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Poznejte
místo
a vyhrajte
cenu!
Také v tomto èísle jsme pro vás pøipravili oblíbenou poznávací soutìž. Napište
nám, kde se nachází vyfotografovaná
pamìtní deska Ference Liszta.
Pište na: kuryr@pha.top09.cz, a to
nejpozdìji do 31. bøezna 2014. Výherci
budou vyrozumìni.

1. cena:

Fejeton

4–5 Události
V boji s hlukem radnice spojila
síly s podnikateli. Výsledkem
jsou konkrétní opatøení.

Tento sloupek píši u ranního
hrnku kávy po nìkolika málo hodinách spánku. Øízení vèerejšího
zastupitelstva se protáhlo až do
pozdních veèerních hodin.
Ve vzduchu je cítit nejenom jaro,
ale i blížící se èas komunálních
voleb. Nìkteré projevy zastupitelù zaèínají trochu pøipomínat
natøásání tetøeva hlušce v blízkosti samièky. A což teprve, když
se k nìkterému bodu dostaví zástupci sedmé velmoci
s kamerou. Projevy zaènou být tak teatrální a zanícené, že zaèínám mít obavy, aby se nìkteøí nezakousli do
mikrofonu. To by však asi nebylo to nejhorší, obèas se
i na divadle setkáme se špatným kusem. Mnohem více
mì však mrzí, že souèástí jednání zastupitelstva se èím
dál èastìji zaèínají stávat rovnìž osobní útoky.
Co s tím? Mohu na kolegy z jiných stran pouze morálnì apelovat, aby nesklouzávali k podpásovým krokùm
ani k laciným agitkám. Žádné opravdu úèinné nástroje
v rukou nemám... Za zastupitele TOP 09 nicménì slibuji,
že my se takto chovat nebudeme a že toto volební období dokonèíme s otevøeným hledím.

6–7 Téma
Letošní rok si pøipomínáme
nìkolik významných výroèí
vèetnì pádu komunismu.

8 Tenisová školka
Pokud se chcete nauèit hrát
tenis, sledujte novou rubriku,
jež vás provede prvními kroky.

10–13 Rozhovor
O aktuálním dìní jsme mluvili
s 1. místopøedsedou TOP 09
Miroslavem Kalouskem.

Veèeøe pro dva v restauraci v Praze 1

2. cena:

Dvì vstupenky do divadla

3. cena:

Poukaz do knihkupectví

Výherci z minulého čísla:
1. cena: Helena Pleslová
2. cena: Libor Hurník
3. cena: Milan Vicena
Výherci budou vyrozumìni.
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Správné odpovìdi ze strany 26:
1. druh odìvu; 2. 26; 3. EBEN (slova v levém sloupci mají význam i po pøeètìní pozpátku).

Oldřich Lomecký

14–15 Sebeobrana
Kurz sebeobrany pro naše
ètenáøe pøipravuje uznávaný
mistr a èlen TOP 09!

facebook.com/OldrichLomecky

twitter.com/OldrichLomecky

www.oldrichlomecky.cz
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27 Recept
Pochutnejte si na vepøových játrech pøipravených
podle našeho receptu.
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UDÁLOSTI

Proti hluku v centru
postupujeme společně

Ke zlepšení MHD v centru
by měl přispět minibus

Dobrá zábava ve večerních hodinách a klidný spánek místních obyvatel se při dobré vůli nemusí navzájem vylučovat.

Krùèek po krùèku postupujeme
v debatì o omezení hluku a dalších
problémových jevù v Praze 1. Po mediální „dìlostøelecké pøípravì“, kterou
obstaral koalièní partner, nastoupil
vìcný dialog se všemi, kteøí mají k tomuto tématu co øíct.
Pøi setkání, jež se uskuteènilo 27.
února na radnici, jsme se zástupci
podnikatelù a obyvatel naší mìstské
èásti mluvili o konkrétních návrzích,
jak zajistit lidem klidné spaní a pøitom
neomezovat podnikání absurdními
návrhy typu zavírací hodina v deset
veèer apod.
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Chtìl bych velmi podìkovat všem,
kteøí nejenže podepsali petici proti hluku, ale díky jimž také vzniklo
memorandum navrhující øešení neuspokojivého stavu. K øadì návrhù
vzešlých z memoranda – napøíklad
umístìní informaèních cedulí se sdìlením, že se návštìvníci Prahy 1 pohybují v zónì, kde je zakázáno pít
veøejnì alkohol – se radnice ráda pøihlásila. O nìkterých dalších budeme
muset ještì diskutovat.
Problémem je, že k memorandu se
nepøipojily zdaleka všechny podniky.
Jsem ale pøesvìdèen, že až se poda-

øí uvést do praxe všechna potøebná
opatøení, ani majitelé opravdu „zlobivých“ podnikù nakonec nezùstanou
stranou snahy zklidnit veèerní a noèní
život v naší mìstské èásti.
Málokdo chce být èernou ovcí –
a pak také platí to, že proti
nìkolika høíšníkùm se postupuje mnohem lépe než
proti plošné nekázni.

Zdeněk Skála
pøedseda bezpeènostní komise za TOP 09

Mìstská èást Praha 1
již delší dobu pøipravuje
zavedení linky minibusu,
která by propojila Malou
stranu od Nemocnice pod
Petøínem pøes Staré Mìsto, Nové Mìsto, Petrskou
ètvrť až na Florenc. Tato
informace, kterou zveøejnila média, vyvolala nebývalý ohlas u našich spoluobèanù a množí se dotazy,
kdy že to bude a zejména,
kudy minibus pojede.
Uvažovaná linka minibusu ve svém námìtu je
myšlenkou, se kterou pøišli už naši pøedchùdci na
radnici naší mìstské èásti
v minulém volebním období, a protože to je i podle našeho názoru zámìr
správný, pøistoupili jsme
aktivnì k jeho realizaci.
Rádi bychom, aby minibus
jezdil ještì v závìru letošního roku. V druhé pùli ledna se uskuteènila zkušební
jízda vzorkového minibusu, které se zúèastnili i zástupci Mìstské èásti Praha 1. Tato zkušební jízda
v praxi ukázala skuteènou
prùjezdnost ulic a ukázala
také v nìkolika pøípadech
i na nutné drobné korekce.
Minibus by se mìl stát integrovanou souèástí MHD
a výraznì by mìl zlepšit
dopravní obslužnost zejména Starého Mìsta,

Nového mìsta a Petrské
ètvrti, odkud je k nejbližší
MHD, zejména pro starší
a ménì pohyblivé spoluobèany, pomìrnì daleko. Minibusy by mìly být
také ekologické, a to v tom
smyslu, že by je nemìl pohánìt žádný spalovací motor, ale elektromotor, takže
by nemìly zatížit ovzduší
støedu mìsta škodlivými
spalinami. ROPID, jako regionální organizátor pražské integrované dopravy,
organizuje v souèasné
dobì výbìrové øízení na
dodavatele a provozovatele tìchto minibusù.
Trasa, která byla pøedbìžnì vybrána, vede od
Nemocnice pod Petøínem
pøes Malostranské námìstí a dále ulicí Letenskou
pøes Mánesùv Most do
Široké a Platnéøské ulice
a pøes Maiselovu, Jáchymovu a Paøížskou na Staromìstské námìstí. Odtud
pak do Dlouhé, Masné,
Rybné a Revoluèní. Zde
zatoèí do Truhláøské ulice a Petrskou ulicí na koneènou v ulici Na Florenci.
V opaèném smìru pojede
minibus po ulici Na Poøíèí
do Zlatnické a Soukenické
a pak pøímo do Dlouhé,
následnì vpravo do Rybné na Haštalské námìstí.
Bílkovou ulicí pak do Ši-

Minibus je velmi praktický dopravní prostředek.

roké a Žateckou do Kaprovy a na Mánesùv most.
Valdštejnskou ulicí potom
na Malostranské námìstí a dále do Karmelitské
a Vlašskou k Nemocnici
pod Petøínem. Ètenáøùm
se omlouváme za podrobnìjší výèet ulic na trase,
ale nejèastìjší dotazy našich spoluobèanù smìøovaly právì k získání informace, zda minibus pojede
poblíž jejich bydlištì.
Je tedy zøejmé, že minibus by mìl výraznì pøispìt, na celkem devíti zastávkách v obou smìrech,
k lepší dopravní obslužnosti významného a pomìrnì rozsáhlého území
Mìstské èásti Praha 1.

Naše mìstská èást se
bude na realizaci finanènì
podílet, a to pøedevším na
zøízení a oznaèení zastávek.
Do zaèátku pravidelného výjezdu prvního minibusu na trať je sice ještì
nìkolik mìsícù, ale jsme
názoru, že minibus opìt
pøispìje ke zkvalitnìní života na magickém území
naší historické mìstské
èásti. Držme si palce, aby
se nepøihodilo
nìco, co realizaci mùže odložit.
Ing. Jiří Veselý
radní pro dopravu za TOP 09
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TÉMA

Historické okénko
Letošní rok 2014 je
rokem mnoha významných událostí. Budeme
slavit 100 let od počátku
Velké války, uplyne 75
let od vypuknutí 2. světové války a v neposlední řadě oslavíme 25 let
od Sametové revoluce.
Letos projdeme mnoho
výročí, které mají jedno
společné – touhu Čechů
po svobodě. Zastavme
se na chvíli a vzpomeňme na události, které
pro československou respektive českou státnost
mají naprosto zásadní
význam. Pojďme dnes
zavzpomínat na
1. světovou válku.

6

Historické události v dobovém tisku...

Velká válka
„Bylo mým nejvroucnìjším pøáním, abych léta, která z Boží milosti
jsou Mi ještì dopøána, mohl zasvìtiti
dílùm míru a uchránil Svoje národy
pøed tìžkými obìtmi a bøemeny války….“ Takto zaèíná manifest rakousko-uherského císaøe Františka Josefa I. vydaný 28. 7. 1914, který zasáhl
do životù nejedné èeské i slovenské
rodiny. Mnoho synù vlasti se již nikdy nevrátilo, mnozí byli do konce
života zmrzaèení tìlesnì, nicménì
válka zanechala nesmazatelné stopy ve všech obyvatelích. Ve dnech
následných se na území mocnáøství
mobilizuje, avšak naši krajané jak ve
Francii, tak i na Ukrajinì (v tehdejším

carském Rusku) se rozhodli jinak.
V Paøíži probíhá demonstrace „Pryè
s Rakouskem!“ a hned vzápìtí národní spolek Sokol a Èeskoslovenský spolek Rovnost utváøí delegaci
pro jednání s francouzskou vládou.
O pár týdnù pozdìji už krajané rukují do Cizinecké legie, kde vzniká
Rota Nazdar. Zcela nezávisle, ve
stejném èase, ale na místì nìkolik
tisíc kilometrù vzdáleném, se místní
Sokolové snaží zabránit deportaci obèanù Rakousko-Uherska. Po
mnoho jednáních se jim podaøí vìc
témìø nevídaná. Nejen že nedojde
k deportaci zpìt do „nenávidìného“ mocnáøství, ale je jim umožnìno
vytvoøit vojenskou dobrovolnickou

sskupinu – v Kyjevì vzniká Èeská
d
družina.
Na stranì jedné vojáci v rakousk
ko-uherských barvách, ti, kteøí spatøøovali možnost vydobýt sebeurèení
v rámci monarchie, a na stranì druhé dobrovolci, nejprve v uniformách
h
sstátù Dohody a posléze v barvách
ještì neexistujícího Èeskoslovenska,
je
kteøí nejdøíve stáli proti Rakouskok
--Uhersku a teprve pozdìji bojovali
zza myšlenku samostatného státu. Za
hrdiny si troufám oznaèit obì strany.
h
Dnes se mùžeme jen dohadovat,
jak by dopadla vyjednávání Otcù
jja
zzakladatelù Èeskoslovenska, kdyby
zza „jejich“ myšlenku samostatného
sstátu nebojovali legionáøi. O vìhlasu
legií netøeba dlouze psát, zeptáme-li
le
sse Francouzù na bitvu u Arrasu, Italù
na Doss Alto, Ukrajincù na Zborov,
n
dostane se nám jednoznaèné reakce
d
o hrdinství našich vojákù. Dokonce
i v bolševickém Rusku se s našim
vvojskem pojí úsloví: „Luèše s èertami èem s Èechami vojevať! – Radìji
m
bojovat s èerty, než s Èechy!“
b
Hluboce se skláním pøed odvahou
našich bojovníkù za svobodu, kteøí
n
i s vìdomím toho, že výsledek války
je nejistý, hrdì nasazovali svùj život.
Bojovali za vizi našeho samostatnéB
ho státu i pøesto, že jim v pøípadì
h
vvítìzství Ústøedních mocností hrozil
ttrest smrti za vlastizradu. Vzpomeòme, v této souvislosti, našich sousem
dù jako byl napøíklad generál Václav
d
Petøík, velitel 9. støeleckého pluku
P
Karla Havlíèka Borovského. Možná
K
i vy znáte pøíbìh nìkterého z tìchto
hrdinù, sousedù èi pøíbuzných, proh
tto budu ráda, pokud se
o nìj budete chtít podìlilit. Pište na email tereza.
zzackova@praha1.cz

Tereza Žáčková Motalová
èlenka RO TOP 09
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SPORT

O ČEM SE MLUVÍ

Omezení hazardu

v Praze 1 v kostce
Zkuste se naučit hrát tenis! První krůčky v oblíbeném
sportu přibližuje místostarosta Jan Krejčí, který před lety
patřil mezi 500 TOP hráčů na světě. V dnešním díle prozrazuje,
jaké si pořídit vybavení.

Tenis vá školka

V dnešní dobì není problémem
sehnat jakékoli, i to nejlepší, vybavení, ale v pøípadì zaèáteèníkù
pochopitelnì postaèuje kvalita za
rozumnou cenu. Pokud s tenisem
zaèínáte, mohli byste se s veškerým
vybavením vejít do èástky 5000 korun. Doporuèuji navštívit nìkterý ze
sportovních obchodù a tam si celé
vybavení „nakoupit na klíè“.
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Pøi zkoušení tenisové obuvi doporuèuji silnìjší ponožku, která provìøí,
jestli boty opravdu pohodlnì sedí.
Samozøejmostí jsou sportovní ponožky, nikoli klasické.
Šortky si vyberte podle vlastního
vkusu, projdìte se v nich, udìlejte si
pár pohybù, abyste zjistili, jestli vám
vyhovuje jejich délka. Kdo chce nosit
delší šortky jako Rafael Nadal, smìle
do toho!
Trièko by mìlo dobøe odvádìt pot,
vyvarujte se èastého omylu zaèáteèníkù, kteøí si kupují bavlnu. Ta sice
dobøe saje, ale pot neodvádí. Sportovní trika z moderních materiálù tohle umìjí.
Kvùli slunci si kupte kšiltovku
a také tepláky do chladnìjšího poèasí. Nezapomeòte na potítko, které
zabraòuje stékání potu do dlanì.
Do tenisových zaèátkù doporuèuji

Pro kasina
platí nejpřísnější
pravidla.

Prohibice je
nesmyslné
řešení.

spíše lehkou raketu. Urèitì neprohloupíte, když si koupíte beztlakové
míèe znaèky Tretorn, které dlouho
vydrží (klasický míèek po otevøení
plechovky zhruba po dvou týdnech
zmìkne).
Na závìr si zakupte i švihadlo, posilovaè zápìstí, pøípadnì powerball.
O rozcvièení pøed hrou si povíme
pøíštì.

Všechna navíc
podepsala
zvláštní kodex.

Městská část
snížila počet
povolených
adres z 56 na 21.

„Díky pøijatým opatøením hazard
v Praze 1 nepøedstavuje sociálnì-patologické nebezpeèí
tak, jak nìkteøí øíkají. Kdo
tvrdí opak, hledá problém
tam, kde není.“

Radnice kasina
pravidelně
kontroluje.

Jan Krejčí, MBA
zástupce starosty
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ROZHOVOR

Miroslav Kalousek:
Obrana svobody je zásadní téma
Opravdová osobnost – tak lze bezesporu označit
1. místopředsedu
TOP 09 Miroslava
Kalouska, jehož
někteří velmi uznávají, zatímco jiní
zatracují. Jedno je
ale jisté: dlouholetý koryfej české
politiky jako jeden
z mála uvažuje
státnicky. Nejen
o tom více v rozhovoru tohoto čísla.

Letos na podzim uplyne pětadvacet
let od návratu demokracie do naší
vlasti. Jak toto čtvrtstoletí – jako člověk, který byl po celou dobu významně „u toho“ – hodnotíte?
Každý, kdo dokáže být jen trochu
objektivní, musí uznat, že posledních dvacet pìt let bylo nejšťastnìjším obdobím naší zemì.
Získali jsme svobodu a právo
naložit s ní podle svého. Svoji bezpeènost jsme zajistili vstupem do
NATO. Sdílíme spoleèné kulturní
hodnoty a spoleènou cestu k prosperitì se svými partnery v EU.
Jistì, nevyhnuli jsme se øadì chyb.
Vìtšina z nich má své morální pøíèiny. Pokøivená morálka z desítek let
komunistického bezpráví nás bude
doprovázet ještì nìkolik generací. To ale nic nezmìní na tom, že
v historii nenajdeme etapu takového blahobytu a bezpeèí, jakého se
nám dostalo za minulé ètvrtstoletí.
Budoucnost navíc máme pouze ve
svých rukou.

Jak byste zhodnotil současný stav
české společnosti?
Èásteènì jsem na to už odpovìdìl. Vìtšina problémù má svoje
morální pøíèiny. K negativním jevùm bych pøidal ještì malou sebedùvìru. Finanèní trhy, které pùjèují
vládám peníze, vìøí v naší budoucí
prosperitu nejvíce ze všech zemí
v regionu. Kdybychom si vìøili alespoò tolik, jako nám vìøí ti, kteøí nám
pùjèují.
Hlavní nadìjí pro budoucnost je

pak tvoøivost, pracovitost a fortel
èeských obèanù.

Co nabízí TOP 09 voličům v době,
kdy se boří systém politické soutěže
tradičních stran?
Doufám, že se nehroutí. Je zpochybòován tìmi, kteøí by si pøáli
jiné uspoøádání, než liberální parlamentní demokracii. Ta je totiž založena na volné soutìži politických
stran. Není to systém dokonalý
a bezchybný. Historie nás ale uèí,
že všechny alternativy omezí lidem
jejich práva a svobody. Obrana svobodného demokratického systému
je pro TOP 09 zásadní priorita.

Máte nějaký recept na to, jak zastavit trend, kdy před každými volbami
vznikají nesystémové strany, které
mají velké ambice a vzápětí se rozpadnou?
Jediný recept je vzdìlání a používání vlastního rozumu. Bez zapojení vlastní šedé kùry bude øada
lidí vždycky náchylná uvìøit populistickým slibùm a jednoduchým
øešením, které v realitì nemohou
fungovat, nebo fungují za mnohem
vìtší cenu, než je jejich pøínos.

V médiích se objevily fámy o údajných neshodách mezi TOP 09
a STAN. Můžete uvést na pravou
míru tyto zavádějící informace?
Karel
Schwarzenberg,
Petr
Gazdík i já jsme to pøesvìdèivì vyvrátili jako úèelovou lež, která mìla
poškodit naši spolupráci. Se zmì-
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ROZHOVOR
Na podzim nás čekají komunální volby. Prahu 1 vede
v tomto volebním období starosta z TOP 09 Oldřich Lomecký. Sledujete ze sněmovních výšin komunální politiku
v naší městské části, nebo
je to pod vaše „rozlišovací
schopnosti“?

nou vlastníka nìkterých médií
si budeme muset na úèelové lži
více zvykat a nepodléhat jim na
první pøeètení.

TOP 09 je od počátku spojena
s vámi a Karlem Schwarzenbergem. Jak blízko či daleko je chvíle, kdy váš silný tandem vystřídají jiní kolegové, a co to bude
znamenat pro „topku“?

Komunální politika je základna pro politické pozice politické strany. Je totiž nejblíže obèanùm a jejich každodenním
potøebám. Nemùže být proto
pod mojí „rozlišovací schopností“, ale v centru mé pozornosti. Mám radost z toho, že
Oldøich Lomecký je jedním
z nejschopnìjších komunálních politikù v TOP 09 a urèitì
nejlepší starosta, jakého Praha 1 kdy mìla.

Karel a já jsme takzvaní „otcové zakladatelé.“ V každé stranì
nastane chvíle, kdy zakladatelé
jsou vystøídáni. Kdy to nastane,
nevím. Vím ale, že TOP 09 je
dnes již vybudovaná standardní
demokratická strana se základnou schopných a zajímavých
osobností ve všech patrech politiky. I kdybychom skonèili tøeba zítra, nemám o budoucnost
TOP 09 obavy.

Pojďme k vám osobně. Kde berete energii na boj v politické
džungli?

TOP 09 sestavila do voleb do
Evropského parlamentu kvalitní
kandidátku. Jsou ale tyto volby
pro „topku“ opravdu tolik klíčové? A jak byste jejich význam porovnal s parlamentními volbami?
Každé volby jsou nesmírnì dùležité, protože si v nich
politická strana ovìøuje a obnovuje svoji legitimitu zastupovat ty obèany, kteøí jim vìøí.
Protože máme ambici a povinnost zastupovat národní zájmy
u spoleèného stolu se svými
partnery v EU, snažili jsme se
na prvních pìti místech kandidátky umístit skuteèné mezinárodní autority pro klíèové
oblasti. Tìmi jsou: bezpeèný
finanèní trh a ochrana vkladù,
jednoduchá evropská legislativa, ochrana životního prostøedí
a ochrana lidských práv. Personální zastoupení pro tato témata je na kandidátce TOP 09
bezkonkurenèní.
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Aè jsem byl všemi komunisty ve všech politických stranách oznaèován za veøejného nepøítele èíslo 1, mìl jsem
nejvíc preferenèních hlasù ze
všech kandidátù ve svém volebním obvodu (Støední Èechy). Dokud jsou lidé, kteøí si
vaši práci pøejí, má smysl tu
práci dìlat.

Máte nějaké koníčky? A co třeba
nějaké tajemství?

Miroslav Kalousek nemá o budoucnost TOP 09 obavy.

Mám rád klasickou hudbu, zejména operu. Raduji se
z toho, jak pod umìleckou taktovkou Jiøího Bìlohlávka roste
Èeská filharmonie na svìtovou
úroveò a tìším se na Pražské
jaro. Své stárnoucí svaly se
snažím udržovat na tenise a pøi
plavání. Tajemství? Kdybych
ho prozradil, už by to nebylo
tajemství. (usmívá se)
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KURZ SEBEOBRANY S BEDŘICHEM RÝČEM

7

Při střetu s útočníkem musíme vzít v úvahu klíčové faktory: dispozice útočníka, místo střetu,
okolní podmínky, má-li útočník zbraň, oblečení a obutí, čas a vedení boje. Jedině tak se lze
útoku úspěšně ubránit.
3

2

1

9

8
...a nápřah pravou rukou
k úderu sevřenou pěstí do
krku útočníka.

Po úderu následuje kop kolenem do
břicha...

Dokonččený ú
Dokončený
úder pěstí do krku.

10

Přepadení
útočníkem
ení úto
očníkem zezadu...
Nikdy nekontrolujte obsah peněženky na
veřejnosti. Někdo by vás mohl pozorovat.

4
11 Po úderu a kopancích odstrčíme

Pokud vás někdo pozoruje, peněženku rychle schovejte (totéž
platí u bankomatu).

12

5
…a naražení na zeď.

14

Před nárazem na zeď,
překřižte ruce před obličejem.

útočníka od sebe a seznámíme ho
s chodníkem...

...a ješ
ště přidáme
přidá kop do rozkroku.
ještě
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6
Vytočení...
en
ní...

...zá
...zároveň
ároveň s od
odstrčením přišlápneme
noh
nohu,
hu, aby byl tvrdší
t
dopad.

Než se útočník probere, tak jsme za
horama...
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SENIOŘI

Kvalita života seni orů – „home care“
Do oblasti zdravotnì-ošetøovatelské péèe vstoupil po sametové
revoluci nový subjekt. Domácí péèe
neboli home care znamená, že akreditovaná zdravotní sestra dochází
do domácnosti klienta a zde, místo
v nemocnici nebo v ordinaci lékaøe,
provádí odbornou ošetøovatelskou
péèi dle instrukcí ošetøujícího lékaøe.
home care je zejména zamìøena na
podporu navrácení zdraví a rozvoje sobìstaènosti po tìžké nemoci,
operaci èi úrazu. Mùže i zmíròovatí
utrpení u nevyléèitelnì nemocných
lidí a podobnì. Zdravotní sestry
v návštìvní službì též provádí odborné ošetøení, jako jsou pøevazy
ran, sledování kontroly krevního tlaku a pulsu, odbìry krve, podávání injekcí a infuzí, nácvik aplikace inzulínu
u nových diabetikù, rehabilitaci vèetnì nácviku chùze v chodítku, dopomoc pøi hygienì, ale kromì toho
poskytují i vysoce odbornou anesteziologickou ošetøovatelskou péèi
dìtí a dospìlých na lùžku. Nedílnou
souèástí této péèe je poradenství
seniorù i jejich blízkých a spolupráce
se všemi zdravotnickými obory. Poskytovateli domácí péèe bývají nejèastìji soukromé agentury, nestátní
zdravotnická zaøízení, soukromé
zdravotní sestry a církve.
Obèané èasto zamìòují domácí péèi se službou peèovatelskou,
ta zajišťuje bìžné denní úkony jako
napøíklad nákupy, donášku obìdù,
úklid domácnosti, rùzné pochùzky,
a to za pøedem dohodnutou finanèní
èástku hrazenou klientem. Poskytovateli takové péèe bývají zejména
obce nebo církve (katolická Charita,
evangelická Diakonie).
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Ne všichni senioři jsou na tom zdravotně a fyzicky tak dobře, aby se mohli účastnit pestrých aktivit, které pro ně připravuje Středisko sociálních služeb Praha 1 ve spolupráci s radnicí.

Naopak poskytování domácí péèe
je hrazeno zdravotními pojišťovnami, pokud tuto péèi pøedepíše lékaø
(ošetøující lékaø pøi propuštìní z nemocnice nebo praktický lékaø) nebo
pøímo klientem, napø. pokud èlen
rodiny, který ošetøuje dlouhodobì
nemocného, sám onemocní, jede na
dovolenou apod. Avšak i v tomto pøípadì lze èasto dohodnout péèi placenou pojišťovnou pøes home care
agenturu. Pojišťovna hrazení péèe limituje (max. 3 návštìvy/dennì). Èastìjší poskytování péèe pak lze zajistit
jako nadstandard za pøíplatek (u nìkterých agentur je možné dohodnout
i 24 hodinovou péèi/7 dní v týdnu).
Možnost domácí péèe není v laické veøejnosti dostateènì známá. Záleží tak èasto na pøístupu zdravotníkù, jestli pacienta správnì informují.

Nejèastìjším pøípadem je situace,
kdy pacient je propouštìn z nemocnice a vyžaduje krátkodobou èi déle
trvající odbornou ošetøovatelskou
péèi. Tuto péèi mùže pøevzít buï
praktický lékaø (což jej však v pøípadì více jak jedné návštìvy dennì
velmi zatìžující) nebo právì home
care.
Po domluvì s rodinou a posouzení
celkového zdravotního stavu pacienta, mùže lékaø vystavit pøi propuštìní
z nemocnice poukaz na domácí péèi
na dobu 14 dnù. V pøípadì potøeby
delšího trvání domácí péèe musí další indikaci provést praktický lékaø.
Praktický lékaø mùže indikovat domácí péèi i v pøípadech, kdy nejde
o pokraèování péèe po propuštìní
z nemocnice v trvání maximálnì na
dobu 3 mìsícù. Tuto indikaci však

lze opakovanì prodloužit (opìt vždy
maximálnì na 3 mìsíce). Domácí péèe tak mùže být poskytována
nepøetržitì po relativnì neomezenì
dlouhou dobu. Limitem je zde pouze smluvní vztah praktického lékaøe
s pøíslušnou pojišťovnou pacienta
a zmìny zdravotního stavu klienta.
Mezi úskalí zajištìní domácí péèe
patøí napø. situace, kdy se klient po
propuštìní z nemocnice nevrací do
své domácnosti, ale do domácnosti svých blízkých. Pokud je se zmìnou domácnosti spojená i zmìna
adresy, která znamená, že se klient
ocitne mimo dosah dosavadního
praktického lékaøe, vzniká èasto
èasová tíseò pøi pøeregistraci klienta k novému praktickému lékaøi
a s tím spojené problémy s vèasnou
indikací domácí péèe pøíslušným lé-

kaøem èi pøedepisování zdravotních
pomùcek. Poukazy k vydání pomùcek hrazených zdravotní pojišťovnou
totiž nelze vystavit za hospitalizace.
Vhodné je tedy vèas tyto kroky promyslet a konsultovat zajištìní následné péèe ještì pøed propuštìním
klienta jak s ošetøujícím nemocnièním lékaøem (co vše bude následovat) s novým praktickým lékaøem (co
je schopen a mùže zajistit) až po informování místnì pùsobící subjekty
poskytující domácí péèi, které z nich
mají volné kapacity k pøevzetí klienta
do své péèe.
Kontakty na domácí péèi mají
jak nemocnice, tak praktiètí lékaøi.
Cenným zdrojem informací je internet – do známých vyhledávaèù jako
je Seznam, Google aj. zadejte heslo
„domácí péèe“ nebo „home care“

a pøípadnì pøidejte název svého
mìsta.
Stárnutí (gerontogeneze, involuce) je pøirozený a biologicky zákonitý proces, bìhem kterého se snižují adaptaèní schopnosti a ubývají
funkèní rezervy organismu – v jednotlivých orgánech pøi nìm probíhají
zmìny degenerativní, morfologické
a funkèní. Avšak i stárnutí má svùj
vývoj – oproti minulým dobám se
dnes vìk okolo 60-80 let považuje
za období „raného“ stáøí, které se
vyznaèuje pomìrnì zachovanou autonomií. Senioøi ve 21. století bìžnì
pøispívají k sociálnímu životu i celospoleèenské produktivitì.
Pokud však dojde ke ztrátì autonomie, což je významný subjektivní
faktor hodnocení kvality života velmi
starých lidí, èímž myslíme omezení
nebo úplnou ztrátu pøijímat vlastní
rozhodnutí, vyrovnat se s jeho dùsledky, sledovat vlastní cíle, zejména pak urèovat smìr své existence,
je potøeba mít na blízku pomocnou
ruku. Mùže to být rodina, která je
dnes pod velkým tlakem nároèných
povinností, a i v tomto pøípadì to
mùže být zdravotní sestra, která vás
navštíví doma.
Domácí péèe je tak jedním ze
zpùsobù, jak v maximální možné
míøe podporovat lidskou dùstojnost,
umožòuje našim spoluobèanùm –
seniorùm – žít ve svém
pøirozeném
prostøedí
a být souèástí rodinného
kruhu ve zdraví i v nemoci.
Mgr. Karel Ulm, MPA
èlen RO TOP 09
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ŠKOLSTVÍ

FINANCE

Integrace? Ve školách to jde!
Možná to málokdo ví, zvlášť ti, co
ještì dìti nemají. Dnes se integruje
ve školách i školkách. Lékaøi i pedagogicko-psychologické poradny
diagnostikují problém a doporuèí
školní docházku do základní školy
nebo školy praktické. Druhá možnost je samozøejmì ta závažnìjší.
Vìtšina škol se v dnešní dobì mùže
„pochlubit“ integrací žákù, kteøí se
úèastní normální školní docházky.
Vìtšina z nich má skvìlé pomocníky,
a to jsou asistenti pedagogové. Neplést si s ostatními asistenty, které si
bìžnì hradí rodièe. Tato profese je
však ještì dnes málo a špatnì ocenìná. Mnoho z rùzných poruch není
natolik závažných, aby bránily ve
školní docházce, ale bez kvalifikované pomoci na to dítì nestaèí. Stát
bohužel nevynakládá dostateèné
èástky z rozpoètu na platy asistentù
pedagogù a zkvalitnìní možnosti se
uèit pro tyto dìti. Skoro žádné škole
nestaèí peníze na úvazky, které by
potøebovala pro to, aby mohla, majíc na to kapacitu, zaplatit tolik asistentù pedagogù, kolik by potøebovala. I v Praze 1 naše školy integrují.
A nemluvím jen o tzv. ADHD (neposedné, hyperaktivní èi zlobivé dítì),
jsou to dìti napø. s lehèím autismem,
èásteènou slepotou nebo ménì závažnými poruchami sluchu nemluvì
o poruchách v chování zpùsobených
závažnými problémy v rodinách
apod. – a není jich málo!
Chápu rodièe, kteøí odmítají dát
své dìti do praktické školy (døíve zvláštní), pro nì jsou normální! A je to tak nebo by to tak mìlo
být! Osobnì jsem pøesvìdèená, že
mnoho tìchto zdravotních poruch je
více než sluèitelných s bìžnou školní docházkou, pokud mají nìkoho
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Proč obchodovat
Obchodování nabízí
možnost zvolit si svobodně pracovní dobu,
vydělat (nebo prodělat)
hodně peněz, být odpovědný jenom sám sobě,
užít si pocitu vítězství
(není většího důkazu
o správnosti úsudku než
vítězství nad trhem),
mít možnost se neustále
zlepšovat...

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1 sídlí ve Francouzské ulici č. 56.

na pomoc. Je smutné, že ti, kteøí
rozhodují, se o tomto problému stále jen baví, vedou odborné diskuse,
ale nikdy to nikam nevede. Trvá to
již spoustu, co naše vyspìlá spoleènost odborníkù ví, jak øešit podobné
situace, ale proè se sto stále nedá
dotáhnout dokonce? Zlepšit kvalitu života rùznì postiženým lidem je
tøeba zaèít již od školních let. Dìti,
které se dokážou i pøes svùj handicap pøizpùsobit tzv. normálnímu
a bìžnému kolektivu ve škole, mají
výhled na lepší budoucnost. Budou
se cítit „stejní“ a ne „jiní“, budou
sebejistìjší a samostatnìjší, nebudou se stydìt! A pøínos, který to má
pro jejich „zdravé“ spolužáky, si asi
všichni dovedeme pøedstavit. V naší
spoleènosti se naše dìti dnes již
bìžnì uèí a stýkají s ostatními národnostmi. Školy jsou multietnické,

ale zdravotní postižení takové to
„jiné“, na to si musí zvykat. Chodit
spoleènì do školy je nauèí toleranci,
respektu a tomu, že je normální pomáhat a být ohleduplnými. Základ je
vždy v dobré rodinì, ale i moderní
škola by mìla pomáhat. Øeditelé
škol by se již nemìli dostávat do té
nepøíjemné situace, kdy jsou to oni,
kteøí aè to dítì má doporuèeno, jsou
nuceni ho odmítnout jen z finanèních dùvodù.
Doufám, že se to brzy zmìní
a pøeji všem dobrým, trpìlivým a stále doufajícím
rodièù, aby to nevzdávali.
Hodnì štìstí!

Karolina Polverini
radní pro školství a mládež za TOP 09

Dobrý obchodník je realista.
Úspìšné jsou jen ty obchody, které potvrdí vývoj na trhu. Myšlenka
mùže být sebelepší, pokud jde však
trh proti vám a prodìláváte, je potøeba se rozhodnout jinak. Pokud
obchodník bude pokraèovat v „boji
proti trhu“ a ze svých chyb se nepouèí, jeho kariéra skonèí tím nejjednodušším zpùsobem – dojdou mu
peníze.
Každý dobrý obchodník musí mít
tøi základní pøedpoklady: vyrovnanou psychiku, logický systém obchodování a dobrý plán øízení hotovosti. Obchody musí být založeny
na jasnì definovaných pravidlech
a tato pravidla se musí dodržovat.
Pokud obchodujeme, pustili jsem
se do soutìže s nejživìjším mozkem na planetì; jestliže dáme svým
emocím možnost, aby pøevzaly
kontrolu nad obchodováním, zpùsobíme si velké problémy.

Kterých chyb je potřeba se vyvarovat?
Každý èlovìk má sklon dìlat chyby. Touto problematikou se zabývá
èást psychologie specializující se na
kognitivní chyby úsudku. Zde uvádím
nìkolik oblastí, se kterými se každý
obchodník pøi rozhodování potká:
* Ukotvení rozhodnutí: všeobecná tendence èlovìka spoléhat se pøi
rozhodování na jednu, individuální
skuteènost, které pøikládá subjektivní
dùležitost.
* Stádní chování: tendence vìøit nìèemu proto, že to øíkají nebo dìlají
ostatní.
* Tendence vidìt sám sebe jako
ménì náchylného k omylùm, než jsou
ostatní.
* Konfirmaèní omyl: tendenci interpretovat nové informace tak, že potvrzují pùvodní rozhodnutí.
* Denominaèní efekt: tendence utrácet vìtší sumy penìz, pokud jsou
denominovány v menších jednotkách
(sumách).
* Omyl v rozlišování: chyba pøi posuzování rozdílnosti dvou možností,
pokud jsou posuzovány vzájemnì,
oproti situaci, kdy jsou posuzovány
oddìlenì.
* Chyba v oèekávání: tendence pøijímat, vybírat a publikovat jen ta data
a informace, které potvrzují pøijatou
teorii, a odmítat ta, která jsou s ní
v rozporu.
* Chyby v zamìøení pozornosti pouze na jeden aspekt a pøehlížení jiných
aspektù problému.
* Efekt zamìøení se: chyba, pøi níž vyhodnocujeme informace podle toho,
v jaké formì jsou nám pøedkládány.
* Iluze kontroly nad vývojem: chyba,
pøi níž si pøisuzujeme vìtší kontrolu

nad budoucími jevy, než skuteènì
máme.
* Informaèní omyl: tendence vyhledávat i takové informace, které nemají
vliv na vývoj daného procesu.
* Iracionální eskalace: sklon k tomu
navyšovat investici pøesto, že nový
vývoj ukazuje, že byla pravdìpodobnì chybná.
* Averze ke ztrátì: rozhodnutí ukonèit špatnou investici a pøiznat ztrátu
se jeví pøíliš znepokojující, takže radìji
ztrátu necháme prohlubovat.
* Iluze penìz: tendence orientovat
se spíše na velikost èísla vyjadøující
sumu penìz, než na jejich kupní sílu.
* Omyl negativismu: tendence dávat
vìtší význam špatným než pøíznivým
zprávám.
* Ignorování pravdìpodobnosti:
chyba, pøi níž je podcenìna pravdìpodobnost jiného možného vývoje
v situaci, kdy se rozhodujeme a nemáme úplné informace.
* Pøesvìdèování se po uskuteènìném obchodu, že rozhodnutí bylo
dobré pøesto, že si tím nejsme jisti.
* Reaktanèní omyl: sklon k tomu
dìlat opak toho, co nám nìkdo radí,
abychom si dokázali, že máme svobodu v rozhodování.
* Semmelweisuv reflex: tendence
popírat takové informace, které odporují obecnì pøijaté teorii.
* Snìní: sklon dìlat taková rozhodnutí, jehož pøíjemné výsledky v budoucnosti si
rádi pøedstavujeme, ale
která nejsou v souladu
s racionálním oèekáváním.
Ing. Igor Kocmánek
zastupitel za TOP 09
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PRÁVNÍ PORADNA

JAZYKOVÝ KOUTEK

Patří do světlíku roura?
Dotaz:
V posledních letech dochází èasto k situaci, že odkouøení plynových spotøebièù,
místo toho, aby byl vyvložkován komín, se
øeší plechovou rourou vyvedenou svìtlíkem.
Takže ze støechy trèí nìkolik metrù plechových trubic, každá jiné délky a sklonu. Krom
toho, že to není estetické, zajímá nás otázka
právní. Svìtlíky jsou nepochybnì spoleènou
èástí domu, za kterou je odpovìdné SVJ,
kterého se však instalující kominíci neptají.
Má být k tomuto použití spoleèných prostor
souhlas SVJ, dá se použití svìtlíku zabránit,
nechat odstranit nebo alespoò ve prospìch
SVJ zpoplatnít nebo si i po letech hrajeme
na to, že je všechno všech?

Máme tu výhodu, že regionální
organizaci TOP 09 v Praze 1 zastupuje v parlamentu její èlen PhDr.
Daniel Korte, profesí klasický filolog. Bylo by høíchem toho nevyužít,
a proto pro vás v Pražském kurýru
pøipravuje pravidelný jazykový koutek.
Své dotazy zasílejte na adresu
kuryr@pha.top09.cz.

Dotaz:
Poslednì jste zmiòoval mj. vlašský ryzlink. Vlašský jste obsáhle
vysvìtlil, ale co je to ryzlink (co do
pùvodu tohoto slova)? A co názvy
ostatních odrùd? Tramín, Veltlín,
cabernet. chardonay, merlot – jsou
to náhodné shluky písmen nebo je
v názvu zašifrováno nìjaké sdìlení?

Odpověď na zaslaný dotaz:
Svìtlíky samozøejmì jsou spoleènou èástí
domu, ale souhlas SVJ s instalací odkouøení
plynových spotøebièù si musí spoleèenství
vyhradit ve stanovách, které bude muset každé spoleèenství upravit a pøizpùsobit novému
obèanskému zákoníku. Je nutné postupovat
v souladu s § 1208 písmeno i) o.z. které dává
spoleèenství možnost mnoho dosud sporných
vìcí striktnì stanovami upravit. Navrhuji proto, aby spoleèenství jasnì stanovilo, že èlen
spoleèenství musí žádat výbor spoleèenství,
jako statutární orgán(§ 1205 o.z.) o písemný
souhlas s instalací odkouøení. Pøi výmìnì kotle
je od ledna 2014 povinná nová revize kouøových cest, ale partnerem revizní firmy vždy byl
a nadále bude pouze vlastník bytu. Pokud tedy
ve stávajících stanovách nebyl souhlas SVJ
upraven, nelze stávající odkouøení odstranit
s výjimkou naøízení památkáøù, kteøí tuto pravomoc jednoznaènì mají! Závìrem doporuèuji
spoleèenství, jehož hlavním úkolem je zajišťování správy domu, striktnì provádìt 1x roènì
revize plynu ve všech bytových jednotkách.
Vlastníci jednotek péèi o plynové spotøebièe
a jejich odkouøení velmi podceòují a smrtelných nehod každým rokem pøibývá.
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Ten náš jazyk, safraporte...
Ještěže je tady Korte!

JUDr. Monika Krobová Hášová,
advokátka a zastupitelka hl. m. Prahy za TOP 09

Odpověď:

PhDr. Daniel Korte

Zajímavý dotaz, byť je zjevnì urèen spíše encyklopedistovi než filologovi. Ale protože je zøejmé, že
s tazatelem mì spojuje záliba ve
vínu, pokusím se odpovìdìt. Ryzlink (nìm. Riesling) pochází z Porýní
(Rheingau), jeho název je dokumentárnì doložen již od 15. století v rùzných grafických podobách (Rießlingen, v Alsasku Russelinge,
Rissling). Nárok na pojmenování si
dìlá rakouské Wachau, kde se nalézá místo (vinièní trať) Ritzling, ale to
je pouze spekulace. Ani etymologie,
která odvozuje Riesling od slovesa
rieseln, „poprchávat“, „zavlažovat“,
není pøíliš pøesvìdèivá.
Naproti tomu jména dalších dvou

poslanec za TOP 09

odrùd z dotazu, tramín a veltlín, jsou
jasná, dostala jméno podle místa
pìstování: Tramin (nìm., it. Termeno) je mìsteèko v Jižním Tyrolsku
(Alto Adige), jedete-li do Itálie pøes
Brennerský prùsmyk, stojí za to se
tam zastavit – je to kousek od
dálnice cca 80 km pod Brixenem.
Ovšem pùvod této révy je rovnìž nejasný, je prastará, pochází patrnì již
z øímských dob. A název „veltlínské“
je odvozen od jména alpského údolí
v Lombardii pøi hranicích se Švýcarskem (nìm. Veltlin, it. Valtellina,
lombardsky Valtulina), odkud mìlo
pocházet veltlínské èervené; pojme-

nování se až v 19. stol. pøeneslo na
veltlínské zelené, jež je autochthonní
révou z Dolních Rakous.
Cabernet je oblíbená réva s mnoha odrùdami, z nichž nejrozšíøenìjší je èervený Cabernet Sauvignon.
Slovo – jakož i odrùda – cabernet
pochází z oblasti Médoc v regionu
Bordeaux, poprvé se zmiòuje až
r. 1866. Základem slova je patrnì
latinské caput, „hlava“, tj. „hlava
révy, dávající èervená vína“, zatímco
druhá èást pojmenování je odvozena od fr. sauvage, „divoký“, „divoce,
tj. volnì rostoucí“, èímž se chce øíci,
že Cabernet Sauvignon vznikl køížením s divokou odrùdou. Rovnìž
merlot pochází z Bordeaux, je to vykøížená réva, jeden z jejích rodièù je
cabernet, takže také dává èervené
víno. Její bobule jsou malé ve velkých hroznech, brzy se zabarvují do
modra a plnì dozrálé nabývají èernomodrého lesku. A podle tohoto
vzhledu dostal merlot své pojmenování: pták kos (fr. merle) je zabarven
podobnì – a navíc si s gustem pochutnává na jeho bobulích.
A chardonnay? Tato starobylá odrùda vzniklá samovolným køížením
pochází z Burgundska, název je odvozen od obce téhož jména, jehož
pùvod je latinský: za øímských dob
se jmenovala Cardonnacum, což
mùže být odvozeno od lat. cardo,
carduus, „bodlák“, znamenalo by to
tedy „místo porostlé bodláky“.
Tak, a teï víme, co pijeme. Nuže:
na zdraví, prost, a notre santé, cincin, lechajm!
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GLOSA

NEUNIKLO NÁM

Vá žně nevážně
Mgr. Kristina Farris
èlenka RO TOP 09

„Pořád se něco děje.“ Slavnou větou z jedné ze scének Miroslava Donutila uvádíme tradiční rubriku, která mapuje legrační a absurdní výroky a texty, jimiž byli
v minulém období obšťastněni obyvatelé Prahy 1. Tentokrát v tomto směru jasně
vítězí ODS, která zjevně spoléhá na to, že tři roky v opozici stačily k tomu, aby
lidé zapomněli na úžasné persony v jejích řadách a výkony někdejších radních.

DEJME NAŠIM DĚTEM ŠANCI
Za èlovìka by mìly hovoøit primárnì èiny, což znamená, že øeè není ve finále tak dùležitá. Zdá se však, že
tento názor nesdílí spousta mých politických kolegù
napøíè politickým spektrem, kteøí jakoby otevírání
dutiny ústní považovali, za hlavní cíl veškerého politického snažení. Možná doufají, že dokonale vyèištìná
dutina ústní musí být náležitì marketingové podpoøena a nezbývá, než ji prodávat, kde to jen jde. Následnì se v této èinnosti sami mezi sebou podporují a kdo
mluví nejdéle a nejhlasitìji, o obsahu nemluvì, tak se
zjevnì èasto cítí jako alfa samec, kterým chtìl vždy
být, ale kupodivu se nezdaøilo. Naštìstí naše politická
scéna tìmto jedincùm nabízí prostor, kde každý má
právo se vyjádøit v jakémkoli rozsahu a to opakovanì
a neomezenì. Jsem slyšet, tedy se cítím dobøe a koneènì mám pocit, že ke mnì smeèka vzhlíží. Smeèka
nevzhlíží, jen tiše trpí a doufá, že jednou musí pøijít
pravidlo omezení, které kolegy utne a bude je motivovat èinit, namísto procvièování èelistních kloubù. Tito
drazí kolegové opomíjejí skuteènost, že jejich úkolem
je pøinášet problémy z rùzných úrovní politického
svìta, ale zároveò i návrhy øešení. Uvìdomování si nedostatkù, které nás obklopují a upozoròování na tyto,
je jistì pøínosné, ale je to teprve první krok k tomu,
aby se vìci pohnuly a zmìnily k lepšímu. Dalším
krokem musím být návrh možných øešení a hlavnì
pak veškerá práce, která ke kýžené zmìnì vede. Zdá
se však, že vìtšina kolegù, kteøí se pohybují na druhé
úrovní politického spektra, mùžeme sice již považovat
za vyšší ligu, nicménì stále dost daleko od politické
extraligy. Pro zjednodušení si rozdìlme politiky do 4
kategorií:
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1. Žvanil – nemá vlastní názor, neustále se na nìco
ptá, dlouze hovoøí a nechce být pøerušován.
2. Kritik – zná všechny problémy a je schopen strávit
dlouhé hodiny upozoròování na neutìšený stav svìta.
3. Teoretik – Navrhuje øešení problémù, které sám
pøináší, ale daným øešením není sám ochoten nic dát.
4. Øešitel – Je vykonavatelem øešení problémù z jeho
vlastní „dílny“ èi dílny ostatních.
Kategorie 4. je ideální, leè vzácná, avšak lehce
mìøitelná, tady rozhodují výsledky. Jedním ze zásadních výsledkù úspìšného øízení Prahy 1 je zcela
jistì kontinuální zavádìní pøedškolní pøípravy do
základních škol. Tzv. 0 roèníky je dnes možné objevit ve 4 základních školách rozptýlených po rùzných
koutech Prahy 1. 0 roèníky jsou ideálních øešením
pro stále vzrùstající trend odkládání školní docházky,
pøevážnì na základì žádostí samotných rodièù. Dítì
se zde nemusí vyrovnávat s nároèným pøechodem
z prostøední plného her do prostøedí plného povinností. Pøechod je díky 0 roèníku pozvolnìjší, dítì si
stále hraje a prostøednictvím hry se uèí, ale zároveò je
pomalu uvádìno do školního svìta, kdy plní povinnosti vyplývající z úèasti ve tøídì. Je zde vìtší prostor
s dítìtem diskutovat, dám mu tedy prostor vyjádøit se
a vytváøet si povìdomí o tom, kdo je. Cílem nultého
roèníku je zároveò vzbudit v dítìti zvídavost, zájem
o nové znalosti a dovednosti, a to nenásilnou, pozvolnou formu, bez tlaku na vysoké výkony. Dejme
našim dìtem šanci využít této pøíležitosti pøipravit se
na životní zmìnu, poznat nové kamarády v menších
tøídách a pomoci jim zaèít objevovat všechna kouzla
svìta již v 0 roèníku.

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

I v Èeské republice jsou svoboda a demokratický rozvoj vážnì ohroženy.
Pozorujeme snahy o jejich omezování, ať už ze strany tuzemských oligarchù, èi zastáncù pøedlistopadového režimu...

Je pravda, že ODS vèetnì poboèky v Praze 1
nemá oligarchy, protože její kmotøi takových
výšin nedosahují. Nechvalnì známá jména však
publikují v Jednièce. A zatímco oligarchové
mìnící dìjiny obèanským demokratùm vadí,
jejich kmotøi a kmotøíèci, kteøí „pouze“ rozkládají
demokracii jako rakovina, už nikoli...

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

V majetku mìstské
èásti stále zùstává
øada nebytových prostor, které se nedaøí
pronajmout.
Jsou prázdné a chátrají. My jsme tyto nebytové prostory nabízeli k pronájmu velmi
aktivnì, souèasná radnice je v tom bohužel
pasivnìjší...

Pražský kurýr

Pražský kurýr

O tom, jak se s nebytovými prostory nakládalo
za dob panování ODS
nad touto oblastí, se
dodnes v Praze 1 vyprávìjí legendy. Jestliže
titíž lidé dnes kritizují
souèasné pomìry a tøeba i obèasné chyby, je
to podobné, jako kdyby
Alexandr Lukašenko
pouèoval Evropu o lidských právech.
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
Jedna z nejrušnějších křižovatek v Praze se...
MEN, TAT

TOPIVO

VELKÝ
PŘEDSTAVENÝ
PES (EXPRES)
KLÁŠTERA

DRUH
PAPOUŠKA

NĚM. ČIN

NEVIDOMÁ

HRÁT FOTBAL

KNIHA

ZPĚVOHRY

NEOBDĚLANÝ
POZEMEK

ZBYTEK
POKÁCENÉHO
STROMU

VODIČ
ELEKTŘINY

DOVEDNOST

HLADOVÁ

JMÉNO
DESTINNOVÉ

AŽ NA

SEVEROVÝCHOD

ZKR.
ČES. ARMÁDY

NÁHODNĚ
VYBÍRATI

SLOVEN.
JINAK

ŘÍMSKÝCH
1950

NOČNÍ
PTÁK
JINAK

HRANIČNÍ
POPLATEK

PENĚŽNÍ
OBNOS

OBLÁZEK

RIZIKO

VÝKVĚT

DOMÁCKY
IVA

CHUDO

POVRCHOVÝ
DŮL

PROVDAT

SPZ JESENÍK

DOMÁCKY
OLDŘICH

VE VĚTŠÍ
VZDÁLENOSTI

KOČKOVITÁ
ŠELMA

VÝRAZY
OBLIČEJE

ZÁBAL

PURPUR

BÁSNÍK

POLICEJNÍ
AUTOMOBIL
(ZAST.)

ZÁŠKUB
V OBLIČEJI

UVÁDĚT
DO VARU
PUTOVÁNÍ

STŘELNÁ
ZBRAŇ

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

ŽENSKÉ
JMÉNO
(13. 1.)

JAKÉ
MNOŽSTVÍ

BOVDEN

NĚM. ČLEN
URČITÝ

JEDNOTKA
TLAKU

2

8

6

3

8

7

3

6

1

2

7

5

1
2

4

2

6

3

NÁZEV
HLÁSKY

PŘEDLOŽKA

VERDIHO
OPERA

5

1

MUŽSKÉ
JMÉNO

DATLOVITÝ
PTÁK

ŽENSKÉ
JMÉNO
(13. 8.)

VYZNÁNÍ

LOTYŠSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

MILOSTNÁ
BÁSEŇ

4

6

STŘEDOVĚKÝ
KOČOVNÍK

LEGRACE
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NIKOLI
POUZE

RYCHLÝ
MÍHAVÝ
POHYB
DÍLENSKÉ
STOLY

ČESKÉ
AEROLINKY

JMÉNO
ŠIMŮNKA

8

KOBYLA

NÁŠ
BRANKÁŘ
KUBÁNSKÉ
CIGARETY
(ZNAČKA)

ŠVÉD.
SKUPINA

KYT

ŽENSKÉ
JMÉNO (1. 12.)

ZN. JEDNOTKY
PRÁCE
(KALORIE)

MPZ CARLOW
(VB)

PŘÍTMÍ

4

DÍLO M. PUZA
PRYČ

1

5

6

ZN. MANGANU

KÓD
NIZOZEMÍ

7
8

DOMÁCKY
ELIŠKA

PŮDA

MRAVOKÁRCE

PROVÁDĚTI
VOLBU

GUSTO

POPĚVEK

HUDEBNÍ
ZNAČKA

ANGL. ZÁPOR

JAPONSKÝ
SPORT

NÁZEV
HLÁSKY
S

JIŽNÍ
PLOD

SLOVEN. JAK

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

TAJENKA
STEH

AMER.
KOSMOLOG.
SPOLEČNOST

TMAVÝ
OBLAK

FOTO.
STOJAN

TNOUT

OSPRAVEDLNĚNÍ

ČÁSTI
DOMU

OBLOUZNĚNÍ
(ZAST.)

VÝRAZ
POCHOPENÍ

FILMOVÁ
HVĚZDA

SPZ
SOKOLOVA

KARETNÍ
BARVA

NÁZEV
PÍSMENE Ř

VYSOUKAT
(RUKÁVY)

ŘÍMSKY
499

4

1

9

3

5

1

2

15. DEN
MAYSKÉHO
MĚSÍCE

7

9

MUŽSKÝ
HLAS
ČASOPIS
PRO ŽENY

2

VESPOD
KÓD NĚM.
MARKY

5
ČÁST DNE

4

KOPNUTÍ

MENŠÍ
DŮM

UZENINY

KOŇSKÉ
MASO

BOBIZAČNÍ
SLABIKA

KILOBYTE

PŘEDLOŽKA

OCHOTNO

POŠTOVNÍ
ZÁSILKA

DRUH
PAPRIKY

POLOVIČNÍ
KOV

DOMÁCKY
OTAKAR

SLOVEN.
OSTŘE,
BŘITCE

PŘÍBUZNÝ

POČETNÍ
VÝKON

3

KLEKÁNÍ

3
8
1

4
6

4
8
2

5
1

4
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RECEPT

DOTAZNÍK
"

Vepřová játra

Napište, co vám v Praze 1 vadí!
Jak jsme slíbili v minulém čísle Pražského kurýra, přinášíme anketní lístek, jehož cílem je zjištění vašich
názorů na život v naší městské části. Pokud se chcete této ankety zúčastnit, vyplňte, prosím, dotazník a zašlete nám jej poštou na adresu RO TOP 09 Praha 1, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1-Malá Strana.
Nebo se body dotazníku volně inspirujte a své připomínky, názory a nápady napište jednoduše do e-mailu
a pošlete na adresu: kuryr@pha.top09.cz.

à la Aretina

1. Co mi v Praze 1 nejvíce vadí?
SUROVINY:

2. Co se mi v Praze 1 nejvíce líbí?

500 g vepøových jater,
2 stroužky èesneku,
2 lžièky kmínu,
2 bobkové listy,
1 lžièku pepøe,
5 lžic olivového oleje,
4-5 lžic olivového oleje,
1 dcl èerveného vína,
sùl

3. Jsem celkově s životem v Praze 1 spokojen/a, či nikoli?

4. Cítím se v Praze 1 bezpečně?

POSTUP:
Játra nakrájíme na plátky a stoèíme je do podoby
malých míèkù, které zajistíme špejlemi.

5. Jsem spokojen/a s občanskou vybaveností?

Vložíme je nejlépe do keramického hrnce, pøidáme èesnek, koøení a olej.

6. Co si myslím o práci radnice Prahy 1?

Asi 10 minut vše opékáme, pak podlijeme vínem
a dalších 10 povaøíme, až se tekutina takøka vysmahne.

7. Dokázal/a bych se odstěhovat z Prahy 1? Z jakého důvodu?

Tenhle postup je moc krátký, takže ho musíme ještì nìèím vyšperkovat. Lepší než špejle by byl celý
stonek uschlého divokého kmínu.

8. Věk / pohlaví / čtvrť

TIP!

"
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"

IDEÁLNÍ PØÍLOHOU JSOU BÍLÉ DUŠENÉ
FAZOLE KOØENÌNÉ ŠALVÌJÍ.
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Procvičte své
mozkové závity,
přemýšlejte – a hlavně se bavte!
?

1.
Co je to SARONG?
a) Dušené hovìzí
b) Balkon
c) Ovoce
d) Druh odìvu
e) Jezero

?

?

2.

Které číslo patří
na místo otazníku?

12 + 6 : 2 + 1 x 5 + 6 = ?

3.

?

Vyberte slovo z pravého sloupce,
které patří do levého sloupce:

?

LOM
OMEN
KUS
ETAN
?

KOLEM
MEZE
EBEN
RYBA
DRAK

?

?

?
Správné odpovědi
naleznete na str. 2

