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pražské mosty, ozdobila se diadémy pražských ostrovù a odìla se pùvabným šatem harmonie architektonických slohù poslední tisícovky let, opevnila se
dvìma mohutnými hrady.
Tok Vltavy pøinášel a odnášel po staletí naše dìjinné a osobní výhry i prohry, radosti i strasti. Lodì na
jejích vlnách jsou symbolem i odrazem životní pouti
nás samých.
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Správné odpovìdi ze strany 26:
1. Všechny dìti jsou dcery; 2. 300 metrù; 3. Skákat radostí.

21 Soutěž
Také v tomto èísle naleznete oblíbenou poznávací
soutìž o ceny...
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UDÁLOSTI

S TOPkou jsme
se prolíbali do dějin
Staročeský jarmark, bohatý program a vytvoření rekordu v líbání
– to vše nabídla akce TOP 09 a Starostů, která se konala ve čtvrtek
1. května na Petříně v prostoru
horní zastávky lanové dráhy.

Milovníkùm „hašlerek“ zahrála staroèeská kapela Tøehusk, vystoupil taneèní soubor
Medunky, nechybìla
ani zábava pro dìti
vèetnì skákacího hradu. Pro dìti bylo pøipraveno i malování se
Sdružením výtvarníkù
Karlova mostu a tvoøení ve stánku pro šikovné ruce. A samozøejmì
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nechybìlo dobré obèerstvení.
Klíèové èíslo 265
zaznìlo chvíli po patnácté hodinì – tehdy
byl totiž vytvoøen èeský rekord v líbání, kdy
si polibek najednou
vtiskl uvedený poèet
zamilovaných
párù
(pøedchozí rekord vytvoøilo v roce 2012 108
párù).

TÉMA

Tablety?
A co takhle sport?!
Tak si tak proèítám rùzné politické
plátky a v jednom z nich se dozvím,
že nemáme dost dobøe vybavené
školy. Prý jsou ty interaktivní tabule
poøízené za miliony, které jsou v každé tøídì všech našich základních
škol, a po jedné i ve všech mateøských školách, již nedostaèující!
Špatné a nevyhovující jsou i poèítaèové uèebny. Ach jo, co bychom
pro to mohli udìlat? No pøece koupit
pro všechny školy a nejlépe všechny žáky tablety! Já chápu, že technologie je potøebná, že to bez ní již
nejde, ale nejsem toho názoru to
neustále pøehánìt, a nebo nìkoho
a nìco pøedhánìt. Vždyť i ministerstvo školství se zmínilo o poskytnutí
tabletù do škol. Poèkejme si, když to
nestihl minulý pan ministr, tak se tøeba postará ten stávající. A teï se zamysleme nad nìèím jiným. Co když
za nìjakou dobu budou potøebovat
naše dìti tablety, ale ty na hubnutí, protože se všichni dobøe staráme, aby naše školy byly vybavené
technologií, ale již ménì peèujeme
o jejich zdraví a váhu. Urèitì se nemùžeme pøesvìdèovat o tom, že to
není pravda, že z naší mládeže èím
dál tím víc vyrùstají mladí a tlustí lidé.
Pojïme tedy podporovat zdravou
výživu, sport a nebo cokoliv prospìje dìtem a mládeži ke zdraví a plnohodnotnému životu a nechtìjme je
zase posadit ke stolu se sklonìnou
hlavou, ohnutými zády nad krásným
novým tabletem. Pak to skonèí tím,
že ty tablety mít opravdu budou, ale
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Místo tabletů je lepší sport.

na hubnutí a nechci myslet na poruchy a bolesti páteøe, oèní problémy
a jiné. Je snad jasné každému, že se
o tuto problematiku zajímat musíme
a že nás to také bude nìco stát. Nemyslím jen finanènì, ale nároèné to
bude i jinak. Koupit nìco nového,
moderního by jistì potìšilo každého
žáka, øeditele i uèitele, ale nemyslím

si, že je to teï tak nutné. Jako volební téma dobré, ale kdo
je upøímný ať mi øekne co
je dùležitìjší. Pojïme se
rozhodnout jaké tablety
chceme, ale jaké hlavnì
nechceme!
Karolina Polverini
radní pro školství a mládež za TOP 09

SPORT

BEZPEČNOST

Kamerový systém
má u odborníků zelenou

Tenis vá školka
„Servis je velice důležitý úder, kterým začíná každá výměna,
ale také je tím nesložitějším,“ říká Jan Krejčí.
Postavení pro praváky: Na základní èáøe stojíme bokem, pravá
noha je paralelnì k síti a špièka
levé boty smìøuje na pravý sloupek u sítì. Míèek držíme lehce
v levé ruce a paže je natažená.
Výška nadhozu: pokud se postavíme a natáhneme raketu nad hlavu
a pøidáme pøibližnì 30 až 50 cm, tak
zjistíme, jak vysoko bychom mìli
nadhazovat (každý tenista nadhazuje trochu jinak, proto je potøeba
si vyzkoušet rùzné výšky nadhozu).
Snahou by mìlo být trefovat míèek
v co nejvyšším bodì.
Pohyb pøi nadhazování by mìl
být plynulý. Používáme kontinen-
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tální držení rakety (pomyslné „V“
mezi ukazováèkem a palcem je
mezi pravou a levou hranou grifu).
V pokroèilejší fázi se nadhoz bude
mìnit podle toho, jestli budeme
servírovat s rotací (boèní, horní,
kombinovanou) nebo pøímou (bez
rotace).
Po servisu bychom mìli skonèit
lehce v kurtu.
Pro dobrý servis je tøeba dokonalá koordinace mezi celým tìlem.
Pohyb nesmí být rozkouskovaný.
Dobré je si pøedstavit, že se pokoušíme hodit míèkem co nejdále.
Proto musíme zapojit nohy, trup
a ruce. Podobné je to i u servisu.

Pøelomová modernizace kamerového systému po „britském“ vzoru
je opravdu tím správným receptem
na poulièní kriminalitu. Vyplývá to
nejen ze specializované analýzy, ale
ze všech rozhovorù, jež jsem v poslední dobì vedl.
Z pozice pøedsedy Bezpeènostní
komise Prahy 1 jsem v pracovním
styku s mnoha policisty vèetnì velitelù mnoha oddìlení, které v naší
mìstské èásti pùsobí. V uplynulých
týdnech jsem si provedl osobní
prùzkum u drtivé vìtšiny z nich –
všichni se shodují, že modernizace
kamerového systému, který posléze
dokáže preventivnì vyhodnocovat
závadové chování, bude znamenat
pro jejich práci obrovský pøínos.
Modernizované kamery samozøejmì také dokáží mnohem lépe
zachytit již spáchaný trestný èin
a pachatele „odsledovat“ v podstatì kamkoli. Tøetím pøínosem je pak
známá skuteènost, že místùm, kde
jsou kamery, se kriminálnì závadové osoby vyhýbají nebo se tam alespoò chovají jako beránci.
Rád bych se na chvíli zastavil
ještì u zmínìného vyhodnocování závadového chování, což bude
ona zásadní novinka, kterou modernizovaný kamerový systém pøinese. O tomto aspektu sice už bylo
mnoho napsáno, pøesto bych rád
zopakoval zásadní sdìlení: nikdo
se nemusí bát, že nìjaký anonymní
„velký bratr“ bude nìkoho policejnì šikanovat. Inteligentní software
totiž budou obsluhovat chytøí, dob-

øe proškolení lidé. Kromì toho samozøejmì existují vyspìlé kontrolní
mechanismy.
V životì to vìtšinou chodí tak, že
je nìco za nìco. Platí to i pro dohled
kamerami. Navíc je dobré vždy vidìt
vìci v souvislostech: pokud se napøíklad budete pozdì veèer vracet
z posezení s pøáteli domù, kamerový systém vás dílèím zpùsobem
preventivnì ochrání pøed zkušenými
kriminálníky, kteøí o jeho existenci
dobøe vìdí. Jestli si vás pøesto nìkdo vyhlédne napøíklad za úèelem
oloupení, jeho pøípravné, závadové
chování bude velmi pravdìpodobnì
již chvíli monitorováno a pøi samotném spáchání skutku k vám již po-

sviští policejní hlídka. A pokud pachatel pøesto stihne uniknout (což
je pøi koncentraci mobilních hlídek
a dojezdovém èase v øádu desítek
sekund velmi tìžké), bude jen otázkou èasu, než jej policisté dopadnou.
Své názory na kamerový systém
mnì mùžete zasílat na zdenek.skala@
praha1.cz, všechny podnìty a názory si pozornì
a rád pøeètu.

Zdeněk Skála
pøedseda bezpeènostní komise za TOP 09
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HISTORICKÉ OKÉNKO
ČASOPIS NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ V Č. 1/2000
UVEDL NÁSLEDUJÍCÍ ODHADY POČTU OBĚTÍ
DLE POVÁLEČNÝCH ÚDAJŮ:
koncentraèních táborù a vìznic

20 000

obìtí z totálního nasazení

3 000

obìtí 1. stanného práva

500

obìtí v masových hrobech na Slovensku 5 350

O domácím odboji
Dnes bych nastínila nìco málo
o èeskoslovenském odboji v letech
okupace za druhé svìtové války
(1939–1945). O zahranièním odboji
bylo napsáno mnohé a to jak o tom
západním, tak také o východním.
Jen v krátkosti bych zde zmínila,
že v èele východního odboje stáli
plk. Ludvík Svoboda a plk. Heliodor
Píka, který se stal velitelem mise
Èeskoslovenské armády v Moskvì.
O významu našich vojákù na Západì netøeba polemizovat, neboť
proè jinak by velvyslanectví Velké
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Británie chtìlo našim letcùm vìnovat
památník? Co se vìtšinou zapomíná
je fakt, že existoval i domácí odboj.

DOMÁCÍ ODBOJ
Už krátce po zaèátku okupace
v bøeznu 1939 vzniká odbojová organizace Obrana národa. Její vznik
iniciovali zejména dùstojníci Ministerstva národní obrany a Hlavního
štábu. Tato organizace byla již od
zaèátku organizovaná jako vojenská odbojová skupina. V jejím èele
stály takové velièiny jako byl gen.

Sergej Ingr, gen. Sergej Vojcechovský a gen. Josef Bílý. Osud generála
Bílého zpeèetil nástup zastupujícího
øíšského protektora Reinharda Heydricha, který ve zprávì svým nadøízeným napsal: „...za prvé: Pro pøípravu velezrady odsoudil stanný soud
v Praze armádního generála Josefa
Bílého a divizního generála Hugo
Vojtu, oba mimo službu, k trestu smrti…“ K popravì došlo dne 28. 9. 1941
ve 21.00. Další odbojovou organizací byla Rada tøí, která vznikla v záøí
1942 na torzu Obrany národa (po tzv.

obìtí 2. stanného práva

5 000

padlých ve Svobodovì armádì

4 570

obìtí z pochodù smrti

10 000

padlých na západních frontách

3 220

obìtí leteckých náletù

7 500

padlých letcù z RAF

560

obìtí nacistického teroru

10 000

obìtí z hnutí odporu v cizinì

450

obìtí z øad parašutistù

800

zahynulých a nezvìstných

10 000

obìtí z øad partyzánù

4 100

padlých z ÈSA

1 720

padlých v kvìtnu 1945

3 467

Židé z Protektorátu, Sudet, Slovenska
a Zakarpatské Ukrajiny umuèení v kon- 270 000
centraèních táborech a vìznicích
Pomník na Klárově připomíná hrdiny II. odboje.

Druhé Heydrichiádì byla organizace
znièena a v pùvodním rozsahu už
nebyla nikdy obnovena) a Petièního
výboru Vìrni zùstaneme (skupina
složená pøevážnì z nekomunistických levicových intelektuálù).
Na odbojové èinnosti se nepodíleli
jen vojáci, ale také civilní obyvatelstvo – muži, ženy. V této souvislosti se mi vybavuje kniha Madeleine
Albrightové Pražská zima, která popisuje nejen odhodlání našincù, ale
i zrùdnost praktik gestapa (str. 221:
„...Mladého Aťu gestapo muèilo celý

den. Vydržel dlouhé hodiny a odmítal cokoli prozradit, pak mu síly zaèaly ubývat a vyšetøovatelé jej mutili pít
koøalku. Pak pøivalili káï na ryby a se
sadistickým gestem zvedli poklop.
Aťa spatøil, že uvnitø kádì visí oddìlená hlava jeho matky...“). Jsem pøesvìdèena, že oznaèování Èechù jako
národa kolaborantù je velmi zcestné.
Na tìch pár jedincù, kteøí dobrovolnì spolupracovali s Nìmci, pøipadne nìkolik stovek až tisícù lidí, kteøí
s okupanty bojovali. Z tohoto dùvodu nechápu, jak na sebe kolikrát po-

hlížíme s despektem. Jedním z cílù
odbojových skupin byla pøíprava celonárodního povstání. Tento splnìný
cíl si v dnešních dnech pøipomínáme
pietními akcemi na mnoha místech,
ať už na Staromìstkém
námìstí, Klárovì, ale také
na jiných místech Prahy.

Tereza Žáčková Motalová
èlenka RO TOP 09
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GRANTY
Vypsali jsme po letech zase
Grantový program na opravu domovního fondu. Mìli jsme na nìj
pøipravených 30 milionù. Zájem
však byl obrovský. Pøes výtky škarohlídù z øad ODS, že celý program
byl špatnì pøipravený a bylo velmi
málo èasu na zpracování pøihlášek,
výsledky svìdèí o opaku.
Pøišlo 104 pøihlášek – od 84 SVJ,
2 bytových družstev. 15 soukromých vlastníkù a 3 firem.
Bohužel ne všichni splnili velmi
pøísné podmínky a tak jich bylo 21
vyøazeno. Pøesto však 104 žádostí
byl historicky nejvyšší poèet a také
termín od vyhlášení grantù 14. ledna do uzávìrky pøihlášek 5. dubna
– tedy 81 dní, byl nejdelší v celé
historii. Snaha oposice o prodloužení lhùty byla jen skrytou sabotáží
celého systému, protože vzhledem
ke grantovým podmínkám – nutnosti vyúètování hotové opravy do
konce roku – by se zkracovala lhùta
na realizaci opravy.
Bylo k disposici 30 milionù, ale
protože jen ty žádosti, které splnily
všechny podmínky slibovaly opravy naší mìstské èásti za 134 milionù, ukázalo se, že peníze vyhrazené na grantový program jsou velmi
nedostateèné. Zaèalo tedy horeèné hledání dalších prostøedkù, aby
se uspokojilo co nejvíce žadatelù.
Nakonec jsme museli pøistoupit
k dvoufázovému øešení – 30 milionù se rozdìlilo hned a byly uspokojeny pøedevším žádosti na opravy
fasád a oken, tedy to, co je nejvíc
vidìt – a i ty musely být redukovány
na 78%. Pøi schvalování na zastupitelstvu však zaznìl veøejný pøíslib starosty ing Lomeckého, že na
kvìtnovém zastupitelstvu, po té co
bude schválen závìreèný úèet hospodaøení MÈ Praha 1 za rok 2013,
který skonèí díky zodpovìdnému
hospodaøení velkým pøebytkem
bude do grantového programu pøi-
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JAZYKOVÝ KOUTEK

Granty na 2 doby

Ten náš jazyk, safraporte...
Ještěže je tady Korte!
Co vlastně znamená slovo
„trdlo“, které označuje hlupáka, a co s tím má společného
„trdelník“? A odkud se vzalo
„motovidlo“? A už vůbec nevím, co je to „povříslo“.

Díky grantu jsou opravovány také fasády.

dáno dalších 30 milionù a budou
uspokojeni všichni žadatelé v plném rozsahu podle vyhlášených
podmínek – tj. do poloviny plánované ceny opravy, maximálnì však
1 500 000,- Kè na každý grant.
Takže v letošním roce bude Praha 1 krásnìjší o 46 fasád, opraví se
16 støech, 5 domovních vrat, na 40
domech se opraví okna. A protože
nám nejde jen o vnìjší efekt pro
turisty, ale chceme i zlepšit úroveò
bydlení obyvatel, tak bude oprave-

no 5 výtahù, 8 pavlaèí, teras èi balkonù, 8 oprav spoleèných prostor
v interiérech domù, 3 stoupaèky
a 4 dvorky.
A na to vše pøispìje
radnice èástkou 60 milionù korun.

MUDr. Jan Votoček
pøedseda finanèního výboru Prahy 1 za TOP 09

Obì dvì první slova
z dotazu jsou prastará,
odvozená od slovesa tøíti.
Trdlo byl kuchyòský nástroj, který sloužil k tøení
lnu èi jako tlouk na prádlo.
Nejèastìji se však jednalo
o palièku, jíž se nìco roztlouká, drtí èi rozmìlòuje
v moždíøi. Každý, kdo to
kdy dìlal, ví ze zkušenosti, že pøesná metoda, jak
rozdrtit a rozetøít v moždíøi
tøeba kmín nebo pepø, neexistuje: pohyby palièky –
trdla – jsou nepravidelné,
nesoustavné, tu z jedné
strany na druhou, zkrátka
nemotorné. A odtud je už
jen skok k pøenesenému
významu „nemotora“, tj.
neobratný a nešikovný,
tedy nejspíše pøihlouplý
èlovìk. Dodnes se lidovì
užívá sloveso trdlovat ve
významu „topornì a neobratnì tanèit“, „toèit se“,
zkrátka „motat se“. A tím
jsme u pochopení slova
trdelník: tìsto se ovine
okolo trdla, které se toèí
nad žárem døevìného
uhlí.

Podobnì
pøenesený
význam má motovidlo,
což je slovo doložené již
ve staroèeštinì, pùvodem
rovnìž prastaré. Je složené ze základu od sloves
motati a víti s pøíponou –
dlo, jež oznaèuje nástroj,
v tomto pøípadì ten, na
který se navíjí nit motáním,
tj. složitým osmièkovitým
pohybem, prostì navíjeè
nití v tkalcovském stavu.
V pøeneseném významu
je to tedy totéž jako trdlo.
Úsloví „je jako motovidlo“ tedy znamená, že se
komíhá a kýve podobnì,
vìtšinou pod vlivem nadmìrného požití alkoholu,
což se nám poslancùm
vinou (nebo díky?) zákazu prodeje alkoholických
nápojù v poslanecké snìmovnì stát nemùže.
Jazyk je organismus,
který si žije svým životem.
Je pøitom nemateriálním
svìdectvím o žité skuteènosti: když se pøestanou
užívat nìkteré pøedmìty, upadne v zapomnìní
i jejich pojmenování. Což
platí i naopak, s novými
jevy, pøedmìty nebo èinnostmi se do užívání dostávají slova nová – napø.
vygooglovat... A tak je
tomu i s povøíslem, svazkem slámy, jimž se vázaly

PhDr. Daniel Korte
poslanec za TOP 09

snopy: kdo kdy naposledy
vidìl snop?
Etymologie tohoto slova je ovšem velmi zajímavá. Pøekvapí, že povøíslo
je odvozeno od praslovanského slovesa vrzati
se staroèeskými variantami koøene *verz-/*vorz-

a s významem „svírat“.
Od téhož indoevropského koøene je mimochodem nìmecké würgen
„rdousit“, Würger „škrtiè“
– srovnej èeské „vrah“...
A také staroèeský povraz,
pøesmyèkou s vázati nám
známý provaz. A je jasno.
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KURZ SEBEOBRANY S BEDŘICHEM RÝČEM – PŘEPADENÍ V PARKU

6

8

7

„Vyhýbej se svému nepříteli. Pokud se nemůžeš vyhnout, chovej se tak, aby se on
příště vyhnul tobě.“ Neměli bychom se vystavovat zbytečnému nebezpečí. Kdo chodí
sám za tmy a vrací se pozdě domů, musí počítat s určitým rizikem.
1
2
Po úchopu reagujeme a okamžitě zahájíme
obrannou akci.

Po zásahu do žeber ještě přidáme úder do brady.

Po pádu útočníka znovu proveprov
deme úder do žeber.
Detail provedené techniky.

9
Útočník pojal myšlenku, že zaútočí
škrcením v kravatě.

3

4
C
Celou
obrannou akci dokončíme
ppřišlápnutím k zemi.
Levou rukou zasáhneme obličej
a současně pravou rukou udeříme
pěstí do rozkroku.

10
5

Detail
tail provedené techniky...
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Útočníka vychýlíme zvrácením hlavy
dozadu a napřaženou rukou tvrdě
zasáhneme jeho žebra.

A rychle opustíme park pro případ,
že by útočník nebyl sám.
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ZDRAVOTNICTVÍ

Praha 1 ctí tisíciletou
tradici nemocniční péče
Málokterá městská část v Praze
se může pyšnit,
že na jejím území
je špičková nemocnice a dokonce hned několik
nemocnic. Je to
dáno i zavazující
tradicí.
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První špitály v Praze poskytovaly
hlavnì služby pocestným do Svaté
zemì. Vznikaly nejdøív pøi klášterech. Asi od 11. století se víc specializovaly na samotné sociální a zdravotnické služby. Za jeden z prvních
je pokládán špitál Týnský, který byl
v Ungeltu za kostelem Panny Marie pøed Týnem. Mìl peèovat o cizince, hlavnì obchodníky, ale také
o 12 místních nemocných, to podle
poètu apoštolù. Byla tu asi i první
pražská lékárna. Od 12. století bylo
na území Prahy 1 špitálù nìkolik,
tøeba špitál Františkánù, Køížovníkù, špitál u sv. Ambrože, špitál pøi
klášteøe Anežky Pøemyslovny, staromìstský špitál sv. Pavla za Poøíèskou branou, hradèanský špitál sv.
Antonína a jiné.
Nezapomeòme, že první pražská
porodnice byla od roku 1762 v Soukenické ulici. Nemìli bychom zapomínat ani na nejstarší soukromý
léèebný a výchovný ústav „pro dìti
slepé a na oèi choré“. Byl zøízen na
Hradèanech v roce 1807. Mìl lùžkové oddìlení a provádìly se v nìm
také operace. Ústav tu pùsobí dodnes, ale již nemá nemocnièní èást.
Jen tìžko bychom v Evropì hledali nemocnici, která poskytuje nepøetržitì lékaøskou péèi od 14. století. Tím unikátem je Nemocnice Na
Františku, kterou roku 1354 vysvìtil
Arnošt z Pardubic. Nadaci k zajištìní chodu nemocnice zaštítil sám
císaø Karel IV. Vdìèným dárcem budov, které jsou dodnes základem
nemocnice, byl Ferdinand II. Ke

štìdrému daru se roku 1620 rozhodl
díky kvalitì zdejší nemocnièní péèe.
Jeho vlastní doktoøi mu totiž chtìli
amputovat ruku, ale zde ho doktoøi
vyléèili. I další panovníci nemocnici
zvelebovali, ať už Marie Terezie, Josef II. èi František Josef I. O dnešní
dostavbu nábøežní budovy z r. 1926
se zasloužili Masaryk, Beneš i papež Pius XI. kteøí pomohli sehnat
peníze.
Nemocnice mìla a má svìtovou slávu. V roce 1847 tu provedli
v Evropì první amputaci konèetiny
v celkové anestezii. Vzniklo zde první lùžkové anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení v Èeskoslovensku.
Nás, vdìèné pacienty a sousedy
z Prahy 1, bychom tìžko spoèítali.
Léèil se tu tøeba i Dobrovský, Thám,
Werich, Hermanová, Havel èi Hegerová.
Dnes je zøizovatelem nemocnice
Mìstská èást Praha 1. „František“
(nikdo z nás patriotù této nemocnici jinak neøekne) pøestál nìkolik
pokusù o zrušení, pøestál i povodnì 2002, které ho dost poškodily.
Od roku 1997 prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. Je to moderní zdravotnické zaøízení, které má pevné
postavení v rámci všech zdravotnických zaøízení v Praze.
Naše mìstská èást má v plánu
dostavbu èásti nemocnice, hlavnì
vybudování centrálního pøíjmu pacientù a oddìlení rehabilitace vèetnì
vodoléèby. V nemocnici najdeme
nejen komplexní zdravotní služby,
ale i spoustu dalších služeb pro pa-

Nemocnice Na Františku má moderní zázemí i vybavení.

cienty – tøeba kadeønictví, prodejnu
zdravotnických potøeb, restauraci
pro pacienty a návštìvy a další.
Nemocnici Na Františku nelze nièím nahradit. Na rozdíl od velkých
molochù fakultních nemocnic zde
tradice nezmizela z chodeb, má nejen krásný kolorit, ale vyznaèuje se
individuálním pøístupem k pacientùm a pøíjemným „domácím“ prostøedím. Proto se v kategorii soutì-

že „Spokojení pacienti“ umísťuje na
medailových místech.
Ale náš „František“ není jedinou úžasnou nemocnicí v Praze 1.
V èarokrásném prostøedí sadù pod
Petøínem je zasazena Nemocnice
Milosrdných sester svatého Karla
Boromejského. Také má dávnou,
od støedovìku se táhnoucí zajímavou historii. I s ní naše mìstská
èást spolupracuje. Podporuje tøeba

dopravu midibusy až do areálu nemocnice z Malostranského námìstí.
Dobré místo pro své pùsobení nalezly v Praze 1
i nìkteré soukromé kliniky.
Mgr. Jozef Helmeczy
èlen zastupitelstva a èlen Sociální komise
Rady MÈ Praha 1
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PROJEKTY

POLITIKA

Potřebuje Praha
novou plavební komoru?
V souèasné dobì tvoøí vìtšinu provozu na Vltavì v centrální èásti Prahy
osobní doprava, konkrétnì lodì sloužící turismu. Na tom není nic špatného. Nádherný výhled na krásy stovìžatého mìsta z hladiny øeky urèitì
stojí za to a zájem o tuto podívanou
roste. Vìc má ovšem i druhou stranu
mince, kterou jsou dopady na obyvatele pøilehlých oblastí Malé Strany,
Smíchova i Nového Mìsta zpùsobené emisemi a hlukem. Na rozdíl od
automobilù neplatí pro lodní dopravu
prakticky žádné pøedpisy omezující
emise èi hluk a to nejen v Èechách,
ale ani v Evropské unii. Je to s podivem, když trendem posledních let je
zpøísòování vjezdu starších vozidel
nevyhovujících emisním normám do
center mìst – pro lodní dopravu na
øekách žádná obdobná omezení nejsou.
Dopravní „špièku“ na Vltavì v Praze, zejména u plavební komory Praha-Smíchov, se Øeditelství vodních
cest ÈR rozhodlo vyøešit plánem na
vybudování nové komory mezi Støeleckým a Dìtským ostrovem, která
by umožnila zkapacitnìní lodní dopravy pøi využití již fungující plavební
komory Mánes. Pùvodním zámìrem
správce bylo vybudovat novou komoru u bøehu Starého Mìsta mezi Mostem Legií a Karlovým mostem (odtud
se projektu dostalo jméno PK Praha –
Staré Mìsto), ovšem pøedbìžná zjištìní ukázaly znaèné negativní dopady
na oblast mezi Smetanovým nábøežím a pražskými ostrovy. Správce
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vodních cest se proto rozhodl pro
variantu zvýšení kapacity prùjezdu
vybudováním nové plavební komory
z východní strany Dìtského ostrova
u již existující vodní cesty u Janáèkova nábøeží. Dnes je projekt v pøípravné fázi zjišťování v rámci procesu EIA.
Jaké by byly dopady vybudování
této nové komory pro Pražany? Podle
Øeditelství vodní cest žádné. Ovšem
z pøedloženého oznámení vyplývá, že
se zpracovatel nìkterými dùležitými
aspekty nezabýval. Jelikož je oblast
již tak zatìžována nadlimitními emisemi a hlukem, neznamenalo by prý
zkapacitnìní plánovaného prùjezdu
o témìø 7000 lodí roènì žádné významné zvýšení (sic)! A støízlivé navýšení na 31 tisíc prùjezdù roènì je
poèítáno pouze za pøedpokladu, že
nedojde k navýšení obdobnými úpravami okolních plavebních komor po
i proti proudu. Ve skuteènosti by to
pro oblast Masarykova nábøeží, Palackého mostu, Janáèkova nábøeží
a Kampy znamenalo nemalé doda-

teèné zatížení. Druhým problémem je
návrh realizace komory, pøi které by
došlo k posunu oddìlující zdi z umístìní plynule podcházejícího Most
Legií jeho prvním pilíøem. Projekt poèítá se stavbou nové zdi vedoucí prostøedkem druhého oblouku a estetika
tohoto øešení v skutku neodpovídá
výjimeènosti tohoto místa. Dalším
dùsledkem zkapacitnìní dopravy
by byla potøeba nových kotevní míst
v Praze. Skuteènì nejsme pøesvìdèeni, že je v zájmu Pražanù budovat
nová „parkovištì“ pro lodi na úkor jedineèných lokalit na nábøežích a bøezích Vltavy nebo komplikovat plánované zprùchodnìní bøehù øeky.
V hlavním mìstì není lodní doprava
významnou souèástí MHD, ani hlavní
cestou pro nákladní dopravu. Myslíme si, že v dobì nelehké ekonomické
situace u nás i v Evropì je investice
600 milionù Kè do projektu, který
bude sloužit z 90 % pouze turismu,
nadbyteèná. Pøestože TOP 09 není
velkým zastáncem regulací a omezování, v této chvíli by stálo za to zamyslet se nad zlepšením prostøedí
Vltavy v Praze spíše vylouèením tìch
lodí, které svým provozem zneèišťují
ovzduší a obtìžují jeho obyvatele i návštìvníky hlukem. Zvýšení
provozu za souèasných
podmínek je krokem zpìt.

Mgr. Filip Kračman
èlen RO TOP 09

V rámci rozhodovacích procesů
je politika především správa věcí veřejných
Staré pravidlo øíká, že není tak
tìžké výrobek vyrobit, jako jej umìt
prodat. A prodat jej znamená dát
všem ve známost, jaké jsou kvality
výrobku a vyzdvihnout jej nad jiné.
To už není jen o prezentaci, ale hodnì o marketingu a reklamnì. Tak
jako ve výrobì, je to i v politice. Dùležité je pozitivnì mìnit náš okolní
svìt, ale co je dùležitìjší, dát všem
ve známost, že ta zmìna probìhla
a kdo má na jejím vzniku zásluhy.
Nìkdo by namítl, že samochvála
nemusí zavánìt, ale v tomto pøípadì to neplatí. Je tøeba se chlubit
v tom dobrém slova smyslu. Pouèení najdeme v èasopisech našich
politických konkurentù, které jsou
vydávány pro obèany naší mìstské èásti. Tam se témìø pravidelnì
doèteme o každé pozitivní zmìnì,
kterou jsme realizovali, že to byl
právì nápad a myšlenka tìch nebo
onìch a koneènì byl uveden v život.
Nebojme se prezentovat všechno
dobré, co se povedlo, a to se vším
dùrazem na to kdo a proè se o vìc
zasloužil.
V èasopisech našich politických
konkurentù se tak dovíme, že tramvaj èíslo 8 koneènì jezdí ze Starého
Mìsta na Malou Stranu o což usilovali už dávno, že koneènì jezdí
zametací stroje, které uvedly v život
v minulém volebním období a souèasná politická reprezentace je po
letech objevila, že se podaøilo dopravnì zklidnit ulici Karoliny Svìtlé
což je koneènì realizovaný jejich
nápad, že se jim podaøilo prosadit v rámci deregulace nájemného
pøijatelné nájemné v obecních domech, že pìší zóny na Václavském

Antiparkovací sloupky – nenápadné, ale užitečné opatření.

námìstí a Malém námìstí je jejich
nerealizovaný zámìr, který se podaøilo prosadit atd. atd. Nebuïme
zbyteènì skromní a pøi všech možných pøíležitostech vyzdvihujme
naše úspìchy. A máme co nabídnout. Napøíklad pøedláždìní Karlovy
ulice a návazných ulic Liliová, Jilská
a dalších, omezovací antiparkovací
sloupky na roku Èerné a Opatovické, pøedláždìní ulic Na Perštýnì
a okolí, pøedláždìní køižovatky Ostrovní – Mikulandská, pøedláždìní
v Ostrovní od vjezdu ze Spálené,
zlepšení úrovnì respektovanosti
modré zóny pøi parkování, otevøení

klubu seniorù Haštalka a jistì by se
našla øada dalších pøíkladù, které
byly veøejností kladnì pøijaty.
Pouème se jako pomìrnì nová
politická strana s krátkou historií od
politických matadorù s øadou zkušeností a ostruh získaných v dlouholetém politickém soupeøení. Uèit
se od zkušenìjších dobré vìci pøece není žádná
hanba.

Ing. Jiří Veselý
radní pro dopravu za TOP 09
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KULTURA

SOUTĚŽ

Poznejte místo
a vyhrajte cenu!

Oblažení smyslů
pro uměníchtivé
Máte rádi výtvarné umění, ale nerozumíte mu a nevíte a kde
začít? Kam se obrátit pro radu a proniknout do tajů výtvarného
umění co nejdříve? Neexistuje jedna univerzální cesta, ale cest
několik a důležité je hlavně začít a nepřešlapovat na místě.
Znáte ten pocit, kdy jdete kolem galerie, letmým
pohledem pøes okno vás
cosi upoutá a táhne vás
to dovnitø. Stojíte u okna,
toužíte vidìt více, ale obáváte se udìlat ten první
krok do neznáma. Na jednu stranu vám ten malý
rebelantský hlásek v hlavì øíká: „udìlej to, skoè
do neznáma“ a na druhé
stranì ten známý zakøiknutý namítá: „nemáš na
to, nerozumíš tomu, poznají to na tobì“. Zkuste
tu první cestu, nemáte co
ztratit a možnost, že by
galerista ublížil návštìvníkovi, se rovná témìø nule.
Praha 1 vypisuje každý rok grantové øízení
pro oblast kultury a jehož
výsledky byly právì zvìøejnìny na webu mìstské
èásti. Zde si mùžete vybrat
ze seznamu provìøených
výtvarných institucí, které
vás zaujmou a zaèít právì
tam, protože budete mít
jistotu, že neskoèíte na
špek prvnímu obchodní-
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kovi, jehož cílem je prodat
tuctový výjev s panorama
Pražského hradu a spoøe
odìnou dìvou v popøedí.
Mezi vítìzi grantù zmiòím
ty nejzajímavìjší. Galerie
Hollar, která propaguje
èeskou grafiku a je na èeské výtvarné scénì již stálicí
a Galerie KusKovu, která je
zcela ojedinìlá díky svému
zamìøení, prezentuje díla
souèasných umìleckých
kováøù a výtvarníkù pracujících pøevážnì s kovem.
Vøele pak doporuèuji Muzem Kampa, kde se díky
„muzejnímu“
zamìøení
nemusí nikdo obávat tlaku
ze strany zamìstnancù na
koupi nìjakého skvostu,
jelikož tyto jsou pro bìžné smrtelníky finanènì
nedostupné. Muzeum je
v krásné lokalitì Kampy a disponuje výteènou
kolekcí èeského a zahranièního moderního umìní
a navíc nabízí výtvarné dílny pro dospìlé, které vám
umožní v klidu omrknout
neprozkoumaný terén, než

vezmete umìlecká zaøízení útokem. „Slovenské výstavy pro Prahu 1“, pøedstavují špièkové umìlce
slovenského výtvarného
umìní v rùzných veøejných
prostorách na Praze 1,
èímž se vymykají modelu
klasických galerií a veøejné
prostory jsou pro nováèka
taktéž ideálním prostorem
k oťukání si toho, o èem ké fotografie, tak pøíznivce
umìní vlastnì je. „Artmap“ a podporovatele mladých
je unikátní tiskovinou, kte- talentù. Každý mìsíc je
rá sumarizuje umìní na nová výstava s komentoBrnìnské a Pražské scénì vanou prohlídkou s autoa je ideálním prùvodcem rem, což je velká výhoda
pro nezasvìcené, kteøí se pro váhavce, aby získali
potøebují lépe zorientovat lepší porozumìní, cože to
chtìl básník øíci, aniž by
v obsáhlé nabídce. Cílem
„FoxGallery“ je pøiblí- to museli vymýšlet zcela
žení a podpora mladých, sami. „Galerie Czechdepøevážnì èeských autorù, sign“ je jediná nezávislá
umìlcù, designérù a èes- neprodejní galerie desigkých firem. Koho tedy nu v ÈR, která seznamuje
zajímá souèasná èeská širokou veøejnost s touto
tvorba, tak tato galerie stále výraznìji vnímanou
je urèena právì pro vás. èástí èeské kultury. Kdo
„Artinbox“, výstavní pro- se tedy spíše cítí na program je pøipraven tak, aby zkoumávání vod designu,
uspokojil jak milovníky tak má jedineènou pøíležiosvìdèených hvìzd Opencard
èes- je tost.
stále žhavé téma...

Nyní se vraťme s tématu výtvarného umìní jako
takového. K èemu vlastnì
slouží a proè se o nìj zajímat. Názorù bude více,
ale já bych vyzdvihla to
nejdùležitìjší. Umìní je
pro jevem kulturní úrovnì
dané zemì slouží k vyvolání urèitých emocí, k upozornìní na urèité problémy doby a je to zároveò
investièní
instrument.
Za umìním se skrývají
umìlci, kteøí mají umìní jako svùj zdroj obživy
a bez podpory veøejnosti, nemohou své øemeslo
vykonávat. Je smutnou
skuteèností, že vìtšina
èeských umìlcù se musí

etablovat v zahranièí,
aby pak sekundárnì byla
uznána èeským publikem
a následnì øádnì finanènì honorována a mohla si
zaèít tzv. vyskakovat. Projevme tedy úctu vùèi jejich práci nejen v podobì
grantù z veøejných zdrojù,
ale také v podobì investování našeho vlastního
volného èasu a ideálnì
i financí, kterými umìlcùm
pomùžeme
postavit se na
vlastní nohy.

Mgr. Kristina Farris

Také v tomto èísle jsme pro vás pøipravili oblíbenou poznávací soutìž. Napište nám, co v Praze 1
zachycuje tato fotografie.
Pište na: kuryr@pha.top09.cz, a to nejpozdìji
do 31. kvìtna 2014.

1. cena:
Veèeøe pro dva v restauraci v Praze 1

2. cena:
Dvì vstupenky do divadla

3. cena:
Poukaz do knihkupectví

Výherci z minulého čísla:
1. cena: Zdenìk Rainer
2. cena: Iva Maráková
3. cena: Ing. Jan Böhm
Výherci budou vyrozumìni.

socioložka, èlenka RO TOP 09
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NEUNIKLO NÁM

PRÁVNÍ PORADNA

Trvalý pobyt občanů
a pojem „bytu“ podle nového občanského zákoníku
Otázka: Je možné
se trvale přihlásit
do prostoru, který
není jako byt kolaudován? Došlo vlivem účinnosti nového OZ ke změně?
Došlo k velmi významné zmìnì a to s ohledem na ustanovení § 2236 obèanského zákoníku.
Obsahem výše citovaného paragrafu je vymezení pojmu „BYT“
kterým se rozumí místnost, soubor místností, které jsou èástí domu a jsou urèeny a užívány
k úèelu bydlení ale zároveò smluvní strany mohou dohodnout, že
k obývání bude pronajat jiný než
obytný prostor, který nebyl døíve
urèen k bydlení – i v tomto pøípadì vznikne nový platný nájem
bytu.
Nová právní úprava opouští pojem NEBYTOVÝ PROSTOR ruší
stávající zákon è. 116/1990 Sb., od
1. 1. 2014 i nájem prostoru, který
slouží k podnikání upravuje obèanský zákoník v § 2302-2315 a nájem
družstevních bytù upravuje zákon
o obchodních korporacích.
Zákon o evidenci obyvatel è.
133/2000 Sb. upravuje celý pro-
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ces vedení a zmìn trvalého bydlištì každého z nás, v § 10 se uvádí,
že místem trvalého pobytu je ad-

resa pobytu obèana, která je vedena v registru obyvatel a obèan
mùže mít jen jedno místo trvalého
pobytu, které je oznaèeno èíslem
popisným nebo evidenèním, které
slouží k bydlení, k ubytování nebo
individuální rekreaci.
Obèan se tedy mùže pøihlásit
k evidenci trvalého pobytu na základì novì vzniklé nájemní smlouvy dle § 2236 obèanského zákoníku,dále podle nezmìnìné právní
úpravy na ubytovnu nebo na chatu.
Žadatel musí doložit vlastnictví k prostoru nebo oprávnìnost
k jeho užívání nebo úøednì ovìøený souhlas vlastníka. Ohlašovna trvalého pobytu funguje
v jednotlivých místnì pøíslušných
obcích èi mìstských èástech,
evidenci v celé Èeské republice vede Ministerstvo vnitra ÈR.
Ohlašovna je povinna do 15 dnù
po provedení zmìny písemnì informovat vlastníka nemovitosti.
Samotná evidence trvalého pobytu nevytváøí právo na bydlení
ke konkrétnímu místu a nemùže
nahradit chybìjící smlouvu nebo
vlastnické právo. Trvalý pobyt
obèanùm urèuje místnì pøíslušné
úøady, soud, volební obvod ale
také pøípadnou nepøíjemnou návštìvu exekutora.
Pøi pøípadných nejasnostech výkladu nového Obèanského zákoníku ve vztahu evidence obèana
k trvalému bydlišti má ohlašovna
právo žádat stanovisko Ministerstva vnitra ÈR.

Vá žně nevážně
Kateřina Klasnová po nedávné schůzce s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem
nezahálí a tentokrát hledá spojence přímo v jámě lvové – mezi obyvateli Prahy 1,
jimž není lhostejný život kolem nich.

Je jezdec na segway chodec?
Obèané Prahy 1 píší ministrovi
„Na chodníku tedy segway rozhodnì nemá co dìlat. Zdá se,
že ministerstvo dopravy zastává
jiný názor, i když jsme žádné
oficiální stanovisko nikde nenalezli. Proto jsme dnes otevøeným
dopisem o toto stanovisko požádali pøímo ministra dopravy,“
uvedla Kateøina Klasnová, zastupitelka mìstské èásti a pøedsedkynì obèanského spolku
Pro Jednièku.

Web
Strany zelených
v Praze 1

Pražský kurýr
Kateøina jde na podzimní komunální volby od lesa. Ví,
že pod hlavièkou Vìci veøejné už žádné zvláštní štìstí
neudìlá, a proto se angažuje v obèanských aktivitách,
které spojují místní patrioty, jimž není lhostejný život
kolem. V èem je tedy problém? No pøece v tom, že lidé,
kteøí v Praze 1 žijí a chtìjí se obèansky (a možná i politicky) angažovat, jsou autentiètí a poctiví – a radnice by
jim urèitì mìla naslouchat. Ne tak Kateøinì, která svoji
šanci mìnit vìci k lepšímu nevyužila ani jako poslankynì parlamentu.
V tomto kontextu snad ani nemá cenu zdùrazòovat, že
radnice Prahy 1 se o nebezpeèí vozítek segway snaží
pøesvìdèit ministerstvo dopravy už roky – dokonce
i v dobì, kdy se v køesle ministra dopravy støídali zástupci Vìcí veøejných...

Poslední aktualita má
datum 18. prosince
2013...

A tak je to u nich
se vším... :-)

Pražský kurýr
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
Vyšehradská ulice je sice v Praze 2, ale stejný název měla kdysi i Husova ulice, která se nachází v Praze 1. Ve středověku totiž šlo o celistvou spojnici mezi...
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přemýšlejte – a hlavně se bavte!
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Procvičte své
mozkové závity,

KAREL
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HLAVOLÁMÁNÍ

Celý den
v muzeu!
Prohlídka expozice Muzea Karla Zemana
Workshopy animace a trikového filmu • Hledání pokladu
Plavba elektrolodí po Čertovce • Filmové projekce

Vstup zdarma
do Muzea Karla Zemana
Vstup zdarma pro dítě
v doprovodu platící
dospělé osoby.

Pro uplatnění vstupenky, prosím,
vystřihněte kupon a předložte
jej na pokladně muzea.

?

1.
Matka má sedm dìtí,
z toho tøi jsou dcery.

Jak je to možné?

?

2.

Eiffelova vìž je vysoká
150 metrù + polovina její
výšky.

Jak vysoká je
„eiffelovka“?

3.

?
?

Filmové dobrodružství
pro děti i pro celou rodinu.

Pokud v každém slovì vymìníte
jedno písmeno, u jednoho navíc
zmìníte interpunkci a pak obì
slova prohodíte, dostanete
známou frázi:

ZADOSTI SCÁKAT

?

?

?

V červenci a srpnu pořádáme
příměstské tábory pro
malé filmaře od 7 do 15 let!

?

EK
DÁRO VÁS
PR

20% sleva
na doprovodné programy
Muzea Karla Zemana
Slevu je možné uplatnit na
workshopy animace, výtvarné
dílny a filmové projekce.
Pro uplatnění slevy, prosím, vystřihněte kupon
a předložte jej na pokladně muzea.
Pro návštěvu doprovodných programů
doporučujeme rezervaci.
Více informací a rezervace: 724 341 091

Správné odpovědi
naleznete na str. 3
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Jen pár dinosauřích kroků od místa, kde žijete.

www.muzeumkarlazemana.cz

Vybrané programy
v Muzeu Karla Zemana
vznikají pod záštitou starosty
Ing. Oldřicha Lomeckého,
za podpory Městské části
Praha 1.

