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AKTUALITY

Zmizely – chybějí vám?
Když nastupovala na radnici Prahy 1 pøed tøemi a pùl lety nová politická reprezentace, byla Praha 1 zamoøená reklamními plachtami všeho
druhu. Tenkrát jsem pøíliš nechápal,
proè tento nešvar nechala pøedchozí
politická reprezentace – koalice ÈSSD
a ODS – rozvinout do tak mamutích
rozmìrù. Spoleènì s kolegy z TOP 09
jsme se proto rozhodli, že se s tímto
nešvarem pokusíme skoncovat.
Jako na první jsem se zamìøili na
reklamní plachtu na Jungmannovì námìstí, která tam trèela mnoho let a ejhle – ve spolupráci s Inspektorátem
bezpeènosti práce, Stavebním úøadem
MÈ Praha 1 se nám podaøilo celou záležitost dotáhnout do konce. Plachta
zmizela i s fiktivním lešením. Vše se
stalo 25. 8. 2011. Poté jsme zaèali ve
spolupráci se Stavebním úøadem Praha 1, Živnostenským odborem MHMP
„pracovat“ na odstranìní dalších reklamních plachet. Šlo to pomalu, po
krùècích, mìl jsem nìkdy pocit, že to
nedotáhneme do konce. Nyní ale vidím, že „plachty na Praze 1 témìø nevidím“. Jsem rád, že se ve spolupráci se
zodpovìdnými úøedníky podaøilo splnit
to, co jsme si pøed lety pøedsevzali a dùsledným postupem se podaøilo
neúnosný stav, až na drobné výstøelky,
napravit. Jiní o tom dlouhá léta hovoøili, pøitom na nápravu staèilo, pøi dobré
vùli, nìkolik mìsícù...
PŘESTO VÁS ŽÁDÁM, POKUD
SE REKLAMNÍ PLACHTA NĚKDE
OBJEVÍ, NAPIŠTE MI.
Falešným stavbám odzvonilo.

Zdeněk Skála
zastupitel Prahy 1 za TOP 09,
pøedseda Bezpeènostní komise Prahy 1
zdenek.skala@praha1.cz
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TIP: na www.praha1.cz, v sekci Mìsíèník Praha 1 naleznete archiv jednotlivých èísel se èlánky, v nichž Zdenìk Skála vede rozhovory s pøíslušníky
rùzných policejních složek o prevenci a kriminalitì.

Do Prahy dorazil

celosvětový trend jménem

BIKE
SHARING.
O co se jedná?
Je to síť stanic, na kterých je možné si kolo zapùjèit a zase na kterékoli jiné stanici ho lze vrátit. Funguje to ve velkých mìstech v rámci
MHD.
Bohužel Praha pro svoji specifiènost nenabízí možnost cyklistùm se
pohybovat zdaleka po všech komunikacích. Proto se pøedpokládá, že
bike sharing bude využíván pøedevším na náplavkách. Pøedpokládá
se, že ve stanici bude 10 kol a dalších 10 prázdných míst pro vracení
kol. Stanice budou umístìny na povrchu nebo v podzemí.
Podzemní stanice by byly z mnoha hledisek praktiètìjší, ale
nákladnìjší. Stanice podzemí by nabízely napøíklad možnost
automatického umytí a ochrany pøed vandaly. Nejvíce problematické se jeví umístìni stanic. V Praze 1 není mnoho
míst kde by se daly stanice bezproblémovì umístit. Proto umístìní staBc. Lukáš Vesecký
nic bude vždy na úkor nìèeho jiného. èlen dopravní komise Prahy 1 za TOP 09

OTÁZKA PRO:

MUDR. JANA VOTOČKA

„JAK SE VYVÍJÍ SITUACE OHLEDNĚ GRANTŮ NA OPRAVU DOMŮ?“
„Granty na opravu domovního fondu byly rozdìleny, smlouvy už jsou podepsány a postupnì se úspìšným žadatelùm rozesílají peníze. Protože však podmínkou
pøidìlení grantù bylo mít polovinu vlastních prostøedkù, mnozí již zaèali s opravami
a první domy se už klubou jako motýli z kukel. Nyní jednáme s památkáøi o zpùsobu
ochrany nových fasád.“
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Cyklistice fandíme,
cykloterorismus odmítáme
Poslední dobou se
zejména ze strany
různých občanských sdružení
a také v médiích
zvyšuje tlak na širší
propagaci cyklistiky
v Praze.

S tím souvisí i vyšší požadavky
cyklistù na zlepšení komfortu jejich
pohybu v centru mìsta. Jsou to
pøedevším zvýšené požadavky na
možnosti jízdy v protismìru v ulicích
s jednosmìrným provozem dopravy
a dále pak zvýšené požadavky na
vytváøení speciálních tratí pro cyklisty tzv. cyklostezek. Je tøeba zmínit, že nejsme v žádném pøípadì
proti trendu zvyšování podílu cyklistické dopravy v centru, ba naopak
tento trend vítáme. Je to zejména
proto, že by mohl postupnì pøi rostoucím podílu nahradit èásteènì individuální automobilovou dopravu
a odlehèit tak významnì individuální dopravì v centrální èásti Prahy.
Cyklisté jsou již dnes integrovanou souèástí pomìrnì vyváženého dopravního systému stejnì jako
mìstská hromadná doprava, automobilová doprava a pìší doprava.
Tyto skupiny jsou si z hlediska dopravy rovny a jejich vzájemné vztahy
tj. práva a povinnosti upravuje zákon
o provozu na pozemních komunikacích. Pokud jde o podíly ve mìstì
Praze, pak nejvyšší podíl má mìstská hromadná doprava (43 %) dále
automobilová doprava (33 %), pìší
(23 %) a cyklisté (1 %). Logicky pìší
a cyklisté jsou dopravnì v nevýhodì, neboť nemají žádné ochranné
prvky v podobì karosérií, deformaèních zón, nárazníkù a podobnì,
ale jejich deformaèními zónami jsou
v uvozovkách holenní kost, stehenní

kost, pažní kost, hlava a podobnì.
Z toho vyplývá, že pìší a cyklisté
by mìli být od ostatní dopravy co
nejvíce oddìleni. U pìších je to jednodušší v tom smyslu, že existují na
pozemních komunikacích vozovky
a chodníky, které jasnì vymezují teritoria pro chodce a ostatní dopravu. Obtížnìjší je to s cyklisty, a tedy
tam kde to je možné a kde to není na
úkor jiných oblastí dopravy s vyšším podílem na celkovém objemu
dopravy, se vytváøejí zvláštní tratì
tzv. cyklostezky. Je však zøejmé,
že to nejde všude. Centrum mìsta
je pražskou památkovou rezervací.
Pøevážná èást ulic vznikala ve støedovìku a tomu odpovídá také jejich
šíøka. Navíc z hlediska udržení památkového charakteru centra nebylo a není možné v øadì míst použít
na povrch komunikací souèasné
moderní materiály a mìsto je limitováno použitím tradièní dlažby na
vozovce a dlažby pražské mozaiky
na chodnících.
Èastou kritikou je také to, že pøíslušné správní úøady nepovolují jízdu cyklistù v ulicích s jednosmìrným provozem v protismìru. Je to
pravda jen zèásti. Povolení jízdy
cyklistù v protismìru se schvaluje jen tam kde to je možné jednak
technicky, tedy šíøka komunikace
takový provoz dovoluje a také tam
kde není jiná možnost jízdy. Typickým pøíkladem je permanentnì se
opakující požadavek cyklistù na ¸
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možnost jízdy v protismìru Jungmannovou ulicí od køižovatky s Vodièkovou ulicí smìrem k Národní
tøídì. Takovou možnost odmítáme
s jasným vysvìtlením, že o blok
domù dále je rovnìž jednosmìrná
ulice Vladislavova, kde však mohou
cyklisté jet ve smìru jízdy k Národní tøídì. Takových pøíkladù by se
našlo samozøejmì víc. Mimoøádné
povolení jízdy cyklistù v protismìru
ostatní dopravy zvyšuje možnost
kolize nebo dopravní nehody a jsme
znovu u již zmínìných deformaèních
zón. Je samozøejmé, že takový po-

Cyklistiku je třeba vidět v souvislostech.
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volený provoz cyklistù v protismìru
je øádnì vyznaèen na silnièních dopravních znaèkách, ale ruku na srdce kdo z nás nikdy žádnou znaèku
nepøehlédl.
Rád bych, aby všichni ti, kdo
opravdu objektivnì uvažují, vzali
zámìry v budoucím øešení dopravy v úvahu a pøicházeli s námìty
na zlepšení dopravního komfortu
pohybu cyklistù po centru mìsta už
s uvìdomìním si všech zmínìných
souvislostí. Je však pravdou, že nìkteøí obèanští aktivisté hledají snazší cesty, jakými mùže být napøíklad

pøesvìdèení nìkterých komunálních politikù, a s jejich pomocí pak
tito aktivisté prosazují své zámìry
bez ohledu na všechny související
dopravní vazby. Ale to už je právì
ten cykloterorismus, který je potøeba zásadnì odmítnout, kdy menšina
se snaží prosadit své cíle
na úkor vìtšiny a zejména s omezením vìtšiny.

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

SPORT

Tenis vá školka
Dalším ze základních tenisových úderů je forhend. Více opět prozradí
Jan Krejčí, bývalý hráč světové TOP 500 a současný člen TOP 09.
Forhend je velice dùležitý úder
a vìtšina profesionálních i amatérských hráèù jej používá jako svou
hlavní „zbraò“. Zároveò je to nejèastìji
hraný úder díky „obíhání“ bekhendu.
Hráè zaèíná pohybem nohou a poté
i trupu a souèasnì se zapojuje paže.
U praváka levá ruka pomáhá držení
rakety v hrdle a pøi samotném nápøahu levá ruka ukazuje na míè. Tìsnì
pøed úderem váha tìla spoèívá na
pravé noze.
V dnešní dobì pøevažuje tzv. „otevøené postavení nohou“ – kdysi klasický postoj Ivana Lendla dnes nahradil postoj Rafaela Nadala, který
je spíše vhodný pro hráèe preferují-

cí hraní topspinu. Výborný a ne tak
otevøený postoj má Roger Federer,
který je podle mého názoru ideální.
Výhodou otevøeného postoje oproti klasickému je jednoduší zapojení
celého tìla a rychlejší pøíprava. Hráèi
vìtšinou používají variantu obou typù
postaveni v rùzných situacích.
Zásah míèe, v pøípadì že stojíte bokem k síti, by mìl být mírnì pøed levým bokem. Pøi zásahu míèe dochází
k pøenesení váhy na levou nohu. Trup
rotuje do èelného postavení k síti
a raketa by mìla zakonèit lehce na
levým ramenem, poté se vracíte do
základního postaveni a jste pøipraveni
na další úder.
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EKONOMIKA

Bude mít Evropa málo plynu?
Tak horké to nebude...
Největší smlouva
na prodej surovin je
uzavřena a odborníci
nyní diskutují o dopadech na globální trh
s energiemi. Rozsah
dodávek, 38 miliard
kubíku plynu ročně na
následujících 30 let ze
Sibiře do Číny, je sice
obrovské číslo, ale tvoří pouze asi čtvrtinu
ruských dodávek do
Evropy. Takže je jisté, že se Rusko zatím
nezbaví závislosti na
evropských zákaznících.
Hodnì otazníkù je také kolem
ceny – ta nebyla prozatím zveøejnìna a mezi Ruskem a Èínou se o ní
tvrdì jednalo. Pravdìpodobné je,
že Rusové museli ze svých pøedstav
hodnì slevit. O této smlouvì se jednalo více než deset let a nebude asi
náhodou, že byla podepsána právì
v období, kdy Vladimír Putin potøe-

boval pøed svìtem demonstrovat,
že dokáže dohodami s Èínou vyvážit ukrajinskou krizí narušené vztahy
se Západem. Spokojenost panuje
jistì i na èínské stranì – podpisem
smlouvy ve vhodné chvíli hodnì ušetøili, mluví se o snížení ceny
o 20 procent proti pùvodním pøedstavám. Podle agentury Reuters se
odhaduje, že Èína zaplatí za 1000
kubíkù nejvýše 380 dolarù, pøibližné
údaje o celkové cenì dodávek (400
miliard dolarù za 30 let) by však indikovaly cenu jen 350 dolarù za tisíc
kubíkù.
V politické rovinì bude Èína pravdìpodobnì podobnou spolupráci
podporovat dále a bude èinit kroky
které povedou k posílení multipolárního svìta. Ale nebude riskovat kvùli Rusku poškození vztahù s USA,
neboť ekonomické a finanèní propojení mezi USA a Èínou je mnohem vyšší.
Rusko na druhou stranu asi netouží po tom, vystupovat ve vztahu
k Èínì jako výraznì slabší partner a pouhý vývozce nezpracovaných nerostných zdrojù. Nehledì
na všechny výhrùžky o obratu na
východ, kterými Rusko straší starostlivé Støedoevropany, nedívá se
Rusko na Èínu jen s optimismem,
ale také s obavami jako na nejpravdìpodobnìjšího rivala. Staèí se podívat na mapu. Na prázdnou Sibiø
a pøelidnìnou Èínu jejíž hospodáøství roste obrovským tempem.
Co z toho plyne pro nás? Kromì
hledání nových dodavatelù a zdrojù zemního plynu by Evropa mìla

uspíšit snahu o dokonèení vnitøního
energetického trhu. Plnì integrovaný energetický trh s funkèní pøeshranièní infrastrukturou by pravdìpodobnì v celoevropském mìøítku
znamenal každý rok úspory ve výši
50 miliard Euro (1,4 bilionu Kè). Optimisticky se lze také dívat na možnost dovozu bøidlicového plynu
z USA, tradièního a spolehlivého
hospodáøského partnera Evropy.
Celkový stav odhadovaných zásob
plynu v USA dosáhl díky rozvoji tìžby z bøidlicových oblastí 1380 miliard kubických stop a cena plynu je
nyní díky ‚bøidlicové revoluci‘ zhruba tøetinová proti Evropì. USA tím
získaly v této dùležité energetické
surovinì sobìstaènost a podle loòské prognózy Mezinárodní agentury
pro energii pøedstihnou v tìžbì plynu v dohledné dobì nynìjší svìtovou jednièku Rusko.
Levný plyn posílil konkurenceschopnost amerického prùmyslu
díky sníženým nákladùm na energie. Minulý mìsíc schválila americká
vláda druhý exportní terminál a tím
umožnila vývoz levného amerického plynu do svìta. Pro ruský státní
rozpoèet, jejich mandatorní výdaje
a pøedevším udržení sociální úrovnì obyvatelstva jsou platby za plyn
od evropských partnerù
extrémnì dùležité. Na to,
nechat se strašit ‚zavøením kohoutkù‘ z Východu, je tedy zatím èas.
Ing. Igor Kocmánek
zastupitel Prahy 1 za TOP 09

11

JAZYKOVÝ KOUTEK

Ten náš jazyk, safraporte...
Mistrovství svìta ve fotbale pøímo
svádí k tomu, pøedložit našemu filologovi otázky z této oblasti. Pøi sledování nezáživné remízy se mi honí
hlavou dávno zapomenuté výrazy
jako centrforvard, halvbek èi robinsonáda, ale i termíny zcela souèasné, jejichž vìcná náplò je každému
fanouškovi naprosto jasná, ale jejich
slovní pùvod èi význam ne. Ostatnì
proè zrovna fanoušek, a ne toník èi
béïa? A jaké je vysvìtlení výrazù
jako centr, volej, ofsajd, šprajc, špek,
šajtle, placírka, derby a hlavnì hatrick? V èem probùh spoèívá to kloboukové kouzlo? A co je èeská ulièka
a proè je soudce mrkev?
Tak zaèneme tou nudnou remízou.
Tento pùvodnì šachový termín (nerozhodný výsledek partie), pøenesený
do ostatních sportù, pochází z francouštiny: podstatné jméno remise je
odvozeno od slovesa remettre, jež
pochází z latinského remittere s významem „vrátit“, „odložit“, „obnovit“
– znamená tedy, že se rozhodnutí
(rozhodující utkání) „vrací“ èi „odkládá“, èímž se „obnovuje“ výchozí stav.
Ale kopaná (football) byla, jak známo, vynalezena v Anglii, a proto také
vìtšina výrazù z dotazu pochází
z angliètiny. Aèkoli existují odpovídající èeské termíny, slangovì (co
je to „slang“, to jsme si vysvìtlovali
v minulém koutku) se tato pùvodnì
anglická slova používají v poèeštìné
podobì dodnes. Tak „halvbek“ (half-back), nebo jenom „halv“ (half, „pùlka“) je hráè na postavení „napùl“ mezi
„bekem“ (back, „zadák“, tj. obránce)
a forvardem (forward, „pøedák“, èili
útoèník), tedy záložník. A „centr“ ve
výrazu „centrforvard“ (centre-forward) pouze specifikuje postavení
hráèe „uprostøed“: øekneme-li, že
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nìkdo hraje „centra“, míníme tím, že
tento hráè má postavení (post) støedního útoèníka. Jiným „centrem“ (centre) je ovšem pøihrávka „na støed“,
která „centruje“ (umisťuje) balon do
prostoru pøed brankou soupeøe.
Nyní uèiòme odboèku od angliètiny a s odkazem na definici fotbalu
od bývalého anglického fotbalisty
Garyho Linekera („Fotbal je hra, kterou hraje dvaadvacet lidí a kterou
vždycky vyhrávají Nìmci“) se pøesuòme k nìmèinì. Slangový „šprajc“
je èesky „šlapák“, tj. zpùsob nebezpeèné hry, kdy hráè jde proti míèi
podrážkou, takže míè se „vzpøíèí“
(sich spreizen) o nohu protihráèe, což
bývá dosti bolestivé. Slangovými výrazy jsou rovnìž „placírka“ a „šajtle“,
oznaèující zpùsob kopu: v prvním
pøípadu se do míèe „plácne“ vnitøní
plochou (Platz) èástí nohy, èímž ho
lze pøesnì umístit (plazieren), v druhém se kope vnìjší stranou nártu,
tedy vnìjším obloukem chodidla (srv.
Scheitel, „vrchol“, napø. úhlu).
A pak zde z nìmèiny máme ještì
„špek“ (Speck). Základní význam je
samozøejmì „slanina“ a s ním související frazeologismus (ustálené
slovní spojení) „skoèit na špek“ (jako
myš), tzn. „dát se nachytat na vnadidlo“, „nechat se oklamat“: když sudí
„skoèí hráèi na špek“, znamená to
vìtšinou, že mu „spolkl“ nafilmovaný
faul… Slangovì znamenají „špeky“
nìco zajímavého, zvláštního, mimoøádného: „Autor vybral pøi ètení ze
své knihy špeky,“ tedy nìco tuèného,
výživného… Vedle toho jsou ve studentském slangu „špeky u zkoušky“
prostì „chytáky“. A od tìchto dvou
odstínù slaniny se asi odvozuje fotbalový „špek“, tj. obtížnì zpracovatelná pøihrávka.

Fotbal je nejpopulárnější hrou na světě...

Ještěže je tady Korte!
Ale zpìt k angliètinì. „Ofsajd“ (off-side), úøednì „postavení mimo hru“,
nastává, ocitne-li se útoèící hráè bez
míèe pøed posledním hráèem soupeøe a zapojí-li se v okamžiku pøihrávky
od spoluhráèe do hry. V takové situaci je „mimo (svoji) stranu“ høištì.
A slovo „volej“ kupodivu nemá nic
spoleèného s „olejem“ ve výslovnosti obecné èeštiny. Je to zahrání míèe
za letu ve vzduchu, tj. bez dopadu
na zem, anglické volley. „simultání
výstøel z nìkolika zbraní“, pochází
z francouzského volée,„let“ a toto
z latinského volare, „letìt“.
Zatímco oba pøedchozí výrazy se
ètou samy, s „hat(t)trickem“ (psaným
též hat trick) – aèkoli všichni víme, že
to je vstøelení tøí branek jedním hráèem
v jednom utkání – je to složitìjší. Však
se také správnì tazatel ptá na klobouk
a magii. Slovo se objevilo roku 1879 –
jak by jinak, jsme-li v Anglii – v kriketu, odkud se pøesunulo na jiné sporty.
Takový mimoøádný výkon dával nadhazovaèi právo, aby dostal od svého
klubu v upomínku klobouk, anebo
– kdo ví – ho opravòoval dát kolovat
klobouk za úèelem výbìru penìz. Klobouk také notoricky hrál a hraje svou
roli v kouzelnictví – a dovednost, tøikrát
za sebou mimoøádnì uspìt, je pìknì
èertovská… Patrnì pøekvapí, že i derby souvisí s kloboukem. Pùvodnì to
bylo oznaèení rovinového dostihu, který roku 1780 založil 12. hrabì z Derby,
výraz zhruba o sto let pozdìji zobecnìl
i pro jiné významné dostihy a posléze
se rozšíøil i na jiné sporty jako oznaèení pro zápas mezi dvìma týmy z téhož
místa èi regionu. A co s tím má spoleèného klobouk? Byl to typ klobouku vyrábìného ve Spojených státech, který
se jako módní nosil o výroèním Derby
roku 1870.

S „fanouškem“ èi „fandou“ se posléze pomalu pøesouváme do èeského prostøedí, aè tato slova nemají
nic spoleèného s naším Frantou.
Základem je anglické fanatic (zkrácenì fan), „nadšenec“, „nadšený
obdivovatel“, který projevuje fanaticky – a pøepjatým stranìním èasto
nekriticky – náklonnost svému týmu
(team). Zato „robinsonáda“ – odvážný skok po letícím míèi – je již originálnì èeský výraz, a to podle anglického brankáøe Robinsona, který hrál
v šerém dávnovìku s jakýmsi anglickým mužstvem v Praze a vzbudil
svými zákroky velkou pozornost.
Ryze èeským vynálezem je „èeská ulièka“ – pøihrávka do volného
prostoru mezi nìkolika hráèi. Kuriozitou ovšem je, že u jeho zrodu stál
skotský trenér Slavie John William
Madden, který pøišel do Prahy v roce
1905; zavedl moderní metody hry,
a když objevil smysl èeských hráèù
pro pøízemní pøihrávku, byla èeská
ulièka na svìtì.
A závìrem bych tu mìl jednu staropražskou øíkanku o fotbale, kde se
mimo jiné praví:
„Za chvilièku, za malièkou,
pøijde ten pán s píšťalièkou,
který nìkdy pro zlou krev,
mìl by pískat na mrkev“.
To tedy byly dneska špeky!

PhDr. Daniel Korte
poslanec za TOP 09,
èlen RO TOP 09 Praha 1
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KURZ SEBEOBRANY S BEDŘICHEM RÝČEM
Útočníkova akce je rychlejší než obráncova reakce, neboť ten vždy jednáá s určitým zpožděním. Útočník je ve výhodě – útok zahajuje a volí místo, zbraně,
aně,
směr, rytmus apod., nezajímají ho právní důsledky, etické normy atd.
1

3

2

Zamyšlený chodec v parku nic
netuší.

Okamžitá
amžitá reakce, rychlé
vytočení
očení se zvednutou
rukou,
kou, která útočníka
vychýlí.
chýlí.

A je náhle překvapen.

4

5

6

Detail vychýlení.
Odkrytí boku útočníka.
Tvrdý úder s přitažením
ažením rukou.

7

Detail přitažených rukou.
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8

Pravé předloktí zasáhne krk útočníka a levá ruka zadrží záda proti
úkroku.

NENECHTE SE ZASKOČIT!
9
10

11

Detail úderu
předloktím.

Detail ru
rukou, které jdou do střihu.

12

Útočník před dopadem na tvrdo.

13

Po dopadu zablokujeme
ruku.
Přetočení na břicho.

14

Zakleknutí a přivolání policie.
Zaklekn

15

O ČEM SE MLUVÍ

Územní plánování
V současné době platí v hlavním městě
Praze Územní plán
schválený v roce
1999. Jde o opatření
obecné povahy, jež
prošlo za dobu své
platnosti řadou dílčích
změn, přičemž se
jasně ukázala potřeba
vypracování nového
územního plánu, odpovídajícího potřebám
města 21. století.
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Práce na novém ÚP zaèaly v roce
2008 a o rok pozdìji se objevil návrh nového plánu. Z politických
dùvodù nebyl tento návrh schválen
a po volbách v roce 2010 byl tento
návrh opuštìn.
Pod novým vedením mìsta vznikl v roce 2012 projekt tzv. Metropolitního plánu a s ním související
aktualizace strategického plánu
a stavebních pøedpisù. Nový územní plán má umožnit rozvoj území
hlavního mìsta pøi zachování všech
jeho hodnot. Nìkolik desetiletí pùsobící Útvar rozvoje mìsta byl
transformován na Institut plánování
a rozvoje (IPR) a to vèetnì obmìny
vedení tohoto tìlesa. Jistì záslužný
poèin ovšem od zaèátku provázejí
jisté porodní problémy. Hlavním cílem nového územního plánu má být
stanovení jasných pravidel pro rozvoj mìsta, a to jak pro developery,

tak pro a obyvatele a vlastníky nemovitostí, kteøí mohou být stavebními projekty, potažmo územním
plánováním, ovlivnìny. Protože se
jedná o pøedpis zásadního charakteru, který bude ovlivòovat mnoho
subjektù, mìl by být projednáván
i schvalován v co možná nejširším
konsensu všech zainteresovaných.
V minulosti se nedostatky v územním plánování dostateènì ukázaly
a pro pøíklady není potøeba chodit
daleko – v proplouvání kalných vod
zmìn územního plánu, popøípadì
vydáváním prapodivných územních
rozhodnutí vynikali dva poslední exstarostové první mìstské èásti Filip
Dvoøák (ODS) a Petr Hejma (døíve
ODS, nyní SKN). Ovšem pøístup
IPR, který jednak zahrnuje mìstské
èásti dotazníky, jejichž meritum ani
nepatøí do jeho kompetence a na
druhé stranì poskytuje šibenièní
termíny pro pøipomínkování zásadních dokumentù územního plánování (podmínky vypracování Metropolitního plánu, pražské stavební
pøedpisy atd.), svìdèí o nezdravém
pøístupu této pøíspìvkové organizace k mìstským èástem. Pøipomínky k nìkterým dokumentùm
navíc nebyly èasto vùbec zohlednìny ani vysvìtleny. Vypracováním
zcela nového dìlení mìsta z pohledu územního plánování na tzv.
lokality, které nerespektují tradièní
dìlení na historické mìstské ètvrti,
nebude zøejmì tím nejšťastnìjším
krokem, který získá všeobecnou
podporu. Zpùsoby prezentace dosavadních výstupù Metropolitní
plánu pøipomínají pøístup pedagoga (IPR) k nesvéprávnému žákovi

Institut plánování funguje trochu jinak, než jsme si představovali...

(obyvatelé, mìstské èásti). Politika
je umìní kompromisu a jednání,
které v nìkterých pøípadech pøipomíná drancování dobytého území
ve stylu „my víme, co je pro vás
nejlepší a prosadíme to, i když se
vám to nelíbí“ nemùže dát vzniknout kvalitním projektùm tìšícím
se všeobecné podpoøe a respektu
obyvatel Prahy. Pøehlížení názorù a zkušeností mìstských èástí,
které svoje území a potøeby svých
obyvatel znají lépe, je krokem zpìt.

V neposlední øadì je škoda, že
Magistrát hl. m. Prahy nevyužívá
svého ústavního práva zákonodárné iniciativy a to zejména k prosazování novelizací zastaralých pøedpisù, které nereflektují spoleèenský
a technologický vývoj. Stavební zákon z roku 2006 by si jistì zasloužil
aktualizaci – jeho nedostatky tøeba
v informování úèastníkù územního nebo stavebního øízení v hlavním mìstì, kde je poèet úèastníkù
obecnì vìtší, jsou flagrantní.

Závìrem popøeju tvùrcùm nové
územnì plánovací dokumentace
hodnì zdaru a doufám, že výsledek
bude dobrým kompromisem mezi
zájmy hlavního mìsta
i mìstských èástí a jejich
obyvatel a poskytne rozvoji Prahy zdravý øád.
Mgr. Filip Kračman
zastupitel Prahy 1 za TOP 09,
pøedseda komise Územního rozvoje Prahy 1
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HISTORICKÉ OKÉNKO

Pomník letcům
V médiích bìhem uplynulých týdnù
probìhla velká diskuze na téma pomník
našich letcù v RAF, zda má stát a kde má
být umístìn. Jsem velmi ráda za to, že
v èele naší mìstské èásti stojí lidé, jako
je starosta Oldøich Lomecký, místostarosta Jan Krejèí a další. Neboť díky jejich
snaze a vìnovanému úsilí byl pomník
umístìn na Klárovì. Co tomu ale pøedcházelo? Britové žijící v Èeské republice
pøišli s nápadem postavit èeským i slovenským letcùm ve službách RAF pomník. Jistì je to velmi záslužné, avšak
narazili na èeskou byrokracii a málem
tato bohulibá vìc vzala za své. Myslím
si, že umístìní pomníku zrovna na Klárovì, kde již stojí pomník II. odboji, je zcela
vhodné. Místo kudy prochází nejen obyvatelé naší matièky stovìžaté, ale také
turisté, je pøesnì to prestižní místo, kde
má být umístìn.

LETCI RAF
Kdo vlastnì byli letci RAF a co dokázali? Co mají jména František Peøina, Alois Vašátko, František Fajtl, Karel
Kuttelwascher, Emil Boèek a mnoho jiných spoleèného?
Po kapitulaci Francie 22. 6. 1940 byli

RAF

naši letci pøemístìni do Anglie k dalším
bojùm. Ve Velké Británii zaèínají pomìrnì rychle vznikat naše samostatné perutì. 12. 7. 1940 v Daxfortu 310. stíhací
peruť, 30. 7. 1940 v Honningtonu 311.
bombardovací peruť, 5. 9. 1940 operující
z letištì Speke 312. stíhací peruť a 10. 5.
1941 v Cattericku 313. stíhací peruť.
Nebudu se pøíliš dlouze rozepisovat
o úspìších našich letcù, kdo má zájem,
urèitì si to dohledá. Zmíním zde jejich
nejvìtší zásluhu. „Ještì nikdy na poli
lidských konfliktù tolik nevdìèil tak velký poèet lidí tak nemnohým.“ Tato slova
patøí britskému ministerskému pøedsedovi siru Winstonu Churchillovi. Mezi ty
nemnohé patøili i naši letci, kteøí se vyznamenali v bitvì o Británii. Cílem Operace Lvoun byla invaze do Velké Británie.
Pokud by Nìmecko dokázalo znièit RAF,
dosáhlo by vzdušné pøevahy tolik potøebné k úspìšnému vylodìní. Z plánu
na tuto operaci nakonec sešlo, protože Nìmci pochopili, že nejsou schopni
RAF znièit. V období mezi èervencem
a listopadem 1940 pøišlo britské letectvo
o 1023 stíhacích letounù a 544 pilotù,
na stranì Luftwaffe byly ztráty nesrovnatelnì vyšší: 1887 letadel a 2662 èlenù
posádek.
Mezi naše nejúspìšnìjší letce, co
do poètu sestøelených letounù, se
øadí tito:
Karel Kuttelwascher – 20, Josef František – 17, Alois Vašátko – 15, František
Peøina – 12, Otto Smik – 11, Josef Stehlík – 10, Miloslav Mansfeld –
10, Leopold Šrom – 8, Václav
Cukr – 8 a Otmar Kuèera – 7.

Tereza Žáčková Motalová
zastupitelka Prahy 1 za TOP 09
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Z CCA 2500 BOJOVNÍKŮ, KTEŘÍ
PROŠLI RAF SE DNEŠNÍCH DNŮ
DOŽILA JEN TATO HRSTKA:
gen.Emil Boèek (*1923)
plk. Imrich Gablech (*1915)
plk. Václav Djaèuk (*1920)
plk. Alois Dubec (*1923)
plk. Jaroslav Hofrichter (*1920)
Josef Kudìlka (*1916)
plk. Zdenìk Neruda (*1920)
Margit Rytíøová (*1924)
Ludvík Škultéty (*1925)
plk.Pavel Vranský (*1921)
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BYDLENÍ

Bytová politika P
Naše pùsobení na radnici v oblasti bytové politiky vycházelo a vychází z pøesvìdèení, že obec resp.
mìstská èást musí všem svým obèanùm, kteøí se ocitnou v nelehké
životní situaci, zajistit kvalitní bydlení. K naplòování zmínìné ideje
musí být logicky zachován jistý poèet bytù v majetku mìstské èásti,
nicménì souèasných patnáct set
bytù spíš pøipomíná OPBH – bytový podnik, než moderní a efektivní
mìstskou èást. Proto jsme také
navrhovali a nadále budeme navrhovat rozšíøení prodeje bytù jejich
oprávnìným nájemcùm a prodej
volných bytù formou výbìrového
øízení tak, abychom nadále nefungovali jako nejvìtší realitní kanceláø
v centru mìsta. Takto totiž mìstská
èást rozhodnì fungovat nemá, takovou mìstskou èást si jen nìkteøí
z rùzných dùvodù pøejí. Uvìdomovali si to dobøe naši pøedchùdci,
kteøí privatizaci, tehdy v nebývalém
rozsahu, zahájili, a uvìdomujeme si
to i my.
S privatizací se úèelovì obèas
dává do souvislosti termín „vybydlování“, jako její negativní dùsledek, protože nìkteøí kupující
své byty prodají a odstìhují se
do klidnìjších èástí mìsta nebo
dokonce mimo metropoli. Takové
spojení pak svádí k úvaze, jestli by
nebylo rozumné již neprivatizovat
a neprodávat, zachovat co nejrozsáhlejší bytový fond a ten pouze
pronajímat (tzv. Bytová koncepce
a la OPBH). Tedy namísto øešení
pøíèin toho, proè se lidé z centra
stìhují (hluk, bezpeènost, parko-
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vání apod.), se „centrálnì naplánuje“, že oprávnìní nájemci nezprivatizují, byty se budou pouze
pronajímat a pak poèet trvale pøihlášených obyvatel nebude možná
dále klesat? Pro TOP 09 je taková
vize zásadnì vylouèena. Proto je
od poèátku základem naší bytové politiky privatizace bytù jejich
oprávnìným nájemcùm a prodej
volných bytù v rámci výbìrového
øízení, které svými parametry èi
technickým stavem nejsou využitelné v souladu s cíli mìstské èásti v oblasti bytové politiky. Tímto
zpùsobem jsme již prodali 49 volných bytù, které koupili výhradnì
èeští obèané, v øadì pøípadù i obèané Prahy 1 – napø. dospívající,
kteøí se chtìli osamostatnit od
rodièù. Jedinì tak dle našeho názoru mùže být centrum mìsta plné
spokojených obèanù – když budou
žít ve vlastním bytì a nikoliv jen
v pronájmu.

JASNÁ PRAVIDLA
Po celou dobu pùsobení TOP 09
na radnici se držíme striktních
pravidel, které nezbytnì vycházejí z výše uvedeného. Základním
kamenem naší bytové politiky,
chcete-li bytové koncepce, jsou
malometrážní byty. Byla to právì
TOP 09, která zavedla již v roce
2011 striktní pravidlo, že se s každým volným menším bytem seznámí vedoucí sociálního odboru,
která odbornì posoudí, zda je daný
byt vhodný, èi není, pro sociální využití. Díky tomu se podaøilo zaøadit
do tzv. „sociální rezervy“ cca 50

Základním kamenem bytové koncepce jsou malometrážní byty.

bytù, které i s další stovkou malometrážních bytù, pìti domy s peèovatelskou službou a ubytovnou
tvoøí základní pilíøe bytové politiky
mìstské èásti.

rahy 1 funguje
velkých bytù za menší, zrekonstruované.
A jaké jsou další zásadní koncepèní kroky?
• deregulaci jsme zastropovali na
125 Kè/m2,
• zahájili jsme opravy bytù, které nejsou urèeny k privatizaci, ale
jsou obsazené na dobu neurèitou,
• stavíme další dùm s malometrážními byty v Samcovì ulici
a mnoho dalšího.

SLEPÉ „OKO“ KONCEPCI
NEVIDÍ
Smìøování bytové politiky od
roku 2011 urèuje a hrdì se k ní
hlásí TOP 09, která, jak svým ideovým názorem, tak konkrétními realizovanými kroky, nastavila jasná
a koncepèní pravidla.
Na odlišný názor má samozøejmì každý právo, ale jestliže vám
bude nìjaký politik vysvìtlovat
po ètyøech letech strávených na
radnici, že radnice nepostupuje
koncepènì, buïte obezøetní. Zeptejte se jej tøeba, co na té radnici
dlouhé roky dìlal, proè to nezmìnil a hlasoval, jak hlasoval. Buï
se takovým sdìlením pøiznává, že
v podstatì jen lelkoval, nebo vás
prostì balamutí.

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE
Nezapomínáme ale ani na souèasné nájemce, kteøí privatizovat
nemohou. Spustili jsme program
zejména pro seniory, kteøí žijí

v nadrozmìrných bytech a již mají
velký problém hradit souèasné nájemné. Tìmto nabízíme jak snížené sociální nájemné – opìt návrh
z dílny TOP 09, tak i výmìny jejich

Tomáš Macháček
zástupce starosty Prahy 1 za TOP 09
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NEUNIKLO NÁM

Vážně nevážně
Chlubení se cizím peřím, zmatené, narychlo „šité“ návrhy a další nehoráznosti
jsme zaznamenali při sledování událostí v uplynulém období. Posuďte sami!

èasopis ÈSSD
Praha 1

Zastupitelé ÈSSD prosadili schválení 60 milionù
korun na obnovu domù
v Praze 1...

Pražský kurýr

Zastupitelé ÈSSD v Praze 1 si zaslouží hluboký obdiv. Je jich
pouze 7, a pøesto v 35èlenném zastupitelstvu dokázali prosadit investici v desítkách milionù korun. TOP 09 a také zástupci
ostatních politických stran, kteøí schválili tuto výraznou sumu,
mají sice v reklamním èlánku z pera ÈSSD pouze roli trpìné
stafáže (pøièemž je úplnì pominuto, že za návrhem stojí pøedseda finanèního výboru za TOP 09 Jan Votoèek), ale to nevadí
– hlavnì, že ty peníze na opravu domù skuteènì poputují...

Z ULICE
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Bývalý starosta Prahy 1 Petr
Hejma chodí po Praze 1 a vyPražský kurýr
kládá, že až bude zase starostou, všichni se budou mít
tak nìjak lépe.
Nekoneènými – a nesplnìnými – sliby Petr
Hejma proslul již pøi svém nìkdejším angažmá
v èele Prahy 1. To, co po nìm zbylo v rozpoètu
mìstské èásti, jej však diskvalifikuje pro øízení
èehokoli složitìjšího.

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

Pražský kurýr

O Werichovì vile: Koalice nepøipustila projednání materiálu, který na
kvìtnovém jednání Zastupitelstva Prahy 1 pøedložil zastupitel Michal
Valenta (ODS). „Od bøezna, kdy koalice nedokázala vybrat budoucího nájemce vily, se kromì spekulací o místním referendu vùbec
nic nedìje. To mi pøijde nedùstojné objektu takto mimoøádného významu. Chtìl jsem dosáhnout usnesení, které jasnì stanoví další
postup vèetnì termínù. Ale koalice o tom bohužel odmítla byť jen
jednat,“ netají své zklamání Michal Valenta.
My také netajíme zklamání, že se pan zastupitel Valenta opìt pustil
do další ze svých povìstných „hurá“ akcí. Kdyby èetl i nìco jiného
než vnitrostranickou poštu, dozvìdìl by se, že uchazeèi, z nichž
zastupitelé (vèetnì ODS) nikoho v bøeznu nevybrali coby vítìze soutìže, mají reálné obavy, že se vìci chopí rùzní lobbisté a pokusí se
opakovanì a narychlo soutìž projednat a rozhodnout.
Jak již bylo zveøejnìno v médiích, brzy probìhne mezi obyvateli
Prahy 1 rozsáhlý anketní prùzkum – podobný referendu –, z nìhož
vyplyne, který z pøedložených návrhù obèané preferují. Je to –
vzhledem ke kvalitì pøedložených projektù – nejèistší a transparentní
øešení, které iniciovala TOP 09.

V øíjnu opustila Karolína Peake Poslaneckou snìmovnu a pøísloveènì „do roka a do dne“ by se mohla do
politiky vrátit. Byť pouze do té komunální, kam se
v øíjnu má volit... „Politiku vèetnì té komunální samozøejmì sleduji,“ ujistila bývalá ministrynì obrany.
Hledá prý stranu, která bude k Praze pøistupovat
jako k mìstu, kde bude pøíjemné žití pro vìtšinu obyvatel a nebude øešit pouze zajímavé projekty typu
cyklostezek... Kdo by touto stranou mohl být, se
v kuloárech èile diskutuje. Peake nìkolikrát podpoøila
Stranu svobodných obèanù... Podle deníku Právo
se však v kuloárech spekuluje i o její kandidatuøe za
hnutí ANO vicepremiéra Andreje Babiše. „Hovoøilo se
o tom, že by mohla kandidovat za ANO, èi za nìjakou
úplnì novou stranu,“ píše doslova deník.

Pražský kurýr
ANO, to je pøesné – nebo je to všechno jinak? U paní Peake zøejmì nemùže
pøekvapit už vùbec nic.
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
Přestože jízdu vpravo v Praze zavedla v roce 1939 až německá okupační správa, chodit a jezdit výhradně vpravo se muselo už v roce 1759...
ISAC, NEU
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SENIOŘI

Spokojený důchod:
trendem je aktivní podzim života
Stáří každého jednotlivce je ve svých projevech
vždy odlišné a neopakovatelné, což odráží
i individuální osudy lidí. O kvalitě stáří, o tom,
jak budou lidé tuto životní etapu prožívat, se
rozhoduje mnohem dříve, než lidé zestárnou.
Stáøí je odrazem celého
života, projevují se v nìm
dlouhodobì pùsobící faktory ovlivòující psychiku
èlovìka, jeho zdravotní
stav, vnìjší podmínky jeho
života atd.
Stáøí není jen obdobím
pasivního dožívání. Senioøi
se i po odchodu do dùchodu zapojují do spoleèenského života, získávají nové
rodinné role, udržují si své
koníèky. Pøibližnì 5 procent lidí starších 60 let tvoøí
ti, kteøí pro zvládnutí svého
života potøebují ústav a intenzivní pomoc druhých. Je
ovšem obecnou tendencí
vztahovat nepøíznivé životní
podmínky tìchto pìti procent na celkovou pøedstavu o stáøí. Stáøí jako období
nemocí, nemohoucnosti,
závislosti a pasivity.
Èlovìk se sociálnì, ale
i mentálnì stává starým
dnem, kdy je jeho status
zmìnìn z ekonomicky aktivního na dùchodce. Odchodem do dùchodu je
v souèasné dobì stárnoucí
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èlovìk postaven pøed zásadní problém. Musí totiž
vhodnì zmìnit svùj životní styl, protože dosavadní
pracovní stereotyp pøestává být funkèní a objevuje
se nadbytek volného èasu.
Nová role seniora je ménì
specifická než ta, kterou
ztratil, tedy profesní. S odchodem do dùchodu se
mìní prožívání, vnímání
i chování.
Velkým rizikem je odchod do dùchodu bez náhrady dosavadního rytmu
života, bez konkrétního
programu a perspektivy.
Na jedné stranì je s odchodem do dùchodu spojená podstatná zmìna
denního programu i spoleèenského statutu. Na
druhé stranì je stáøí vždy
jen pokraèováním pøedchozího života. Pøesto bývají seniorùm pøipisovány
ponìkud odlišné hodnoty
a priority. Senioøi vnímají
život z jiného úhlu pohledu
než mladí. Konèí svou pracovní aktivitu, nechávají za

Moderní stáří je převážně aktivní.

sebou kariéru i honbu za
penìzi, takže otázka výkonu pro nì pøestává být
dùležitá. Jsou vnímavìjší
k hodnotám zdraví, sociálních vazeb a smysluplnì
prožitého èasu. Více než
jindy pøemýšlejí o smyslu
svého konání.
Životní okruhy starého
èlovìka se s postupujícím
vìkem stále zužují a jejich
poèet se omezuje. Lze øíci,
že ve vìku od 70 let pøevažuje již výraznì okruh domácí neboli rodinný. Ve své
domácnosti prožívá starý
èlovìk pøevážnou èást svého èasu. Snad proto nalézáme u spoluobèanù seniorského vìku silnìjší vztah
k rodinnému prostøedí než

u mladých. Senioøi jsou výraznìji soustøedìni na svùj
domov, citovì se pøimykají
k rodinì svých dìtí, zároveò však vìtšina starých
lidí má starost o to, aby
svým dìtem nebyla pøítìží.
SPOLEČNÉ AKTIVITY
Rámec kvality života
starých lidí tvoøí celá øada
aspektù. Vedle jejich materiálního
zabezpeèení
a zdravotního stavu sem
patøí zcela logicky rodinný
stav a situace jako napøíklad pøítomnost partnera,
ochota dìtí a vnukù peèovat podobnì, kvalita bydlení, dostupnost zdravotnì
sociální a dalších služeb,
možnosti realizace zálib

SOUTĚŽ
a koníèkù èi rozvíjení sociálních kontaktù.
Požadavky na kvalitu života se v populaci obecnì
stupòují a nejinak je tomu
v nastupující generaci starších spoluobèanù.
Dnešní trend podpory aktivního stáøí vychází
z pøedpokladu, že život dìlá
bohatším a uspokojivìjším
zapojení jedince do spoleèenských vztahù a aktivit
v rùzných sférách života
spoleènosti. Výsledky rùzných šetøení zároveò napomáhají vyvracet pøedstavu
pasivního života seniorù.
Zvláštì velkomìstská populace starých osob žije do
vysokého vìku velice aktivnì a spoleèensky. Zajímá
se o dìní ve státì, ète noviny, sleduje televizi. Nìkteøí
senioøi pracují pro spolkové
aktivity. Tøi ètvrtiny starších
osob chodí na procházku,
nìkteøí pravidelnì sportují. Frekvence aktivit probíhajících mimo prostøedí
domova ale v porovnání
s aktivitami provozovanými
v okruhu domova s vìkem
klesá rychleji. Následuje setkávání s pøíbuznými
a známými a napø. práce na
chalupì. Dosti frekventovanými jsou rozmanité koníèky a také èetba knih. Ménì
èasté jsou návštìvy divadel,
výstav, dobrovolné práce
v bydlišti nebo participace na èinnosti zájmových
sdružení a organizací. Na
posledním místì se objevuje studium v podobì
èetby odborné literatury a návštìvy pøednášek
nebo univerzita tøetího
vìku.

VĚTŠÍ NÁROKY
Rozdíly mezi muži a ženami v seniorském vìku
jsou v zásadì zanedbatelné. Dùležitým faktorem
ovlivòujícím aktivní životní
styl je ovšem partnerské
soužití. Lidé žijící v manželství nebo s partnerem jsou
více zapojeni jak v aktivitách èasto párových svou
podstatou, tak i ostatních.
Rozdílnost podle místa
a velikosti bydlištì není
nijak výrazná, objevuje
se tam, kde mìsto nebo
venkov nabízejí specifické
možnosti.
Poèetné generace narozené po druhé svìtové válce, které se v souèasnosti
dosazují 70 let, se od svých
pøedchùdcù liší nejen velikostí, ale zejména svými
sociálními a ekonomickými
parametry. Vyšším vzdìláním, vìtšími nároky na životní úroveò, na rozsah služeb a svými aspiracemi na
období života v poproduktivním vìku. Období stárnutí se mìní z fáze pouhého dožívání nebo dokonce
èekání na smrt na období
k realizaci rùzných zájmù,
na které døíve nezbýval
èas. Starší obyvatelstvo
se stává populaèní skupinou, která má vìtší životní
nároky, a to nejen finanèní
jako výši dùchodu, životní
úroveò, ale také
ve sféøe bydlení a celkového
kulturního a sociálního vyžití.
Mgr. Karel Ulm, MPA

Poznejte místo
a vyhrajte cenu!
Také v tomto èísle
jsme pro vás pøipravili
oblíbenou poznávací
soutìž. Napište nám,
u jaké budovy se nachází vyfotografovaná
socha.
Pište na: kuryr@pha.
top09.cz, a to nejpozdìji do 31. èervence
2014.
1 cena:
Dvì vstupenky na Letní shakespearovské
slavnosti

2 cena:
Dva vstupy do Aguapalace Praha

3 cena:
Poukaz na kurz vaøení

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:
1. cena: Amálie Andìlová
2. cena: Julie Èuberkite
3. cena: Petr Kuneš
VÝHERCÙM BUDOU CENY ZASLÁNY NA
JEJICH ADRESU. SOUTÌŽ JE URÈENA
VÝHRADNÌ PRO OBYVATELE PRAHY 1!

èlen Soc. komise Prahy 1 za TOP 09

Správné odpovìdi ze strany 2:
1) d; 2) Ani Øím nebyl postaven za jeden den; 3) 0.6875
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TO PRAVÉ
PRO PRAHU 1
www.prazskajednicka.cz
www.facebook.com/top09.praha1

