si kuřáci po několika pivech 
půjdou ven před hospodu zakouřit, tam se jako sochy 
postaví na chodník a budou si v tlumeném rozhovoru 
užívat svoji cigaretu.“

PRAŽSKÝ KURÝR

MEDIÁTOŘI, NE RANAŘI
reflex.cz, 23. 5. 2017 
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VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

STRANA ZELENÝCH

Kancelář v centru: Výhra, nebo 
výzva? ...Problém je s novou 
nabídkou. V historickém jádru Prahy 
je velmi obtížné nejen stavět nové 
projekty, ale i rekonstruovat budovy 
existující. K objektivním překážkám, 
jakými jsou uzavřená urbanistická 
koncepce, památková ochrana 
budov i území aj., se přidává velmi 
obtížná spolupráce a diskuse 
s vedením radnice Prahy 1 
i Magistrátu hlavního města Prahy, 
podotkl Tomáš Kadeřábek, ředitel 
Asociace developerů.

Tak to je přece fajn, že se developerům špatně jedná 
o vlastních zájmech s radnicí Prahy 1! Tohle by si měli 
přečíst především ti, kteří tak rádi manipulují náladami 
veřejnosti a buď kvůli vlastním zájmům nebo kvůli 
zviditelnění se líčí radnici jako semeniště developerů. 
Co vy na to, milí aktivisté? 

PRAŽSKÝ KURÝR

Development news, 12. 5. 2017 

DEVELOPERŮM PŠENKA NEKVETE

Pro místní obyvatele představuje náves, pro 
turisty jedno z nejatraktivnějších pražských 
náměstí. Před necelým rokem z Malostranského 
náměstí zmizelo parkoviště. I v sezóně 2017 
bude Malostranské náměstí možné využít pro 
nekomerční aktivity... O chod náměstí se od 
července 2016 stará koordinátorka, působící při 
Institutu plánování a rozvoje Prahy, která zajišťuje 
výběr akcí, jejich hladký průběh i pořádek na 
náměstí. Institut dnes předložil Radě hl. m. 
Prahy zprávu o tom, jak se zkušební provoz 
na Malostranském náměstí osvědčil. Zpráva 
obsahuje i doporučení, jak by náměstí mělo 
fungovat dál. Zlepšit by se měl i pravidelný úklid 
náměstí...

Je to báječné, že dění na Malostranském 
náměstí je „shora“ koordinováno, ale 
třeba by se někdo z koordinátorů mohl 
jít zeptat na názor na podobu náměstí 
také těch, kteří se svými protesty nejvíce 
zasloužili o jeho zklidnění – tedy obyvatel 
Prahy 1, zejména Malostraňáků...

PRAŽSKÝ KURÝR

Web Zelených v Praze, 30. 5. 2017

JAKÉ BUDE MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ?
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KRÁTCE

VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Nádherné automobily byly k vidění 20. květ-

na v Opletalově ulici, kde si dali dostaveníčko 
účastníci XI. srazu a výstavy historických vozi-
del. Součástí akce bylo i připomenutí narozenin 
značek Praga a Tatra. Nechyběly ani motocykly 
a dorazil i tank Praga z roku 1938.  

PŘEDZAHRÁDKY SE ROJÍ 
Až 400 restauračních předzahrádek zpříjemní 

v letošní letní sezoně život v Praze 1. Tu „svou“ 
si tak může vybrat opravdu každý. 

KONEC CHÁTRÁNÍ 
Dům Na Kocandě (Křižovnická 14) má no-

vou fasádu, takže již nepatří mezi problémové 
zchátralé budovy v Praze 1. V současné době 
zde probíhá archeologický průzkum, který ob-
jevil historickou konstrukci, která podle vyjá-
dření investora bude zakonzervována a ucho-
vána v rámci stavby. Pokud nebude objeven 
další nález, budova s novými byty by mohla 
být dokončena koncem letošního roku. 
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VOLNÝ ČAS

?

?

?

?

?

?

?

PROCVIČTE SVÉ MOZKOVÉ ZÁVITY,
PŘEMÝŠLEJTE – A HLAVNĚ SE BAVTE!

1.

KTERÉ SLOVO NEPATŘÍ 
MEZI OSTATNÍ? 

PARNÍ VÁLEC, 
LOKOMOTIVA, TŘÍKOLKA,

 AUTO, LOĎ, BAGR 

3. 

VYPOČÍTEJTE: 

12 x 2
= ?

4 5

2.

DOPLŇTE CO NEJRYCHLEJI CHY-
BĚJÍCÍ PÍSMENA TAK, ABY VZNIK-

LA JEDNOTLIVÁ SMYSLUPNÁ 
SLOVA: 

 A)  K_ÁT_OV_AS_    

 B)  _OST_TE__A

 C)  V_TA_ET_O_V_T

?

Správné odpovědi 
naleznete na str. 3

4.

KTERÉ Z TĚCHTO MĚST 
NENÍ V EVROPĚ? 

HARPA, 
NERBÍL, 
GNEPKI, 

RAVATOS, 
NOLY
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VOLNÝ ČAS
Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba... TAJENKA
(Dwight David Eisenhower, bývalý americký generál a prezident)
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VOLNÝ ČAS

1 2 7

6 1 8

4 2 3

3 7 6 4

7

6 9 7 1

2 6 9

9 3 5

5 8 1

9 4 2 6

6 9 2

7 8 3

3 8

9 4 1 8 3

8 7

6 2 1

3 8 2

4 1 8 6
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SOUTEŽ

SOUTĚŽ O NEJROZTOMILEJŠÍ FOTO 
VAŠEHO PSÍHO MAZLÍČKA 

POKRAČUJE!

VYFOTOGRAFUJTE SVÉHO PEJSKA – A ZÍSKEJTE PĚKNOU CENU NEJEN PRO SEBE, ALE I PRO NĚJ! 

Snímky zasílejte do 31. srpna 2017 na adresu: 

kuryr@pha.top09.cz

Věcnou cenou budou oceněny tři nejzdařilejší snímky. Výherci budou vyrozuměni.
A nezapomeňte: hlavně roztomile! :-)

Nelinka (zaslal Milan Zinek)Enzovy 7. narozeniny (zaslal Přemek Veselý) Bessina (zaslala Zuzana Gedeonová)

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:
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VOLNÝ ČAS

MALINOVÁ SLAST 

pro 6 osob 
příprava 10 minut 

100 g malin 
1 lžička citronové šťávy
1 a půl lžíce cukru 
1 lahev sektu 

Rozmixujte všechny uvedené 
ingredience. Pomocí hustého 
sítka oddělte zrníčka. Do každé 
ze šesti skleniček dejte poměr-
nou část vzniklého koncentrátu 
a dolijte dobře vychlazeným sek-
tem. Pokud vám nějaké maliny 
zbyly, můžete jimi ozdobit okraje 
sklenek. 

KOKTEJL PRO HORKÉ 
LETNÍ DNY 
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VOLNÝ ČAS

Nejdelší 
cyklomaraton  
v Česku

www.cestazasnem.cz/maraton

„Metrostav handy cyklo maraton je již tradičně nejdelším 
cyklistickým podnikem v Česku. Jeho unikátnost ale tkví 
hlavně v tom, že týmy tvoří společně zdraví a handicapo-
vaní cyklisté. Stává se tak současně jedním z nejvýznam-
nějších integračních projektu v republice, s počtem cyklistů 
přesahujícím legendární Tour de France. Nejde zde v první 
řadě o medaile, tu dostane každý kdo projede cílem, ani 
o to, porážet druhé. V handy cyklo maratonu jde především 
o podporu myšlenky: jsme jedna společnost, táhneme za 
jeden provaz. Lidé na vozíku, nevidomí, amputovaní, nesly-
šící nebo z mozkovou obrnou tvoří týmy s lidmi bez han-
dicapu, společně překonávají obrovskou vzdálenost 2222 
km s časovým limitem 111 hodin. Cílem projektu je ukázat, 
že to jde. Že je možné fungovat jako tým, a to i v extrémních 
podmínkách. A pokud to jde zde, musí to přeci fungovat 
i venku na ulici! 

Maraton startuje 1. srpna v Břevnovském klášteře 
a 5. srpna, po projetí celé republiky, se opět vrací do 
Prahy. Cíl je umístěn na Praze 1 a oslavy a závěrečný 
ceremoniál v parku na Kampě. Otevřen je všem a zdar-
ma. Připraveno bude spousta zajímavých atrakcí, exhi-
bicí, trenažérů a expozic. Večer, po slavnostním vyhlá-
šení, vystoupí kapely Děda mládek ilegal band a Eddie 
Stoilow. Budeme rádi, když přijdete, podpoříte jezdce 
a užijete si s námi krásný sobotní den se spoustou zá-
bavy bez předsudků a bez rozdílů.“

1. srpna 2017 
Pod záštitou Oldřicha Lomeckého, starosty MČ Praha 1

Cíl: Kampa, Praha 1

Živě: Eddie Stoilov   & Děda mládek ilegal band

210x210.indd   1 02.06.2017   11:03:28
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cvičení pro ženy 
s   b e d ř i c h e m  r ý č e m

kondiční

Úterý a čtvrtek 
17.30-18.30
Lodecká ul. č. 2, 
Praha 1 
(v objektu Městské policie Praha 1)



Cvičení vede lektor 
Bedřich Rýč

Nejdelší 
cyklomaraton  
v Česku

www.cestazasnem.cz/maraton
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podmínkách. A pokud to jde zde, musí to přeci fungovat 
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ma. Připraveno bude spousta zajímavých atrakcí, exhi-
bicí, trenažérů a expozic. Večer, po slavnostním vyhlá-
šení, vystoupí kapely Děda mládek ilegal band a Eddie 
Stoilow. Budeme rádi, když přijdete, podpoříte jezdce 
a užijete si s námi krásný sobotní den se spoustou zá-
bavy bez předsudků a bez rozdílů.“

1. srpna 2017 
Pod záštitou Oldřicha Lomeckého, starosty MČ Praha 1
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210x210.indd   1 02.06.2017   11:03:28
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PRAHA

od starosty

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1

Zmrzlina
a vstupenka do Grévinu*

za 

vysvědčení
 pro žáky základních škol MČ Praha 1
 pro žáky

SE TEŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU V GRÉVINU- MUZEU VOSKOVÝCH FIGURÍN

Pat & Mat
*Vstupenka platí do 1. 7. 2017. Otevírací doba je 9.30-21.00. Adresa: Grévin Praha, Celetná 15, Praha 1. Děti do muzea smějí jen za doprovodu osoby starší 15 let, která má vstupenku za 369,- Kč (pro seniory 310,- Kč).

Od 9:00 do 12:00

30. 6. 2017

před ZŠ Vodičkova
(Vodičkova 22, Praha1)


