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Část výtěžku z každého poháru půjde na charitativní účely – výrobu hraček pro děti se zdravotním znevýhodněním. 
Tyto hračky budou k vidění i vyzkoušení během výstavy „Léto plné hvězd“, která bude i letos 

vedle Karlova mostu, na Dražického náměstí č. 10/65, od 1. července do 28. srpna. 
Více o gelato show se můžete dozvědět na www.lafantasia-praha.cz.

Léto je doslova za dveømi 
a s ním se do Prahy 1 blíží nejen 
(snad) proslunìné dny, ale také 
davy zahranièních turistù. Pro 
øadu z nás, obyvatel Prahy 1, 
jde pøitom o obtìžující fenomén, 
který se každý rok opakuje. 

Od svých sousedù a pøátel vím, 
že nìkteøí si bìhem hlavní turis-
tické sezony pøipadají jako hosté 
ve vlastním mìstì. Pøímo v srdci 

mìsta se kvùli turistùm nelze hnout, jazykový babylon 
na mnoha místech pøehlušuje naši mateøskou øeè...

Pøesto má tato „invaze“ svùj nezpochybnitelný vklad. 
Turistický ruch pøináší do Prahy peníze, jež po putová-
ní pøíslušnými penìzovody hlavního mìsta a pražské-
ho magistrátu konèí také v naší mìstské èásti. Za tyto 
fi nance pak mùžeme opravovat chodníky, kultivovat 
zeleò, opravovat školy apod. 

Mìstský èlovìk se prý dìlí na dva typy: jeden mìsto 
pøijímá pouze jako rezervoár všech svých potøeb, 
zatímco druhý se zajímá o vše, co se kolem dìje, chce 
být aktivním obèanem a patriotem. Z drtivé vìtšiny 
potkávám ty z vás, kteøí patøí mezi patrioty. Buï mám 
neuvìøitelné štìstí na setkání s kvalitními lidmi – nebo 
je to skuteènì vìtšinová realita. 

Vìøím v to druhé a dìkuji vám za dlouhodobou pod-
poru. 

Oldřich Lomecký 
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Po tajné volbì, která 
rozhodla o staronovém 
lídrovi, probìhla také volba 
užšího vedení. Zástupcem 
Lomeckého se novì stal 
MUDr. Jan Votoèek a èle-
ny výboru byli zvoleni Ing. 
Igor Kocmánek, MUDr. 
Tomáš Rektor, Mgr. Filip 
Kraèman, Zdenìk Barták, 
a paní Tereza Žáèková 
Motalová. 

Snìm navrhl rozšíøení 
výboru na 7 èlenù a 5 èle-
nù revizní komise. Ve svém 
usnesení mimo jiné uložil 
klubu zastupitelù zachovat 
stávající koalici a pøipravit 

Současný staros-
ta první městské 
části Ing. Oldřich 
Lomecký zůstává 
předsedou TOP 
09 v Praze 1. 
V této pozici jej 
16. května potvr-
dil sněm regio-
nální organizace 
TOP 09 Praha 1, 
jehož se zúčastni-
lo 60 členů z cel-
kového počtu 67. 

JAK NA PŘESTUPKY? 
PORAĎTE NÁM! 

Každá komunita je jinak 
vyspìlá, každá obec èi mìst-
ská èást se potýká se svými 
problémy. A právì proto by-
chom se mìli vážnì zamy-
slit nad tím, jestli chceme 
v Praze 1 podporovat pøís-
nou restrikci s maximálními 
pokutami (po vzoru nìkdej-
šího newyorského starosty 
Giulianiho), nebo spíše chtít 
liberálnìjší pøístup k drob-
ným pøestupkùm (tím samo-
zøejmì nemíním závažnìjší 
pøestupky, jako je napøíklad 
rušení noèního klidu, pøepl-
nìné provozovny, kde poèet 
návštìvníkù pøesahuje dané 
limity, hrubé zneèišťování ve-
øejných prostranství apod.). 

Jako pøedseda Komise 
pro bezpeènost a preven-
ci kriminality naší mìstské 
èásti mohu spoleènì se 
svými kolegy apelovat na 
policisty a strážníky, jak by 
si radnice pøedstavovala 
postup vùèi pøestupcùm. 
To je však natolik klíèové 
téma, že bych byl velmi rád, 
kdybyste se k této otázce 

vyjádøili pøedevším vy – 
obyvatelé Prahy 1! 

Chci vás tímto poprosit 
o sdìlení vašeho názoru, 
zda si pøejete restriktiv-
ní nebo spíše liberálnìjší 
pøístup. I ryze restriktivní 
pøístup má své mantine-
ly v poètu strážcù zákona 
v ulicích, nicménì s ka-
ždou pokutou na hor-
ní možné hranici stoupá 
respektovanost zákona 
èi vyhlášky. Pokud však 
budou policisté a strážní-
ci tolerantnìjší a drobnìj-
ší pøestupky budou øešit 
jen domluvou, spoleènost 
v Praze 1 bude bezpochy-
by liberálnìjší. 

Budu velmi rád, když mi 
své názory zašlete na 
zdenek.skala@praha1.cz.

Zdeněk Skála
zastupitel

celopražský snìm TOP 09,
který je plánován na 
5. 9. 2013, a který s ko-
neènou platností rozhod-
ne o novém stranickém 
vedení v Praze a pražské 
kandidátce do Poslanecké 
snìmovny. 

STAROSTA PRAHY 1 
LOMECKÝ ZŮSTÁVÁ LÍDREM TOP 09

organizaci na komunální 
volby na podzim roku 2014. 

Kromì volby nového vý-
boru snìm také projedná-
val stranické nominace do 
vyšších orgánù a schvalo-
val návrhy na kandidátky 
do parlamentních a evrop-

ských voleb v roce 2014. 
Jako lídøi kandidátky do 
Poslanecké snìmovny 
za Prahu 1 byli navrženi 
PhDr. Daniel Korte a do 
Evropského parlamen-
tu Ing. Igor Kocmánek. 
Pøed našimi delegáty je 

I když by mělo být samozřejmostí, že prá-
vo musíme respektovat a ctít, nelze podle 
mého názoru legislativní normy pouze slepě 
přijímat a nepřemýšlet nad nimi. Typickým 
příkladem může být zpřísnění přestupkového 
zákona.

Bezpečnostní komise mimo jiné „tlumočí“ policii požadavky občanů. 

Igor
Kocmánek

Jan
Votoček

Oldřich Lomecký

Tomáš
Rektor

Zdeněk 
Barták

Filip
Kračman

Tereza
Žáčková Motalová
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Dojemná je obava 
ODS, aby nedošlo 
k předražení pro-
jektu rekonstrukce 
Střeleckého ostrova. 
Bez obav. Populární 
„Střelák“ nebude 
druhou Opencard ani 
jiným „povedeným“ 
kouskem z tvůrčí 
dílny občanských 
demokratů. 

Na Praze 1 máme obdobu, pøimì-
øenì menšího rozsahu, ale stejnì zá-
ludnou. Jakýsi druhoøadý èlen míst-
ní ODS Damaška (to není myšleno 
pejorativnì – prvoøadými èleny jsou 
ti, kteøí po likvidaci pùvodní buòky 
ODS na Praze 1 zùstali ve høe, neb 
byli èleny zastupitelstva) osoèil ny-
nìjší vedení radnice za pøedraženou 
rekonstrukci Støeleckého ostrova. 
Že místo za 80 milionù by se dala 
poøídit za 30.

Zámìr rekonstrukce Støeleckého 
ostrova zaèalo ještì vedení MÈ Pra-

ha 1 za starosty Vihana (ODS). Stu-
die byla zadána v roce 2006, projekt 
byl zadán, vysoutìžen a pøevzat za 
pøedchozího volebního období, kdy 
mìla ODS vedení MÈ Praha 1 ve 
svých rukou. Copak, že se najednou 
po 6 letech intensivního mlèení ODS 
ohrazuje ústy arch. Damašky proti 
cenì rekonstrukce? Proè pro ní nyní 
nevýhodný a pøedražený projekt ne-
zastavila v komisi územního rozvo-
je èi v Radì MÈ, pokud je mìla ve 
svých rukou? Je normální se veøejnì 
pohoršovat, že projekt rekonstrukce 

Støeleckého ostrova za 125 milionù 
se nyní realizuje za 80 milionù? Pro 
ODS ano. 

Výbìrové øízení vyhrál renomova-
ný architekt, nositel mnoha ocenì-
ní. To má svá plus i minus. Výhodou 
je to, že projekt vytvoøil prvotøídní 
architekt, èemuž ovšem odpovídá 
i cena. Minusem je to, že je pro-
jekt chránìný autorským zákonem 
a jakékoliv zmìny jsou možné jen 
s jeho souhlasem. Tedy souèasné 
vedení stálo pøed možností buï již 
zaplacený projekt akceptovat, nebo 

vyhodit a objednat si jiný, levnìjší – 
a ménì kvalitní. 

Pùvodní projekt obsahoval  
okružní promenádní cestu kolem 
celého ostrova, v jižní èásti kolem 
klubového domu TJ Start øešenou 
jako 2 metry širokou visutou lávku 
na zpùsob Semiramidiných zahrad, 
rekonstrukci tenisových kurtù, 290 
metrù plotu a 133 metrù zábradlí.

Souèasnému vedení radnice se 
podaøilo rozdìlit rekonstrukci Støe-
leckého ostrova na dvì etapy, pøi-
èemž II. etapa, spoèívající v rekon-
strukci jižní poloviny ostrova, která 
není v majetku MÈ Prahy 1, byla od-
ložena na sv. Dyndy. Tím se pùvod-
nì zvažovaná rekonstrukce snížila 
ze 125 na 90 milionù. Ve veøejném 
výbìrovém øízení se podaøilo cenu 
srazit na koneèných 80 milionù.

Damaškovo srovnávání s parkem 
Lannova, vybudovaným za 39 mili-
onù, svìdèí buï o naprosté nezna-
losti – což u architekta nepøedpoklá-
dáme, nebo o zlovolném podsouvání 
veøejnosti. Park Lannova sice oprav-
du stál o polovinu ménì, ale je tøeba 
vzít v úvahu, že šlo primárnì o volnì 
pøístupnou louku, kam mohla zajet 
tìžká technika a od základu jej zpla-
nýrovat a znova osadit.

Na Støeleckém ostrovì jsou pøe-
devším vzrostlé stromy – 40 jich bylo 
odstranìno vèetnì paøezù (za 4,9 mi-
lionu), 164 horolezeckou technikou 
odbornì proøezáno (za 2 miliony), 
61 stromù vysazeno. Architekt trval 
na tom, že to budou vzrostlé stromy 
o obvodu kmene do 25 cm (ve výši 
130 cm od zemì), dovezených lodí 
s mohutným koøenovým balem, aby Je nutné revitalizovat doslova vše, od cest přes zeleň až po mobiliář. 

Politikové z TOP 09 jsou s projektem dobře seznámeni i díky osobním návštěvám staveniště. 
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Opencard to opravdu nebude! 
Rekonstrukce Střeleckého ostrova:
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tak velké stromy pøesazení vùbec 
pøežily. K tomu je tøeba pøipoèíst 
440 m2 keøù a také tráva. Vzhledem 
k nárokùm na zátìž pøi provozu ar-
chitekt nepøedpokládá prosté ose-
tí, ale položení travnatého koberce 
(jako na fotbalové høištì). To vše za 
5 milionù.

S ohledem na nemožnost zabloko-
vat provoz na mostì Legií je veškerá 
doprava materiálu na ostrov i pryè 
øešena lodní dopravou, jen ta pøed-
stavuje 5,4 milionu.

Ostrov je urèen k rekreaci, jsou zde 
dvì dìtská høištì, ale pøedpokládá 
se i provozování spoleèenských akcí. 

Oproti minulosti nebude elektøina 
pøivádìna kabely povìšenými ve vìt-
voví, ale vybudují se 3 energetické 
výsuvné sloupky, (celkem za 1,8 mi-
lionu), které, pokud nebudou použí-
vány, budou skryty v zemi. 

K zajištìní bezbariérového pøístupu 
bude postaven nový výtah za 6,6 mi-
lionu opìt podle požadavkù památ-
káøù.

Vzhledem k tomu, že Støelec-
ký ostrov je pod úrovní dvacetileté 
vody, z pøedchozích instalací mnoho 
nezbylo. Takže je tøeba nového roz-
vodu elektroinstalace za 8 milionù, 
stejnì tak jako vodovodní pøípojka, 

závlahový systém na vodu z Vltavy 
a odkanalizování odpadních vod, 
novì ukryté pod úroveò terénu. To 
vše za 6 milionù. 

Osvìtlení bude tvoøit 66 lamp 
tradièního typu podle požadavku 
památkáøù a 56 zemních svítidel 
pod mostními oblouky. Nelze opo-
menout ani 50 lavièek, které budou 
provázet rekonstruované cesty, le-
mující pobøeží, ani nová pøístavištì 
pro lodní provoz.

Nynìjší instalace by mìla být 
v takové kvalitì, aby pøíští povodeò 
pøežila.

Znaèné náklady (11,8 milionu) si 
vyžádala i rekonstrukce pùvodní-
ho monumentálního pískovcového 
schodištì z mostu Legií, zbudova-
ného v roce 1903 arch. Balšánkem, 
které se po 110 letech existence již 
rozpadalo. V jeho útrobách se skrý-
vají novì vybudované veøejné toalety 
o rozmìrech volejbalového høištì 
v cenì 5,5 milionu.

Všechny tyto náklady jsou plnì 
oprávnìné. Jistì, dalo by se to po-
dle pana Damašky poøídit za polo-
vic, jen by to museli dovolit architekt 
a památkáøi. Anebo všechno hodit 
za hlavu a èekat dalších nìkolik let.

Takže jsme zdìdili projekt na 
prvotøídní rekonstrukci poloviny 
Støeleckého ostrova za 125 milionù, 
podaøilo se nám ji zlevnit pøi zadání 
veøejné zakázky na 90 milionù a vy-
soutìžit za milionù 80. Tedy pod-
statnì levnìji než se pøedpokládalo 
a nyní jen doufáme, že veøejnost oce-
ní koncem léta koneèný výsledek. 

Pozn.: Všechny uvedené cenové 
údaje v èlánku jsou bez DPH.

MUDr. Jan Votoček
zastupitel 

Rekonstrukce se samozřejmě dočkal i samotný vstup na ostrov. 
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VYHRANÁ ARBITRÁŽ

Po letech čekání 
konečně rozhodnutí

TOP 09 napravuje odkazy černé minulosti
Na poèátku letošního roku pad-

lo koneèné rozhodnutí Rozhodèího 
soudu pøi Hospodáøské komoøe Èes-
ké republiky ve vìci žalobního návrhu 
z roku 2003 proti Mìstské èásti Pra-
ha 1. Žalující stranou byla spoleènost 
Severní nemovitostní, s. r. o., která 
uplatòovala nárok proti Mìstské 
èásti Praha 1 na náhradu škody ve 
výši cca 1,21 miliardy Kè. 

Zásadní zlom ve sporu nastal 
v roce 2012, kdy MÈ Praha 1 pøe-
šla do ofenzivy, vymìnila své právní 

zastoupení, ve vìci samé podal sta-
rosta trestní oznámení a následnì 
nechala radnice vypracovat nový  
odborný a právní posudek od reno-
mované auditorské spoleènosti. Vý-
daje s tím spojené byly sice nemalé, 
ale vzhledem k možným následkùm 
opodstatnìné. Brzy na to také do-
šlo k výmìnì rozhodcù a vše ve 
sporu nabralo koneènì správný 
smìr.

Rozhodèí nález vyznìl ve pro-
spìch Mìstské èásti Praha 1. 

Stranì žalující byl uznán nárok to-
liko ve výši 63 495 929 Kè a nikoliv 
v požadované výši 1,21 miliardy. 
Vzhledem k tomu, že Mìstská èást 
Praha 1 již v roce 2004 zaplatila 
205 milionù (na základì pùvodního 
Rsp 447/03, který však byl násled-
nì zrušen soudem), bude nadále 
uplatòovat prostøednictvím obec-
ního soudu žalobu na vrácení èást-
ky ve výši zhruba 163 milionù, a to 
z titulu bezdùvodného obohacení 
na stranì žalující.
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„Miluji své město!“
Opravdu?

Existuje rozdíl mezi obdivováním a láskou. Ob-
div je pasivní (pouze mnoho slov), zatímco láska 
vyžaduje akci a aktivitu. Uplatnìme tento princip 
na naše mìsto: je jednodušší jen obdivovat krásu, 
která byla zdìdìna, ale já jsem se rozhodla Prahu 
milovat vytváøením pocitu sounáležitosti ke komu-
nitì a zachováním bezpeèí a klidu.

Ve mìstì se èasto najdou situace, které ovliv-
òují a ruší nás a naše okolí. Mùžeme si jen stì-
žovat a obviòovat ostatní z neèinnosti. Ale proè 
nìco neudìlat? Dám vám pøíklad. Žiji na Klárovì 
a minulé léto jsme byli vystaveni nezákonné invazi, 
která ohrožovala mír a bezpeènost naší lokality. Ze 
zaèátku jsem slýchala: „S tím nic neudìláme.“, do-
kud se hrstka z nás nerozhodla spojit síly a nìco 
opravdu udìlat. Sesbírali jsme podpisy, poskytli 
námìty mìstu a spolupracovali s Mìstskou policií 
a médii.

Výhoda budování pocitu sounáležitosti ke ko-
munitì také mùže být prevencí. Navzájem se zná-
me, víme kde bydlíme. Když si soused nezamkne 
auto èi nechá otevøené dveøe od domu a my ho 
kontaktujeme, pøedejdeme tak nejednomu zloèi-
nu.

Benefi ty tìchto aktivit jsou obrovské a podpo-
rují bezpeènost a krásu našeho mìsta. Pozitivní 
zprávou je, že pro to není potøeba žádné speciální 
pøípravy: každý mùže zaèít dnes. Pøekroète proto 
hranici obdvivování a dokažte, že toto mìsto máte 
rádi! Chcete se více zapojit, máte situaci ve vašem 
okolí, která vás trápí? Kontaktujte mne!

Pak můžete něco udělat pro bezpečnost svého sousedství

PROFIL
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Irena Kvasničková: 
K politice patří přímočarost 
Jak konkrétně se angažujete ve prospěch obyvatel Prahy 1?

Jsem èlenkou Komise pro 
bezpeènost a prevenci krimi-
nality MÈ Praha 1 a to pøede-
vším z dùvodu být užiteènou 
MÈ Praha 1 a jejím obèanùm. 
Na komisích projednává-
me pravidelnì problematiku 
v této oblasti a snažíme se 
o øešení a hledání zpùso-
bù, jak vytvoøit pro obèana 
to nejlepší životní prostøedí 
a dùstojné podmínky k životu 
na Praze 1. Aktivit je mnoho, 
ovšem legislativnì je jejich pl-
nìní složitìjší. Pøesto všechno 
se snažím èelit a pøímoèaøe 
øešit problémy v terénu. 

Já i kolegové z komise 
budeme nyní, v období letní 
sezóny, chodit do ulic Pra-
hy 1 a pomáhat mìstským 
strážníkùm a policistùm, 
rychleji a lépe zvládat potí-
že spojené s životem v této 
unikátní lokalitì. Nejsou to 
nikterak významné poèi-
ny, ale není mi lhostejno, že 
stížnosti obèanù se hromadí 
a v letních mìsících se hro-
madit zaènou. Uvidíme, jaký 
toto bude mít pøínos na výše 
uvedené nešvary, ale èím víc 
se budeme spoleènì snažit, 
tím ménì nám pøerostou tyto 
specifi cké problémy rámec 
únosnosti. Irena Kvasničková z RO TOP 09 Praha 1 není lhostejná k vandalství a bezohlednosti. 

Bc. Pavlína Konrádyová
Èlenka RO TOP 09 Praha 1 vystudovala politologii a fi lo-
sofi i a úèastnila se mnoha mezinárodních projektù v rámci 
EU. V souèasnosti podniká a od roku 2012 pùsobí v Komisi 
pro bezpeènost a prevenci kriminality Prahy 1. Mezi její ko-
níèky patøí zejména vystupování v rodinné kapele. 



ROZHOVOR

12 13

V posledních parlamentních volbách 
byla TOP 09 černým koněm závodu 
a svým úspěchem výrazně zamícha-
la domácí politikou. Za rok se postaví 
na start „závodu“ znovu. V jaké kon-
dici?

Tretry a boxerky máme ve skøí-
ních a èekáme na výstøel. Rok 2014 
bude super, respektive bude to su-
pervolební rok, protože nás èekají 
hned ètvery volby, vèetnì tìch do 
Snìmovny. Za celostátní kanceláø 
strany musím øíci, že jsme pøipra-
veni. A dokonce se tìšíme. Máme 
mladý, velmi nadšený tým, který 
paradoxnì ve chvíli, kdy je na nìj 
vyvíjen nejvìtší tlak, tedy ve volební 
kampani, funguje nejlépe. 

Tlak je ale v kampani vyvíjen také 
na politiky. Jak na něj reagují oni? 
Nejste pak právě vy hromosvodem 
jejich nálad? 

No jistì, i s tím poèítáme, ale není 
to nijak èasté. V TOP 09 je øada vý-

Nenápadný pracant v zákulisí – tak lze bez-
pochyby nazvat generálního sekretáře TOP 09 
Pavla Severu. Bývalý poslanec má velkou 
zásluhu na spolehlivém chodu „topky“ na 
všech úrovních členské základny. 

razných osobností, které mají zcela 
konkrétní pøedstavy o tom, jak by 
mìla strana fungovat nebo jak by 
mìla vypadat kampaò. Jsem za to 
rád, protože názorová pestrost, po-
kud se snažíte, vede èasto k daleko 
lepším výsledkùm než názorová ho-
mogenita. Urèitì to tady bìhem kam-
panì nevypadá tak, že usrkáváme èaj 
z porcelánových hrnkù a jednomysl-
nì schvalujeme vše, co se navrhne. 
Debaty bývají naopak i tempera-
mentnìjší, ale nikdy ne ad hoc, vždy 
pouze proto, abychom našli co nej-
lepší øešení. V podstatì zcela jistì 
vím, že jsme jedna z nejstabilnìjších 
a nejsoudržnìjších stran, které jsou 
nyní v Parlamentu.

To musí být trochu náročné. Máte ve 
vaší „fi rmě“ i odbory?

Odbory, no vidíte, zajímavá myš-
lenka... Takové štìstí nemáme. Ne, 
vážnì, jak už jsem øíkal, mám do-
jem, že je náš tým naštìstí do prá-

ce pro TOP 09 vážnì zapálený. To, 
že jsou všichni už opravdu unavení, 
v podstatì poznáte jen podle toho, 
že rapidnì stoupá spotøeba kávy. 
A víte co, dokonce i na ten kávovar, 
co nám kávu vaøí, jsme se všichni 
spoleènì složili, protože jsme kon-
zervativní strana s konzervativním 
programem a také konzervativním 
chováním. Zkrátka, když každý na 
kávovar pøispìl, tak mu na nìm taky 
záleží a kávovar je stále ve vynika-
jící „kondici“. Jako šéf téhle party si 
nemám na co stìžovat.

Nevyrábíte standardní výrobky, ne-
najdeme na centrále žádnou výrobní 
linku, ale máte alespoň jasnou pra-
covní dobu?

Jistì, pracovní doba je zcela zøe-
telnì daná. Od nevidím do nevidím. 

To byla ofi ciální pracovní doba, nebo 
neofi ciální defi nice nasazení lidí 
z týmu?

Ofi ciální. Pokud bych mìl øíci ne-
ofi ciální, tak by pracovní doba byla 
defi nována od nevidím do nevidím, 
a když nevidím, tak si rozsvítím… 
Tak zcela vážnì teï musím øíci, že 
nasazení týmu je velmi fl exibilní.
Když jsou volby, tak tady trávíme 
mnohem více èasu a navíc rádi, pro-
tože je to èásteènì motivaèní práce 
a èásteènì taky adrenalin. Období Pavel Severa vede tým mladých lidí, kteří jsou zvyklí pracovat  pod tlakem. 

Na volby jsme připraveni, 
říká generální sekretář TOP 09 Pavel Severa 
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letních prázdninových mìsícù je 
klidnìjší a zase napøíklad období 
pøíprav a konání celostátního snì-
mu nese vyšší èasové a organizaèní 
nároky. 

V jednom fi lmu Petra Zelenky zazní 
věta „Je to práce jako každá jiná.“ 
Jde tohle říct i o práci v politice? 

Myslím, že ano. Ráno vstanete, 
jdete mezi lidi na jednání, do kan-
celáøe, veèer se z ní vracíte domù 
a mezi tím dìláte obdobné vìci jako 
zamìstnanec menší fi rmy. A stejnì 
tak jako v jiné práci vás to musí i bavit 
a musíte vìøit tomu, co a proè dìláte. 
Rozhodnì nemáte oproti jiným profe-
sím žádné výhody. Vlastnì spíše na-
opak. Musíte být èasovì i jinak pruž-
ní, protože mnohdy reagujete na vìci, 
které se aktuálnì v politice stanou, 
nehledì na to, je-li den èi noc. Že nás 
umí politici pøekvapit z minuty na mi-
nutu, to je jisté, ale reagovat musíme 
profesionálnì v každém poèasí. 

Pro zvládání servisu pro politiky 
TOP 09 určitě musíte mít často koor-
dinační porady? 

Jsou tak èasto, jak je tøeba, a jsou 
hojnì navštìvované...

Znamená to, že jsou porady oblíbe-
ným momentem dne? 

Takovou otázku kolegùm nepo-
kládám, odpovìdìt si umím sám. 
Místo, kde dostanete další úkoly 
a práci, být oblíbené musí, protože, 
jak známo, práce šlechtí. A navíc   
máme v èele TOP 09 šlechtice, tak 
to má svoje kouzlo. Vìtší štìstí ale 
vidím v tom, že náš tým je složen 
z lidí mladých i duchem a nikdo ne-
chodí do práce s odporem. Máme 
taky výhodu, že pracujeme s mo-
derní technikou a bìžnì využíváme 
videokonference, víme o sobì stále 
i díky aplikaci na zadávání a kontro-
lu úkolù, jsme velmi aktivní na Face-
booku èi Twitteru. Nemusíme se ani 

musí být velmi samostatní a fl exi-
bilní. Každý kraj má svá specifi ka 
a s tím musí poèítat nejen naši 
zvolení zástupci, ale právì i pod-
pùrný servis pro jejich èinnost. 
Díky využívání techniky nám staèí 
ale mnohem menší poèet lidí k za-
jištìní služeb pro politiky v porov-
nání s ostatními politickými stra-
nami a jejich strukturami. 

Co byste považoval v následujícím 
období pro TOP 09 za úspěch?

Na to je tìžká odpovìï. Politic-
ký úspìch je relativní. Myslím ale, 
že za úspìch lze urèitì považovat 
fakt, že si konzervativní myšlenky 
z programu TOP 09 našly pøízniv-
ce, pro které není odpovìdnost cizí 
slovo a budoucí vývoj naší zemì 
jim není lhostejný. Už to samo 
o sobì, pøi rétorice jiných stran 
plné slibù a idylického povzbu-
zování, je úspìch. Budeme rádi, 
když konzervativnímu vnímání 
svìta bude rozumìt stále více lidí. 
Kdo chce pùsobit v politice, nesmí 
èekat vdìk. To ale neznamená, že 
mu nemùže pøinášet dobrý pocit, 
když se podaøí prosadit dobré my-
šlenky a dobré zákony.  

Optimismus je potøeba, „naè 
stahovat kalhoty, když brod je ješ-
tì daleko“. Nicménì to, že ideo-
vé spory o pohled na správu vìcí 
veøejných nikdy nekonèí, je fakt 
a vidíme velmi dobøe tøeba právì 
v Praze. Držím palce politické re-
prezentaci v našem hlavním mìs-
tì, aby se jí podaøilo napravit chy-
by minulých vedení mìsta a aby 
se ctí mohla pokraèovat v zapo-
èatých krocích i v dalších letech.  
Stejnì tak držím palce všem ko-
munálním politikùm v mìstských 
èástech Prahy, kde to nemají vù-
bec jednoduché. Snažíme se pro-
to vytváøet podporu i pro naše 
komunální politiky v jednotlivých 
regionech.  

celý den vidìt, a pøesto víme, kdo 
co èiní a co je hotovo. 

Ano, o TOP 09 je známo, že využívá 
sociální sítě velmi intenzivně. Cítí-
te nějaké nedostatky, které se vám 
v této oblasti nedaří odstranit? 

Nedostatek èi spíše stav, který 
tak nìjak souvisí s informacemi, kte-
ré dostávají naši èlenové, pøíznivci 
a podporovatelé a který neumíme vy-
øešit je, že neumíme být chytrou horá-
kyní. Obutí neobutí, pìšky i na voze.  
Ve zkratce jde o to, najít balanc mezi 

nedostatkem a zahlcením informace-
mi. Posíláme pravidelné i nepravidel-
né reporty o tom, co se dìje v TOP 
09 i v celostátní politice, jedna èást 
odbìratelù nám pak píše, že toho pí-
šeme zbyteènì moc, druhá èást by 
toho naopak pøivítala ještì více. 

Má TOP 09 servisní síť lidí po celé 
republice?

Samozøejmì. Ve všech krajích 
máme servis pro naše zvolené zá-
stupce na místní i krajské úrovni 
a tento servis se prolíná s celo-
státními úkoly. Naši lidé v krajích 

Pracovní doba? Od nevidím do nevidím! 
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Petřínské rozhledně se sice přezdívá pražská Eiffelovka, ale přitom...
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ZDRAVOTNICTVÍ 

18

Ostatnì to už je takové pravidlo 
sdìlovacích prostøedkù, kde každá 
špatná èi kritická zpráva je považo-
vána za dobrou a pozitivní zpráva 
je naopak považována za nezají-
mavou, až nudnou. Dovolím si tuto 
zásadu narušit a ukázat na nìco 
dobré a snad i zajímavé.

 Resort zdravotnictví je už nìko-
lik let øízen ministrem za TOP 09 
panem MUDr. Leošem Hegerem 
(mimochodem ve funkci minist-
ra zdravotnictví je možná nejdéle 
z pøedchozí plejády ministrù). Je 
to všechno opravdu tak špatné? 
Osobnì jsem pøesvìdèen, že niko-
liv. Urèitì a vždycky je co zlepšo-
vat, ale odsoudit všechno šmahem 
není objektivní ani správné. 

Mìl jsem možnost osobnì a do-
slova na vlastní kùži zažít zdravot-
nickou péèi ve FN Motol. V dubnu 
jsem musel podstoupit nároènou 
operaci páteøe na specializovaném 
pracovišti spondylochirurgie, kte-
ré vede profesor MUDr. Jan Štulík, 
CSc. (46). Se svým velmi mladým 
týmem se zabývá výhradnì chirur-
gií páteøe a všichni zde odvádìjí 
úctyhodnou práci. To, že jde o vel-
mi mladý kolektiv mimoøádných 
odborníkù, dokumentuje i skuteè-
nost, že mùj operatér, kterým byl 
zástupce primáøe asistent MUDr. 
Jan Kryl, je ve svých 41 letech dru-
hým nejstarším v tomto kolektivu 
lékaøù. V týmu lékaøù není žádná 
žena. Nejde však o diskriminaci. 

Je zdravotnictví 
špatné?

Často slýcháme 
o špatném stavu 
našeho zdravot-
nictví. Nízké pla-
ty, špatná péče, 
neochota zdra-
votnického per-
sonálu, mizerná 
strava, vysoké 
poplatky a dalo by 
se jmenovat řadu 
dalších kritických 
poznámek. 

Chirurgie páteøe je velmi sofi stiko-
vaný obor vyžadující nejen úžas-
nou pøesnost a jemnost pøi každé 
operaci, vždyť se pracuje v oblasti 
míchy a nejdùležitìjších nervových 
koøenù, ale je to také mimoøádnì 
fyzicky namáhavá práce. Jedno-
znaènì tedy spíše práce pro nejen 
odbornì erudované, ale také fyzic-
ky zdatné lékaøe-muže.

V nemocnici jsem byl celkem 10 
dnù a mohu øíct, že veškerá péèe 
byla na vysoce profesionální úrovni 
jak ze strany lékaøù tak i zdravot-

nického personálu v èele s vrchní 
sestrou Mgr. Dagmarou Šeboro-
vou. Všichni byli pøátelští, usmìvaví 
a ochotní a bylo na nich vidìt, že to, 
co dìlají, vykonávají s plným nasa-
zením a pøedevším s láskou ke své 
práci. I ostatní doprovodné záleži-
tosti byly na vysoké úrovni. Ať už 
jde o èistotu, poøádek a režim nebo 
o takovou „malièkost“ jako je stra-
vování. To stojí mimoøádnì za zmín-
ku. To co jsem slyšel o nìkterých 
jiných nemocnicích, mne pøedem 
trochu vystrašilo. K mému milému 

pøekvapení se však ve FN Motol 
žádná z katastrofi ckých vizí nena-
plnila. Jídla bylo dost, bylo chutné 
i v pøíjemné skladbì a to jak polév-
ky, tak i hlavní jídla. Myslím, že nì-
které problematiètìjší nemocnice 
by si mohly vzít pøíklad, jak na to ve 
FN Motol šli. Nevím sice jak, ale je 
jisté, že to byla správná cesta.

 Moje poznatky jsou pouze a jen 
subjektivním pohledem do velmi 
malého segmentu našeho zdravot-
nictví, ale pøesto si troufnu øíct, že 
jsou-li taková pracovištì, jako je 

spondylochirurgie FN Motol, tak to 
není s naším zdravotnictvím zase 
tak úplnì špatné. Je tøeba však více 
vycházet z dobrých pøíkladù, hledat 
zpùsoby a možnosti a cesta k cel-
kovému zlepšení je otevøená.

Ing. Jiří Veselý 
radní pro dopravu 

Zdravotnictví urazilo za posledních dvacet let velký kus cesty. 
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SOCIÁLNÍ PRAVIDLA
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V roce 2006 nabyl úèinnosti zákon è. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy-
šování nájemného z bytu a o zmìnì zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zá-
koník, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Základním cílem pøijaté právní normy 
bylo odstranit disproporci stávajících nájemních vztahù. K jednostrannému 
zvyšování nájemného docházelo až do roku 2012, kdy výše nájemného, 
umožnìná Sdìlením Ministerstva pro místní rozvoj è. 180/2009 Sb., již do-
sáhla úrovnì, která má pro sociálnì slabší obèany nepøíznivé sociální do-
pady.

Pro zmírnìní tìchto dopadù vypracovala Mìstská èást Praha 1 pro své 
obèany následující Systém pomoci:

A) Bezplatné poradenství
Odborné poradenství poskytují následující subjekty:
• Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Úøadu MÈ Praha 1
• Sociálnìprávní poradna MÈ Praha 1
• Støedisko sociálních služeb – pøíspìvková organizace MÈ Praha 1

B) Poskytování slev na nájemném z důvodu nepříznivé sociálně – 
ekonomické situace nájemců v obecních bytech MČ Praha 1

Poskytování slev na nájemném se øídí usnesením Rady MÈ Praha 1 
è. UR13_0194 ze dne 19. 2. 2013, stanovujícím Pravidla pro poskytování 
slev na nájemném z dùvodu nepøíznivé sociálnì-ekonomické situace ná-
jemcù v obecních domech, podle kterých lze o slevu požádat tehdy, pokud 
pøíjmy domácnosti po odeètení èistého nájemného jsou menší než dvojná-
sobek životního minima. 

C) Pomoc formou fi nančního daru poskytovaná Městskou částí Praha 1
Jedná se o poskytnutí fi nanèního daru jako fi nanèní kompenzace dopadu 

zvyšování nájemného po vyèerpání fi nanèní pomoci formou státních dávek 
(Pøíspìvku na bydlení, pøíp. Doplatku na bydlení) poskytovaných Úøadem 
práce. Pomoc formou fi nanèního daru mùže být poskytnuta za pøedpo-
kladu splnìní stanovených podmínek dle Pravidel pro poskytování pomoci 
formou fi nanèního daru.

D) Uzavření nájemní smlouvy k bytu ze sociální rezervy, k bytu v do-
mech s pečovatelskou službou nebo smlouvy o užívání obytné míst-
nosti na ubytovně

Systém pomoci Městské části Praha 1 zmírňující 
sociální dopady souvise jící s výší nájemného

1) Pronájem bytů ze sociální rezervy
Byty ze sociální rezervy jsou urèeny pro 

sociálnì slabší obèany, kteøí nemohou svou 
bytovou situaci øešit jinak, a žádosti jsou po-
suzovány zejména s ohledem na sociální po-
tøebnost žadatele podle Pravidel pro pronájem 
bytù ze sociální rezervy, tzv. „sociálních bytù“, 
schválených usnesením rady MÈ Praha 1 
è. UR12_1036 ze dne 24. 7. 2012.

2) Pronájem bytů v domech 
    s pečovatelskou službou

Pronájem bytù v domech s peèovatelskou 
službou v Praze 1 se øídí usnesením Rady MÈ 
Praha 1 è. UR11_0264 ze dne 15. 3. 2011, sta-
novujícím Pravidla pro pøijímání a vyøizování 
žádostí o pronájem bytù v domech s peèova-
telskou službou v Praze 1 a usnesením Rady 
MÈ Praha 1 è. UR11_0303 ze dne 22. 3. 2011, 
stanovujícím Pravidla pro pøijímání a vyøizová-
ní žádostí o pronájem malometrážních bytù 
a podmínky nájmu v bytovém domì s peèova-
telskou službou, Benediktská 13, Praha 1.

3) Užívání obytné místnosti 
    na ubytovně MČ Praha 1

Užívání obytné místnosti na ubytovnì MÈ 
v Praze 1, Ve Smeèkách 26, se øídí usnesením 
Rady MÈ Praha 1, è. UR11_0996 ze dne 23. 8. 
2011, stanovujícím Pravidla pro poskytnutí mís-
ta na ubytovnì MÈ Praha 1. 

Ing. Oldřich Lomecký
starostaStaráme se také o aktivní vyžití mnoha z těch, jimž prakticky pomáháme. 
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Výzva k účasti: 
Levnější energie pro Prahu 1 
– levnější energie pro vás!

Prùkopníkem tohoto zpùsobu ná-
kupu energií se stalo mìsto Øíèa-
ny, které dosáhlo prùmìrné úspory 
16,5 % na elektøinì a 30 % na zem-
ním plynu. V poslední dobì dosáhla 
i Praha 6 úspory dokonce v prùmì-
ru 31 % na dodávky elektøiny a 22 % 
na dodávky plynu.

Každý odbìratel (jednotlivec, or-
ganizace, fi rma) musí mít svou vlastní 
smlouvu s dodavatelem elektøiny èi 
plynu a pøi jednání o cenì je ve znaè-
nì nevýhodném postavení, když vy-
stupuje jako samostatný úèastník. 

Mìstská èást se nabízí vstoupit 
do vyjednávání o cenì energií jako 
moderátor, který shromáždí co nej-
vìtší množství odbìratelù, kteøí pak 

Vedení Městské části Pra-
ha 1 se rozhodlo uspořá-
dat elektronickou aukci na 
dodávku elektřiny a plynu 
pro své občany a podnika-
tele. Očekáváme, že sou-
těží o sdruženou dodávku 
energií lze docílit znač-
ných úspor, a to účastí vel-
kého množství odběratelů 
najednou v jedné e-aukci.

TOP 09 ZAŘÍDILA 
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spoleènì za stejných podmínek 
soutìží o dodávku velkého obje-
mu energie, což je samozøejmì pro 
dodavatele mnohem zajímavìjší. 
V hromadnì uspoøádané elektro-
nické aukci se tak dá prokazatelnì 
získat podstatnì výhodnìjší cena, 

než u individuálních kontraktù. Po-
kud by se pøesto soutìží nepoda-
øilo získat levnìjší cenu, úèastníci 
e-aukce si ponechávají smlouvu 
pùvodní beze zmìn.

Po vyhodnocení již úspìšnì 
uskuteènìných projektù jsme se 

rozhodli i my vyhlásit tuto e-auk-
ci na dodávku energií pro Prahu 1 
s tím, že v pøípadì obèanù se nemu-
sí vysoutìžená dodávka vztahovat 
pouze na byty na Praze 1, ale i na 
jejich nemovitosti mimo Prahu.

Praha 1 proto vyzývá jak své oby-
vatele, tak drobné podnikatele sídlí-
cí v Praze 1, kteøí mají zájem se této 
e-aukce zúèastnit, aby se pøihlásili. 
Procedura je jednoduchá a za tuto 
službu nehradíte žádné poplatky.

Vedení Mìstské èásti Praha 1 
zajistilo kontaktní místo, kde od za-
èátku èervna budou pracovníci fi r-
my eCentre, zajišťující technickou 
stránku procesu, pøijímat žádosti 
zájemcù. 

Kromì vyplnìní žádosti o úèasti 
na aukci je nutné dodat kopie va-
šich souèasnì platných smluv na 
dodávky energií vèetnì pøípadných 
dodatkù a kopii roèního vyúètování 
za rok 2012.

Doklady lze pøinést v originále 
a nakopírovat až na místì v kon-
taktní kanceláøi. Bude-li cena ener-
gií z e-aukce nižší, než je vaše cena 
stávající, eCentre zajistí podpis 
smlouvy mezi vámi a vítìzným do-
davatelem, vèetnì výpovìdi smlou-
vy souèasné. Takto získaná cena je 
navíc fi xována na dva roky. 

Veškerý administrativní servis je 
pro vás zdarma. Pro úspìch akce je 
dùležité pouze množství úèastníkù. 

V Øíèanech se elektronické aukce 
úèastnilo 520 domácností, v Praze 6 
jich bylo 665. Na území Prahy 1 je 
zhruba 17 000 domácností, když se 
pøidají i živnostníci je velká šance, 
že získaná úspora bude ještì vyšší.

MUDr. Jan Votoček
zastupitel

Kontaktní místo bude otevřeno v červnu 2013 v pasáži radnice Prahy 1 
ve Vodičkově ulici č. 18.

Bližší informace o otevíracích hodinách kanceláře apod. naleznete 
na webu MČ Praha 1:
www.praha1.cz, sekce Aktuality.
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Kaleidoskop VÁ ŽNĚ NEVÁŽNĚ
Při listování periodiky, která vycházejí v Praze 1, a dalšími tiskovými materiály ani 
tentokrát nebyla nouze o upřímný údiv. Někde vsadili na propagandu šitou v hlubo-
ké totalitě, jinde formálně kritizují, aniž by se příliš zaobírali fakty. 

Péče o památkově chráněné domy 
...S majiteli ohrožených domù se proto spojila zastupitelka Vìcí veøejných 
Kateøina Klasnová, pøímo na místì si poøídila i fotodokumentaci a požáda-
la starostu, aby celou vìc urychlenì øešil. Na její pøání také Lomecký oba 
poškozené objekty poèátkem prosince navštívil. Jejich vlastníkùm slíbil, že 
zajistí nezávislého statika, který prohlédne jak sousední domy, tak pøímo 
objekt stavby.

Pražan
hlásná trouba Vìcí veøejných

Ztratí Praha 1 svou tvář i duši? 
Radnice pro to dělá maximum

Pod hrùzostrašnì znìjícím titulkem se skrývá mnoho výtek, které nenechávají 
na vedení Prahy 1 nit suchou. 

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

Tisková zpráva 
Strany zelených

Zelení v Praze 1 proti benevolenci k hazardu: Pane starosto, čí zájem 
hájíte, když prosazujte kasina místo běžných obchodů a občanské 
vybavenosti v centru města? 

Je to oblíbený, èasto se opakující sen èlena ODS: Starosta Lomecký øíká 
na pravidelné poradì svým spolupracovníkùm: „Musíme dnes zase udìlat 
maximum pro to, aby Praha 1 ztratila svou tváø i duši!“ Všichni se poslé-
ze rozcházejí a navzájem se pøedhánìjí ve snaze, kdo více uškodí svému 
okolí. Kdo škodí nejvíce, získává tøi zelené body, naopak lajdáci obdrží 
èervený bod, a ten, kdo se neshrbil a tøeba pøipravil nìco dobrého pro 
obyvatele mìstské èásti, musí nastavit ruce a dostane pøes nì rákoskou...
Když se èlen ODS probudí, je smutný. Krásný sen skonèil a nastává realita 
všedního dne. Od té doby, co ODS v Praze 1 po dvaceti letech vládnutí 
skonèila v opozici, to jde se životem od desíti k pìti. Nikdo už se nevtírá 
do pøíznì, lidé navíc nevìøí trikùm, jako že staøí èlenové skonèili a je tu 
nová, panensky èistá ODS. Ještì že zbývá èasopis Jednièka. Tam se lze 
rozpumprlíkovat, papír snese všechno! Èlen ODS už zapomnìl, jak ho 
vìtšina slušných volièù v Praze 1 nenávidìla kvùli jeho pøíšerným krokùm 
na radnici a s chutí se pouští do psaní. Když však za èas ostrý èlánek vy-
jde, naneštìstí si ho pøeète i redaktor Refl exu Petr Holec. Ten oznaèí celý 
èasopis za revui nejlacinìjších agitek, pøièemž jeden èlánek dokonce kvùli 
neuvìøitelné stylistice pøipodobní k perlám z nìkdejšího bolševického Ru-
dého práva (www.refl ex.cz/clanek/nazory/49938/petr-holec-chcete-vedet-
-proc-je-ods-mrtva-prectete-si-jednicku.html). 
Èlen ODS jde smuten spát. Svìt je ale pøece jen spravedlivý – brzy po 
upadnutí do milosrdného spánku znovu pøichází ten krásný sen...

Pražský kurýr

Je pochopitelné, že pøi volebních 
preferencích Vìcí veøejných se jejich 
èlenové nabìhají... Jinak dìkujeme za 
pochvalu, starosta Lomecký opravdu 
místo navštívil a výše zmínìné zaøídil.

Pražský kurýr

Bylo to již øeèeno tisíckrát, nyní tedy speciálnì znovu: Ještì letos 
by mìla být v Praze 1 pouze kasina, veškeré herny zmizí. Kasina 
slouží v drtivì vìtšinì zahranièním turistùm, neváží se na nì pa-
tologické jevy obvyklé v pøípadì heren. Utrácející turisté rovná se 
pøíjem do obecní pokladny. Za tyto peníze lze... tøeba zasadit nìco 
zeleného. 
Nápad, že by v hotelu místo kasina mohla být tøeba nonstop veèerka, 
je však velmi originální a zatím nebyl podrobnìji zkoumán...

Pražský kurýr
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SOUTĚŽ

Soutěž pokračuje,
vyhrajte pěknou cenu! 

Své odpovìdi opìt pište na praha1@pha.top09.cz, a to nejpoz-
dìji do 30. 6. 2013. Správné odpovìdi budou znovu zaøazeny 
do slosování o pìkné ceny. 

1. cena: 
Luxusní veèeøe v restauraci v Praze 1 

2. cena: 
Dvì vstupenky do divadla 

3. cena: 
Poukaz do knihkupectví 

Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla: 
Vyfotografovaná nivelaèní tabulka se nachází na Staromìst-
ském orloji. 

Výherci: Vladimír Urban, Jaroslav Vít, Jaroslava Polívková

Vzhledem k tomu, že se soutěž 
z minulých čísel Pražského ku-
rýra setkala s velmi příznivým 
ohlasem a velkým zájmem, při-
pravili jsme pro vás její pokračo-
vání. Tentokrát je vaším úkolem 
poznat místo, kde v Praze 1 se 
nachází tato pumpa. 

KOMENTÁŘ
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Důchodová reforma
V roce 2050 bude, zjednodušenì øeèeno, jeden za-

mìstnaný vydìlávat na jednoho dùchodce. Tato èísla 
v jednoduchém matematickém vyjádøení ukazují, jaké 
problémy stojí pøed vládou, která chce zajistit život-
ní úroveò seniorù a nezatížit pøitom budoucí generaci 
restriktivním zdanìním a sociálním odvody. Není to jen 
náš problém, stárne celá Evropa.

Lidé se èasto domnívají, že tím, že platí dùchodové 
pojištìní, sami šetøí na svùj dùchod. Jenomže dùcho-
dové systémy jsou prùbìžné, tudíž vybrané peníze jsou 
vypláceny souèasným penzistùm.

V souèasné dobì, po významných zmìnách roku 
2013, tvoøí èeský dùchodový systém tøi pilíøe. Zatímco 
první a tøetí pilíø zaznamenal zmìny, druhý pilíř, penzijní 
spoření, je naprosto nový. 

Pokud je Vám více než 35 let, rozhodnout, zda vstoupíte

do II. pilíře, se musíte do 30. června 2013.

Jak do druhého pilíøe vstoupit? Uzavøením smlouvy 
s penzijní spoleèností, kterou si z nabídky na trhu vy-
berete. Ta s vámi uzavøe smlouvu a odešle ji ke kontrole 
Centrálnímu registru smluv. Po potvrzení Centrálním 
registrem je potøeba informovat svého zamìstnavate-
le o tom, že jste vstoupili do druhého pilíøe. Druhý pilíø 
vyvolává mnoho diskuzí pro a proti, já za jeho veliké vý-
hody považuji to že: 

ò Na takto naspořené peníze nesmí sáhnout exekutor.

ù Současná mzda se vám sníží o stokoruny, 
    budoucí důchod se zvýší o řádově vyšší částku.

ä Pokud do druhého pilíře vstoupíte, sníží se vám 
    o 3 procenta sazba povinného pojistného do 
    průběžného fondu.

ë Na rozdíl od státního důchodu je možné naspořené 
    prostředky ve druhém pilíři dědit.

O tøetím pilíøi si øekneme v jednom z dalších èísel.

Obyvatelstvo České republiky 
stárne. Zatímco v osmdesátých 
letech se rodilo až 180 000 dětí 
ročně, dnes je to zhruba 100 000. 
Až půjde generace dnešních 
čtyřicátníků do penze, budou 
je živit děti narozené v součas-
nosti. 

Autorem článku je fi nanční expert Igor Kocmánek, člen RO TOP 09 Praha 1.




