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Tìžko psát tìsnì pøed vol-
bami do Poslanecké snìmovny 
o nìèem jiném než o volbách do 
Poslanecké snìmovny. Pøesto se 
– vzhledem k tomu, že si o nich 
mùžete dosyta pøeèíst uvnitø to-
hoto èísla Pražského kurýra – o to 
pokusím.

V Praze 1 máme za sebou do-
cela hektické babí léto. Radnice 
pod vedením TOP 09 nechala 

úspìšnì zrekonstruovat Støelecký ostrov, pøièemž jeho 
opìtovné slavnostní otevøení se setkalo u veøejnosti 
s velkým zájmem. Konala se øada akcí, z nichž jednu 
bych zvláštì rád „vypíchl“. Svatováclavské duchovní 
zastavení v pøedveèer oslav svatého Václava bylo po 
roce opìt pøíležitostí uvìdomit si, kde žijeme a jak bo-
hatou historii má naše zemì. V této souvislosti jsem 
s radostí zaznamenal, kolika mladým lidem není lho-
stejná naše minulost a kolik jich vyznává konzervativní 
hodnoty vèetnì úcty k symbolùm naší vlasti.

Winston Churchill kdysi prohlásil, že kdo není ve dva-
ceti levièák, nemá srdce, a kdo je levièák ve ètyøiceti, 
nemá rozum. Pøesto je milé, že mnoho mladých lidí se 
ke konzervativním hodnotám hlásí v èasném vìku a le-
vicovým nástrahám nepodléhá ani v letech, kdy by to 
bylo pochopitelné.

Takže jsme vlastnì zase zpátky u snìmovních voleb. 
Pøeji nám po nich takovou budoucnost, aby se svatý 
Václav nemusel obracet v hrobì.

 

Oldřich Lomecký 
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Støelecký ostrov se po kom-
plexní rekonstrukci vrátil ve-
øejnosti k užívání. 

6–9 Téma
V Praze 1 se konala his-
toricky první elektronická 
aukce energií. 

10 Výzva
Šéf TOP 09 Karel Schwar-
zenberg osobnì píše 
ètenáøùm.

12–13 Rozhovor
Starosta Prahy 1 a lídr míst-
ní TOP 09 Oldøich Lomecký 
o volbách.

14 Bezpečnost
Kamerový systém èeká vý-
razné vylepšení, bude bez-
peènìji. 

26 Soutěž
Opìt jsme pro vás pøipravili 
poznávací soutìž. Tento-
krát jde o...

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
A MĚSTSKÁ POLICIE – OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1 

ZVOU NA

PROGRAM PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ: 
Pondělí  18.30 až 20.00: Krav Maga
  20.00 až 21.00: Kondiční cvičení pro ženy
Úterý  18.00 až 19.00: Jiu-Jitsu pro děti 
  19.00 až 20.30: Jiu-Jitsu pro dospělé
Středa 18.30 až 20.00: Krav Maga
Čtvrtek 18.00 až 19.30: Jiu-Jitsu pro dospělé  

KURZY 
SEBEOBRANY, 
JIU-JITSU 
A KONDIČNÍ CVIČENÍ
pod vedením držitele čtvrtého danu jiu-jitsu a druhého danu karate, autora učebnic sebeobrany 
BEDŘICHA RÝČE, který patnáct let slouží u Městské policie hl. m. Prahy a mimo jiné vede kurzy 
sebeobrany pro strážníky a ostatní zájemce. 

Kurzy pro nejširší veřejnost se konají v objektu Městské policie 
– Obvodního ředitelství Praha 1 v Lodecké ulici č. 2 (bývalém hudebním klubu Bunkr). 

Přihlášky na konkrétní cvičení zasílejte formou SMS na tel. číslo 605 958 245.
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Střelecký ostrov
začal znovu sloužit Pražanům

Pití na veřejnosti je tabu
Čtyřdenní zábavní, 
ale i osvětový pro-
gram odstartoval 
novou éru Střelecké-
ho ostrova, který se 
vrátil po kompletní 
revitalizaci zpět Pra-
žanům.

Bìhem oslav, které se konaly 
ve dnech 26. až 30. záøí, si všich-
ni pøíchozí mohli Støelecký ostrov 
prohlédnout v plné kráse. „Støelák“ 
prošel naprosto zásadní promì-
nou, která však v praxi znamená 
také zpøísnìní pravidel pro jeho 
využívání. „Návštìvní øád chrání 
slušné návštìvníky, zatímco tìm 
nepøizpùsobivým vystavuje jasnou 
stopku,“ øíká starosta Prahy 1 a lídr 
místní TOP 09 Oldøich Lomecký. 
STOP porušování návštìvního øádu 
vystavují jak pracovníci bezpeè-
nostní služby, tak strážníci mìstské 
policie.

Zrekonstruovaný Støelecký os-
trov si hned první den slavnostní-
ho otevírání pøišli prohlédnout také 
pražský primátor Tomáš Hudeèek 
a pøedseda TOP 09 Karel Schwar-
zenberg. Oba pochválili Prahu 1 za 
povedené dílo a popøáli Pražanùm 
i návštìvníkùm odjinud, aby jim 
„Støelák“ dobøe sloužil.

Konec „pohodičky“ 
s lahvinkou alkoholu 
v ruce – tak vypadají 
nová pravidla hry při 
požívání lihových 
pochutin. Od 3. října 
zpřísnila totiž alkoho-
lová vyhláška.

V Praze 1 platí zákaz novì na 53 
místech. Kdo by si na nich chtìl 
pochutnat na alkoholu, riskuje po-
kutu od mìstské policie. Zákaz se 
souèasnì rozšíøil na okolí dìtských 
høišť nebo samostatnì stojící pøí-
støešky mìstské hromadné do-
pravy. V okruhu dìtských høišť se 
alkohol nesmí pít v okruhu 100 me-
trù. Totéž platí pro školy.  

Místa, kde se v Praze 1 nesmí na 
veřejnosti pít alkohol: 28. øíjna, Bet-
lémské nám., Dlouhá, Dušní, Haš-
talská, Havelská, Havlíèkova (pøed 
Masarykovým nádražím), Hradèan-
ské nám., Jakubská, Jungmanno-
vo nám., Kozí, Køemencova, Malá 
Štupartská, Masná, Michalská, Mi-
kulášská, Na Florenci (pøed Masa-
rykovým nádražím), Na Kampì, Na 
Perštýnì, Na Pøíkopì, Na Struze, 
nám. Republiky, Národní, prostor 
pøi ústí ulice V Celnici na nám. Re-
publiky, prostor v køížení ulic Vì-
zeòská, Dušní, V Kolkovnì, prostor 
v køížení ulic Vodièkova a Jungma-
nnova, prostor v køížení ulice Ha-
velské a Havelské ulièky, prostor ve 
støetu ulic Dlouhá, V Kolkovnì, Kozí, 
prostor ve støetu ulic Haštalská, Vì-

zeòská, U Obecního dvora, Kozí, 
prostranství u Národního divadla 
a Nové scény, vèetnì prostoru mezi 
ulicemi Divadelní, Ostrovní a Ná-
rodní (piazzeta Národního divadla), 
Pštrossova, Rybná, Rytíøská, Se-
novážné nám., Staromìstské nám., 
Štupartská, Uhelný trh, V Kolkov-
nì, Václavské nám., Èelakovského 
sady, Františkánská zahrada vèetnì 
všech vstupù, ohranièená Václav-
ským nám., Jungmannovým nám. 
a ulicemi Vodièkova a Jungmanno-
va, komplex zahrad na vrchu Petøínì 

(Semináøská zahrada, Lobkovická 
zahrada, Strahovská zahrada, Rù-
žový sad, Petøínský sad, zahrada 
Nebozízek), park na Hradèanském 
nám., park u Krannerovy kašny, 
park v ulici Lannova, Park na Klá-
rovì, Slovanský ostrov, Støelecký 
ostrov, Vojanovy sady, Vrchlického 
sady, Zahrada u kostela sv. Michala 
v Jircháøích, Prostor za obchodním 
domem Tesco, mezi ulicemi Char-
vátova a Spálená, prostor za ob-
chodním domem Kotva (od Burzov-
ního paláce po ulici Královodvorská.

Jedním z míst, kde se také nesmí pít, je piazzeta Národního divadla. míst, kde se

Ostrov nabízí vyžití pro všechny generace. 
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Pøestože jsme se snažili o co nej-
vìtší propagaci, úèastnilo se jí jen 
178 domácností a 21 podnikate-
lù. Snad to bylo tím, že sbìr údajù 
probíhal v prùbìhu o prázdninách, 
nebo, že by zapùsobila masivní me-
diální kampaò distributorù energií, 
snažících se celou akci znevìro-
hodnit? 

Snaží se lidem vysvìtlit, že ta 
úspora je jen zdánlivá, a to, co se 
slibuje není vùbec pravda. že ener-
gie se skládá z poplatkù, kterých se 
aukce netýká a ze silové energie, 
která tvoøí 40 % ceny a tak úspora 
30 % ze 40 % je vlastnì jen 13 %, 
tedy mnohem míò, než se zdá, a že 
tìch pár stovek úspory ani nestojí 
za to, opustit solidního distributora, 
pøijít tak o všechny výhody a jít do 
rizika s neprovìøeným pokoutním 
distributorem, který dodá jen holé 
energie nezajistí ty ostatní výhody.  

Mají pravdu v tom, že aukce byla 
jen na silovou energii, ostatnì Ener-
getický regulaèní úøad chystá snížit 
i neúmìrnì vysoko nastavenou èást 
platby za obnovitelné zdroje – tedy 
daò na náklady solárníkù.

A pokud jde o ztracené výhody 
solidních distributorù? Já osobnì 
jsem ochoten oželit kartu plynáren, 
za kterou mùžu jít se slevou nìkam 
na pizzu nebo jet se vykoupat se 
slevou do aquaparku do Budìjic.

Ale výsledky aukce, které jsou 
zøetelnì zobrazeny v pøipojených 
grafech jsou rovnìž vyjádøeny v ko-

runách celkové úspory. A tak víme, 
že 174 obèanù celkem ušetøilo té-
mìø milion korun – tedy v prùmìru 
5 tisíc roènì – nebo chcete-li 500,- 
mìsíènì 

Elektronická aukce
Pro své občany jsme uspořádali elektronickou aukci na energie. 
A jak to dopadlo?

Pokud jde o komerèní subjekty, 
kam patøí kromì podnikatelù npø. 
i SVJ, tak 21 fi rem uspoøilo 462 334,- 
tedy v prùmìru zhruba 22 000,- roè-
nì, to je 1 830 korun mìsíènì.  

Elektřina 114 domácností úspora celkem 436 222,- Kè   prùmìr 3 826,- Kè

Plyn 64 domácností úspora celkem 533 695,- Kè   prùmìr 8 388,- Kè

Podnikatelé 21 fi rem úspora celkem 462 333,- Kè prùmìr 22 016,- Kè

Elektřina 15 fi rem úspora celkem 125 460,- Kè prùmìr 8 364,- Kè

Plyn 6 fi rem úspora celkem 336 872,- Kè prùmìr 56 145,- Kè

Celkem 174 domácností úspora celkem 969 917,- Kè prùmìr 5 574,- Kè

PŘEHLED PRAHA 1 DOMÁCNOSTI
Komodita Úspora v Kč všech domácností celkem Průměrná úspora v % Max. úspora v %

EE 436 222,40 Kè 41,87% 86,65%

ZP 533 695,22 Kè 33,57% 76,51%

Celkem 969 917,62 Kè 37,72% 86,65%

(EE: ELEKTØINA, ZP: ZEMNÍ PLYN)

Elektronické aukce budou pokračovat, slibuje Jan Votoček. 

TÉMA



A výhledovì pøipravujeme i aukci na tele-
fonní poplatky a pohonné hmoty, kde nyní 
pro nás fi rma eCentre, která elektronic-
kou aukci organizuje, zkoumáme možnosti 
a technické podmínky.

TÉMA
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TÉMA

Je-li možná taková úspora jen díky tomu, že se sdru-
ží prostí lidé a v aukci se soutìží najednou velká spo-
tøeba energie, ukazuje se, jak „velkej vejvar“ energe-
tické fi rmy mají a jsou pochopitelná jejich hysterická 
„dobøe mínìná“ varování ve všech mediích..

Proto jsme se rozhodli uspoøádat druhé kolo na pod-
zim. Nyní radnice uspoøádala obdobnou aukci energií 
jednak sama pro sebe, tak i pro školy a nemocnici. 
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KOLIK DOMÁCNOSTÍ ŠETŘÍ V PRAZE 1 
– EE+ZP 2 ROKY

ÚSPORA EE ZP CELKEM

Počet
domácností 114 64 178

do 10 % 1 0 1
do 20 % 3 3 6
do 25 % 1 26 27
do 30 % 10 12 22
do 35 % 9 0 9
do 40 % 27 0 27
do 45 % 25 10 35
do 50 % 23 6 29
do 60 % 10 1 11
nad 60 % 5 6 11

Popisky řádků Součet celkového 
objemu Součet úspor Max úspora v % Počet fi rem

Aukce 08. 2013, komerèní s. EE 1 rok 80 202,75 Kè 24 397,77 Kè 45,20 3

Aukce 08. 2013, komerèní s. ZP 1 rok 175 520,06 Kè 35 645,47 Kè 40,85 2

Celkový souèet 255 722,81 Kè 60 043,24 Kè 45,20 5

Popisky řádků Součet celkového 
objemu Součet úspor Max úspora v % Počet fi rem

Aukce 08. 2013, komerèní s. EE 2 rok 278 053,63 Kè 101 062,91 Kè 76,97 12

Aukce 08. 2013, komerèní s. ZP 2 rok 1 440 404,92 Kè 301 227,54 Kè 23,40 4

Celkový souèet 1 718 458,55 Kè 402 290,45 Kè 76,97 16

Popisky řádků Součet celkového 
objemu Součet úspor Max úspora v % Počet fi rem

Aukce 08. 2013, komerèní s. EE 1 rok 80 202,75 Kè 24 397,77 Kè 45,20 3

Aukce 08. 2013, komerèní s. EE 2 roky 278 053,63 Kè 101 062,91 Kè 76,97 12

Aukce 08. 2013, komerèní s. ZP 1 rok 175 520,06 Kè 35 645,47 Kè 40,85 2

Aukce 08. 2013, komerèní s. ZP 2 roky 1 440 404,92 Kè 301 227,54 Kè 23,40 4

Celkový souèet 1 974 181,36 Kè 462 333,69 Kè 76,97 21

KOMERČNÍ SEKTOR EE + ZP PRAHA 1

MUDr. Jan Votoček
zastupitel

(EE: ELEKTØINA, ZP: ZEMNÍ PLYN)
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ŠKOLSTVÍ

Ve školách v Praze 1
si rozdělí téměř pět milionů

Pøestože nejde o nìjaký ofi ci-
ální „motivaèní program“, v praxi 
odmìòování školských pracovníkù 
takto funguje. Uèitelé i nepedago-
giètí pracovníci totiž dobøe vìdí, 
že pomìrnì velkorysé odmìny od 
radnice jim nepøistanou v penìžen-
ce automaticky.

K rozdìlení vyèlenìných pro-
støedkù nedochází plošným „roz-
puštìním“, ale opravdu podle kva-
lity práce. Každé rozdìlení odmìn 
je projednáno s vedeními škol, pro-
diskutováno v odborných komisích 
a schváleno nejprve radními a poté 
zastupiteli Prahy 1.

Všechny naše školy snesou 

OSOBNÍ VÝZVA
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Podle všeho se zdá, že tyto volby 
budou zlomové pro vývoj Èeské re-
publiky. A mám pro tuto domnìnku 
nìkolik dùkazù: zaprvé nastoupi-
ly strany, jejichž pøednosti nejsou 
v jejich programu, ani ve zkušených 
politicích, nýbrž pouze ve velkých 
penìzích, kterými jsou budová-
ny. Vývoj v naší republice tak bude 
mimo jiné urèovat to, dají-li se volièi 
ovlivnit množstvím nasazených pe-
nìz. Zajisté - každá volební kampaò 
vyžaduje prostøedky, ale pøeci jen 
je rozdíl v pomìru obsahu progra-
mu a nových myšlenek, zajímavých 
osobností a nasazení penìz. Když 
budou rozhodovat pouze peníze, tak 
z toho mám obavy. 

Zadruhé: toho èasu jak Senát, 
tak prezidentský úøad jednoznaènì 
jdou jedním smìrem. Vydá-li se stej-
nou cestou i poslanecká snìmovna, 
bude rovnováha v Èeské republice 
silnì narušena. Mám silné tušení, 
že bude opìt pøíslušnost k politické 
stranì nebo smìru rozhodující pro 
práci v jakémkoliv úøadu. 

Do tøetice – ve všech volbách od 
roku 1990 jsme rozhodovali pouze 
o tom, bude-li naše vláda spíše le-
vicová nebo pravicová, taktéž tomu 
bylo za První republiky. Tentokrát, 
zdá se, budeme hlasovat nepøímo 
i o tom, má-li se náš systém zmìnit 
z parlamentní republiky na systém 
osobní vlády prezidenta, což by zajis-
té byl zlom ve stávající demokratické 
tradici. Jejich výsledek neovlivní ne-
jen pøíští ètyøi roky, ale i budoucnost 

našich dìtí. Je proto zásadní zamy-
slet se nad tím, koho volit. Dovedu 
si pøedstavit, že mnozí lidé v této 
zemi jsou zhnuseni z vývoje dnešní 
politické situace a nejradìji by nevo-
lili nikoho. To by ovšem zcela urèitì 
ovlivnilo výsledek voleb jedním smì-
rem. A to smìrem k hegemonii stran 
svázaných pøísnou stranickou disci-
plínou a øídících se, øeknìme, ménì 
demokratickými principy. Je proto 

nutné, aby se lidé nenechali ovládat 
pouze emocemi. Musejí se dùkladnì 
a odpovìdnì rozmyslet, komu dají 
svùj hlas. Budou-li totiž volit usku-
pení, která nemají šanci proniknout 
do parlamentu, pak pozbydou právo 
nadávat na pomìry a vývoj, kterým 
se naše zemì bude ubírat, jelikož je 
sami zapøíèiní.

Za dobrou práci mzda 
a za obětavou práci 
i něco navíc – tímto 
způsobem přistupuje 
radnice Prahy 1 pod 
vedením TOP 09 ke 
svým učitelům a dal-
ším pracovníkům ve 
školství. Ti si letos 
na odměnách rozdělí 
zhruba 4,8 milionu 
korun.

pøísná mìøítka. Pokud bychom ale 
mìli pøece jen nìkteré vyzdvihnout, 
nesmìly by mezi nimi urèitì chybìt 
ZŠ nám. Curieových èi ZŠ Brána 
jazykù, které patøí k nejvyhledáva-
nìjším a mezi rodièi se tìší vysoké 
prestiži. ZŠ Brána jazykù navíc bì-
hem uplynulých mìsícù bez vìtších 
problémù zvládla slouèení se ZŠ 
Uhelný trh. Kromì rozšíøené a vy-
soce kvalitní výuky cizích jazykù 
tak zájemcùm novì nabízí i rozší-
øenou výuku matematiky. Radnice 
pak o prázdninách investovala 
nemalé prostøedky do zkvalitnìní 
vyuèování a potøebného zázemí.

Jsme samozøejmì rádi, že 

o mateøské a základní školy, 
zøizované naší mìstskou èástí, 
je velký zájem mezi rodièi z celé 
Prahy i Støedoèeského kraje. Pro 
nás je ale nejdùležitìjší, že se nám 
daøí uspokojovat poptávku rodin 
z Prahy 1, a to nejen tím, že je pro 
jejich dìti zajištìno umístìní, ale 
i tím, že podle ohlasù splòujeme 
jejich pøedstavy o kvalitním vzdì-
lání. A tím se dostávám zpátky na 
zaèátek – k nároèné a velmi dobøe 
odvádìné práci pracovníkù našich 
škol, která si zaslouží podìkování 
i odmìnu. A obojí se snažíme dìlat. 
Je to investice do našich dìtí. Do 
budoucnosti.

Všechny naše školy snesou přísná měřítka.

Karel Schwarzenberg
pøedseda TOP 09

Karel Schwarzenberg se starostou Prahy 1 a lídrem místní „topky“ Oldřichem Lomeckým.

Naše země musí zůstat 
parlamentní demokracií
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ROZHOVOR

Oldřich Lomecký:
Jak na únavu z politiky? Většinový volební systém!

Před námi jsou volby do Poslanecké 
sněmovny. Vás jako starostu a šéfa 
lokální organizace TOP 09 sice ko-
munální volby čekají až za rok, 
přesto by mě zajímalo, co si myslíte 
o těch nynějších, „velkých“?

Nadcházející volby do Poslanecké 
snìmovny budou podle mého názo-
ru skuteènì pøelomové. Spoleènost 
je plná nejrùznìjších dynamických 
proudù, které rezonují v preferencích 
nových politických stran a uskupení. 
Nechci se na omezeném prostoru 
pouštìt do politologických úvah, 
proè tomu tak je, ale jedno vím jistì: 
úèelové, podnikatelsky orientované 
politické projekty už ze své podsta-
ty nemají systémový potenciál pro 
správu Èeské republiky.

Nemohou náhodou za oblibu nových 
stran současní politici?

Na takto sugestivnì položenou 
otázku musím odpovìdìt, že samo-
zøejmì mohou. Nicménì rád bych 
zároveò podotkl, že je to natolik 
obecné hodnocení, že vlastnì nemá 
žádnou vypovídací hodnotu.

Dobře, ale co s tím?
Jsem dlouhodobý zastánce vìt-

šinového volebního systému ang-
losaského typu. Únava vìtšiny lidí 
z politiky, jestli to tak mohu øíct, po-
chází ze sledování neustálých tøenic 
a podrazù na politické scénì. Když 
jsem nedávno vidìl v televizní de-
batì, jak místopøedseda ODS pro-
hlásil, že se ODS nechala v minulé 
vládì vmanévrovat od TOP 09 do 
špatných rozhodnutí, pìnila ve mnì 
krev. Za „topku“ tam sedìl Miroslav 
Kalousek a zcela správnì prohlásil, 
že TOP 09 se hlásí ke všemu pove-
denému i nepovedenému, co Neèa-
sova vláda vykonala, a že rozhodnì 
nesklouzne k podobnì laciným pro-
hlášením.

Většinový volební systém by problé-
my vyřešil?

Ano, vítìz voleb by nemusel s ni-
kým uzavírat koalièní smlouvu. Vládl 
by po celé volební období. Když by 
nìjaký ministr „zlobil“, premiér by 
ho mohl okamžitì odvolat, protože 
by byl z jeho vlastní strany. Každá 
politická strana by se musela snažit, 
aby komplexním programem oslovi-
la vìtšinu volièù.

Byl byste pro takový systém i v ko-
munální sféře?

Jistì. Zcela upøímnì vám øeknu, 
že kdyby TOP 09 v Praze 1 pøed 
tøemi roky nezvítìzila tak výraz-
ným zpùsobem, dnes by na radnici 
vládla „stará dobrá koalice“ ODS – 
ÈSSD a TOP 09, pøestože vítìz vo-
leb, by byla v opozici. O tom jsem 
pøesvìdèen.

Vìtšinový volební systém by zna-
menal automatické vládnutí pro 
vítìze, pøièemž volièi by za ètyøi 
roky øekli, že vládl buï dobøe, nebo 
špatnì. Všechny ostatní strany by 
skonèily v opozici a musely by se 
opravdu snažit, aby pøíštì vyhrály. 
Je to naprosto èisté, transparentní, 
odpadají všechny kamarádšofty na-
pøíè politickým spektrem apod.

Pojďme tedy na závěr k vašemu vlád-
nutí v Praze 1. Měřeno terminologií 
basketbalové NBA, máme za sebou 
tři čtvrtiny zápasu, který se z ohlasů 
„diváků“ TOP 09 docela povedl. Co 
nás čeká v poslední čtvrtině? Údržba 
výsledku?

To tedy rozhodnì ne. V plánu 
máme ještì rekonstrukci parku 
Kampa, která by mìla být další vel-
kou investicí v tomto volebním ob-
dobí. Cílem je – stejnì jako tomu 
bylo v pøípadì Støeleckého ostrova 
– celková kultivace tohoto oblíbe-
ného místa. Bude také dokonèena 
rekonstrukce Thurn-Taxisova palá-
ce, poèítá se s opravami chodníkù 
a zamìøit se chceme i na chátrající 
budovy soukromých majitelù.

Na křižovatce se 
podle řady politologů 
ocitla tuzemská de-
mokracie, která nyní 
stojí před klíčovými 
volbami. V souvis-
losti s nimi jsme se 
zeptali starosty Pra-
hy 1 a lídra „topky“ 
v této městské části 
Oldřicha Lomeckého:



BEZPEČNOST
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Moderní kamery 
nedají zločinu šanci

Není žádným tajemstvím, že 
v Praze 1 máme trvalý nedostatek 
policistù i strážníkù. Tento smutný 
fakt potvrzuje také analýza bezpeè-
nosti, kterou si nechala zpracovat 
radnice Prahy 1. Analýza vznikla 
na základì shody napøíè politickým 
spektrem – její vznik podpoøili kro-
mì mne také kolegové, radní Ivan 
Solil a další èlen bezpeènostní ko-
mise Richard Bureš.

A jaké jsou závìry analýzy? Chy-
bìjící policisty lze nahradit pouze 
efektivním kamerovým systémem. 

Ten je potøeba rozšíøit a modernizo-
vat tak, aby se stal skuteènì úèin-
ným nástrojem a „živýma oèima“, 
jak jsem uvedl.

Pøipravujeme proto vznik do-
hledového centra, které vybavíme 

potøebným software. Když kamera 
zachytí podezøelé pohyby, pracov-
ník dohledového centra podnìt vy-
hodnotí a v pøípadì potøeby ihned 
zkontaktuje policejní hlídky. Stej-
nì budou vyhodnocována hluková 
èidla a èidla monitorující aktivity 
sprejerù. Hlídky v terénu pak bu-
dou moci i samy vyhodnocovat tyto 
výstupy na pøenosných zaøízeních, 
takže celý systém bude opravdu 
komplexní.

Nikdo se ale nemusí obávat nìja-
kého „velkého bratra“. Systém bu-
deme zpoèátku samozøejmì „ladit“. 
Jeho konkrétní využití navíc bude-
me konzultovat s odborníky z pøí-
slušných institucí – cílem je mít po-
dobnì kultivovaný a pøitom kvalitní 
kamerový dohled, jako je napøíklad 
v Londýnì. Všichni zainteresovaní 
pracovníci pak budou také náležitì 
proškoleni, aby napøíklad dobíhání 
tramvaje nebylo vyhodnoceno jako 
závadový pohyb.

Souèástí analýzy bezpeènos-
ti jsou i další opatøení, napøíklad 
osvìtlení pøechodù v Praze 1. 
O øadì dalších aktivit v bezpeèností 
oblasti se mùžete doèíst také v rad-
nièním mìsíèníku Prahy 1 a na webu 
mìstské èásti.

Co oči nevidí, srdce 
nebolí, říká se a v pří-
padě dohledu nad 
veřejným pořádkem 
a bezpečností to platí 
dvojnásob. Když je 
ale živých očí pomá-
lu, musí nastoupit 
elektronické. Ano, 
mám tím na mysli 
kamery, které dokáží 
ohlídat ulice stejně 
dobře – ne-li lépe – 
jako policejní hlídky.

Zdeněk Skála
zastupitel

Elektronické oči dokáží nahradit policisty. 

Omezili jsme hazard, 
zbyla pouze kasina

Jan Krejčí
zástupce starosty

Zatímco v minulosti 
se počet provozoven 
s hazardem v naší 
městské části vyšpl-
hal až k počtu 50, 
nyní jich je pouze 
21. Navíc jde pouze 
o kasina, která jsou 
mimo přirozený akční 
rádius klientely typic-
ké pro pouliční herny 
a podobná doupata. 

Proè jsme nepøistoupili k totál-
nímu zákazu hazardu? Z jedno-
duchého dùvodu: kasina využívají 
témìø výhradnì zahranièní turisté, 
kteøí si v nich rádi zahrají. A jak 
známo, spokojený turista rovná 
se vìtší pøísun penìz do obecní-
ho rozpoètu. Tento model funguje 
v centrech vìtšiny svìtových met-
ropolí a jako ekonom skuteènì ne-
vidím žádný rozumný dùvod, proè 
by tomu mìlo být v Praze 1 jinak. 

Je jasné, že na problematiku 
hazardu se jinak dívají napøíklad 
v mìstské èásti na samém okraji 
metropole, kde – v nadsázce – vi-

dìli zahranièního turistu naposledy 
pøi osvobození naší vlasti v roce 
1945. Chápu každou takovou sa-
mosprávu, která vyhlásí vùèi ha-
zardu nulovou toleranci, protože 
chrání své obyvatele. My v Praze 1 je 
chráníme také, ale pøitom se nezøí-
káme „luxusního hazardu“, z nìhož 
mùžeme zaplatit spous-
tu dobrých vìcí pro 
naše obèany. 

Hazard se odehrává už jen v kasinech. 
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ACER, ASUM,
BORT,

HAMSÍK,
KOLIHA, SOD

VLÍDNĚ
ASIJSKÝ

STÁT

ČESKÁ
STÁTNÍ
NORMA

INIC. 
SPISOVATELKY
KRÁSNOHORSKÉ

BRODIVÝ
PTÁK

INIC. HERCE
SOVÁKA

NAHÝ LIDSKÝ
MODEL

SVĚTELNÉ
PROJEVY

PŘI BOUŘI
TROŠKU

UVOLŇOVAT
PŘILEPENOU

VĚC

CHEM. ZN.
ZINKU

CENNÝ
PAPÍR

ANEBO
(ZAST.)

STĚHOVAT
SE Z MÍSTA
NA MÍSTO

MÍT SNY STÁŘÍ KILOMETR
ŘÍMSKY

1102
NÁDOBA

U STUDNY
DOMÁCKY
VÁCLAV

BALONEK JABLKO SYMBOL

STÁTNÍ
VĚDECKÁ

KNIHOVNA
(ZKR.)

MEZINÁR. 
OLYMPIJSKÝ
VÝBOR (ZKR.)

JMÉNO
LVICE

EVROPSKÝ
OSTROV

SKLADIŠTĚ

INICIÁLY
ELLIOTA

CITOSLOVCE
KONĚJŠENÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO (27. 8.)  

2. DÍL
TAJENKY

OVIDIOVO
JMÉNO

VELKÉ
POLE

SPZ
LITOMĚŘIC

POTOMCI

HORKO

DÍLO M. PUZA

DVOŘAN
NOSÍCÍ

MEČ

JAVOR

ANGL. LEV

DOMÁCKY
OLGA

NÁZEV
ZNAČKY
DUSÍKU

ČÁST KOLA
AUTOMOBILŮ

BOK LODI

PODLÝ
ČLOVĚK

MANŽELKA
JOHNA

LENNONA

ANGL. LOĎ

NÁZEV
HLÁSKY

R

ZRNÍ

MRAVNÍ
ČISTOTY

ČÁSTI
DOMU

1. DÍL
TAJENKY

ZMATEK

SPZ VSETÍNA

HRANIČNÍ
POPLATKY

CIZÍ ŽENSKÉ
JMÉNO

ZNAMÉNKO
PRO POMLKU

ROZHODČÍ
RUSKY
TEDY

DOBRÁ
VŮLE POMOCI

OSOBNÍ
ZÁJMENO

RIVAL

ŽLUTOHNĚDÉ
BARVIVO

(SLOVENSKY)
NEMOC
KOŽNÍ

SRDEČNICE

OSTROV VE
STŘEDOZEM. 

MOŘI

DOMÁCÍ
ZVÍŘATA

CIKÁNKY

IND. KOŘENÍ

STOVKA

STUPEŇ
INTENZITY

ZVUKU

STŘEDOVĚKÝ
KOČOVNÍK

NABITÁ
ČÁSTICE
ATOMU

INICIÁLY
TUČNÉHO

TA, KTERÁ
DÁVÁ DAR

ŘÍMSKY
2

ZKR. NAŠÍ
TELEVIZE

SPOLEČENSKÝ
VEČER

TOLKIENŮV
KOUZELNÍK

ANGL. ZÁPOR

JEHLIČNATÝ
LES

OVOCNÁ
ZAHRADA

ZN. AVIVÁŽE

JMÉNO
ZPĚVAČKY

MAY

RUSKÝ
SOUHLAS

VŠECHNO
VZÍT

ZKR. ČES. 
ARMÁDY

NEJLEPŠÍ
JAKOST

DRUH SÝRA

TĚLOCVIČNÉ
NÁČINÍ

ZN. ARSENU

TES

ČÁSTI
STÉBEL

VEDOUCÍ
STÍNADEL

ČÁST ÚZEMÍ

SPALOVAT

SPZ SVITAV

NÁŠ
BIOCHEMIK

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

SÍLA

USAZENINA

Č.  FILMOVÁ
SPOLEČNOST

Z R. 1912

ČASNÉ

DĚTSKÝ
POZDRAV

DRUH

TRHAT

TRPKÝ
PLOD

UBÝVÁNÍ

SLOVEN. 
POLIBEK

MYŠLENKA

ZÁHYB
(LID.)

DVEŘNÍ
ZÁVĚS

LOTYŠSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

MALÁ RYBA

ŘADOVÁ
ČÍSLOVKA

3. DÍL
TAJENKY

ŽENSKÉ
JMÉNO (15. 3.) 

CHEM. ZN.
BISMUTU

KÓD
ŠVÝCARSKA

SYMETRÁLA

ZÁHADY

ZKR. PRO
KUSY

SPOJE
VZNIKLÉ

SVAŘOVÁNÍM

NÁZEV
HLÁSKY Š

ŠPANĚLSKY
OSTROV

INIC. HERCE
KORBELÁŘE

ANGL. DRN

ANGL. NEBO

SLOVANKA
OPATŘENÁ

OSIVEM
KLADNÉ

ELEKTRODY
OBSÁHLE

CIT
ŠITÍM

PŘIPEVNIT
PRCHAT

(V CHEMII)
SVĚTADÍL

Ještě na konci sedmdesátých let se ve Františkánské zahradě nacházely dvě protipožární nádrže, které nechaly zřídit...
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Souèástí této rekonstrukce je rov-
nìž oprava fasád tohoto druhého 
nejvìtšího historického stavebního 
areálu v Praze. Tato akce je hrazena 
ze zvláštní kapitoly státního rozpoè-
tu „Péèe o národní kulturní poklad“ 
a po dokonèení jistì pøispìje ke 
zvýšení atraktivity Starého mìsta, 
zejména pak oblasti mezi Platnéø-
skou a Karlovou ulicí. 

Obyvatelé Prahy 1 se však mo-
hou oprávnìnì ptát: „A co to pøi-
nese nám? Jak z dané rekonstruk-
ce budeme profi tovat, my, obèané 
Prahy 1, kteøí musíme trpìt staveb-
ní hluk a stavební omezení? Co pro 
nás Národní knihovno a Mìstská 
èásti udìláš?“

 A ptát se budou oprávnìnì. V pù-
vodních zámìrech rekonstrukce Kle-
mentina se v minulosti, možná i kvùli 
nepøíliš dobré komunikaci mezi bý-
valým vedením Národní knihovny 
a Mìstskou èástí, se totiž na okolí 
Klementina a obèany Prahy 1 nepa-
matovalo.

Tato situace se ale razantnì zmì-
nila a v souèasné dobì Národní 
knihovna a Mìstská èást Praha 1 
intenzivnì komunikují o tom, jak je 
možné probíhající rekonstrukci Kle-
mentina využít k tomu, aby došlo 
i ke zkrášlení a zútulnìní venkovních 
prostor ke Klementinu pøiléhajícím.  
Tìžko se nám asi povede rozšíøit 
chodník v Køižovnické ulici na úkor 
stávající šíøky vozovky, tìžko mùže-
me korigovat zástupy turistù valící 
se Karlovou ulicí, ale co mùžeme 
odstranit, je neudržovaný, zarostlý 
a zapáchající pøíkop v Platnéøské 
ulici. 

Málokdo ví, že tento pøíkop je je-

Místo příkopu prostor pro kulturu
Mnoho obyvatel 
Prahy 1 a návštěv-
níků naší městské 
části si bezpochy-
by všimlo skuteč-
nosti, že jedna 
z významných 
památek na území 
Prahy 1, sídlo Ná-
rodní knihovny ČR 
prochází rozsáh-
lou rekonstrukcí.  

dinou pøipomínkou prastaré komu-
nikace mezi tržištìm na dnešním 
Staromìstském námìstí a pùvod-
ním vltavským brodem. Na místì 
tohoto brodu byl pozdìji vystavìn 
døevìný most, o nìmž píše kroni-
káø Kosmas v souvislosti s povodní 
v roce 1118. Souèasnì je tato ulice 
také jedním z mále míst v Praze, 

které umožòuje vidìt pùvodní úro-
veò vozovky. Rovnìž jde také o je-
diném místo, kde je možno zahléd-
nout pùvodní masu klementinských 
zdí a to bez toho, že by byly skryty 
oèím návštìvníkù vrstvami naveze-
né zeminy, kamení a asfaltu. V této 
souvislosti je nutno poznamenat, že 
je až ostudné, jak málo pozornosti 

se takovéto historické památce do-
sud vìnovalo. A jak bylo toto místo 
ponecháno svému vlastnímu osudu 
a pøedáno tak do rukou bezdomov-
cù a noèních opilcù, které pøímo 
svádí k tomu, aby ji využívali jako 
místo, kde mohou ulevit jakýmkoli 
svým potøebám.

Pøi pøemýšlení o tom, jak tuto 

skrytou a pozapomenutou èást 
ulice využít, vykrystalizoval nápad 
udìlat z této lokality „ulièku buki-
nistù“ a pøenést sem ducha milov-
níkù knih a písemné kultury a pøi 
té pøíležitosti vytvoøit, i když malé, 
místo pro kulturní obohacení oby-
vatel a návštìvníkù Prahy 1. Tento 
nápad má své opodstatnìní v tom, 
že tato èást Platnéøské ulice tìsnì 
pøiléhá k Národní knihovnì, a kte-
rá schraòuje a opatruje díla èeské 
literatury a písemnictví. Jsem pøe-
svìdèen, že vznikem takovéto „uliè-
ky“ pøispìjeme rovnìž k tomu, že 
èást návštìvníkù Prahy 1 pochopí, 
že cesta z Karlova mostu na Staro-
mìstské námìstí nevede jen úzkou 
a pøecpanou Karlovou ulicí, ale, že 
je možné tam dojít i klidnìjší, a vì-
øím, že i kulturnì hodnotnìjší, ces-
tou. 

Poté, co jsem tuto vizi pøednesl 
vedení radnice Prahy 1, jmenovitì 
panu starostovi Oldøichovi Lomec-
kému a èlenùm Rady MÈ Praha 1 
za TOP 09, byl jsem velmi rád, že 
i jim se tato myšlenka velmi zalíbila 
a vyslovili jí jednoznaènou podporu. 
Nejenže budeme moci zvelebit his-
toricky zajímavé místo na Starém 
mìstì a nabídnout nìco, co na úze-
mí Prahy 1 zatím není, ale souèasnì 
pøispìjeme k tomu, že z této loka-
lity vytìsníme spoleèensky proble-
matické osoby a v neposlední øadì 
umožníme jak obèanùm v této lo-
kalitì bydlícím, tak i pracovníkùm 
Národní knihovny, klid a pohodu, 
kterou ke své práci a odpoèinku 
potøebují.

Ing. Tomáš Böhm
Generální øeditel Národní knihovny ÈR, 

èlen TOP 09 Praha 1

Po rekonstrukci Klementina by měla přijít na řadu kultivace příkopu  v Platnéřské ulici. 
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Naučte se 
rozumět fi nancím!

Ve volném pokra-
čování článků 
o fi nanční gramot-
nosti, které připra-
vuje ekonomický 
expert TOP 09 
Igor Kocmánek, se 
tentokrát podívá-
me na problemati-
ku investování.

Vzhledem k existenci infl ace není 
pøíliš rozumné držet peníze, které 
nebudeme po delší dobu potøebovat 
v hotovosti, ať už doma „pod polštá-
øem“nebo na bìžném úètu v bance. 
Úroky na bìžném úètu jsou zanedba-
telné a pøed infl ací náš neuchrání.

Každý zná z tisku pøíbìhy boha-
tých investorù nebo fi nanèních spe-
kulantù, kteøí zaèali s nevelkou su-
mou penìz, levnì nakoupili cenné 
papíry a draze je prodali. Daøilo se 
jim to znovu a znovu, až se z nich 
stali milionáøi … Takových lidi je ale 
velmi malý poèet oproti tìm, kteøí 
na obchodování s cennými papíry 
pøišli o vìtšinu svých penìz. Je totiž 
pravidlem, že èím vìtší výnos po-
žadujeme, tím vetší riziko musíme 
podstoupit. Pokud chceme investo-
vat do konkrétních akcií, je nutné si 
uvìdomit, ze to znamená øídit aktiv-
nì svoje portfolio, sledovat burzovní 
zprávy, striktnì dodržovat pøedem 
stanovenou úroveò rizika v portfoliu 
a vìnovat této èinnosti pravidelnì 
dostateèný èas.

Proč fondy?
Investor, jenž chce pouze uložit 

svoje peníze tak, aby dosáhl vyš-
šího zhodnocení než na bìžném 
nebo termínovaném úètu v bance, 
bude vybírat pøedevším z bohaté 
nabídky podílových fondù. Podí-
lové fondy mají odborné vedení, 
analýza trhu a jednotlivých akcii je 
jejich každodenní práce, mohou in-
vestovat mnohem vìtší objem pe-

nìz než jednotlivý drobný investor 
a tudíž rozložit riziko do dostateènì 
širokého portfolia. Kromì toho mají 
jednu nespornou pøednost – každé-
ho manažera takového fondu zpra-
vidla kontroluje další kolega, který 
se stará o to, aby byla dodržována 
pøedem stanovena úroveò rizika 
a likvidity. Za takovou profesionální 
správu portfolia je ovšem tøeba za-
platit – to se dìje pravidelným roè-
ním „poplatkem za správu“který se 
odeète pøímo z majetku klienta.

Podílové listy jsou evidovány 
na úètu cenných papírù, zpravidla 
v bance nebo v centrálním registru. 
Mùžeme je kdykoliv prodat, takže 
jsou velmi likvidní (na rozdíl od jed-
notlivých akcii).

Kdo se rozhodne investovat do 
fondu, sleduje pravidelnì pøede-
vším celkovou ekonomickou situ-
aci a náladu na kapitálovém trhu. 
Je samozøejmé, ze v dobách hos-
podáøského rùstu a optimistického 
oèekávání je hodnota portfolia vyšší 
než v okamžiku, kdy se množí ne-
gativní zprávy, podniky mají špatné 
výsledky a celkové oèekávání je pe-
simistické. Navíc mají trhy tendenci 
k tomu „pøehánìt“, to znamená pøi 
pozitivní náladì reagovat na dob-
ré zprávy pøehnaným rùstem (a ig-
norovat špatné zprávy) a naopak 
v dobì, když pøevláda pesimistická 
nálada, reagovat pøehnaným pokle-
sem na každou špatnou informaci 
(a ignorovat první pozitivní signály). 
Cílem je tedy pøesnì to co dìlají 

úspìšní investoøi, o nichž jsme se 
zmínili na zaèátku – nakupovat když 
je cena nízko a prodávat, když je trh 
„na vrcholu“.
     
Kapitálový trh

Všichni víme co je to trh. Je to 
místo kde probíhá hektická èinnost, 
místo, kde se nabízí a poptává zboží. 
Trhy se konají v urèité dny na urèi-
tých místech nebo se mohou ko-
nat každý den ale vždy v urèitý èas 
a mají svoje pøesná pravidla. Na trhu 
se potkávají dvì skupiny zájemcù 
– jedni chtìjí svoje zboží prodat, … 
druzí chtìjí zboží koupit. Prodávající 
vytváøejí nabídku, kupující poptáv-
ku. Výhoda existence trhu je zjevná, 
kupující mohou bez velké námahy 
srovnávat cenu a kvalitu zboží, které 
nabízejí prodávající. Umožòuje ku-

pujícím vybrat si zboží v takové cenì 
a za takových podmínek, které jim 
nejlépe vyhovují. Také nutí prodáva-
jící, aby nabízeli za dobré ceny a aby 
udržovali kvalitu neustále na výši.

Pro každé zboží existuje specifi cký 
trh. Také cenné papíry mají svùj trh, 
kde se schází nabídka a poptávka – 
trh cenných papírù nebo kapitálový 
trh. Trh cenných papírù je pouze èás-
tí kapitálového trhu – na kapitálovém 
trhu se nabízejí a poptávají dlouho-
dobé a krátkodobé zdroje kapitálu 
v nejrùznìjších formách.

Primární a sekundární trh
Na primárním trhu jsou cenné 

papíry vydávány (emitovány) popr-
vé. Emitenty jsou spoleènosti nebo 
instituce, které hledají kapitál. Pro-
ti nim stojí kupující (investoøi), kteøí 

chtìjí vhodnì uložit svoje prostøed-
ky. Zatímco prodávající (emitenti) 
získávají prostøedky na dlouhou 
dobu, investoøi mohou díky exis-
tenci sekundárního trhu pøemìnit 
svoje cenné papíry zpìt na peníze 
prakticky kdykoliv. Na sekundárním 
trhu se obchoduje s tím, co bylo na 
primárním trhu vydáno.

Na primárním trhu se setkávají 
emitenti a investoøi. Emitenti získá-
vají na burze fi nanèní prostøedky 
pro své podnikání, in-
vestoøi mají možnost své 
volné fi nanèní prostøed-
ky zhodnotit.

Ing. Igor Kocmánek
zastupitel
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Mé 
krédo

 Tímto se onìm stateèným mužùm a ženám, kteøí se 
otevøenì postavili proti komunistické totalitì a bezpráví, 
èímž riskovali své životy èi pøinejmenším mnohaleté ža-
láøe, dostává ocenìní nejen morálního, ale i materiálního: 
úèastníci odboje a odporu obdrží jednorázový pøíspìvek 
100.000,- Kè, to hlavní však je, že se jim jejich dùchody, 
které byly v dùsledku jejich protirežimní èinnosti – a tudíž 
celoživotnì podøadných zamìstnání – extrémnì nízké, 
dorovnají na úroveò celostátního prùmìru.

Je povinností koalièního poslance, jak bylo zakot-
veno v koalièní smlouvì, podporovat vládní návrhy. 
Pøesto jsem v klubu TOP 09 a Starostové patøil k asi 
nejèastìji disentujícím poslancùm – a nestydím se za 
to. Byl jsem jedním z mála poslancù vùbec, kteøí nehla-
sovali pro pøímou volbu prezidenta èi omezení imunity 
zákonodárcù. Varoval jsem pøed neuváženými zásahy 
do Ústavy, jimiž se z logické stavby Ústavy systema-
ticky, zato nesystémovì vytrhávají jednotlivé kamín-
ky, až se její struktura zhroutí a nebude možno dle ní 
vládnout – a to bude pøíležitost pro nástup nìjakého 
autoritáøe… Jednoho dne se vzbudíme a nestaèíme se 
divit, jak rychle naše svoboda zmizela.

Nìkolikamìsíèním tlakem jsem donutil ministra vnitra 
stáhnout strašlivý návrh zákona o obecní policii, který 
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Chci zlepšit péči o seniory
Ve svých 32 letech jsem byl 

zvolen kandidátem pro volby do 
poslanecké snìmovny. Napsat 
prostý životopis, v nìmž se 
nemohu pomìøovat se svými ko-
legy s jejich letitými zkušenostmi 
ve veøejném životì, mi pøijde 
zbyteèné až troufalé. Radìji pro-
to své øádky vìnuji tìm, kterým 
se ve veøejném životì vìnuji, 
seniorùm. 

Sociální politika asi ne vždy 
vzbuzuje zájem mladé gene-
race. Mì k ní pøivedly osobní 
zkušenosti mých prarodièù, kteøí 
se potýkali s mnoha problémy 
lidí døíve narozených. Vzdìlání 
historika mì pøivedlo k pøednáš-
kám v pražských seniorských 
klubech. Mìl jsem možnost se 
zde seznamovat s pamìtníky, 
kteøí porovnávali své životní 
osudy vepsané do dvacátého 
století. Stovky hodin jsme s øa-
dou úèastníkù debatovali o tom, 
co bylo døíve, co by se dnes 
mìlo zlepšit pøedevším v soci-
ální oblasti. Ti, kdo se s jejich 
problémy nesetkali, nemohou 
vìdìt, jaké mnohdy praktické pro-
blémy každodenního života to jsou, 
napøíklad vyjít s nákupem do bytu 
bez výtahu, pocit osamìní, kdy dìti 
nejeví žádný zájem o své rodièe 
a prarodièe, nemožnost dlouhodo-
bì utáhnout vysoký nájem v bytì, 
kde bydleli celý život. Nejsou to 
však jen jejich osobní problémy, co 
si ze setkání se seniory èlovìk od-
náší. Naslouchat døíve narozeným 
se vyplatí, protože si pamatují. 

Již pátým rokem koordinuji 
seniorské výlety na Praze 1. S tisíci 
seniorù jsme projeli republikou skrz 
na skrz, navštívili stovky nejrùznìj-

ších hradù, zámkù, poutních míst 
a nejkrásnìjších mìst republiky. 
Prakticky každodenní práce se seni-
ory se stala mým zájmem, v obec-
ném pojetí zlepšit komunikaci mezi 
dùchodcem, který je sám doma, 
a zbytkem spoleènosti. Praha 1 se 
stala mìstskou èástí s nejvìtším 
a nejlepším výbìrem sociálních 
aktivizaèních programù pro seniory 
v Praze. To není jen názor mùj, ale 
rovnìž se jej lze doèíst v médiích 
a také èasto slyšet pøímo od star-
ších spoluobèanù. 

Je stále co zlepšovat v péèi 
o seniory. Nejsou to ti dùchodci, na 

které nìkteøí nadávají. Bohužel 
nemají stále tak dobrý pøístup 
k informacím jako ostatní popu-
lace. Mnohým je poèítaè stále 
vzdálený, informace èerpají po-
vìtšinou z masmédií. Díky obì-
tavé práci pøedevším pracov-
níkù mnoha knihoven a jiných 
sociálních institucí se však i zde 
ledy hnuly a poèítaè, internet 
už nejsou pro starší generace 
strašákem z budoucnosti. 

Staøí se pro mne stalo zce-
la normální èástí života, není 
dobou, kterou se musím obávat. 
Senioøi neøeší jen své problémy, 
ale také se potýkají s tím, èím 
všichni ostatní. Na rozdíl od lidí 
v produktivním vìku jsou ovìn-
èeni životními zkušenosti. Dnešní 
senioøi se narodili za první 
republiky nebo v prùbìhu druhé 
svìtové války. Vìtšinu svého 
života prožili v nelehké dobì. 
Myslím, že si zaslouží poklidné 
stáøí, pøimìøený dùchod, na který 
si celý život pøispívali, ale také 
kulturní a spoleèenské vyžití.

Jsem rovnìž èlenem Baráènic-
ké obce, mám rád folklór a ctím sta-
ré èeské tradice. Jsem také èlenem 
Spoleènosti dr. Edvarda Beneše. 
Dlouhá léta hraji na akordeon a rád 
zajdu tam, kde hraje dechovka.

V politice bych rád pokraèoval 
v èinnosti v sociální oblasti jako do-
sud. Parlament by mìl více vìnovat 
pozornost dopadùm pøijímané legis-
lativy na starší generaci. Podmínky 
pro seniorský vìk našich spoluob-
èanù pøedstavují stále opomíjený 
problém veøejného života.  

Není primárním úkolem ko-
aličního poslance psát a na-
vrhovat zákony. Přesto jsem 
na jedno své spoluautorství 
hrdý: je to zákon o účastní-
cích odboje a odporu proti 
komunismu (262/2011 Sb.).

pøidáváním dalších a dalších kompetencí a oprávnìní 
mìstským strážníkùm vytváøel nábìh na obecnì policejní 
stát. Mohl bych pokraèovat. Proè jsem tak èinil?

Jakožto konservativec jsem pøíslušníkem západní 
køesťanské civilisace, jež má své koøeny v Jerusalémì, 
Athénách a Øímì. Bez udržování hodnot a tradic ži-
dovsko-køesťanské kultury by naše civilisace propadla 
zkáze a její nejskvìlejší plod, individuální svoboda, by 
zanikl v chaosu. Svoboda je dar, jehož dnes požíváme 
s naprostou samozøejmostí, aniž bychom plnì doce-
òovali jeho hodnotu – hodnotu svobody si uvìdomíme, 
teprve až ji ztratíme. Svoboda proto není samozøej-
mostí a já pokládám za svùj úkol svobodu rozšiøovat, 
chránit ji a bránit jejímu umenšování. Myslím, že jsem 
se jako poslanec tomuto krédu nezpronevìøil, a budu-li 
znovu zvolen, budu se ho držet i nadále.

PhDr. Daniel Korte Mgr. Karel Ulm
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Vá žně nevážně
Mediální prostor se před volbami do Poslanecké sněmovny za-
hušťuje. Všechny prostředky, jak zvýšit své volební preference, 
jsou zřejmě vítány...

Na kritiku ODS Praha 1 jsme již zvyklí, ale ten-
tokrát jsou naši opozièní kolegové úplnì vedle. 
Elektronické aukce probíhají v mnoha obcích 
a staly se velmi oblíbenou metodou, jak ušetøit 
peníze. Demagogickou lahùdkou je titulek èlán-
ku – že by se na nìj vztahovalo poøekadlo „po-
dle sebe soudím tebe“?

Pražský kurýr

Kdo vydělá na aukci elektřiny a plynu?

V Praze 1 probìhla elektronická aukce na dodávky elektøiny a plynu. Podle 
starosty Oldøicha Lomeckého (TOP 09), který aukci výraznì propagoval, mìl 
projekt pøinést významné úspory pro obyvatele i živnostníky. Výsledkem byl 
však velmi nízký zájem obèanù a otazníky, které po akci zùstávají.

Jednièka
periodikum ODS Praha 1

V tomto èísle se nezamìøíme na konkrétní èlánek, ale na mediálnì hojnì pre-
zentované charitativní aktivity Kaèky Klasnové. Je samozøejmì chvályhodné, 
když jsou lidé ochotni otevøít svá srdce a pomoci bližnímu – ale dávat si to 
pøed snìmovními volbami do vývìsního štítu (na web, do médií)? Pøi vší úctì 
k dobrému skutku to jaksi zavání úèelovou manipulací. Dobro vìtšina z nás 
dìlá bez mediálního humbuku, a když napøíklad nìkdo pošle peníze Lékaøùm 
bez hranic, také to hned nevykládá všem svým sousedùm.
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NEUNIKLO NÁM

Kateřina Klasnová a její dobré skutky...

Pražský kurýr

Praha 1 a její periferie
Zdá se to možná nadnesené, že 

by to mohlo existovat i v samém 
centru mìsta, ale i Praha 1 má 
svou periferii a jistì tato lokalita 
není sama. Každý kdo jde nebo 
jede pøes Most Legií a dorazí ve 
Vítìzné ulici k bloku domù na pravé 
stranì mezi Šeøíkovou a Újezdem, 
pochopí okamžitì, co mám na my-
sli. Fasády domù i portály obchodù 
jsou zcela zdevastovány projevy 
„umìlcù“ vyznávajících graffi ti. No 
graffi ti, spíše jde o klikyháky bez ja-
kékoliv umìlecké invence. Situace 
se ještì umocní, když obchody za-
vøou a stáhnou rolety. Také ty jsou 
zoufale pomalované. Tento otøesný 
pøíklad jistì není jediný a našla by 
se øada míst, kde má Praha 1 svoji 
další periferii. Ten pøíklad z Vítìzné 
je jenom jeden za všechny. 

Øada domù na území Mìstské 
èásti Praha 1 je ve správì mìstské 
èásti a snahou pøedstavitelù obce 
je udržovat tento svìøený majetek 
v co nejpøijatelnìjším stavu. Trva-
lou snahou je pomocí kamerových 
systémù pseudoumìlce vyznávající 
graffi ti odhalit a nìkdy se to i daøí. 
Tam kde to je možné se používají 
antigraffi ti nátìry a úzká spoluprá-
ce je i s Mìstskou policií Praha 1. 
Velká èást domù je však v soukro-
mém vlastnictví a tady je možno 
poukázat na to, že mnozí do svého 
majetku respektive do jeho oprav èi 
úprav nedají ani korunu. Nechci se 
dotknout tìch, kteøí se o svùj maje-
tek odpovìdnì starají, ale rád bych 
apeloval na ty, kteøí si neuvìdomují, 
že také vzhled fasád domù a portá-
lù obchodù jsou nedílnou souèásti 
kultury prostøedí, ve kterém žijeme. 

Èasto øíkáme kriticky o politi-

cích, a to i komunálních, že dìlají 
to nebo ono špatnì, a kdybych to 
dìlal já, to by teprve vidìli, jak se 
to má dìlat, to by bylo jiné kafe. 
Vìøte, že trvalou snahou pøedevším 
komunálních politikù je zvelebovat 
svìøenou èást obce co nejlépe 
a vynakládají na to mnoho sil a pro-
støedkù. Bez spoluúèasti tìch, kteøí 
o svùj majetek málo dbají nebo 
dokonce nedbají vùbec, to však 
nepùjde. 

Dovolte mi závìrem jeden apel. 
Vy majitelé domù, které doslova 
hyzdí náš spoleèný prostor k živo-
tu, styïte se! 

Ing. Jiří Veselý 
radní pro dopravu

Tohle má s uměním pramálo společného.
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Poznejte 
místo
a vyhrajte
cenu!

Recept 
na netradiční grog
pro zahřátí v sychravých dnech

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

2. cena:
Poukaz do knihkupectví

3. cena:
Dvì vstupenky do Národního divadla

Také v tomto èísle jsme pro vás pøipra-
vili oblíbenou poznávací soutìž. Napište 
nám, kde v Praze 1 se nachází vyfoto-
grafovaný vchod a do jaké instituce vede. 
Odpovìï musí obsahovat pøesný název 
instituce a místa. 

Pište na: praha1@pha.top09.cz, a to nej-
pozdìji do 15. listopadu 2013. Výherce 
bude vyrozumìn.

Pro chladné podzimní dny vám přinášíme 
recept na netradiční grog, který vás 
stoprocentně zahřeje:


Z lahve si odlijte 3 dcl ginu a přelijte ho do varné misky nebo 
jiné ohnivzdorné nádoby. 


Do ginu vymačkejte podle chuti šťávu z citronu a přidejte 
skořici, hřebíček a cukr. 


Dolijte vodou a přiveďte k varu. 


Jakmile začne voda vřít, přelijte nápoj do svého oblíbeného 
hrnečku a už si jen pochutnávejte na báječném gin grogu!
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