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Vzhledem k tomu, že nám v minulém èísle zaøádil tiskový šotek, pøinášíme vám ve správ-ném znìní rébus, v nìmž byla chyba: 
Matka má sedm dětí, z toho přesná polovina jsou dcery. Jak je to možné? 
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?

?

Procvičte své 
mozkové závity,

přemýšlejte – a hlavně se bavte!

3.
Čtyři z uvedených dvojslov mají 

něco společného. Které 
mezi ně nepatří? 
HOKUS-POKUS

LÁRY-FÁRY
HALA-BALA
HEJ-HOLA

LÁŽO-PLÁŽO

2.
Z vìty jsme odstranili 
všechny samohlásky. 
Když je vrátíte zpátky, 
získáte známý citát.

NJHRŠZVŠHJSTRPSLC.

1.
Která z uvedených 

teplot na Fahrenheitově 
stupnici se rovná 25 °C? 

a) 73 °F
b) 75 °F
c) 77 °F
d) 79 °F
e) 81 °F

Správné odpovědi 
naleznete na str. 27
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Trvalo to ètyøi roky, ale Praha 1 
nakonec slaví vítìzství. Øeè je 
o vyhrané arbitráži a následném 
soudním sporu s fi rmou Severní 
nemovitostní kvùli pùdním pøe-
stavbám. Veøejnost mohla sledo-
vat od roku 2004 nejrùznìjší pe-
ripetie, které tuto známou kauzu 
provázely. Pøed rokem padl v ar-
bitráži první verdikt a teï mám 
koneènì na stole následné soud-

ní rozhodnutí.
Mìstská èást Praha 1 nejenže nebude muset nic pro-

tistranì doplácet, ale ta naopak musí vrátit Praze 1 po-
dle rozhodnutí soudu èástku 129 milionù  korun. Pøipo-
mínám, že v roce 2006 naši politiètí pøedchùdci zaplatili 
v prohrané arbitráži této spoleènosti èástku 204 milio-
nù; fi rma poté však hned chtìla další a další peníze – až 
její požadavky pøesáhly nehoráznou sumu: 1 miliardu 
korun... Ihned po obdržení rozsudku jsem nechal zpra-
covat usnesení, které tuto radostnou zprávu promítá 
do úèetnictví Prahy 1. Pøíznivé soudní rozhodnutí mne 
doslova pohladilo po duši. Nejistota, jež se nad námi po 
léta vznášela, je nyní snad defi nitivnì pryè. 

TOP 09 pøi svém nástupu do vedení radnice deklaro-
vala, že jedním z pilíøù její politiky bude zdravé a trans-
parentní hospodaøení. Vyhraný spor je v tomto smìru 
tou nejsladší tøešnièkou na dobrém letním dortíku. 

Oldřich Lomecký
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AKTUALITY

Hudbu chceme, kakofonii nikoli. 

Pod hezký termín „pouliční umělec“ se může 
schovat jak vyzrálý hudebník procítěně drnkající 
na kytaru, tak agresivní žebrák, který mlátí do 
víka od popelnice a pořvává na kolemjdoucí. 

Busking 
v Praze 1?
Často také skrytá žebrota! 

Èlovìk nemusí být znalcem hu-
debních žánrù, aby dokázal roze-
znat, kdo ve veøejném prostoru pro-
vozuje skuteèný busking a kdo na 
souèasném benevolentním stavu, 
kdy je poulièní umìní pramálo regu-
lováno, bezostyšnì parazituje. 

Když spìcháte po rušném bul-
váru, monotónní „hudba“ jedné 
z kapel se vám zaryje do mozku 
pouze na chvíli. Pokud ale bydlí-
te èi pracujete v místnosti s okny 
nad tímto tìlesem, brzy máte chuť 
z nìkterého okna vyskoèit, neboť 
pøed kakofonií není úniku. 

Radnice Prahy 1 proto v zá-
jmu obyvatel i návštìvníkù první 
mìstské èásti požaduje po ma-
gistrátu zpøísnìní podmínek pro 
provozování buskingu. Ve høe je 
dokonce i jakási forma ovìøová-
ní, že konkrétní busker skuteènì 
umí hrát èi jinak umìlecky tvoøit. 

Samozøejmì by nešlo o nechvalnì 
proslulé „provìrky“, které museli 
podstoupit všichni umìlci v do-
bách totality. Busker by mìl mít za 
sebou pouze nìjakou umìleckou 
minulost a alespoò minimální zku-
šenosti z daného oboru. 

Centrum evropské metropole 
pøirozenì pøitahuje nejen kvalitu, 
ale také mnoho dobrodružné ne-
kvality. Platí to nejen pro umìní, 
ale i pro podnikání apod. Je rozdíl, 
když chce nìkdo provozovat na-
pøíklad restauraci kvùli vztahu ke 
gastronomii a historickému centru 
a když jde nìkomu pouze o co nej-
rychlejší a nejvìtší zisk. 

Úøady tu nejsou od toho, aby „bu-
zerovaly“, nýbrž proto, aby chránily 
pøedevším ty, kteøí v Praze 1 bydlí, 
žijí a zakládají rodiny.  

RED
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Spokojené stáří? V Praze 1 toto slovní spojení platí! 

Péče o seniory podle ty 
Stát, potažmo obce mohou být 

zøizovateli rùzných zaøízení péèe 
o seniory. V rámci ústavní sociální 
péèe se jedná zejména o domovy 
seniorù (domovy dùchodcù). Tyto 
jsou urèeny pøedevším pro obèany, 
kteøí dosáhli dùchodového vìku, 
a dále pro ty, kteøí pro svùj zdravotní 
stav potøebují komplexní péèi, kdy 
taková forma péèe nemùže být již 
v jejich domácím prostøedí zajištìna 
nebo nemùže být zcela zajištìna ani 
peèovatelskou službou èi podobný-
mi terénními službami sociální péèe. 

Dále jsou domovy seniorù urèeny 
pro ty starší spoluobèany, kteøí toto 
umístìní potøebují z jiných vážných 
dùvodù. Obèané, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje léèení a ošetøování 
v lùžkovém zdravotnickém zaøízení, 
zde umístìni být nemohou. Senioøi 
jsou zde pøijímáni na základì žá-
dosti a pobyt v takovémto ústavním 
zaøízení si klient hradí sám. Péèe, 
kterou domovy nabízí, zahrnuje 
bydlení vèetnì stravování a úklidu, 
dále pak zdravotní péèi, rehabilitaci 
v nemenší míøe kulturní vyžití.

Pokud zdravotní stav obyvatel 
domova seniorù pøevážnì nebo 
plnì omezuje schopnost sebeob-
sluhy, poskytuje se na ošetøova-
telských oddìleních v ústavech 
nároèná ošetøovatelská péèe. Pøes 
den je k dispozici lékaø a zdravotní 
sestra.

DOMOVY – PENZIONY PRO SENIORY
Tato péèe je urèena tìm našim 

spoluobèanùm, kteøí dosáhli dù-
chodového vìku, a pro obèany, kteøí 
jsou plnì invalidní. Obèan je pøijat na 
základì žádosti. Pøesto je podmín-
kou pøijetí takový zdravotní stav, kte-

rý nevyžaduje komplexní péèi, tedy 
èlovìk musí být schopen vést vcelku 
samostatný život. V domovech jsou 
poskytovány služby spojené s bìž-
ným životem jako stravování, úklid 

vè. služeb kadeønictví, masáže, pe-
dikúry apod. Ani zde nechybí kulturní 
náplò pro volnoèasové aktivity.

Senior mùže dále využít tzv. te-
rénní sociální služby, v první øadì 
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pu sociálního zařízení

peèovatelskou službu. Ta je posky-
tována mj. i tìžce zdravotnì posti-
ženým obèanùm, kteøí si z dùvodu 
zdravotního stavu nebo vysokého 
vìku, ztráty sobìstaènosti a ostat-

ních dùvodù nejsou schopni sami 
obstarat práce v domácnosti a ob-
dobné potøeby. Dále službu mohou 
využívat zejména seniorští spolu-
obèané, kdy takovou službu není 

schopna zaøídit rodina. Pracovník/
pracovnice peèovatelských úkonù 
mùže provést napø. tyto služby: 
bìžné úkony osobní hygieny jako 
je koupel, mytí, pomoc na inva-
lidní vozík, vaøení, úklidy, nákupy, 
nejrùznìjší pochùzky, doprovod 
na vyšetøení, práce spojená s udr-
žováním domácnosti, dohled nad 
dospìlým obèanem od 6 do 22 
hod. nebo noèní služby od 22 hod. 
do 6 hod. ráno. Úhrada za úkony 
peèovatelské služby mùže být sta-
novena plnì nebo èásteènì, a to 
na základì posouzení vìku, zdra-
votního stavu, pøíjmu majetkových 
pomìrù jeho a jeho rodiny. Nákupy, 
nejrùznìjší pochùzky, doprovod na 
vyšetøení, práce spojená s udržo-
váním domácnosti. Peèovatelská 
služba v Praze 1 je poskytována 
v domech s peèovatelskou službou 
s centrálou v domì Dlouhá 23.

Obèan mùže dále využít služeb 
zaøízení domovinek neboli denních 
èi týdenních stacionáøù, které se 
zøizují pøi domovech seniorù, do-
movech s peèovatelskou službou 
nebo charitních zaøízení. Jsou ur-
èeny pro pomoc rodinám, které 
peèují o starého èlovìka v domá-
cím prostøedí, ale nemohou zajis-
tit celkovou péèe v dobì vlastních 
pracovních povinností. Taková 
péèe je poskytována celodennì 
a zahrnuje dohodnuté úkony pe-
èovatelské služby, stravování, do-
hled, vycházky, kulturní program 
i dopravu obèana do stacionáøe 
a zpìt domù. Pobyt v domovince/
stacionáøi je hrazen rodinou.  Služ-
by denního stacionáøe jsou v Pra-
ze 1 poskytovány v domì Týnská 
17.       ¸
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Není nad společně strávený čas v příjemném kolektivu.

STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Støedisko osobní hygieny mùže 

být samostatným zaøízením nebo 
souèástí jiného zaøízení peèova-
telské služby nebo zøízeno v domì 
s peèovatelskou službu. Obèanùm 
se zde nabízí hygienická péèe ve 
formì oèistné koupele, sprchování, 
mytí vlasù, manikúra a pedikúra. 
Výše úhrady za tuto péèi, kterou si 
obèan hradí sám, se stanovuje po-
dle sazeb úhrad za úkony peèova-
telské služby. V Praze 1 se nachází 
støedisko osobní hygieny v domech 
Benediktská 13, Pštrossova 18, 
Týnská 17.

V Praze 1 se nachází nìkolik 

domù s peèovatelskou službou. Tyto 
domy nejsou ústavními zaøízeními 
sociální péèe, ale mají statut domù 
zvláštního urèení. Pøedstavují formu 
individuálního bydlení starých lidí. 
Smyslem takto zøizovaných domù 
je poskytování usnadnìných sociál-
ních služeb pøi zachování plné sa-
mostatnosti obèanù. Byly v domech 
jsou pronajímány na základì nájem-
ní smlouvy, k jejímž zvláštnostem 
patøí, že není pøenosná na partne-
ra (pokud není øešeno smlouvou 
pro oba manželé èi zvláštní doho-
dou se zøizovatelem) a není možný 
pøevod nájmu ani na bezprostøední 
pøímé pøíbuzné. Zøizovatelem tìch-

to zaøízení jsou zejména obce. Je-
jich souèástí bývají støediska osobní 
hygieny, prádelna, ordinace lékaøe, 
jídelna, klub seniorù apod. Je zde 
poskytována peèovatelská služba, 
jejíž pracovní doba a rozsah práce 
je dán sobìstaèností obyvatel. 

V Mìstské èásti Praha 1 se na-
chází tyto Domy s peèovatelskou 
službou: Benediktská 13, 
Dlouhá 23, Pštrossova 
18, Týnská 17, U Zlaté 
studnì 1. 

Mgr. Karel Ulm, MPA
èlen RO TOP 09 Praha 1
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GLOSA

Pojďme společně vybrat nejlepší řešení pro 

Malostranské náměstí
Nìkteré vìci trvají déle, 

než k nim èlovìk dojde. 
Èasto je omezen energií, 
okolnostmi a nìkdy za-
tím nenastal ten správný 
èas, èas uvést vìci v bìh. 
A nìkdy se pomyslná kola 
událostí periodicky ro-
zebìhnou, ale kýženého 
cíle dosáhnou až po opì-
tovných pokusech. Vždy 
o krok blíže a pak možná 
jednou.

Tentokrát to tøeba vyjde 
a spodní èást Malostran-
ského námìstí se stane zó-
nou klidu a pohody v turisty 
pulsující Malé Stranì a par-
kovištì provozované sou-
kromým pronajímatelem 
jednou pro vždy vezme za 
své a tento kout Prahy, kde 
projdou dennì davy kultury 
chtivých turistù, se pøemì-
ní na místo dùstojnìjší díky 
novému nesoukromému 
zámìru, lépe zapadajícího 
do celkové koncepce Malé 
Strany a zájmùm obyvatel 
mìsta.

Petice rozhýbala veøej-
né mínìní a aktivnì se do 
ní zapojilo souèasné ve-
dení radnice Prahy 1.

Díky dostateènému 
poètu podpisù se snad 
podaøí prosadit zámìr 
zrušení parkovištì, kdy 
velkou roli sehráli primár-
nì aktivní obèané Prahy 1, 
kteøí nejsou lhostejní vùèi 

Mgr. Kristina Farris
socioložka, èlenka RO TOP 09 Praha 1

událostem v jejich mìst-
ské èásti, a petici pode-
psali v hojném poètu. Dal-
ším krokem bude vypsání 
veøejné soutìže na využití 
prostoru uvolnìného po 
parkovišti a nezbývá než 
se nechat pøekvapit vý-
sledkem.

Celková dopravní situ-
ace na Malé Stranì není 
nejšťastnìjší. Úzké ulièky 
a menší domy neumožòují 
obyvatelùm Malé Strany 
únik ze šumu velkomìs-
ta, právì naopak. Tato 
situace vyžaduje øešení 
a jako možná inspirace 

se nabízí poslední inven-
ce mìsta Paøíž, to jest,-
podpora cyklistù. Celý 
projekt je koncipován tak, 
že zamìstnanci, kteøí jez-
dí do práce na kole jsou 
odmìnìni fi xní èástkou 
(0.25 EUR) na kilometr 
dle vzdálenosti od bydliš-
tì a tato èástka jim je ná-
slednì pøipoètena k pla-
tu. Nakolik bude projekt 
motivaèní pro produktiv-
ní èást populace, provì-
øí teprve èas. Nicménì 
invenèní nápady tohoto 
typu jsou pøesnì tím, co 
Praha 1 potøebuje. Ino-

vace v redukci prùjezdu 
vozidel pøispìjí jednak ke 
zlepšení ovzduší a záro-
veò celkovì zvýší hodno-
tu života v dané lokalitì. 
Veøejná doprava v Praze 
je na velmi vysoké úrov-
ni, a kdo navštívil metro 
v New Yorku, Paøíži nebo 
Londýnì, mi jistì dá za 
pravdu. Proè jezdit au-
tem, když existuje eko-
nomiètìjší, ekologiètìjší 
a celkovì zdravìjší øe-
šení? Jak tedy postupo-
vat poté, co Malá Strana 
bude bez spodního par-
kovištì a zároveò dou-
fejme, že na tomto místì 
vznikne nìjaký vhodnìjší 
projekt typu park plný 
zelenì a klidu? Jak se 
zbavit kolon aut, které 
Malou Stranu pouze pro-
jíždìjí ze Smíchova, do-
jedou na Malostranskou 
a pak pokraèují dále? 
Co zavést mýtnou brá-
nu, kde za nemalý obnos 
projede každý, kdo není 
resident a v dané lokalitì 
nepodniká. Tímto zpùso-
bem by vydìlala Mìst-
ská pokladna, která by 
mohla prostøedky využít 
na podporu cyklistù jako 
tøeba v Paøíži a dotovat 
i jiné aktivity napomáha-
jící k redukci dopravy na 
Malé Stranì a následnì 
i Starém Mìstì.
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Pavel Roučka: 
Nemohl bych žít nikde jinde

Zasedal v odborné 
porotě, která nedáv-
no vybírala nejvhod-
nějšího nájemce 
Werichovy vily. 
Umění se nejen in-
tenzivně věnuje, ale 
téměř pořád o něm 
i přemýšlí. Rozho-
vor nám poskytl 
výtvarník a zarytý 
malostranský patri-
ot Pavel Roučka. 

možností. Jakého pokroku ve vý-
tvarném umìní jsme vlastnì dosáhli 
od dob jeskynních maleb v Lascaux 
èi Altamiøe? 

Zmínkou o jednoduché formě mi tro-
chu nahráváte na další dotaz: jako 
výtvarného laika mě vždy fascinova-
la abstraktní tvorba v tom smyslu, že 
namalovat několik čar přece dokáže 
každý – a kde je tedy to opěvované 
umění? 

Ono je to složitìjší. Pokud nakreslí 
èáry amatér, je to samozøejmì 
jiné, než když je namaluje zkušený 
umìlec, a lidé z oboru to dokáží ihned 
rozeznat. Tohle se špatnì vysvìtluje, 
jde o nabyté zkušenosti a cit. 
Podobnì jako v hudbì, napøíklad. 
Každá jednotlivá èára je zároveò 
celým obrazem, hlavnì je – zejména 
v èáøe – zaznamenáno hledání tvaru. 

Vy se zabýváte nejen malováním, 
ale například také litografi í, prací 
s kamenem, vydáváte bibliofi lie... Co 
je pro vás hlavním oborem – třeba 
i z hlediska obživy? 

Takhle nepøemýšlím a myslím si, 
že to nedìlá ani vìtšina umìlcù. 
Když se pokoušíte dát do díla ze 
sebe to podstatné, èím žijete, obži-
va se dostaví. A mám opravdu rád 
všechny formy, jimž se vìnuji, nic 
neupøednostòuji. 

Lidé z Malé Strany a Hradčan drží 

hodně pospolu, pořádají spoustu 
akcí a společných projektů. Zúčast-
ňujete se občanského a spolkového 
života? 

Jako místní patriot tyto akce sa-
mozøejmì vítám, ale nevyhledávám 
je. Jsou to výborné kulturní poèiny, 
nicménì jsem lakomý na èas a ještì 
mì to dìní nevtáhlo. 

Co tím myslíte? 
Rozumìjte, já tyhle akce vítám 

a mám radost, že se Malostraòáci 
umìjí sdružovat a bavit. Jsem rád 
i za to, že radnice Prahy 1 podpo-
ruje obèanskou spoleènost. Pouze 
jako èlovìk ponoøený do práce spí-
še èekám až na projekty volného 
umìní. 

Přiznám se, že pořád nerozumím...
Dobøe, vysvìtlím vám to na kon-

krétním pøíkladu. Byl jsem v porotì, 
která hodnotila nabídky uchazeèù 
o pronájem Werichovy vily. Mnì se 
zamlouvaly všechny tøi projekty, ale 
volil jsem muzeum Medy Mládkové, 
protože prokazuje obrovskou živo-
taschopnost, pøitahuje lidi z Èech 
i z celého svìta! (A já jako pejskaø 
stále nìkomu ukazuji cestu k Sovo-
vým mlýnùm...)

Sám jsem si dovolil navrhnout – 
již nezávisle na rozhodování o Weri-
chovì vile –, aby se park Kampa stal 
prostorem nejlépe ke stálé expozici 
monumentálních soch souèasných 

ROZHOVOR

Čemu se aktuálně věnujete? 
Kromì toho, že intenzivnì ma-

luji a zároveò vystavuji (a beseduji 
v Regensburgu), už nìkolik dní stá-
le øeším otázku, kterou nastolil mùj 
oblíbený hudební skladatel Arvo 
Pärt. Ten totiž prohlásil, že v umìní 
nelze dosáhnout nìjakého pokroku. 
Dospívám k závìru, že má pravdu 
– úkolem umìlce je pøedevším ku-
tat sám v sobì a snažit se dobrat 
jednoduché formy v rámci vlastních 
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umìlcù. Domnívám se, že by insta-
lace soch vyšla levnìji než rozšiøo-
vání nebo zužování chodníkù. Navíc 
by se urèitì našli donátoøi pro jed-
notlivá díla. Pøedstavte si tu krásu, 
ten význam právì pro umìní, ale 
celkovì i pro náš kulturní obzor. 

Proč? 
Cílený umìlecký pøístup k veøej-

nému prostoru je samozøejmostí 
v zemích, kde je umìní skuteènì 
respektováno. Já jako frankofi l ne-
dám v tomto smìru dopustit na 
Paøíž – pøíkladem za všechny mùže 
být vodní nádrž mezi centrem Pom-
pidou a gotickým kostelem, která je 
osazená rejdícími, vodu plivajícími 
plastikami Niki de Saint-Phalle a Je-
ana Tingeulyho. 

Nicménì mnohem dále než my 
je i „pøíbuzná“ Vídeò – pøed nìko-
lika lety „vymysleli“ takzvanou ètvrť 
umìní, nebáli se postavit moderní 
èernou krychli (Ludwig Museum) 
mezi historické budovy. Dnes se 
tam zájemci o umìní øadí do fron-
ty jako v Paøíži pøed muzei. Praha je 
provinènìjší, takové projekty ještì 
moc nezná, ale doufám, že se jich 
doèkám. 

Když jste frankofi l, a dokonce fran-
couzkým premiérem jmenovaným 
rytířem Řádu akademických palem, 
nepřemýšlel jste o trvalém přesídle-
ní do Mekky všech umělců – Paříže? 

Rozhodnì ne. Paøíž se mi velmi 
líbí, avšak miluji Prahu, její historic-
ký støed a pøedevším Malou Stranu. 
Je tu tolik nádherného baroka, které 
je výstižnì oznaèováno jako posled-
ní velký sloh. 

Když se pozornì díváte, celý pro-
stor se nádhernì vlní, je to úžasná 
symbióza ducha a hmoty. Neumím 
si pøedstavit, že bych žil jinde. I mùj 
dva a pùlletý vnuk, který o baroku 
neví zhola nic, kreslí vypouklé a vy-
duté tvary. 

Ale časté výstavy v zahraničí vám 
dělají radost, že? 

Ano, dìlají, to asi každému umìl-
ci. (usmívá se) 

V mládí jste aktivně závodil na ká-
noi. Je pro vás řeka – a konkrétně 
Vltava – něčím inspirující? 

Kreslím i pøírodní motivy vèetnì 
øeky, ale že bych si šel stoupnout 
na bøeh a zasnìnì se koukal do 
vody, to zase ne... Zmínil jste se ale 

o mém nìkdejším závodìní – ještì 
donedávna jsem se tu a tam zúèast-
nil nìkterých veteránských závodù 
na kanoi. To byla moje velká radost. 

Nyní v červnu oslavíte dvaasedmde-
sáté narozeniny. Nechystáte se tro-
chu zvolnit tempo? 

(smìje se) No, na kánoi mì už 
moc èasto neuvidíte. Co se ale týká 
umìní, tak v nìm stále pojedu na 
plný plyn!

Výtvarník Pavel Rouèka bydlí a pracuje na Malé Stranì. Umìlec-
ká tvorba jej okouzlila již v dìtských letech. Vystudoval geodézii 
a kartografi i, ale posléze se vìnoval scénografi i animovaného fi l-
mu. V osmdesátých letech minulého století defi nitivnì pøesedlal 
na výtvarné umìní. Vystavoval na více než stovce samostatných 
výstav v Evropì, USA, Tunisu a Japonsku. Zúèastnil se napøíklad 
první výstavy èeského umìní po roce 1989 v New Yorku a mnoha 
dalších. V mládí úspìšnì závodil na kanoi, v šedesátých letech 
byl mistrem republiky na deblkanoi a pìtikanoi. Jeho partnerkou 
je módní návrháøka Daniela Flejšarová. 
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JAZYKOVÝ KOUTEK

„Byla velká bída, bylo málo 
cejnů…“ – většina lidí vůbec 
netuší, o čem se zpívá v té pís-
ničce o Máně, kterou lízli. Ale 
z čeho pochází lidové označe-
ní našich peněz? 
KAČKA – BÚR – PĚTKA –CEJN 
– KILO –TALÍŘ (TÁC, HADR)?

Jednoduchá je odpovìï 
pouze ohlednì dvou slov 
z dotazu: „kaèka“, tj. ko-
runa, je podle zkratky Kè 
(koruna èeskoslovenská), 
resp. z její výslovnosti „ká-
-èé“, zatímco „pìtka“, tj. 
desetikoruna, mìla pùvod-
nì význam „pìtizlatka“, ale 
po rakouské mìnové refor-
mì v roce 1892 mìla zlatka 
(1 zlatý) hodnotu dvou ko-
run, tudíž 5 x 2 = 10. Avšak 
k vysvìtlení ostatních výra-
zù bude zapotøebí trocha 
teorie, doufám, že nebude 
suchopárná.

Jazyk má nìkolik úrov-
ní neboli stylù. Na vrcholu 
stojí kodifi kovaný jazyk, 
èili jazyk spisovný. Tím 
by se mìlo mluvit (a psát) 
pøi veøejných projevech, 
mìli by ho plynnì ovládat 
a užívat pøedevším mode-
rátoøi v rozhlase a televizi, 
novináøi, uèitelé a zejména 
politici: hovoøit pøi projevu 
v Poslanecké snìmovnì 
spisovnì by mìlo být stej-
nou samozøejmostí, s jakou 

PhDr. Daniel Korte 
poslanec za TOP 09

Ten náš jazyk, safraporte... 
Ještěže je tady Korte!

oèekáváme, že hráèi Èeské 
fi lharmonie budou bezvad-
nì intonovat (že by pøitom 
mìli poslanci také øíkat 
nìco podstatného a smy-
sluplného, a ne jen žvanit, 
to už bychom toho od nich 
chtìli pøíliš).

Pozorný ètenáø si zajisté 
povšiml, že jsem v pøed-
chozím odstavci opako-
vanì použil kondicionálu 
„mìlo by se“, „mìli by“... 
Spisovnì se však bohužel 
nemluví, za mluvenou for-
mu jazyka spisovného je 
pokládána hovorová èešti-
na. Od psané formy se liší 
tím, že pøijímá prvky a ja-
zykové prostøedky z ne-
spisovné èeštiny, hlavnì 
z obecné èeštiny, nadná-
øeèní formy jazyka, a do-
konce i z místních dialektù.

Mezi nespisovnou èeš-

tinu se øadí mj. slang a ar-
got. Slang je mluva spojená 
s urèitým prostøedím, s ur-
èitou lidskou èinností (pro-
fesí) a vážící se na urèitou 
skupinu. Tak existuje napø. 
slang myslivecký, vojenský, 
železnièáøský, øemeslnický, 
slang mládeže èi vìzòù 
apod. Používají se v nìm 
výrazy, které ve spisovné 
èi hovorové èeštinì vùbec 
neexistují, popøípadì by 
se musely složitì opisovat. 
Žádný mistr patrnì neøek-
ne uèedníkovi: „Františku, 
podej mi posuvné mìøít-
ko,“ nýbrž: „Franto, podej 
tu šupleru!“ Naproti tomu 
argot je mluva výluèné 
skupiny tvoøená zámìrnì 
tak, aby byla nepovola-
ným – nepøíslušníkùm oné 
skupiny – nesrozumitelná. 
Je to tedy mluva typická 
pro kriminálníky. Ze sou-
èasnosti si pøipomeòme 
typické argotické výrazy 
„Kapøíci pøipluli“ z Ivánku, 
kamaráde èi proslulé roz-
hovory mezi „Mazánkem“ 
a „Kolibøíkem“... Pokud 
se argot používá po delší 
dobu, ztrácí svou utajovací 
funkci a pøechází pøirozenì 
ve slang. A to je pøípad zby-
lých slov z dotazu.

„Bùr“ (nebo také „bùra“), 
pìtikoruna, pochází z nì-
meckého argotického „Bor“, 

odvozeného ze spisovného 
„Bargeld“, což znamená 
„hotové peníze“, „hotovost“. 
„Kilo“, stovka, pochází z ví-
deòského argotu, kde to 
znamenalo 100 šilinkù, stej-
nì jako oznaèení „hadr“ 
pro tisícovku: ve starém ví-
deòském argotu se s týmž 
významem užívalo „Hoder“, 
„Hader“. A pùvod v argotu 
mají i další oznaèení pro ti-
sícovku „talíø“ a „tác“. Kdoví, 
možná bude jednou dnes 
používaný slangový „litr“ na-
hrazen „kapøíkem“...

Úplnì nakonec jsem si 
nechal „cejn“, protože je 
to slovo nejzajímavìjší, 
rovnìž argotické. Zaprvé 
je to speciální výraz pro 
dvacetikorunu. Odvozen 
je od nìmeckého „Zehn“, 
„deset“, tj. 10 zlatých, 
tedy dvacet korun (viz 
„pìtka“). Že by si Máòa 
stýskala, že bylo málo 
dvacetikorun? To tìžko. 
„Cejn“ má totiž i význam 
obecnìjší, totiž peníze 
vùbec, zejména získané 
loupeží èi krádeží – a to 
je ono! Ve tøetím význa-
mu je „cejn“ odvozen od 
„cín“ ve smyslu „cínové 
nádobí“: takto „cejnaø“ je 
zlodìj specializující se na 
hrnce na prádlo.

A pak že je teorie nuda! 
Tìším se na další dotazy. 
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Více než dvě třetiny pachatelů fyzického násilí a aktérů brutálního chová-
ní jsou osoby ženám známé, např. manželé, kolegové z práce nebo osoby 
z blízkého okolí. Jestliže takové chování trvá již nějakou dobu a je trpěno, 
pak takovou tíživou situaci nelze vyřešit pouhou fyzickou sebeobranou, 
ale velmi se doporučuje obeznámit s problémem i příslušné instituce.

Uchopení útočníka zezadu oběma 
rukama za obličej a zároveň prošláp-
nutí kolene.

2

Překvapení násilníka, který vyhrožu-
je a domáhá se slečniny nevinnosti, 
ale netuší, že za jeho zády se rychle 
přibližuje zachránce.

1

Uchopenou hlavu vytočíme do stra-
ny, tím znemožníme jeho orientaci 
v prostoru.

4

Stáhnutí hlavy útočníka dozadu až 
do vychýlení a průběh prošlápnutí 
kolene, zatím vystrašená slečna běží 
přivolat policii.

3

ŘICHEM RÝČEM 

násilí a aktérů brutálního chová-
lé, kolegové z práce nebo osoby 
vá již nějakou dobu a je trpěno, 
ouhou fyzickou sebeobranou, 
émem i příslušné instituce.

hopení útočníka zezadu oběma 
ama za obličej a zároveň prošláp-
í kolene.

2

openou hlavu vytočíme do stra-
tím znemožníme jeho orientaci 
ostoru.

4
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Útočník padá k zemi

6

Detail vytočení hlavy útočníka.

5

Zajistíme ho zakleknutím a pákou na 
ruku, než slečna přivede policii.

8

Při pádu k zemi a jeho dopadu zchla-
díme jeho hlavu o první schod.

7

PŘEPADENÍ ŽENY NA SCHODIŠTI

Detail vytočení hlavy útočníka.

5

Při pádu k zemi a jeho dopadu zchla-
díme jeho hlavu o první schod.

7

PŘEPADEN
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Magistrát si představuje zřízení jedné aplikační místnosti hned 
vedle hotelu. Co dodat?  
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„O sobectví“ Prahy 1
Praha 1 má s protidrogovými cen-

try bohaté zkušenosti. Každý náš 
soused ví, jak to vypadalo tøeba Ve 
Smeèkách, nebo kolem Boršova. 
Ale nepøehlížíme daný problém, do-
konce velmi odpovìdnì pomáháme 
drogovì závislým. Máme tøeba Cen-
trum ambulantní detoxikace a sub-
stituce ve Spálené ulici, Poradnu pro 
rodièe ve Školské, Dìtské a dorosto-
vé detoxikaèní oddìlení v nemocnici 
Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského, nízkoprahové støedisko 
v ulici Karoliny Svìtlé, terénní pro-
gramy a projekt Sanitky ve Vrchlic-
kého sadech a další místa, která dro-
govì závislým pomáhají.

Jaké bylo pøekvapení Prahy 1, 
když se v návrhu Protidrogové poli-
tiky hlavního mìsta Prahy na období 
2014 až 2020 objevily zámìry na dal-
ší aplikaèní místnosti. Pozoruhodné 
bylo zejména to, že orgány mìsta 
s mìstskými èástmi tuto vìc øádnì 
neprojednaly. Abych nekøivdil, pro-
jednaly èistì formálnì stylem, jako 
ve starém vtipu o demokratiènos-
ti voleb za socialismu, kdy pánbùh 
pøivedl Adamovi Evu a øekl: „Vyber 
si.“ Když mìstské èásti protestova-
ly, byly naøèeny ze sobectví a hájení 
vlastních úzkých zájmù.

Ještì pozoruhodnìjší je, že mìst-
ská koncepce vznikla z dílny pøe-
vážnì tìch, kteøí se protidrogovými 
službami živí. Devìt z patnácti èlenù 
komise, která koncepci pøipravovala, 
pracuje nebo pracovalo ve vedou-
cích pozicích neziskových organiza-
cí, které jsou pøíjemcem veøejných 
dotací. Je to jako by strategii par-
kování v Praze pøipravovali vedoucí 
fi rem provozujících parkingy, nebo 
koncepci umístìní heren provozova-

telé heren a kasin. Pøipadne Vám to 
absurdní? Mnì ano.

Tato skuteènost zpùsobila, že 
mìstská protidrogová politika nere-
spektovala ani názor Národní proti-
drogové centrály Policie Èeské re-
publiky nebo Mezinárodního výboru 
pro kontrolu drog. Jejich stanoviska 
zásadním zpùsobem zpochybòu-
jí pøínos „šleháren“ a upozoròují na 
to, že provoz aplikaèních místnos-
tí mùže být v rozporu se zákonem 
i v rozporu se základními principy 
mezinárodních drogových smluv. 
Zmiòována jsou i další, pøedevším 
bezpeèností rizika. I s tìmi mají ob-
èané Prahy 1 smutné zkušenosti.

Praha 1 se dùraznì postavila pro-
ti tìmto zámìrùm na jednání praž-
ského zastupitelstva. Díky tomu byl 
projekt „šleháren“ z mìstské proti-
drogové politiky vypuštìn. Pro jeho 
znovuoživení však zùstala v textu 
„politiky“ otevøená vrátka v podobì 
další diskuse o tìchto projektech. 
Bohužel, s úrovní diskuse má Pra-
ha 1 špatné zkušenosti. Proto bu-
deme téma pozornì sledovat.

Kladu si proto otázku: „Kdo je so-
bec? Ten, který na úkor obèanù Pra-
hy 1 prosazuje rùzné experimenty, 
aby se zalíbil médiím a tìm, kteøí na 
nich vydìlávají, nebo ten, který hájí 
zájmy svých obèanù, kteøí onìmi 
experimenty dennì trpí?“ Pokud ten 
druhý, tak rád budu sob-
cem!

Mgr. Jozef Helmeczy
èlen zastupitelstva a èlen Sociální komise

Rady MÈ Praha 1

O městech se říká, že jsou 
koncentrovanými vzorky 
stavu celé společnosti. Po-
dobné je možné říci i o Pra-
ze 1 ve vztahu k Praze. 
Koncentrují se tu všechna 
pozitiva Prahy – nádherná 
historie, bohatství, krása, 
dostatek obchodů, služeb, 
kulturních příležitostí, 
ale, bohužel, i negativa – 
zhoršené životní prostředí, 
dopravní problémy, kom-
plikované bydlení, hluk, 
kriminalita, bezdomovec-
tví, prostituce a drogy.

Nejsmutnìjší je, když ten, kdo by 
mìl o „výkladní skøíò Prahy“ peèo-
vat, tedy orgány hlavního mìsta Pra-
hy, komplikuje lidem bydlícím v cen-
tru život a zpùsobuje další nucené 
vylidòování centra. Takovými kroky 
jsou experimenty s uzavíráním ná-
bøeží, povolení hlasitých hudebních 
produkcí v ulicích, kde bydlí a pracují 
lidé, nebo další umrtvování Václav-
ského námìstí. A když tak bude po-
kraèovat dál, stane se z centra Prahy 
jen opuštìný skanzen pro turisty.

Posledním experimentem, kte-
rému se Praze 1 zatím podaøilo za-
bránit, je umístìní dalších služeb pro 
drogovì závislé, tzv. „aplikaèních 
místností“, známých pod lidovým 
názvem „šlehárny“.

PROTI DROGÁM



èlovìku možnost chovat se jinak 
než ve spoleènosti známých. Ne-
chci nikoho mentorovat, ale vyna-
kládání nemalých fi nanèních pro-
støedkù z veøejných prostøedkù na 
úklid chodníkù jde èasto i na úkor 
odložení realizace nìkterých jiných 
dùležitých zámìrù. Snad mi tu 
prominete trochu osobního apelu. 
Když pùjdete po našem krásném 
mìstì a budete mít potøebu od-

ČISTOTA A POŘÁDEK

18

Úklid něco stojí

Naše mìsto se ukazuje poslední 
dobou v plné „kráse“, jak jsme na 
tom s èistotou zejména na chod-
nících. Každý z nás má rád doma 
èisto a poøádek a také ve svém 
okolí uvítáme, když je vše tak, jak 
má být. Na ulici se však mnozí cho-
vají tak, že èistota a poøádek jsou 
pro nì pojmy zcela cizí. Je to od 
papírkù, pohárkù, umìlohmotných 
lahví a jiných druhù rùzných odpad-

kù, odhozených nedopalkù cigaret 
až po psí exkrementy neuklizené 
po svých miláècích. Proè se mnozí 
chovají na ulici jinak než doma? Je 
to ve výchovì? Ano, neukáznìnost 
a nedodržování základních pravi-
del chování je v zásadì souèástí 
výchovy. Chovají se tak však i naši 
spoluobèané, o nichž nelze øíct, že 
by byli nevychovaní. Jakási anony-
mita pohybu v prostoru mìsta dává 

Nikdy nekončící kolotoč...
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Ing. Jiří Veselý 
radní Prahy 1 pro dopravu za TOP 09

hodit nìjaký ten nepotøebný malý 
odpad, zkuste se rozhlédnout, jest-
li není v blízkosti odpadkový koš. 
Je to pøece náš spoleèný prostor, 
ve kterém se pohybujeme, žijeme 
a pracujeme a mìlo by být naší 
zájmem udržovat si „svùj“ prostor 
èistý. Èasto voláme po tom, aby 
se vzájemná ohleduplnost a sluš-
nost vrátila do našich vztahù. Tady 
máme pøíležitost vìci ovlivnit a mù-
žeme zaèít každý sám u sebe.

I tady se však ukazuje jedna vel-
mi dùležitá skuteènost. Málokdo 
ví, že komunikace, tedy chodníky 
i vozovky, jsou až na malé výjim-
ky, jakými je soukromé vlastnictví, 
majetkem hlavního mìsta Prahy. 
Jedná se tedy o majetek, který není 
svìøen do správy Mìstské èásti 
Praha 1. Pøesto se Mìstská èást 
Praha 1 v minulosti sama a dob-
rovolnì, podobnì jako u malých 
oprav chodníkù, ujala péèe o èisto-
tu na chodnících. Bylo vybráno 120 
000 m2 chodníkù, o jejichž èistotu 
peèuje náš smluvní partner a ná-
klady na tuto èinnost jsou hrazeny 
z rozpoètu Mìstské èásti Praha 1. 
Roènì se jedná o více než 5 mil. 
Kè, a to mimo plánované prostøed-
ky na tzv. komplexní úklid komuni-
kací, který probíhal každoroènì ve 
tøech kolech (jarní, letní a podzim-
ní). Jde však o maximum možného, 
co je naše mìstská èást schop-
na realizovat ze svých prostøedkù 
a pøitom jde pouze o marginální 
èást z celkové plochy chodníkù na 
území naší mìstské èásti, u nichž 
by mìl být realizován pravidelný 
úklid v krátkých èasových interva-
lech. S rozèarováním jsme pøijali 
informaci, že prostøedky na úklid, 
které dostává od mìsta Technická 
správa komunikací hlavního mìsta 
Prahy byly pro letošní rok zkráceny 
natolik, že mohou uspoøádat spolu 
s námi jen dvì kola komplexního 
úklidu komunikací tedy jarní a pod-

zimní. Nemyslíme si, že jde o šťast-
né øešení jak uspoøit. Dokonce jsme 
názoru, že tady hlavní mìsto dìlá 
velkou chybu a budeme se snažit 
intenzivním jednáním s nejvyšším 
vedením, aby byla brzy napravena.

Je tedy zøejmé, že souèasný stav 
èistoty zejména chodníkù nám není 
lhostejný a sami, jako mìstská 
èást, výraznì pøispíváme znaènými 
fi nanèními prostøedky i do úklidu 
chodníkù, které nám nejsou svìøe-
ny do správy. Naší snahou je pøe-
devším maximálnì zabezpeèit od-
povídající komfort èistoty na území 
pražské památkové rezervace. 
Ukazuje se však, že pro uspoko-

jivé øešení je nezbytné, mimo naší 
pomìrnì velké fi nanèní úèasti, také 
navýšení dosud vynakládaných fi -
nanèních prostøedkù z rozpoètu 
Magistrátu hlavního mìsta Prahy. 
Mìlo by jít, podle našeho názoru, 
o každoroèní navýšení fi nanèních 
prostøedkù pro tuto oblast. Jsme 
však svìdky toho, že v rozpoètu 
hlavního mìsta Prahy na rok 2013 
se pøi hledání úspor škrtalo zcela 
nepochopitelnì právì v této oblas-
ti. Je tøeba si uvìdomit, že mìsto 
tak významné jako je naše žije, 
zejména v centru, plných 24 hodin 
dennì a je tedy nezbytné, aby se 
také 24 hodin dennì na celém vý-
znamném území pražské památko-
vé rezervace uklízelo. V øádech by 
se mohlo jednat o každoroèní na-
výšení o nìkolik málo milionù korun 
a v centru našeho krásného mìs-
ta by to jistì bylo vidìt. Nedosta-
tek fi nanèních prostøedkù pro tuto 
oblast èinnosti totiž vede a podle 
posledních škrtù v celomìstském 
rozpoètu dále povede k tomu, že 
úroveò èistoty, která i dnes není na 
úrovní našich pøedstav, ještì dále 
poklesne. Chápeme mimoøádnou 
dùležitost øešení této problematiky 
a usilujeme o pozitivní zmìnu v po-
sílení fi nancování do této oblasti 
z celomìstského rozpoètu, zatím 
však marnì. Bez navýšení fi nanè-
ních prostøedkù do této oblasti pù-
jde náprava souèasného neuspo-
kojivého stavu jen velmi pomalu 
a jistì není potøeba zdùrazòovat, že 
jde o oblast naší práce, která je cit-
livì vnímána obèany, kteøí zde žijí 
nebo pracují a také návštìvníky od 
nás i ze zahranièí. 
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A už hráè používá jedno nebo obou-
ruèný bekhend, klíèové je správné 
provedení. Amatéøi význam bekhendu 
podceòují a málo ho trénují.

Je lepší jednoruèný bekhend nebo 
obouruèný? V žebøíèku ATP je v první 
stovce kolem 20 hráèù, kteøí hrají jed-
noruèný bekhend. Vìtšina z nich však 
za nìkolik let odejde do tenisového dù-
chodu...

Hráè, který hraje jednoruèný bek-
hend, má vìtší cit pro èop/slice nebo 
kraťas/zkrácení hry. Jednoruèný bek-
hend vyžaduje zapojení celého tìla. Pøi 
základním postavení – opìt vycházíme 
z toho, že hráè je pravák – drží levá ruka 
krk neboli hrdlo rakety; hráè stojí èelem 

k síti. V momentì kdy zaèíná ná-
pøah, se nejdøíve vytáèejí ramena, 
èímž se raketa dostane pøirozenì 
a plynule za tìlo. 

Kontaktní bod rakety s míèkem 
by mìl být pøed tìlem a pøi topspi-
novém bekhendu se raketa dostane 
nad úroveò ramene.

Nejvìtší výhodou obouruèné-
ho bekhendu oproti jednoruènému 
je hraní vysokých míèù na rameny 
a také vìtší stabilita. Je však dùleži-
té trénovat i tzv. otevøené postave-
ní.  Výhodou otevøeného postavení 
je pøi rychlé výmìnì možnost se 
vèas pøipravit na další míè a rychle 
se vrátit do pùvodního postoje.

Tenis   vá školka
Dalším ze základních tenisových úderů je bekhend. Více opět prozradí 

Jan Krejčí, bývalý hráč světové TOP 500 a současný člen TOP 09. 
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NEUNIKLO NÁM

Pražský kurýr

Vá žně nevážně
Ani tentokrát nemůže chybět ohlédnutí za podařenými „špeky“ v médiích, tisko-
vých zprávách a sociálních sítích. 

PROJEKT PIÁNA NA ULICI
Helena ŠULCOVÁ, moderátorka: Já si vzpomínám, je 
to pár mìsícù zpátky, kdy byl velký problém na Praze 1, 
øešilo se to na tamní radnici, øada lidí si stìžovala na hluk 
a uvažovalo se dokonce o tom, že by se omezila trochu 
otevírací doba nìkterých podnikù. Vy jste mìl ale podob-
ný problém v ulici, kde vlastnì máte kavárnu. Co vlastnì 
mùžete vy majitelé kaváren a restaurací udìlat proto, aby 
to tìm lidem, kteøí tam bydlí, nevadilo? Dá se s tím vùbec 
nìco dìlat?
…
Ondøej KOBZA, kavárník, oživovatel veøejného prostoru, 
autor projektu Piána na ulici: To si myslím, že byl jenom 
nìjaký populistický návrh TOPky na Praze 1, myslím, to 
snad ani nemyslí vážnì.

Pan Kobza se mýlí, TOP 09 
v Praze 1 myslí návrhy na 
omezení hluku vážnì. I když 
to možná zní nìkomu neuvì-
øitelnì, také obyvatelé centra 
mají právo na klidný spánek. 

Pražský kurýr

Kateøina Klasnová se v médiích bije za práva obyvatel Prahy 1 
natolik vehementnì, že by se jeden dojetím až rozplakal. Jen pro 
pøipomenutí: tato paní byla docela dlouho poslankyní, dokonce 
mìla nìkolik svých blízkých kolegù ze strany Vìci veøejné ve vládì. 
Tehdy mohla mnoho problémù, s nimiž se potýkají lidé z Prahy 1, 
opravdu efektivnì øešit. Tenkrát to ale vypadalo na spanilou jízdu 
VV, dìlala se velká politika, takže co bylo paní Klasnové do obèanù 
„na jednièce”. Dnes jí jsou sice dobøí – ale rozhodnì nejsou hloupí. 
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Perličky posledních dní

STANISLAV HUML, bývalý øeditel 
dopravní policie ve Støedoèeském 
kraji, zaparkoval na Malé Stranì na  
modré zónì a odtáhli mu auto. Jako 
sociální veverka v parlamentu si 
však vìdìl rady. Spolu s ostatními 
poslanci, kteøí dopadli stejnì, hned 
chystá zmìnu zákona, aby se po-
slancùm auta odtahovat nesmìla, 
ať už arogantnì zaparkují kdekoliv.  
Tito tvorové s pøebujelou imunitou 
díky své velké cirkulaci v posla-
neckých škamnách nechápou, že 
místní jsou pøecitlivìlí na naduté 
chování poslancù už od 90. let, kdy 
parlament zabral nìkolik domù a je-
jich obyvatele zcela po bolševickém 
zpùsobu vystìhoval.


ZACHÁZENÍ S DOMORODCI jako s ob-
tížným hmyzem je nevyléèitelné za-
døené v podkoží i podkoøí nìkterých 
ouøadù. Institut sociálního inže-
nýrství maskovaný názvem Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy se 
na základì petice více než 6000 lidí 
z blízkého i dalekého okolí rozhodl 
zmìnit podobu Malostranského ná-
mìstí. Výchozí podmínku petentù – 
zlikvidovat pro místní zcela zbyteèné 
komerèní parkovištì – brali v úvahu 
jen jako jednu z možností, která se 
musí øešit na etapy a velmi citlivì, 
aby se poslancù, kteøí tam pøevážnì 
parkují, pøíliš nedotkli a ti se staèili 
na zmìny adaptovat. Zástupci In-

stitutu uspoøádali dokonce veøejné 
slyšení s místními obèany, na kte-
ré je pozvali celé dva dny pøedem, 
letmo rozhozenými letáky a taky na 
svém fejsbùku, který kupodivu ma-
lostraòáci moc nesledují. Pozvali 
je na jakousi štábní hru, spoèívající 
v rozmísťování barevných papíro-
vých puntíkù na vytištìné zvìtše-
né fotce Malostranského námìstí. 
K tomu nabídli obèanùm úèastnit 
se na webu ankety pod hlavièkou 
Praha pro Lidi s tím, že na vyjádøe-
ní názoru mají ještì celé 2 dny! Na 
závìr lidem oznámili, že to, co chtìjí 
nepoužijí, že se vyhlásí ideová sou-
tìž, podle pravidel komory architek-
tù, což znamená že vítìz má právo 
na následnou realisaci bez ohledu 
na zájmy domorodcù. Veøejnì øekli 
lidem, že na jejich názor se ohlížet 
nebudou, že jen „sbírají nápady“. 
Trochu mi to pøipomíná zavádìní 
parkovací zóny ABC v roce 1993, 
kdy fi rma Evropark mìla v podmín-
kách povinnost uspoøádat masivní 
vysvìtlovací kampaò pro obyva-
telstvo, ale to až po té, když byla 
smlouva podepsaná – lidé se tak 
sice mohli „vyjádøit“, ale nebylo jim 
to už nic platné.


NA PODZIM BUDOU KOMUNÁLNÍ VOLBY. 
Na Praze 1 se bude obsazovat 25 
mandátù do zastupitelstva – o 10 
ménì než dosud. Je to dopad toho, 

že poèet obyvatel mìstské èásti 
Praha 1 klesl pod 30 tisíc. Sèítá-
ní lidu pøed 3 lety sice ukázalo že 
tu bydlí 37 tisíc lidí, takže obavy 
o vylidòování centra nejsou zase 
až tak opodstatnìné, akorát zde 
nejsou úøednì hlášeni. Navíc se po 
Praze 1 pohybuje zhruba 120 000 
lidí ze Støedoèeského kraje, kteøí 
sem dojíždìjí za prací a prùmìrnì 
dalších 100 000 turistù. Pro všech 
tìchto zhruba ètvrt milionu lidí, kteøí 
se dennì pohybují po centru, musí 
radnice zajišťovat veškeré služ-
by – úklid, bezpeènost, parkování 
atd. A na to, pøi rozdìlování výnosu 
z daní, dostává radnice peníze prá-
vì jen na tìch 27 tisíc lidí, kteøí jsou 
zde ouøednì pøihlášeni.


V ROCE 1969 SE NA SLOVENSKU ŘÍKALO: 
„Kto dotial nebol v Prahe ministrom. 
nìch sa prihlási...“ 

Tuto tradici nyní obnovil pan Ba-
biš. Když pøišel o Kasla, což byla 
tìžká fi gura, se rozhodl hledat praž-
ského primátora na inzerát. Jak jinak 
rozumìt jeho prohlášení 
– zeptáme se obèanù, 
koho chtìjí za primátora? 

MUDr. Jan Votoček
pøedseda fi nanèního výboru Prahy 1 za TOP 09

Pokud se člověk nenechá zahltit obrovským množstvím informací, které 
se na něj každý den valí z médií, může být sledování okolního dění do-
cela zábavné. Pojďme se na některé z nedávných perliček podívat po-
drobněji v odlehčeném glosáři. 



KŘÍŽOVKA, SUDOKU

24

LODI ÚLOHA
KORÁLOVÝ

OSTROV
MENŠÍ
DŮM

PATŘÍCÍ
IVĚ

ŠACHOVÝ
KONEC

DOKONČEN
OBRÁCENÉ

PLUHEM
POHYB

VZDUCHEM
POBÍDKA VEPŘ

SILNÉ
PROVAZY

NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ

KÓD
VATIKÁNU

NÁZEV
HLÁSKY

Š

MUŽSKÉ
JMÉNO
(25. 8.)

TYČE SPORTOVEC

PATŘÍCÍ
OTOVI

DRAVÝ
PTÁK

ČERTI

LÁMAT

ZVUK TRUBKY

ZÁPAS

SOUHLAS

SÍDLA
SLUCHU

OPRACOVANÝ
KMEN

PÍSEMNÁ
ZKOUŠKA

BUDOVY

CIZÍ
ŽENSKÉ JMÉNO

PENĚŽNÍ
POUKÁZKA

NEJSLAVNĚJŠÍ
ROŽUMBERK

VÁNOČNÍ
RYBA

ZKR. VELMOCI

SYMETRÁLA

NĚKDO

 SHROMÁŽDĚNÍ
(MN. Č.)

TÉMĚŘ
(BÁSN.)

1. DÍL
TAJENKY

STRUMA

ČÁSTI VĚT

ZMLÁCENÝ

SEVERO-
VÝCHOD

OBČANÉ

ČÁST VOZŮ

NÁZEV
ZNAČKY
DUSÍKU

FIALOVÁ
BARVA

SNAD

JAPON. SÍLDO
NA OSTROVĚ

KJUŠÚ

PROSLULÝ

MĚKKÉ
KOVY

CENINA
S VYRYTÝM

VZOREM

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

MILO

POLEDNÍ
JÍDLA

TŘÍDA
(SLANG.)

DOMÁCKY
OLDŘICH

JEDNOTKA
OBJEMU

POKLADNA

PODNEBÍ

VÍDEŇSKÝ
ZÁBAVNÍ

PARK

VELKÝ
OŘECH

ŽENSKÉ
JMÉNO

ANGL. 
ČERVENÝ

KILOGRAM

SAMEC
OVCE

OHRADY

NÁKLADNĚ

STAVEBNÍ
HMOTA

ZKOUMAT

ŠIKMÁ AMBALÁŽ

STAŘENA

ITAL. SÍDLO

DIVOKÝ

TLUKOT
(BÁSN.)

INFEKČNÍ
ČINITEL

OPĚT

VELKÉ
KOLO

DRÁHA

ZOOLOGICKÁ
ZAHRADA

POBAVENÍ

CIZÍ MUŽSKÉ
JMÉNO

OPLOCENÝ
LES

JMÉNO
ADAMOVSKÉ

NÁRODNÍ
PARK

DŮSTOJNICKÝ
ČEKATEL

ZKR. ČES. 
ARMÁDY

SET BÍDA
HŘEBENEM
UPRAVOVAT

VLASY

ALENČIN
KARETNÍ

HRA

JMÉNO
ZPĚVAČKY

LANGEROVÉ

Za vlády císaře Rudolfa II. byla Praha v noci osvětlena tak, že na nárožních domech byly umístěny...
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4 3

3 1
4 2
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8 9 1 2
9 7 3
1 5 9

8 4
5 4 3 2

3 6

8 9 7
4 8 1
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EMOTIVNÍ
ZPĚVNÍ
PTÁCI

ANGL. UMĚNÍ POPĚVEK
MUŽSKÉ
JMÉNO

ČASOPIS
PRO ŽENY

ROVNĚŽ
(Z LAT.)

ZAKALOVATI

OPATŘIT
RAZÍTKEM

VYSOKÉ
KARTY

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

LOJZA

PRVNÍ
MUŽ

NACHÝLENÍ

KÓD
SLOVINSKA

TĚLO-
VÝCHOVNÁ
JEDNOTA

HRDINSKÁ
BÁSEŇ

AZUR

TÉMĚŘ
(OBECNĚ)

PODNĚT

MOTÝLCI

ŽVANIT

PŘEDLOŽKA

PŘEDLOŽKA
S 2. PÁDEM

ÚŘEDNÍ
SPISY

AUTOMAT. 
SYS.  ŘÍZENÍ

(ZKR.)

2. DÍL
TAJENKY

SPORTOVNÍ
ZKRATKA

ŘÍMSKÝCH
1054

DOMÁCÍ
ZVÍŘE

OCHOTNĚ

ČÁST
AUTOMOBILU

ŘÍMSKÝCH
1495

MLHOU
ZASTŘENÁ

INIC. MALÍŘE
MANETA

PATŘÍCÍ
EVĚ

HUDEBNÍ
NOSIČ

ŘÍMSKÝCH
1506

NĚM. VEJCE
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Smlouva o nájmu bytu 
podle nového Občanského zákoníku a konec bytových náhrad

Odpovìï: Úprava nájmu bytu 
vèetnì bytu služebního je upravena 
v § 2235 až 2301 Obèanského zá-
koníku. Smlouva vyžaduje písem-
nou formu, ale pokud bez smlouvy 
nájemce užívá byt v dobré víøe (platí 
nájem a úhradu za služby) po dobu 
tøí let, považuje se smlouva za plat-
nì uzavøenou.

Nový zákoník pøímo zakazuje 
ukládat nájemci smluvní pokutu, 
ale ve smlouvì si mohou úèastníci 
domluvit složení tzv. jistoty(§ 2254),  
která nesmí být vyšší než šestiná-
sobek mìsíèního nájemného. Podle 
zákona je byt zpøístupnìn a pøedán 
k nájmu dnem odevzdání klíèù ná-
jemci. Radím z praktických dùvodù 
písemnì sepsat protokol o pøedání 
bytu, kde budou uvedeny stavy mì-
øièù energií a pøípadné vady, které 
v pøípadì vad podstatných musí 
pronajímatel odstranit! Pronajímatel 
musí nájemci zajistit dodávky vody, 
tepla, odvoz komunálního odpadu, 
úklid osvìtlení spoleèných èástí 
domu a dokonce pøíjem rozhlaso-
vého a televizního vysílání. Zpù-

sob rozúètování služeb musí být 
vždy uveden ve smlouvì. Dalším 
praktickým ujednáním je pøedem 
stanovaná možnost zvyšování ná-
jemného,kdy jasnì stanovené man-
tinely uvedené ve smlouvì ochrání 
nájemce. 

Nový zákoník velmi podrobnì 
upravuje povinnost nájemce strpìt 
úpravu bytu nebo domu popøípadì 
jeho pøestavbu nebo zmìnu, majitel 
muže dokonce požádat soud o vy-
klizení bytu, pokud by nájemce od-
mítl souèinnost. Pronajímatel musí 
nájemci sdìlit okolnosti úprav èi 
pøestavby tøi mìsíce pøedem. Další 
zmìnou je právo nájemce dát èást 
bytu do podnájmu bez souhlasu 
pronajímatele, ale pouze pod pod-
mínkou, že v bytì sám bydlí. Na-
opak pokud byt nájemce neužívá, 
nesmí bez písemného souhlasu byt 
do podnájmu poskytnout, podná-
jem konèí spolu s nájmem bytu.

Zcela novou a zásadní kapitolu 
tvoøí úprava skonèení nájmu bytu.  
Zákoník ruší povinnost pronajíma-
telù k poskytnutí bytových náhrad 

a mìní se režim a dùvod výpovì-
di. Výpovìï z nájmu bytu musí mít 
vždy písemnou formu a musí být 
doruèena druhé stranì, výpovìdní 
doba bìží od prvního dne kalen-
dáøního mìsíce následujícího poté, 
co výpovìï došla druhé stranì.  
V písemné výpovìdi pronajímatele 
musí být uvedeno pouèení o prá-
vu nájemce vznést proti výpovìdi 
námitky a navrhnout pøezkoumá-
ní oprávnìnosti výpovìdi soudem 
– bez tohoto pouèení je výpovìï 
neplatná! Výše uvedené ustanovení 
zakládá nový druh soudních žalob 
a jediný možný zpùsob nájemce, jak 
se proti výpovìdi bránit.

Pronajímatel mùže nájem vypovì-
dìt v tøímìsíèní výpovìdní lhùtì z dù-
vodù uvedených v§ 2288 O. Z. nebo 
okamžitì bez výpovìdní doby, po-
kud nájemce porušuje své povin-
nosti zvlášť závažným zpùsobem(-
napø. nezaplatil nájem za 3 mìsíce). 
Pøi vyklizení bytu rovnìž doporuèuji 
sepsat protokol podobný jako pøi 
pøevzetí bytu do nájmu, pronajíma-
tel má do doby odevzdání bytu prá-
vo na náhradu ve výši ujednaného 
nájemného Protokol by mìl rovnìž 
obsahovat stav pøedávaného bytu, 
stav mìøidel energií a pøípadné fi -
nanèní nároky smluvních 
stran ohlednì zhodno-
cení èi opotøebení bytu 
nebo domu za trvání ná-
jmu.

Otázka: Jaké nasta-
ly změny ohledně 
nájmu bytu? Musí 
pronajímatel nájem-
ci, který dostal vý-
pověď poskytnout 
bytovou náhradu?

JUDr. Monika Krobová Hášová, 
advokátka a zastupitelka 

hl. m. Prahy za TOP 09



Správné odpovìdi ze strany 2: 

1. c; 2. Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. 3. HEJ-HOLA (ostatní dvojslova jsou zvukomalebná a jejich èásti pøed a za spojovníkem se rýmují); 4. Všechny dìti jsou dcery. 

1. cena:
Veèeøe pro dva v restauraci 

v Praze 1

2. cena:
Dvì vstupenky do divadla

3. cena:
Poukaz do knihkupectví

Také v tomto èísle jsme pro vás 
pøipravili oblíbenou poznávací sou-
tìž. 

Napište nám, kde pøesnì se 
nachází tato pamìtní deska.

Pište na: kuryr@pha.top09.cz, 
a to nejpozdìji do 30. èervna 2014.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA: 

1. cena: Martina Tichá
2. cena: Martina Vaòková
3. cena: Jana Šámalová

Výherci budou vyrozumìni.

Poznejte místo a vyhrajte cenu!
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