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OBSAH
Jeden moudrý
muž pravil, že všechny volby
jsou lokální. Je to do valné míry pravda,
neboť volièi se rozhodují podle svých každodenních zkušeností a ty jsou nejvìtší právì s místní samosprávou. Málokdy se èlovìk setká s èiniteli vlády nebo
Evropské komise, ale co se dìje v jeho mìstì nebo v jeho
obci, to zažívá dennì a podle toho se rozhoduje. Je opravdu
na nás, abychom pøi tìchto volbách postavili dùstojné kandidáty
a lidi, kteøí mají pro své mìsto, pro svou obec cit a všemi silami
budou hájit zájmy svých obèanù. Vím, že to èasto není lehké. Býti
starostou u nás je pro dotyèného spíše trest než vyznamenání.
Proto mám veliký respekt pøed tìmi, kteøí se tomuto úkolu
rozhodli vìnovat. Vás ale, milí volièi, prosím, abyste se opravdu podívali na kandidátní listiny, abyste vidìli, jaké ženy
a muže vám TOP 09 v tìchto volbách nabízí, a rozhodli
podle vašeho nejlepšího vìdomí a svìdomí. Jde
o vaši budoucnost a budoucnost vašich
obcí – a to znamená také o budoucnost naší zemì.

Fejeton

4-11 Kandidátka
Kandidáti TOP 09 do Zastupitelstva MÈ Praha 1 se pøedstavují.

Instantní politika v prášku je
podobnì skvìlá záležitost jako
„polévkový“ pokrm tohoto ražení.
Taková politická gulášovka vypadá zhruba následovnì: vyhrabete bývalé politiky, kteøí by znovu
chtìli být „u toho“, pøidáte k nim
výkladní skøíò v podobì nìkoho
ménì známého (nekorektní blondýna s populistickou rétorikou je
ideální volbou), aby si voliè myslel,
že se mu opravdu nabízí nìco nového, naèež to zahustíte lidmi, kteøí bydlí a žijí v blízkém
okolí. Tento produkt poté nabídnete veøejnosti...
Pøesnì takto vypadá podle médií zøejmì poslední
vzepìtí takzvaných kmotrù. Ti vìdí, že v tradièní politických stranách již mají pouze minimální vliv – proto
sázejí na rùzné obèanské iniciativy apod. Rozdrobenost
politické scény, hodnì hnutí a volebních koalic, jim dává
nadìji, že si v pøípadì volebního úspìchu po volbách
„vyzobou“ slabší kusy, které budou slyšet na nabídku
úplatkù za rùzná problematická rozhodnutí.
Èím více se takových úèelových uskupení dostane
do zastupitelstva, tím vìtší budou mít kmotøi radost.
Na to by mìl myslet každý, kdo uvažuje zpùsobem: Ta
blondýna tak krásnì ostøe mluví!“
Ať je to Alena nebo Kateøina, ani jedna z nich vám nebude po pøípadném úspìchu ve volbách skládat úèty.
Úètovat budou jiní a jinde.
Dovolíme jim to?

12-14 Rozhovor
Kardinál Dominik Duka si i pøi
své pracovní vytíženosti rád
najde èas pro Prahu 1.

19 Sport
V dalším díle tenisové školky
si zopakujte nìkteré grify
této skvìlé hry.

22-23 Sebeobrana
Bedøich Rýè tentokrát ukáže,
jak se ubránit útoèníkovi
s nožem.

36-37 Bezpečnost
Spolupráce Policie ÈR a
Bezpeènostní komise byla po
celé ètyøi roky vynikající.
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41 Soutěž
Poznejte místo, které se
nachází v Praze 1, a vyhrajte pìknou cenu!

Správné odpovìdi ze strany 42:
1. Všechna slova obsahují název stromu: BUK, HABR, DUB; 2. 4376 (souèet všech ètyø èíslic je 20, ostatních èísel 18); 3. ATLANTIDA, ostatní jsou vysnìná dokonalá místa
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TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Ing. Oldøich Lomecký

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Nadále chci prosazovat stabilní
a vyrovnané hospodaøení Mìstské èásti Praha 1, dbát na to, aby
investice byly realizovány s rozumem
a ku prospìchu obèanù. Na své
konzervativní politice nehodlám nic
mìnit. Kontinuita v názorech pomáhá
smysluplnému rozvoji.
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JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Správa obecního majetku, finanèní
kontrola, granty na opravu domù
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Chirurg s 2 atestacemi ve FN Motol,
t. è. pøedseda Finanèního výboru
Zastupitelstva MÈ Praha 1
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Speleologie, historie
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Mezi Staromìstským námìstím
a øekou
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Tìžko mohu nabízet nìjaké zázraèné
„know-how“, které všechno rázem
zmìní. Spíš bych se mohl odvolávat
na to, co jsem udìlal a ptát se volièù –
bylo to dobøe?, bylo toho dost?

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Zdenìk Barták
ROK NAROZENÍ: 1954
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Malá Strana
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Kultura
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Hudební skladatel
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Hudba, cestování, sport a èetba

Zdenìk Barták

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Na Malé Stranì park Kampa a na
Hradèanech Kapli sv. Barbory
v Loretánské ulici

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Nové Mìsto

pøedseda Kulturní komise MÈ Praha 1

JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Šachy, tenis, sportovní støelba,
práce v Sokole

ROK NAROZENÍ: 1947

MUDr. Jan Votoèek

JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Konstruktér, t. è. starosta MÈ Praha 1

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
MUDr. Jan Votoèek

pøedseda Finanèního výboru MÈ Praha 1

JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Rozpoèet mìstské èásti, právní
vztahy, investice, územní rozvoj,
informaèní technologie, sociální
oblast

Ing. Oldøich Lomecký

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Malá Strana

starosta MÈ Praha 1

ROK NAROZENÍ: 1957

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Kampa a Malostranské námìstí
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Aby kultura produkovaná v Praze 1
odpovídala její historické hodnotì.
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JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Ekonom, konzultant pro akvizice,
investice a kapitálový trh
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Hudba, cestování, sport a èetba
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Národní tøída
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Podívat se na správu majetku a investice se zkušenostmi èlovìka,
který úspìšnì restrukturalizoval velké
zahranièní firmy.

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Nové Mìsto
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Správa majetku, bytová politika
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
IT technik, t. è. zástupce starosty
MÈ Praha 1
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Cestování, bìh, silový a kondièní
trénink

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Jan Krejèí, MBA
ROK NAROZENÍ: 1979
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Josefov
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Finance a rozpoèet
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Ekonom, t. è. zástupce starosty
MÈ Praha 1

Jan Krejèí, MBA

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Mojí snahou je pøenést svoje profesní
zkušenosti ze soukromého sektoru
do fungování územní samosprávy
a aktivnì se snažit o vytváøení jasných
pravidel pro správu vìcí veøejných ve
vztahu k veøejnosti.

JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Investice

ROK NAROZENÍ: 1985

07
zástupce starosty MÈ Praha 1

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Ètvrť okolo Anežského kláštera

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Nové Mìsto

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Tomáš Macháèek

Tomáš Macháèek

JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Lyžování, tenis, bìh, vše francouzské, IT

ROK NAROZENÍ: 1964

06
zástupce starosty MÈ Praha 1

JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Právník v oblasti nemovitostního
práva

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Ing. Igor Kocmánek

Ing. Igor Kocmánek

JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Územní rozvoj a správa obecního majetku

05
ekonom

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Staré Mìsto

Mgr. Filip Kraèman

ROK NAROZENÍ: 1979

právník v oblasti nemovitostního práva

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Mgr. Filip Kraèman

PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014

JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Golf, tenis, lední hokej

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Petøín, pohled na Hradèany ze Smetanova nábøeží pøi východu slunce

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Všechny pøíjemné kavárny

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Mým cílem je zajistit vìtší poèet bytù
v Praze 1 a to pøedevším pøestavbou
nebytových prostor.

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Opìt se chci zasadit o vyrovnané
a uvážlivé hospodaøení Mìstské èásti
Praha 1.
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JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Pøedseda komise pro bezpeènost
a prevenci kriminality, èlen majetkové
komise, majitel e-shopu s hraèkami

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Malá Strana a Pražský Hrad

JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Vodní sporty, turistika, cyklistika, lyžování

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Všechna nová vyvážená øešení budeme v pøíštích letech, tak jako dosud,
smìøovat ke zlepšení souèasného
stavu všech druhù dopravy a k vyššímu komfortu života obyvatel v centru
na území pražské památkové rezervace, v dopravì budeme chránit práva
rezidentù a abonentù.

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Náplavka na Františku, okolí Vltavy,
Staré Mìsto
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Mým cílem je, aby se obèané Prahy 1
cítili v ulicích více bezpeènì a byl dodržován noèní klid.

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Petrská ètvrť
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Školství
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Manažer v oblasti pohostinství,
t. è. radní pro oblast školství
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Hudba, cestování, pøíroda, rodina
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Dvoøákovo nábøeží
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Mým cílem je udržet souèasný vysoký
standard základních škol v Praze 1
a souèasnì více propojit nejmladší
a nejstarší generaci, umožnit spoleèná
setkávání a podpoøit rodiny s dìtmi
tak, aby Praha 1 byla pro nì tou nejlepší volbou k životu.

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Mgr. Karel Ulm, MPA
ROK NAROZENÍ: 1980
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Staré Mìsto
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Sociální práce se seniory
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Historik, turismus
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
historie, fitness, Baráènická obec
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Židovskou ètvrť
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Vìtší propojenost spoluobèanù seniorského vìku s radnicí Prahy 1, širší
zapojení do aktivit radnice. V porovnání s informovaností radnice je malá
zpìtná vazba od obèanù. To bych rád
zlepšil jak èastìjšími setkáváními se
zastupiteli, tak napø. na sousedských
setkáních.

Mgr. Karel Ulm, MPA

JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Bezpeènost

ROK NAROZENÍ: 1967

11
èlen Soc. komise MÈ Praha 1, organizátor senior. výletù
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VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Staré Mìsto

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Karolina Polverini

Karolina Polverini

JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Motorismus, film, kultura, literatura
faktu, historie architektury, zahrada

ROK NAROZENÍ: 1950

10
radní pro oblast školství MÈ Praha 1

JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Ekonom, t. è. radní pro dopravu MÈ
Praha 1

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Zdenìk Skála

Zdenìk Skála

JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Doprava a vše co s ní souvisí

09
pøedseda Bezpeènostní komise MÈ Praha 1

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: V Øíèní ulici na Malé Stranì

Ing. Jiøí Veselý

ROK NAROZENÍ: 1950

radní pro dopravu MÈ Praha 1

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Ing. Jiøí Veselý

PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014
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JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Sociální poradkynì, t. è. místopøedsedkynì sociální komise MÈ Praha 1
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Historie, military, historický šerm, LARP
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Celou Prahu 1, malebná zákoutí, zahrady a pøi pohledu na Prahu 1 z Vltavy
jsem pøesvìdèena, že není hezèí místo
k životu.
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Ráda bych pomohla nalézt kompromis
mezi turismem a životem na Praze 1.
Praha JE evropskou metropolí, ale
NESMÍ to být na úkor obèanù.
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TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Ing. Tomáš Böhm
ROK NAROZENÍ: 1961
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Malá Strana
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Kultura, školství
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Øeditel Národní knihovny ÈR
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Literatura, hudba, divadlo, architektura, výtvarné umìní

Ing. Tomáš Böhm

JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Sociální oblast
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øeditel Národní knihovny ÈR

VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Petrská ètvrť

Tereza Žáèková Motalová

ROK NAROZENÍ: 1983

místopøedsedkynì sociální komise MÈ Praha 1

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Tereza Žáèková Motalová

PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014
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TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Mgr. Kristina Farris
ROK NAROZENÍ: 1976
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Staré Mìsto
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Kultura, obchod a služby, výchova
a vzdìlávání
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Soudní tlumoèník, poradce v oblasti
investic do umìní
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Výtvarné umìní, sport, politika, kavárenské povaleèství

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Hradèany, Kampa, Klementinum a jeho
okolí

JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Je jich spousta, ale momentálnì mám
nejradìji Petøín s výhledy na krásy Prahy.

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Rekonstrukce drobných architektonických perel, kterých je na území Prahy 1
nespoèet. Dokonalost je skryta v detailu a kultura je i úcta k tradicím.

ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Mým cílem je pøispìt ke zlepšení stavu
veøejného prostoru. Posílit èistotu ulic
a zkvalitnit prezentaci maloobchodu.
Podpoøit omezení reklamy.

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
Irena Kvasnièková
ROK NAROZENÍ: 1971
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Malá Strana
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Bezpeènost, kriminalita a doprava
v Praze 1
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Medicínský reprezentant
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Rodina, jídlo, volejbal
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Mlýnská kavárna na Kampì – jediné
místo, kde je ještì cítit mezi lidmi
atmosféra odkazu Václava Havla.
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Chtìla bych dosáhnout stavu, kdy
v naší mìstské èásti bude dostatek
strážníkù.

TITUL, JMÉNO, PØÍJMENÍ:
MUDr. Jan Petránek
ROK NAROZENÍ: 1951
VE KTERÉ ÈTVRTI V PRAZE 1
BYDLÍM: Malá Strana
JAKÉ OBLASTI V KOMUNÁLNÍ
POLITICE SE VÌNUJI:
Zdravotnictví a Správní rada Nemocnice na Františku
JAKÉ JE MOJE POVOLÁNÍ:
Gynekolog
JAKÉ MÁM KONÍÈKY:
Umìní – etnologie, studium indického
textilu
JAKÉ MÍSTO V PRAZE 1 MÁM
NEJRADÌJI?
Malá Strana, Petøín
ÈEHO CHCI DOSÁHNOUT
V PØÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
Pøispìt ke zlepšení života a sousedských vztahù v Praze 1.

17. Mgr. Jozef Helmeczy, 18. Ing. arch. Jiøí Kuèera, 19. Bc. Lukáš Vesecký, 20. Bedøich Rýè, 21. Petr Král, 22. Kateøina Hamrová,
23. Mgr. Michal Procházka, 24. JUDr. Olga Horáková, 25. Ludmila Novotná

11

ROZHOVOR

ROZHOVOR

DOMINIK DUKA:
Tradice dávají našemu životu řád
Jako moudrý muž, který rozumí nejen církevním,
ale i světským záležitostem, je označován kardinál
Dominik Duka. Potvrdil to i v rozhovoru pro Pražský kurýr.
Prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt
Vás v jednom nedávném rozhovoru pochválil za to, že jste s velkou grácií vyřešil s bývalým prezidentem Václavem
Klausem otázku Svatovítské katedrály.
Vidíte před sebou ještě nějaký podobně
významný úkol?
S pøibývajícím vìkem si už moc
svìtoborné úkoly nekladu. Chtìl
bych vést naši církev ke službì celé
spoleènosti, a budu pokraèovat v jejím otevírání se všem, kterým záleží
na druhém èlovìku, všem, kdo chtìjí
žít dobøe a šťastnì, což není možné
bez smyslu života. Mám-li jmenovat
nìjaké konkrétní kroky na této cestì, potom bych zmínil setkání evropské køesťanské mládeže poøádané
komunitou Taizé na pøelomu roku,
mìstské misie v Praze, které pøíští rok rozšíøí úspìšný program Noci
kostelù, anebo naše úsilí o poøízení
varhan do Svatovítské katedrály.
Tuzemským veřejným prostorem včetně sociálních sítí hýbe debata ohledně
eventuálního zákazu nošení náboženských (muslimských) symbolů na veřejnosti. Jak tuto debatu a jednotlivé názory vnímáte?
Naše zemì garantuje náboženskou svobodu, tedy právo svobodnì
vyznávat svoji víru. To považuji za
zcela zásadní. Zakrývání si èástí hlavy u muslimských žen je zvyk, který
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nevyplývá pøímo z koránu èi z tradic. Rùzné islámské školy se k této
otázce také staví rùznì. Problém
bych tedy vidìl spíše v rovinì ohleduplnosti k druhým, taktu a respektu ke zvykùm muslimských žen, ale
souèasnì také v respektu ke kultuøe
a tradicím naší zemì a naší spoleènosti. I naše matky a babièky nosily šátky. Rozumím ale nesouhlasu
s burkami zakrývajícími celý oblièej
ženy.
V srpnu jste požehnal zrekonstruované
kapli sv. Barbory u Loretánské zahrady.
Lze tento akt z vaší strany považovat za
projev větší přízně Praze 1 coby vašemu trvalému bydlišti a působišti? Bezpochyby takových žádostí dostáváte
spoustu...
Vážím si porozumìní pro kulturní
dìdictví Prahy 1, které pociťuji u vedení této mìstské èásti. Vìøím, že
budeme moci, jako obyvatelé Prahy, obdivovat další a další obnovené památky, a to nejen církevní, ale
všechny, které patøí k viditelným pomníkùm naší minulosti.
Vy jste se před časem vyjádřil, že postoje mnohých politiků jsou motivovány jen
okamžitým volebním ziskem. Platí to
i pro nadcházející komunální volby, kde
lidé přece jen mají své volené zástupce
mnohem více na očích?
¸
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ZDRAVOTNICTVÍ

Nechci šmahem odsuzovat politiky, neboť vím, že vstup do této
služby je nároèný a tìm, kdo se do
toho pustili, pøináší tìžké chvíle. Je
však tøeba konstatovat, že politický
život v naší zemi obecnì nepoèítá
moc s dlouhodobou perspektivou.
Je to dùsledek i náboženské a kulturní dezorientace, ve které se ale
nenachází jen naše zemì, ale i velká
èást svìta.

Oddělení dlouhodobě nemocných

Sledujete podrobněji život v Praze 1, její
vývoj, nebo vám to čas a široký pracovní
záběr napříč celou zemí nedovolují?
Život v Praze 1 pochopitelnì sleduji pozornì, a to již od roku 1990.
Tehdy jsem v Praze žil jako provinciál dominikánského øádu, dnes
jako arcibiskup. Sleduji, jak se Praha mìní a roste nejen do šíøky, ale
i do krásy. Zejména lidé, kteøí po
letech Prahu navštíví, mohou vidìt,
co vše se zmìnilo.

Mezi pacienty i jejich příbuznými mají léčebny dlouhodobě nemocných nebo oddělení dlouhodobě nemocných, takzvané „eldéenky“ (LDN), špatnou pověst. Jsou noční můrou pro dlouhodobě nemocné lidi, jsou pro
mnohé synonymem pro umírání a smrt. Jejich prostředí bývá nevábné a tísnivé. Mnoho pacientů
v těchto zařízeních po několika týdnech či měsících umírá.

Na
Františku
má domácí atmosféru

Při akcích, které se konají v Praze 1, se
často potkáváte se starostou Oldřichem
Lomeckým. Jak hodnotíte jeho práci?
Velmi si cením spolupráce s panem starostou. Líbí se mi, že v øadì
aktivit zachovává kontinuitu se svými pøedchùdci a snaží se o zmiòovanou dlouhodobou perspektivu. Mùžeme tak spoleènì rozvíjet
a upevòovat tradice, které dávají
našemu spoleènému životu øád
a Prahu èiní zajímavou. Jsem pøesvìdèen o tom, že pan starosta má
své mìsto rád.
V sobotu 27. září se na Václavském
náměstí uskutečnily Svatováclavské
slavnosti, jichž jste se zúčastnil. Jaké
je nadčasové poselství této každoroční
akce?
Chtìl bych, aby Pražané byli na
své mìsto hrdí a aby nezapomínali
na sv. Václava, který je nejen patronem naší zemì, ale také jedním
z nejvýznamnìjších Pražanù.
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Na začátku srpna pan kardinál požehnal kapličku sv. Barbory.

I Praha 1 má léèebné oddìlení
urèené k ošetøování a doléèování
pacientù, jejichž zdravotní stav již
nutnì nevyžaduje pobyt na specializovaném nemocnièním oddìlení
a u nichž je perspektiva zlepšení zdravotního stavu nejistá nebo
dlouhodobá. Jde hlavnì o staré lidi,
které není možné z rùzných dùvodù
ošetøovat doma.
Oddìlení dlouhodobì nemocných vzniklo v Nemocnici Na Františku v lednu 2000. Má 26 lùžek ve
dvou až tøílùžkových pokojích a má
i nadstandardní pokoje. Není to
tedy žádná „továrna na smrt“, jak se
o LDN nìkdy øíká. Oddìlení je modernì technicky vybavené. Mají tu
spoustu pøístrojù a pomùcek, které
pomáhají „rozchodit“ nechodící pacienty. Každý, kdo o dlouhodobì ležících pacientech nìco ví, nebo mìl
takový pøípad v rodinì, ví, že „rozchodit“ nebo alespoò postavit dlouhodobì ležícího pacienta na nohy
je to hlavní, co ho mùže zachránit
a vrátit do dùstojného života.
Možná právì proto, že nejde
o velké oddìlení, podaøilo se tu vytvoøit pøíjemnou a vlastnì „domácí“
atmosféru. První, èeho si každý, kdo

Tato nemocnice je celkově komornější...

sem pøijde, všimne, že tu není cítit
onen klasický „zatuchlý“ zápach,
tolik typický pro mnoho podobných
zaøízení. Zdi jsou barevné a na nich
obrázky a keramické ozdoby. V oknech, na stolech a na chodbách jsou
kvìtiny. Na chodbách jsou barevná
polohovatelná køesla, co vypadají
vlastnì jako takové klasické domácí
fotely k televizi, která tu, samozøejmì, také nechybí. Klienti zde mají
dokonce dvì knihovny se spoustou
knížek i lednièku, kde mohou mít

vlastní jídlo a pití. Na stolcích ubrusy, vedle pøipravený teplý èaj. Na
chodbách je èilý ruch. Kdykoliv sem
pøijdete, tak vidíte, že se personál
pacientùm opravdu vìnuje.
Na oddìlení jsou pøijímáni pacienti z akutních lùžek Nemocnice Na
Františku. Nejèastìji to jsou pacienti
z interního, traumatologického nebo
ortopedického oddìlení. Pøednost
mají klienti z Prahy 1. Na oddìlení
je veškerý potøebný personál, lékaøi,
sestry, sanitáøi a pomocnice i rehabilitaèní pracovnice, konziliární odborníci a sociální pracovnice, která
zabezpeèuje kontinuitu ošetøovatelské a peèovatelské služby v domácím prostøedí. Po zlepšení zdravotního stavu klienti odcházejí domù
nebo do domovù dùchodcù nebo
domù sociální péèe.
Pøíjemné prostøedí hodnotí pacienti i jejich rodiny velmi
kladnì. Do „eldéenky“
Na Františku se nechodí umírat, chodí se sem
vracet do života.
Mgr. Jozef Helmeczy
èlen zastupitelstva a èlen Sociální komise
Rady MÈ Praha 1
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Jak se dělá tunel
Na Starém mìstì, v Bílkovì ulici, stávala ve dvoøe malá továrnièka. Zbyl po ní dodnes ještì tovární
komín, který však není, kvùli okolní
zástavbì, vidìt.
Nebytové prostory v pøízemí ulièního traktu o rozloze 220 m2 byly
v roce 1999 pronajaty formou veøejné nabídky nábytkáøské firmì Donliè Interiér jako znaèková prodejna
interiérového vybavení.
Nebylo však zcela jasné co s dvorním objektem malé továrny, který
byl od pøevratu prázdný a chátral.
Do výbìrového øízení v roce 1999
pøišly nabídky na výstavní galerii,
bowlingové centrum èi fotoateliér
s galerií a kavárnou. Pøed vyhodnocením se však objevil nápad, že by
se domeèek dal zbourat a místo nìj
by se zøídil parkovací objekt, takže
se výbìrové øízení zrušilo. Pak celá
záležitost 2 roky spala a následnì
se nabídka na zøízení hromadných
garáží pro 15 aut nezdála zase až
tak výhodná. Nabídka byla radou
odmítnuta a celá záležitost opìt
usnula. V mezidobí se objekt opakovanì poskytoval zdarma (celkem
na rok a pùl) jako výstavní prostory.
Národní památkový ústav navrhl
prohlášení celého objektu za kulturní památku, neboť se jedná o významnou a hodnotnou, vrcholnì secesní stavbu øemeslnického domu,
tìsnì spojenou s funkcí dílen ve
dvoøe a továrním komínem, které
dokladuje ojedinìlé spojení bytové
a industriální funkce objektu.
Prohlášení památkové ochrany
celého objektu však Ministerstvo
kultury zamítlo s tím, že je objekt
dostateènì chránìn pøed nevhod-
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Objekt se nachází v Pražské památkové rezervaci.

nými zásahy už tím, že se nachází
v Pražské památkové rezervaci,
a tak pro vyhlášení jmenovitou kulturní památkou není dùvod.
A pak už se to koneènì rozjelo.
V srpnu 2004 se vypsalo nové výbìrové øízení na využití dvorního objektu, do nìhož se pøihlásili 2 zájemci (jeden vyøazen) a v èervnu 2005
byl dvorní domeèek pronajat na 38
let spoleènosti Donliè Interiér s tím,
že provede rekonstrukci dvorního
objektu nákladem nejménì 24 milionù. Podle smlouvy, pøipravené ve
spolupráci se známým JUDr. Šachtou, mìla spoleènost do 18 mìsícù
na vlastní náklady provést rekonstrukci pùvodní dílny na výstavní
prostor, konferenèní sál a fotoateliér. Projekt, který schválil za MÈ

Praha 1 v prosinci 2005 pan Burgr
(tehdejší zást. starosty za KDU-ÈSL), obsahoval, kromì vybourání
èásti stávajícího objektu a jeho rekonstrukce, i snížení terénu dvora
a propojení rekonstruovaného objektu sklenìným „krèkem“ s nebytovým prostorem v ulièním traktu.
Stavba se protáhla na dvojnásobek plánované doby a kolaudována
byla v listopadu 2008. V rozporu se
smlouvou byl objekt místo rekonstrukce zbourán a postaven nový,
zachován zùstal jen komín. Vzdor
deklarovanému konceptu využití
výstavních prostor, konferenèního
sálu, funguje prostor již od listopadu
2008 jako vinný restaurant s kapacitou 250 míst a s pravidelnou otevírací dobou od 11 do 23 hod (oficiálnì),

jak lze ještì dnes dohledat na webu.
Až v bøeznu 2010 se úèel užívání
dvorní stavby (dodatkem smlouvy)
rozšiøuje na vinotéku s možností
poøádání (rozumìj ojedinìle) spoleèenských akcí, s pøípravou jídel
a s živou popø. reprodukovanou
hudbou a souhlasí se s podnájmem
firmì Wine home, ovšem pøi zachování pùvodního úèelu využití.
V kvìtnu se totéž schvaluje pro prostory v ulièním traktu, èímž se de
facto již tehdy schvaluje provoz restaurace (která tam už rok a pùl fungovala), byť je to ještì zaobaleno do
okrasných øeèièek a pro jistotu zamaskováno do dvou samostatných,
èasovì oddìlených usnesení rady.
V kvìtnu 2010 do spoleènosti
Donliè Interiér vstupuje nový partner – UNIOM, a.s. v rozsahu 80%
kapitálu. V èervenci pak Bc. Valenta
(zást. starosty za ODS) podepisuje
za vlastníka (mìstskou èást) dohodu o stavebních úpravách nebytových prostor v ulièním traktu i v domeèku na dvoøe, jejímž obsahem je
schválení projektové dokumentace
formou „zmìny stavby pøed dokonèením“, spoèívající v drobných
disposièních zmìnách v pøízemí
(vybourání vìtšiny pøíèek), pøemìny dalších 130 m2 v suterénu (kde
byly sklepy nájemníkù) na restauraci a nahození patøíèka na dvorní
objekt, vybudování nové vzduchotechniky a lapaèe olejù. V dohodì
se pøipouští, že stavební úpravy
budou asi stát spoustu penìz, ale
tato dohoda není pøedem odsouhlasenou výší nákladù. Podpisem této
dohody Bc. Valenta bez projednání
v radì, tedy zcela na své triko, odsouhlasil další stavební náklady ve
výši 24 ¼ milionu korun.
Teprve, když ODS prohrála volby
v roce 2010 (15. 10.) a bylo jasné, že
ve vedení radnice konèí, honem 23.
listopadu (ještì pøed nastoupením
nové politické repentace) v rám-

ci velkého úklidu, odstupující rada
svým usnesením narychlo pøièlenila
k pronajatým prostorám zhruba 130
m2 ve sklepních prostorách domu,
ve kterých se na základì Valentovy
dohody už ètvrt roku stavìlo, èímž
se to alespoò formálnì legalizovalo.
Kolaudace na restauraci je datována 17. ledna 2011, ale již od listopadu 2010 jsou na webových stránkách hosté lákáni na právì znovu
otevøení oblíbené restaurace, nabízející hostùm skuteèné kulináøské
pochoutky z italské kuchynì, široký výbìr lahodných vín, reprezentativní nabídku 300 druhù koòakù
i pravé doutníkové separé, nabízející 60 druhù cigár. Nový restaurant
Bar Bílkova je inzerován jako originální svou koncepcí, nabídkou

i multifunkèním zázemím, které se
rozprostírá na ploše cca 1050 m2,
kombinující prùmyslovou romantiku se souèasnou hi-tech elegancí,
s kapacitou 450 míst.
Obyvatelé domu si ovšem užili své. Už bìhem prvotní stavby si
opakovanì stìžovali na arogantní
chování stavební firmy, pozdìji si
stìžovali na hluk z restaurace, nedodržování provozní doby, hlasitou

hudbu dlouho do noci, hluk opilcù
na ulici a blokování modré parkovací zóny návštìvníky a taxíky.
Tehdy to byl ojedinìlý úkaz v této
oblasti a tak opakované zásahy mìstské policie vedly nakonec
k tomu, že po složitém jednání s nájemci uzavøela radnice v roce 2012
novou nájemní smlouvu, nahrazující
obì pøedchozí, v níž byla sjednocena doba nájmu, povolen podnájem
pro další firmu Cognac point, upraveno nájemné, a stanoveny pøísné
sankce na porušování noèního klidu
(s nutností zøídit si ochranku, udržující poøádek a klid pøed restaurací).
Ovšem v létì 2012 spoleènost
Donliè Interier pøestala platit nájemné (celkem 150.261,- mìsíènì) a následnì vyhlásila bankrot. V rámci
konkursního øízení uplatnila vùèi
mìstské èásti pohledávku ve výši
53 milionù za zhodnocení jejího majetku. Vzhledem k tomu, že všechny firmy, které se v kause pohybují
(Donliè Interiér, s.r.o., Wine Home,
s.r.o., Cognac Point, s.r.o, UNIOM,
a.s.) jsou personálnì propojeny
a fungují bez problémù dále, nebo
se „obrodily“ se stejnými osobami (Dolniè, s.r.o., Design by Dolniè,
s.r.o.), nemohu se zbavit dojmu, že
celý úpadek je úèelový.
A jestli se Bc. Valenta, ten oblíbený politik ODS s bezelstnou chlapeckou tváøí, který vždy veøejnì
nabádá k postupu s péèí øádného
hospodáøe, nedopustil zneužití pravomoci veøejného èinitele, když bez
povìøení radou podepsal dohodu
o rozsáhlé rekonstrukci a zavázal
zcela o své vùli radnici
èástkou 24 ¼ milionu,
tak sním svùj klobouk.

MUDr. Jan Votoček
pøedseda finanèního výboru Prahy 1 za TOP 09
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Když už si půjčovat,
jak správně na to?
Lidé dlužili v polovině letošního roku o 127 miliard korun více než před rokem.
I nejnovìjší statistiky potvrzují setrvalý vývoj, a to je vzrùstající poèet
zadlužujících se obyvatel. V polovinì letošního roku se ve srovnání se
stejným obdobím roku 2013 zvýšil
poèet obyvatel ÈR, kteøí mají nìjaký
úvìr, o 149 tisíc lidí. 89 procent z tohoto poètu tvoøí hypoteèní úvìry, ty
si vzalo o 133 tisíc lidí více než vloni.
O 16 tisíc klientù více pak èerpalo
krátkodobý úvìr.
Prùmìrná výše hypoteèního úvìru se snížila oproti loòsku o 135 tisíc
korun, naproti tomu prùmìrná èástka spotøebních úvìrù se mírnì zvýšila na prùmìr 145 tisíc korun.
Problémy se splácením úvìru
mají pøedevším lidé, kteøí si berou
krátkodobé spotøební úvìry.
Nìjakou pùjèku si alespoò jednou za život bere osmdesát procent
z obyvatel Èeské republiky. Zajímavým, ale dosti smutným údajem
je, že naprostá vìtšina (zhruba 90
procent) neví, jak si správnì vybrat,
a kývne hned na první nabídku,
nejèastìji od své banky. Chyba pøi
výbìru pùjèky je však bìhem doby
splácení mùže stát, podle výše úvìru a doby splácení, až desítky tisíc
korun.
Pøi výbìru pùjèky se 70 procent
lidí spokojí s první nabídkou a s dalšími ji už nesrovnává. Vìtšina lidí
kývne na nabídku své „domácí“
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Ohledně peněz se vždy důkladně ptejte!

banky, u které má vedený úèet. Je
to pohodlná volba, banka zná jejich
historii a klient má jistotu, že mu
úvìr schválí
A jaká je situace u dlouhodobých
úvìrù na bydlení? Skoro polovina
respondentù uvedla, že si pøed uzavøením úvìru vùbec neprovádí srovnání konkurenèních nabídek. Srovnávání pùjèek je však jen prvním
krokem k úspoøe. Dùležité je také
vìdìt, podle èeho pùjèky správnì
srovnávat. Pouze nízký úrok nebo
mìsíèní splátka ještì nemusí znamenat, že je pùjèka výhodná. Zajímat byste se mìli hlavnì o roèní
procentní sazbu nákladù (RPSN),

která zohledòuje i všechny pøípadné
poplatky. Rozhodnì byste se nemìli spoléhat na RPSN uvedenou
v reklamì nebo na webu banky.
Dùležitá je sazba, kterou budete mít
ve smlouvì. Podle transparentního testu, který zjišťoval skuteènou
RPSN u jednotlivých bank, totiž
mùže být rozdíl mezi inzerovanou
a smluvní sazbou i sedm procentních bodù.
Takže asi nejdùležitìjší rada – nesrovnávejte pùjèky výhradnì podle
úrokù, výše splátky nebo poplatkù
oddìlenì. Ptejte se banky, jakou
RPSN budete mít ve smlouvì a kolik
celkovì pøeplatíte.
Nechte si vystavit takzvaný pøedsmluvní formuláø, který je banka
klientovi povinna nezávaznì vydat
a který musí všechny informace závaznì obsahovat. Podle prùzkumù
ale o nìj pøi žádosti o pùjèku zatím
žádá jen devìt procent Èechù.
Poznámka: pro výpoèet a vysvìtlení
RPSN staèí zadat do internetového
vyhledávaèe „RPSN kalkulaèka” a objeví se vám
dostateèný výbìr

Ing. Igor Kocmánek
zastupitel Prahy 1 za TOP 09

Tenis vá školka
V tomto díle tenisové školky Jana Krejčího si zopakujeme
některé tréninkové grify.
Pro trénování nadhozu nemusíte být
na kurtì, pokud máte vysoký strop,
tak to mùžete dìlat i doma.
• Pøibližnì 30 cm pøed sebou umístìte
koš nebo krabici od bot.
• Trénujte nadhoz, ale nechte míè pokaždé spadnout, uvidíte, kolikrát vám
spadne do koše…
• Postavte se ke zdi a trénujte nadhoz
tak, aby vám kopíroval stìnu, zároveò
si mùžete udìlat rysku, jak vysoko
byste mìli nadhazovat (postavte se,
natáhnìte raketu nad hlavu a pøidejte
cca 30-50cm).

• V pokroèilejší fázi se nadhoz bude
mìnit podle toho, jestli budete servírovat s rotací (boèní,horní, kombinovanou) nebo pøímo (bez rotace).
Pro trénování volejù je nejlepší obyèejná zeï. Zde si nemùžete dovolit
dìlat velký nápøah, jelikož byste nestihli další volej. Zároveò
si zpevòujete zápìstí. Ze
zaèátku stùjte asi 2 metry
od zdi a postupnì se pøibližujte. Èím budete blíž, tím
to bude obtížnìjší.
Hodnì úspìchù ve høe!
Jan Krejčí, MBA
zástupce starosty MÈ Prahy 1 za TOP 09
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TÉMA

Pěšky po Praze 1
Protože se většina
mých aktivit nachází
na území Prahy 1
a blízkého okolí,
zvyknul jsem pohybovat se po tomto
prostoru pěšky. Přestože vlastním automobil, kolo a tramvajenku, je to pro
mě nejlepší způsob
dopravy. Důvodů je
hned několik.
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Za prvé je to samotné centrum
èást hlavního mìsta, která mì
nepøestává fascinovat ani po 35
letech. Praha je prostì nádherné
mìsto a zachovaná historická architektura, památku, ulièky i atmosféra je jedineèná a neomrzí
se. V Èeské republice i v Evropì je
spoustu nádherných míst, ovšem
málokde mùžete najít na tak velkou
oblast, která nikdy nebyla znièena,
vypálena èi asanována a mísí se
v ní architektura nìkolika staletí. To
je mimo jiné dùvod, proè stále objevuji pro mì nová místa, jako jsou
tøeba dvory, prùchody nebo zahrady ve vnitroblocích domù, okolo
kterých jsem pøedtím hodnìkrát
prošel, aniž bych si jich všiml.
Pozitivem pohybu pìšky v Praze 1 je efektivita. Nejenže je to
velmi èasto nejrychlejší zpùsob
dopravy, protože nemusím èekat
na MHD nebo hledat místo k parkování, ale pomáhá mi to udržovat
si trvalý pøehled, co se v Praze 1
dìje. Jakožto èlen komise obecního majetku a územního rozvoje si
mùžu ovìøovat stav prostor pronajatých mìstskou èástí, pøípadnì
stavebních projektù na jejím území.
Mùžu také prùbìžnì sledovat stav
na ulicích i bezpeènost. Prahu 1
navštíví dennì cca 250.000 lidí (lidé
dojíždìjící za prací, turisté nebo návštìvníci z jiných mìstských èástí).
S tím jsou samozøejmì spjaty i negativní jevy, ať už je to vyšší koncentrace dopravy, noèních podnikù, ale i bezdomovcù, prostituce èi
dealerù drog. Andrej Babiš z hnutí
ANO vidí Prahu 1 jako „obvod plný
odpadkù, narkomanù, bezdomov-

cù a prostituce“. Mìl by si jí projít poøádnì. Samozøejmì je stále
co zlepšovat a radnice Prahy 1 na
tom neustále pracuje. Za asistence
Policie ÈR a úøadu MÈ jsou „noèní podniky“ v ulici Ve Smeèkách
pravidelnì kontrolovány a zlepšení
situace v této oblasti urèitì pomohlo i zøízení nové služebny Mìstské policie. MÈ Praha 1 dokázala
vlastními prostøedky vykompenzovat úbytek odpadkových košù
magistrátu hl.m. Prahy a ze svého
rozpoètu zajišťuje i nadstandardní
úklid ulic. Centrum mìsta pøitahuje
i bezdomovce a narkomany, ovšem
pohybujeme se v demokratickém
právním øádu a nemùžeme tyto
osoby tak nìjak po stbácku naložit a odvést nìkam jinam. Na rozdíl
od doby komunistické totality mùže
veøejná moc, jejímž pøedstavitelem
je i mìstská èást, èinit pouze to, co
jí zákon pøímo umožòuje a naopak
obèanùm umožòuje èinit vše, co
zákon nezakazuje. Pokud by nám
chtìl nìkdo pomoci napøíklad pøijetím legislativy upravující prostituci, domovské právo nebo pohyb
vozítek Segway, velice rádi to uvítáme.
Dalším dùvodem, proè rád chodím pìšky, je pøímý kontakt s lidmi.
Žiju v centru celý život, chodil jsem
zde do školy, pracuji tady. Setkávání s pøáteli, známými nebo kolegy na ulici je pro mì vždycky pøíjemným potvrzením, že Praha 1 je
místem pro život. Není to ani skanzen, ale ani špína, jak se nám nìkdo snaží namluvit. Když jsem byl
minulý víkend oddávat a pøecházel
jsem mezi jednotlivými obøady, po-

Vlastní nohy jsou v centru nejlepším dopravním prostředkem.

tkal jsem na Starém Mìstì našeho
pana starostu Lomeckého, který
šel za tím samým úèelem opaèným
smìrem. Utvrzuje mì to v tom, že
podobný pøístup a vztah k místu
kde žijeme je to, co nás v TOP 09
Praha 1 spojuje pøi práci pro naši
mìstskou èást.
Pìší doprava v souèasnosti tvoøí
asi ètvrtinu veškeré dopravy oby-

vatel v hlavním mìstì. Co mùžeme
ještì pro chodce v Praze 1 udìlat?
Zrevitalizovat veøejná prostranství,
jako je Václavské námìstí a umožnit pìším komfortní pohyb, pøesunout dopravu v klidu z ulic do garáží
a tím navrátit ulièní prostor obyvatelùm a návštìvníkùm a v souèinnosti s ostatními samosprávami
pøesunovat automobilovou dopra-

vu mimo centrum bez negativních
omezení pro jeho obyvatele. Je to práce, kterou
jsme již zapoèali, a doufáme, že ji budeme moci
i dokonèit.
Mgr. Filip Kračman
zastupitel Prahy 1 za TOP 09,
pøedseda komise Územního rozvoje Prahy 1

21

KURZ SEBEOBRANY S BEDŘICHEM RÝČEM

8

MALEBNÁ, ALE ZÁLUDNÁ ULIČKA...

Sečné a bodné zbraně jsou (mimo střelné zbraně) nejnebezpečnějším
ejnebezpečnějším nástrojem k útoku. Důležitější než zbraň samotná
jsou však dispozice útočníka: fyzické, psychické a technické.
echnické. V každém případě je rozdíl mezi profesionálem ze speciálních
jednotek a laikem, který se domnívá, že dokonale ovládá
vládá svou kudličku. Nikdo nepochybuje o tom, že sebedokonalejší zbraň
v rukou ignoranta je neúčinnou, zatím u dobrého bojovníka
jovníka jsou vysoce účinné i holé ruce.
1

2

9

3

10

Ruku s nožem přitáhneme k sobě,
abychom jí znemožnili další pohyb.

Pravá noha mu připomene tvrdým
tvrdý
kopem do rozkroku, že nemá
obtěžovat slušné lidi...
Příjemná procházka, když ale...

...nenápadný člověk
lověk překazí vaši
pohodu a náhlee vás uchopí za
...
rameno a otočí...

4

...následuje odebrání nože vyvrácením proti palci.

11

5

Útočník vytáhne nůž, který míří
do našeho břicha, ale rychlým
blokem a zároveň tvrdým úderem
do brady útočníka vyřadíme.

...hlavu útočníka vychýlíme do
strany a do předklonu...

7

Jeho solar plexus
us zasáhneme
kolenem.

12

S odebraným nožem
nože provedeme
strhnutí na zem, kde
k je použita
páka na ramenní kkloub.

Okamžitě přichází
hází druhý tvrdý
úder do hlavy, který mu ruší
myšlenku...

6
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...rychlou reakcí
odrazíme
úchop
a odstrčíme
od sebe.

Dokončené strhnutí na zem.

13

Odebraný nůž schováme
sch
jako
ppředmět
př
edmět doličný...
doličný..

14

...a po akci přivoláme policii!
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DOPRAVA

Cyklisté a park Kampa
V minulých dnech
vyvolalo širokou diskusi nové opatření
v parku Kampa, kde
musí cyklisté sesednout z kola a zákaz se
týká i jezdců na vozítku Segway, kterým
Ministerstvo dopravy
ČR přisoudilo statut
chodce.
Pominu-li, že v této souvislosti
jsem v nìkterých e-mailech cyklistù korunován na vola, dementního èlovìka, idiota a soudruha,
pøièemž tyto výlevy vypovídají
podle mého spíše o pisatelích,
vnímám rozhoøèení cyklistù, kterým se toto nové omezující opatøení nelíbí.
Nikdo z nás nemá rád zákazy
a omezení a jejich zásadní nesouhlas tak do urèité míry chápu. Vìøte však, že ke zmìnì dopravního
režimu v prostoru parku Kampa
jsme se dlouho rozhodovali. K tomuto kroku nás však doslova pøinutila situace, kdy nìkteøí cyklisté
zcela bezohlednì a nebezpeènì
klièkují mezi chodci a vytváøejí tak
situaci, která eskalovala až k realizaci omezovacího opatøení. Není
výjimkou, že lidem na ulicích, kteøí vycházejí z domovních vchodù,
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Původní dopravní značka ohledně cyklistů...

vystupují z aut nebo se prostì
jen procházejí bezohlední cyklisté, pokud se nìkdo ohradí proti
jejich bezohledné jízdì, nadávají
a vyhrožují. A ruku na srdce. Když
se podíváte kolem sebe, chování
nìkterých bezohledných a èasto
i agresivních cyklistù, a že jich
není málo, kteøí jezdí zcela bezostyšnì po chodnících, pøestože je
to pøíslušným silnièním zákonem
o provozu na komunikacích zakázáno, vede nutnì k tomu, že se
na nás se svými èetnými stížnostmi obrací velké množství našich
ostatních spoluobèanù i návštìvníkù naší pøekrásné èásti Prahy
a naší povinností je na tuto situaci
reagovat. Naprosto bìžná je situace, kdy se na vozovce vytvoøí
fronta vozidel a cyklista jedoucí
dosud spoøádanì pøejede s kolem na chodník a zcela v rozporu
s pøedpisy pokraèuje v jízdì mezi
chodci.
Doprava na území pražské památkové rezervace je vyváženým
systémem, ve kterém musí spolu
rovnovážnì vyjít všichni úèastníci
dopravy. Mìstská hromadná doprava pøedstavuje 43 % podílu,
automobilová doprava 32 %, pìší
23 % a cyklisté 2 %. Je pøece
nanejvýš zøejmé, že nemùžeme
stranit jedné skupinì na úkor jiné
a vždy hledáme optimální míru
vyváženosti mezi jejich vzájemným soužitím.
Logicky pìší a cyklisté jsou dopravnì v nevýhodì, neboť nemají
žádné ochranné prvky, jako mají
ostatní úèastníci dopravy. 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 cyk-

listy 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. Musím zdùraznit, že
centrum mìsta skuteènì nemùže
být žádným eldorádem cyklistiky.
Zejména v úzkých ulièkách Starého Mìsta a Malé Strany nelze na
cyklostezky vùbec pomýšlet, navíc v širším centru existuje nìkolik
neuralgických bodù (zejména køižovatek), jejichž dopravní øešení

...nahrazuje nové značení.

je v pøímém rozporu s požadavky
na celistvou celomìstskou cyklostezku.
Centrum mìsta je pražskou památkovou rezervací a pøevážná
èást ulic vznikala ve støedovìku.
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. Úzké ulice
nejsou pøíliš vhodné ani pro individuální automobilovou dopravu,
nicménì musíme respektovat 32
% podílu na dopravì. Je samozøejmé, že naší cílem v budoucnu bude také omezení prùjezdu
automobilù centrem i pøenesení
místa pro jejich parkování pod
zem. To však vyžaduje mnohem
delší pøípravu a i realizace zámìrù
je mimoøádnì finanènì nároèná.
V souvislosti s otevøením komplexu Blanka se pøedpokládají, po
cca pùlroèním vyhodnocení jak
se doprava v okolních èástech
mìsta zachovala a po mìøení její
intenzity, dopravní úpravy.
Nemáme nic proti slušným cyklistùm, kteøí respektují dopravní
pøedpisy a pohybují se na území
naší mìstské èásti a pokud mezi
nì patøíte, pak nezbývá než se
vám za nezbytná omezující opatøení v parku Kampa omluvit. Cyklisté však mohou tìch cca 400
m pøes park Kampa pøejít pìšky
a kolo vést. Jsem názoru, že se
jim nic mimoøádného nestalo než
to, že v jedné z mála klidových
zón Malé Strany sesednou z kola
a projdou parkem. Cesta jim bude
trvat cca 8 minut, pøièemž na kole
by parkem projeli za cca 3 minuty. Snad tìch 5 minut rozdílu stojí
za klidné soužití cyklistù a pìších.
Rozumní to jistì pochopí.

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

GLOSA

Radnice: partner společenství
vlastníků jednotek
Mìstská èást ve vztahu ke spoleèenství vlastníkù vystupuje ve
trojí roli: zaprvé jako øádný èlen SVJ
z titulu svého majetkového podílu;
zadruhé jako samospráva (poskytování grantu na obnovu domovního
fondu apod.); zatøetí z titulu výkonu
pøenesené èinnosti jakožto orgán
státní správy (napø. stavební úøad).
V první roli je žádoucí, aby MÈ vy-

stupovala v rámci spoleèenství
stejnì jako kterýkoliv jiný èlen a zasahovala do chodu domu zcela výjimeènì. Ve druhé, samosprávní, roli
má radnice podporovat spoleèenství
poradensky a finanènì (granty) tak,
aby samotné fungování SVJ bylo
bezproblémové a aby bylo možné
jednodušeji opravovat a rekonstruovat vlastní domy. A ve tøetí roli se

PROSADILO SE:

PŘIPRAVUJEME:
•

•
•
•
•
•
•
•

Granty na ochranu kulturního dìdictví pro obnovu drobných architektonických prvkù;
Granty na opravu domovního fondu v roce 2014;
Bezplatný pronájem dvorù (výpùjèky), které
funkènì souvisí s domem;
Prodej dvorù, které jsou funkènì spojené s domem za zvýhodnìných podmínek;
Pronájmy nebytových jednotek pro potøeby
spoleèenství v cenì fondu oprav;
Bezplatná publikace pro SVJ k problematice Nového obèanského zákoníku;
Dotazník ke spolupráci SVJ se zamìstnanci majetkové správy (www.praha1.cz/svj).

Za úèelem zkvalitnìní služeb Odboru technické a majetkové správy bychom rádi vìdìli, jakým zpùsobem
s vámi jednotliví pracovníci jednají, jak jsou vstøícní a zda
vám pomohli s vyøešením vaší žádosti èi problému. Bez
zpìtné vazby od vás mùžeme jen stìží zlepšit jednání
úøadu navenek. Domníváme se, že úøedník má být obèanovi partnerem a nikoliv osobou nadøazenou. Vìøím, že
mnoho úøedníkù tím partnerem již dnes je. Proto se obracíme na vás, všechny zástupce SVJ a nájemníky bytù
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zástupci spoleèenství nezbytnì setkávají s èástí úøadu, na kterou nemá
politická reprezentace ze zákona pøímý vliv – se státní správou (stavební úøad, doprava – zábor veøejného
prostranství, životní prostøedí).
Co se tedy pro spoleèenství
v uplynulém volebním období podaøilo prosadit a co bychom rádi
v období nadcházejícím?

•
•
•
•
•

•

Granty na opravu domovního fondu každý rok –
díky odpovìdnému hospodaøení TOP 09 bude možné granty vypisovat pravidelnì;
Vypíšeme granty na zvyšování zabezpeèení domu
– bezpeèný vstupu, videotelefony, kamery atd.;
Prodej garáží spoleèenstvím vlastníkù;
Bezplatná právní a technická poradna pro èleny
výboru spoleèenství;
Prodej volných nebytových prostor SVJ za zvýhodnìných podmínek;
Zajistíme nabídku úvìrù (i refinancování) a pojištìní pro spoleèenství u bank a pojišťoven s cílem výrazného zlevnìní tìchto služeb pro spoleèenství;
Pravidelné bezplatné pøednášky odborníkù z oblasti správy majetku a práva pro èleny výboru SVJ.

i nebytových prostor, abyste pøispìli svými zkušenostmi
a pomohli nám zlepšit úroveò komunikace
úøadu s obèany.
Anketa bude vyhlašována každým rokem,
aby bylo možné vyhodnocovat, zda jsme pøijali správná opatøení.
Tomáš Macháček
zástupce starosty Prahy 1 za TOP 09

S ÚSMĚVEM
JDE VŠECHNO LÍP
Docela jsem se musel
dost pousmát, když jsem
si pøed nedávnem pøeèetl
„postesknutí“ pana ministra financí, jak je všude
v centru Prahy špína, hluk,
drogy, prostitutky, bezdomovci atd. Bohužel ovšem
trošku zapomnìl na to
– jako politický nováèek –
co v tomto smìru lze a co
nelze udìlat proto, aby se
to zlepšilo. Mìstská èást
Praha 1, v èele s pracovitým a zásadovým starostou panem Ing. Oldøichem
Lomeckým, urèitì dìlá co
mùže, ale mùže dìlat jen
to, co jí platná legislativa
a zákony umožòují.
A tak nám vážení poslanci a vládo, pojïte pomoci tyto zákony zmìnit,
abychom mìli volné ruce
a mohli jsme alespoò nìco
z tìch nešvarù a problémù zmìnit. My o nich víme
a víme i jak by se daly øešit.
Jinak je to totiž jen bohapusté pøedvolební tlachání,
kterým zakrýváte, že zde
v Praze 1 nemáte žádné
kvalitní kandidáty a to je
velmi nekorektní a nekulturní.
Pojïme z vlády o stupínek níže, na pražský
magistrát, který si také

Autor glosy Zdeněk Barták je hlavně autorem skvělých skladeb.

dìlá svá rozhodnutí podle
svých pøedstav, vùbec je
s mìstskými èástmi Prahy
nekonzultuje a nerespektuje jejich pøipomínky. Nerespektuje ani jejich názory
nebo nápady a chová se
tak jako pravý monarcha.

Zapomíná ovšem na to, že
vše nejde øešit plošnì, protože každá mìstská èást
má jiné problémy i starosti
a svìte div se, taky svoje
obèany.
Je tøeba se smíøit s tím,
že Praha 1 je prostì vel-

mi výjimeènou mìstskou
èástí, èehož jsme si všichni dobøe vìdomi a velmi
si toho vážíme. Je to náš
historický klenot, který se
musí hýèkat a chovat se
k nìmu s patøiènou úctou
a elegancí. Proto musí mít
vedení mìstské èásti Praha 1 odpovídající možnosti
a pravomoci øešit si svoje
starosti a problémy sama,
bez rozhodování úøedníkù
magistrátu, kteøí jsou zcela
odtrženi od reality.
Mnì osobnì, jako zastupiteli mìstské èásti
Praha 1, pøedsedovi kulturní komise, pomìrnì
vytíženému oddávajícímu,
ale také jako snad úspìšnému hudebnímu skladateli mnoha hitù a muzikálù,
ale také kultovního seriálu
Zdivoèelá zemì, držiteli dvou asijských Oskarù,
pøedsedovi Cen Thálie,
ale hlavnì èlovìkovi – mnì
prostì vadí kromì výše
uvedených vìcí to, že se
navzájem neumíme pozdravit, podívat do oèí,
hezky se usmát, podìkovat... prostì – slušnì se
k sobì chovat, pojïme to
zkusit zmìnit a zapamatovat si, že – S ÚSMÌVEM
JDE VŠECHNO LÍP.
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Vážně nevážně
DEVELOPERA A JEHO ODPÙRCE SPOJILO VOLEBNÍ TAŽENÍ
Komunální volby jsou dùkazem, že politika obèas umí usmíøit nesmiøitelné: na jedné kandidátce
se nìkdy sejdou lidé, kteøí spolu v minulosti svádìli tvrdé boje, a i dnes by si jinak jen horko tìžko
sedli za jeden stùl. Pøíkladem je celopražská kandidátka Trojkoalice pro Prahu, kterou tvoøí KDU-ÈSL, Starostové a nezávislí a Strana zelených.Volièùm se na ní nabízejí tak politicky rozdílné
osobnosti, jako napøíklad bývalý starosta Prahy 1 za ODS Petr Hejma (za STAN), pøedseda pøedstavenstva developerské spoleènosti Multiprojekt Group, který se na listinì sešel s místostarostou
Prahy 3 Matìjem Stropnickým (SZ), jenž vyhlásil developerùm válku podobnì jako jeho stranický
kolega a lídr celé kandidátky Petr Štìpánek. A co víc: do zastupitelstva mìstské èásti Praha 4
kandiduje za Trojkoalici coby nezávislá také Adéla Gjurièová. Je pøedsedkyní hnutí Náš Bráník,
které pøed tøemi lety zabránilo Hejmovì developerské spoleènosti vybudovat projekt Obytný soubor Bráník: šlo o novou ètvrť, která poèítala se ètyømi osmipatrovými domy...
...„Kandiduji jako nezávislá, ale dlouhodobì spolupracuji se Stranou zelených. Jedním z našich
koalièních partnerù je STAN, a pan Hejma starosty pøesvìdèil, že je jakýmsi skautem mezi developery. Nebudu zastírat, že mám jiný názor, a pokoušela jsem se ho ventilovat i v koalici,“ øekla
Právu Gjurièová. Ještì tvrdší je Stropnický. „Pan Hejma se do zastupitelstva hlavního mìsta nedostane. To je pro mì rozhodující, abych ho strpìl,“ øekl Právu. A podobná slova zvolil i lídr Štìpánek. „Øeknu vám to takhle: já a pan Stropnický (11.) jsme na volitelných místech, a pan Hejma je
na nevolitelném místì (26.). Bráníme Prahu proti developerùm,“ uvedl pro Právo Štìpánek.

Pražský kurýr
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To v „menších“ volbách do zastupitelstva Prahy 1 si Hejma pojistil volitelné místo.
Je dvojkou ponìkud jiné kandidátky: KDU-ÈSL, Starostù a nezávislých (bez strany
zelených – tu pro zmìnu v Praze 1 novì sponzoruje Kateøina Klasnová). Jednièkou
kandidátky je spisovatelka pohádek Alena Ježková. Na obou protagonistech pøedvolební frašky je nejvíce legraèní, jak se zaklínají frázemi o obèanské spoleènosti,
sousedské pospolitosti apod. – Ježková pøitom pracovala jako øeditelka odboru public relations pražského magistrátu (nebyla to nakonec ona, kdo bývalému primátorovi Nìmcovi poradil, aby v dobì povodní, nìkolik hodin pøed zatopením metra,
pronesl slavný výrok, že situace je výteèná?). Hejma je proti tomu èlenem neblaze
proslulé developerské rodiny, která pøed lety øádila v Praze 4. Jestli takhle vypadají
reprezentanti obèanské spoleènosti, tak se nebožtík pan prezident Václav Havel
musí obracet v hrobì. Ostatnì, i jeho jménem se Hejma nestoudnì ohání v jakémsi PR dotazníku. Najde se nìkdo soudný, kdo jim na jejich licomìrné øeèièky skoèí?

Detektivní a politický libero Vít Bárta si s politikou
nedá pokoj ani po tom, jak katastrofálnì dopadl
vstup jeho Vìcí veøejných do Strakovy akademie.
V Praze 1 nyní kandiduje hnutí Zelená pro Prahu 1.
Hnutí o sobì tvrdí, že je „spolkem lidí bydlících v Praze 1, kteøí by byli rádi, kdyby se vlastnì vùbec nemuseli sejít“. Kdo by hádal, že lídrem hnutí je Bártova
manželka Kateøina Klasnová, které už se jeden „zápich“ v komunální politice podaøil, získává bod. Èleny
hnutí prý svedly dohromady rùzné kauzy – prodej
domu na Václavském námìstí i s nájemníky Ivo Rittigovi, hluk a nepoøádek v ulicích zpùsobený prùvody
opilcù na pub crawlu, èerná stavba domu v Úvozu
a dlouhodobý pronájem domu Na Poøíèí, kvùli kterému Praha 1 pøichází o desítky milionù. Mezi údajnì
nezávislými kandidáty figuruje mimo jiné i druhdy
létající Èestmír, bývalý herec Lukáš Bech. V politických kuloárech bìží zprávy, celkem pochopitelné,
že finanèním hybatelem hnutí je manžel Klasnové Vít
Bárta.

Pražský kurýr
A pøesnì o tom to je! Staèí hodit lano
nìkolika idealistùm (tito naivkové
samozøejmì musejí mít nad sebou
dohled dostateènì bezskrupulózních
kádrù!), uplést z objektivních problémù
snùšku polopravd a lží, nasypat do
toho peníze nìjakého hodného strýèka, který se skrývá v zákulisí – a volební subjekt „posledních spravedlivých“
je hotov!
Ostatnì tento model platí i pro již zmínìný slepenec pohádkáøky Ježkové
a developera Hejmy...

Pražský kurýr

Za ANO budou v komunálních volbách v Praze kandidovat i celé rodiny. Hnutí tím øeší nedostatek svých
èlenù, kterých má v hlavním mìstì pouze 222. Dalších více než 1 800 zájemcù v metropoli stále èeká
na vstup... Do zastupitelstev je pøipravena proniknout
napøíklad rodina významného sponzora ANO Zdeòka
Øíèaøe, který loni daroval Babišovu hnutí prostøednictvím své spoleènosti rovný milion korun. Sám Øíèaø
kandiduje se ženou na chvostu kandidátky v Praze 1.

Na skuteènost, že ANO je nejen ideovì, ale i personálnì zoufale prázdné, upozoròují média již celé mìsíce.
Ostatnì, Andrej Babiš se ani netají tím,
že komunální volby jsou pro jeho hnutí
druhoøadé... Jde o navýsost originální
pojetí politiky – všechny ostatní strany
totiž dobøe vìdí, že právì komunál jim
„vychovává“ budoucí poslance... Známé
rèení „každý pìšák nosí v torbì maršálskou hùl“ v ANO evidentnì pøemìnili na
„každý náš kámoš mùže být maršálem“.
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CIZINCI A VOLBY
Pražský kurýr

Že je ANO v Praze 1 ponìkud mimo, svìdèí i nìkteré jejich programové priority pro naši mìstskou
èást: „Prosadíme, aby mohli policisté a strážníci
razantnìji zasáhnout proti bezdomovcùm a žebrajícím, skrze pøijetí nových vyhlášek, pøípadnì
úprav již stávajících .“

Praha 1 po celé ètyøi roky velmi aktivnì pøipomínkovala mìstské vyhlášky,
do mnoha z nich sama navrhla pasáže týkající se centra a života v nìm.
Øadu vìcí však nedokázala prosadit
– zkrátka kvùli tomu, že „páni nahoøe“ to nepovažovali za dùležité. Lidé
v ANO si mohli pøed volební kampaní
zjistit alespoò to, že Praha 1 nemùže
sama vydat ani jednu vyhlášku...

A jako ve správné
FAY ADENSAMOVÁ
pohádce se na závìr
pøenesme dramatickým
obloukem opìt k lidem,
kteøí tady žijí pod laskavým vedením
paní Ježkové: „Nacházíme se ve Spálené ulici, jejíž dominantou se za poslední mìsíce stala budova

zvaná Quadrio. Øeknìme, že je to takový pøedstavitel soudobého trendu pøedimenzovaných zástaveb. Díky tìmto stavbám mizí veøejná prostranství a nevím jak vy, ale já
osobnì takovýchto budov do budoucna tolik nechci. Obávám se, že budou pøibývat.
Chtìli byste i vy do budoucna, aby takovýchto staveb bylo více? Zmizelo veøejné prostranství, které mohlo sloužit obèanùm Prahy 1 a aè zde budou nìjaké luxusní rezidence, ty obèanùm Prahy 1 sloužit nebudou, nebo si myslíte, že ano?“

Pražský kurýr
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Naprosto s vámi souhlasíme, paní Adensamová. Také se obáváme, že
takovýchto staveb mùže být v budoucnu více. A to v tom pøípadì, že do
zastupitelstva bude opìt zvolen Petr Burgr (shodou okolností je to „trojka“
vaší kandidátní listiny – hned za pohádkáøkou Ježkovou a developerem
Hejmou), který byl èlenem Rady mìstské èásti Praha 1 v únoru roku 2005,
kdy byl schválen materiál nazvaný „Stanovisko Rady MÈ Praha 1 k projektu
k územnímu øízení Copa Centrum Národní, k.ú. Nové Mìsto, Praha 1“, a to
v následující podobì: Rada MÈ Praha 1 nemá námitek proti realizaci projektu Copa Centrum Národní, k.ú. Nové Mìsto, Praha 1. Jak známo, Copa
Centrum se bìhem stavby pøejmenovalo na Quadrio; Petr Burgr si naštìstí
své jméno i pøíjmení ponechal, takže víme, kdo dal výstavbì Quadria zelenou. Co s tím Petrem Burgrem teï udìláte, paní Adensamová?

TADY JSTE TEĎ DOMA, PŘIJĎTE VOLIT!

01
Je vám 18 let? Máte sice státní
občanství jiného státu Evropské unie,
ale jste v Praze 1 přihlášen(a)
k trvalému nebo přechodnému
pobytu?

04
Zvolte si ty,
kteří budou po příští čtyři roky
přímo ovlivňovat Váš život!

THE ELECTIONS
Voting of foreign nationals in the elections to the Prague City Assembly and the Municipal District Council of
Prague 1.
WHO MAY VOTE?
Pursuant to the provision of § 4, paragraph 1 of the
Act No. 491/2001 Coll., on Elections to Municipal Councils and Amendments to selected other Acts, as amended
by subsequent regulations, the right to vote to municipal
councils is also entitled to the foreign national, who, on
the day of the elections, reached the minimum age of 18
years, on the day of the elections he or she is registered in
a permanent or temporary residence in the given municipality and to whom the right to vote is granted under an international treaty, which is binding for the Czech Republic
and which was published in the Collection of International
Agreements. Thus the right to vote to the municipal council
is entitled to every national of the European Union, who,
at the same time, fulfils the condition of age and a permanent or temporary residence in the municipality. The
EU member states: Belgium, Bulgaria, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Ireland, Italy, Cyprus,

02

Pokud jste odpověděl(a) „ano“,
přijďte 10. a 11. října 2014
zvolit nové
zastupitele
Městské části
Praha 1!

03

Jediné, co musíte pro
uplatnění svého volebního práva
učinit, je zapsání do dodatku stálého seznamu
voličů, a to do 8. 10. 2014 do 16.00 hod.
v Odboru občansko-správních agend Úřadu
MČ Praha 1, oddělení správního řízení,
detašovaném pracovišti ve
Vodičkově 32, Praha 1,
tel.: 221 097 397.

VOLBY
Hlasování cizích státních pøíslušníkù ve volbách do Zastupitelstva hlavního mìsta Prahy a Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1.
KDO MÙŽE VOLIT?
Na základì ustanovení § 4
odst. 1 zákona è. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, má
právo volit do zastupitelstva obce
i státní obèan jiného státu, který
v den voleb, dosáhl vìku nejménì
18 let, je v den voleb v této obci
pøihlášen k trvalému nebo pøechodnému pobytu a jemuž právo
volit pøiznává mezinárodní úmluva,
kterou je ÈR vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv. Tudíž právo volit do zastupitelstva obce má každý obèan Evropské unie, který zároveò splòuje
podmínku vìku a trvalého èi pøechodného pobytu v obci. Èlenské
státy EU: Belgie, Bulharsko, Èeská republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maïarsko, Malta, Nìmecko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Øecko, Slovensko,
Chorvatsko, Slovinsko, Španìlsko,
Švédsko, Velká Británie
K tomu, aby mohl obèan Evropské unie své právo volit do
zastupitelstva obce realizovat, je
n u t n é, aby požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu volièù.
CO MÁM TEDY UDÌLAT PRO TO,
ABYCH MOHL VOLIT?
V souladu s ustanovením §
28 odst. 1 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí zapíše obecní úøad volièe, který není státním
obèanem Èeské republiky, na jeho

Lithuania, Latvia, Luxemburg, Hungary, Malta, Germany,
Netherlands, Poland, Portugal, Austria, Rumania, Greece,
Slovakia, Croatia, Slovenia, Spain, Sweden, Great Britain.
In order for the EU national to be able to exercise his
right to vote to the municipal council, it is n e c e s s a r y
for him or her to apply to be entered to the appendix of the
permanent list of voters.
WHAT SHALL I DO TO BE ABLE TO VOTE?
In accordance with the provision of § 28 paragraph 1
of the Act on Election to Municipal Councils the municipal
authority registers the voter, who is not the national of the
Czech Republic, at his or her own request, in the appendix
of the permanent list of voters, provided this voter proves
the state citizenship of some of the European Union state
and registration of permanent or temporary residence in
the given municipality.
WHERE AND TILL WHEN MAY I REGISTER TO BE ABLE
TO VOTE?
You may ask for the entry on the permanent list of voters whenever until its closing which takes place two days
prior to the elections i.e. no later than at 4 PM, Wednesday
on 8th October 2014, at the detached workplace of the
Municipal District of Prague 1, Odbor obèansko správních

vlastní žádost, do dodatku stálého
seznamu volièù, jestliže tento voliè
prokáže státní obèanství nìkterého státu Evropské unie a pøihlášení
se k trvalému nebo pøechodnému
pobytu v obci.
KDE A DO KDY SE MOHU PØIHLÁSIT, ABYCH MOHL VOLIT?
O zápis do dodatku stálého
seznamu volièù je možno žádat
kdykoli až do jeho uzavøení, ke
kterému dochází dva dny pøede
dnem voleb, tj. do støedy 8. øíjna
2014 do 16.00 hod. na detašovaném pracovišti Úøadu mìstské
èásti Praha 1, Odbor obèansko
správních agend, oddìlení správního øízení, Vodièkova 32, Praha 1
(pí Novotná, pí Sodomková – tel.:
221 097 572, 221 097 397).
Po prokázání totožnosti a trvalého èi pøechodného pobytu
na území Mìstské èásti Praha 1
budete zapsán do dodatku stálého seznamu volièù pro volby do
zastupitelstev obcí.
UŽITEÈNÉ ODKAZY ÈI INFORMACE
Užiteèné odkazy a další informace týkající se voleb do Senátu
Parlamentu ÈR, voleb do Zastupitelstva hlavního mìsta Prahy
a Zastupitelstva Mìstské èásti
Praha 1 naleznete na webových
stránkách Úøadu mìstské èásti
Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY.
V pøípadì jiných dotazù se
mùžete obracet na Odbor obèansko správních agend, oddìlení
správního øízení Úøadu mìstské
èásti Praha 1, buï osobnì – detašované pracovištì Vodièkova
32, Praha 1 (2. patro) v úøední
dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod.
nebo telefonicky 221 097 397,
221 097 190 (Bc. Ruèka, pí Sodomková, pí Novotná).

agend, oddìlení správního øízení (the Department of the
Civil Law Administrative Duties, the Section of Administrative Proceedings), Vodièkova 32, Prague 1 (Ms. Novotná,
Ms. Sodomková, tel.: 221 097 572, 221 097 397).
After proving your identity and permanent or temporary residence in the territory of the Municipal District
of Prague 1 you will be registered in the appendix of the
permanent list of voters to the municipal councils.
USEFUL LINKS OR INFORMATION
You will find the useful links and other information related to the elections to the Senate of the Parliament of
the Czech Republic, to the Prague City Assembly and the
Municipal District Council of Prague 1 on the web pages
of the Municipal District Office of Prague 1 www.praha1.cz
under the section VOLBY (ELECTIONS)
In the case of other questions you could turn to Odbor obèansko správních agend, oddìlení správního øízení
(the Department of the Civil Law Administrative Duties, the
Section of Administrative Proceedings) of the Municipal
District Office of Prague 1, either personally – the detached workplace at Vodièkova 32, Prague 1 (2nd floor) on
office days: Mon, Wed, from 8 AM to 7 PM, or by phone
221 097 397, 221 097 190 (Bc. Ruèka, Ms. Sodomková,
Ms. Novotná).
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A zase stejná odrhovačka
Tak a je to tady! Blíží
se volby a všichni
vystartujeme do
volební kampaně.
Jenže někdo se snaží
opravdu říkat a slibovat jen to, co je fakticky reálné a někdo
holt ne. Já se řadím,
k té první skupině!
Tak, jak se píše v èasopise ODS
Jednièka, že nám pøenechali školy
ve vynikajícím stavu a se spoustou projektù do budoucnosti zase
je jen èásteèná pravda. Školství
v Praze 1 prý dokonce i momentálnì stagnuje. No jak si to tedy
máme vysvìtlit? Je to jednoduché.
Jediné projekty o kterých oficiálnì vím, jsou jen a jen o vybavování
novou technologií, jako napøíklad
slib kandidátù ODS, kteøí øíkají, že
pokud se opìt dostanou na radnici Prahy 1, tak koupí za mìstské
peníze tablety všem žákùm našich
škol. Informovaní možná již teï
kroutí hlavou. Jen pro ty ostatní by
se jednalo o položku kolem dvaceti milionù korun (poèet žákù v Praze 1 se pohybuje kolem 2 300).
To ale není všechno! Nestaèí jen
tablet, protože k tomu dìti na výuku potøebují i speciální programy,
uèitelé dostateèné školení apod.
Další zajímavostí je, že si prý tablety budou moci dìti nosit i domù.
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To mi je tedy pìkná zodpovìdnost!
Tak si asi dovedete všichni pøedstavit, kam by se asi celá ta èástka
mohla vyšplhat.
Ale pojïme dál. Další vìc, kterou uvádí ODS ve své volební
kampani, je to, že by ráda zøídila
Dùm dìtí. No je mi to velmi líto,
ale zaspala! My už ho máme. Tedy
ještì není hotový, ale již si mùžeme øíkat, že je to realita. Dùm stojí v ulici Truhláøská, pøipravuje se
rekonstrukce a koncepce provozu je prakticky hotová. V každém
pøípadì tam jistì nebude hlavnì
tìlocvièna a horolezecká stìna,
vèetnì høištì (tady cituji jednu
z kandidátek ODS). Ty již má skoro
každá naše škola, tedy tìlocvièny
a plnohodnotná høištì urèitì. Moje
pøedstava je daleko originálnìjší
a hlavnì bych chtìla poskytnout
dìtem z Prahy 1 nìco, co ještì
nemají, nebo alespoò ne všude.
Bude tedy asi lepší nemrhat penìzi za vìci, které máme a pustit
se do zajímavìjších nápadù. Dùm
pro dìti, který si pøedstavuji, bude
mít krásnou zahradu s odpoèinkovou zónou, zahrádku bylinek
a altánek, kde si budou moci dìti
èíst knihy nebo poesie. Tøeba se
nám vejde i nìjaké domácí zvíøátko. V domì bude urèitì prostor na
ruèní dílny, tak aby všechny dìti
rozeznaly kleštì od šroubováku
a umìly napø. zatlouci obyèejný
høebík. Praktické vyuèování, dílny
nebo ruèní práce jsou i volebním
tématem TOP 09, protože ve školách tato aktivita prakticky zanikla.
Bude prostor na kroužky umìlecké, ale ne jenom ty obyèejné. Myslím tím i rùzné alternativní umìní,
divadlo, žurnalistiku a jiné. A to co

Školství v Praze 1 se po celé čtyři
roky zdárně rozvíjelo.

urèitì nebude chybìt bude malý
divadelní sál, který bude sloužit
také jako výstavní galerie. Dùm
bude dopoledne k dispozici i maminkám s malými dìtmi k nìjakým
aktivitám, tøeba pohybovým. V každém pøípadì toto není kompletní
nabídka a budeme vše dál rozšiøovat.
Pojïme k jídelnám. Tam zaèal
pan bývalý starosta nìjaký projekt
ve spolupráci s jednou známou
osobností z televize a odborníkem v oboru zdravého stravování v roce 2010, v dobì kampanì,
ale nìjak to rychle umøelo ještì
pøed volbami. Tento projekt nám
nikdo nepostoupil. Další kandidát
ODS komentuje námi prozatím
pøipravovanou a ještì nedodìlanou koncepci na školní stravování,
kde se jedná nìjak sjednotit naše
jídelny pod jeden subjekt, s tím,
že by se samozøejmì i nadále vaøilo v našich jídelnách a nic by se
odnikud nedováželo. Tato koncepce je ve fázi pøípravy již pøes
pùl roku v právní kanceláøi, která
pøipravuje tyto vìci pro mìstskou
èást a jak se ukázalo, není to úplnì jednoduchá záležitost. Máme
velmi pøísné a dùležité požadavky
(vždyť se jedná o stravování dìtí)
a proto je s tím opravdu hodnì
práce. Není to ale jediná varianta
a máme v zásobì i další možnosti,
jak zlepšit a nebo jen mít
modernìjší jídelny v tom
co nabízejí svým malým
strávníkùm.

Karolina Polverini
radní pro školství a mládež za TOP 09
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JAZYKOVÝ KOUTEK

ZAMYŠLENÍ

Ten náš jazyk, safraporte... Ještěže je tady Korte!
Babišovo ANO postavilo
svou kampaň v loňských parlamentních volbách na tom,
že nás řídí nemehla. Ale kdo
je to vlastně nemehlo? A co
jiné podobné ﬁgurky jako třeba pišišvor, šantala, škrhola,
nekňuba, nemrcouch, nemotora či nezbeda?
Slova z dotazu ètenáøe
lze rozdìlit na dvì skupiny: jsou to jednak výrazy
zaèínající záporkou ne-,
jež jsou vìtšinou expresivnì pejorativní a která
oznaèujeme jako negativa
tantum (slova v pouze záporné formì, nemající svùj
kladný protìjšek), a jednak
posmìšné nadávky. Zaèneme tìmi druhými.
„Pišišvor“ oznaèuje bezvýznamného èlovìka, který je neúspìšný pro svou
omezenost a hloupost.
„Pøenešťastný svìta tvor
Emanuel Pyšišvor“ (sic!)
se stal oblíbenou postavou
v seriálu ilustrovaného politicko-satirického týdeníku
Humoristické listy (vycházely v letech 1858-1941),
což byla satira na mìšťáky
a omezence – mimochodem: podle Karla Poláèka,
humoristy par excellence,
produkovaly humor spíše
k pláèi. Pùvod tohoto slova
je ne zcela jasný, má se za
to, že vzniklo zkomolením
z nìmeckého Spießbürger, jež má hanlivý význam
„šosák“, doslova „mìšťan
s kopím“ (už jen to mìla
být sama o sobì legraèní pøedstava). Pokud jde
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o první èást oné složeniny, my dnes užíváme slova
„špíz“ ve významu s mnohem libìjšími konotacemi.
„Šantala“ je oznaèení
èlovìka nevalného charakteru, tlachala, kterého nelze brát pøíliš vážnì. Pùvod
slova snad mùžeme hledat
ve francouzském chanter,
„(za)zpívat“, což má argoticky také význam „žvanit“
– a jsme u toho. A proè je to
a-kmen mužského rodu?
Tento typ jmen s pejorativním významem – máme
jich v dotazu více a je jich
v èeštinì mnoho dalších –
se vyskytoval již ve staroèeštinì.
Naproti tomu „škrhola“
je ryze èeský vynález: je to
postava hloupého ponocného z Fausta starého èeského loutkáøství, odvozenina od zvukomalebného
slovesa skøehotat (náøeènì škrhotat). Aktualizoval
ji Jiøí Suchý s Jiøím Šlitrem
ve stejnojmenné písni, kde
Škrhola øeší vosu na královì nose ranou holí, èímž je
rázem „po vose i po králi“.
A teï k té druhé skupinì. Babišovo zlopovìstné „nemehlo“ je pùvodnì
pøíznakovì relativnì neutrální slovo zajímavého
pùvodu. Málokdo by asi
v nìm dnes hledal pøíèestí
minulé støedního rodu ve
jmenném tvaru odvozené
od slovesa „moci“ (dnes
se podle Ústavu pro jazyk
èeský ÈSAV prý smí øíkat
také „moct“: nad tím se mi
však otevírá kudla v kapse

a nejradìji bych ji popadl
a šel dotyèný ústav vyøezat). Staroèesky „nemohlý“
byl bezmocný, nemohoucí
(nìco nemohl), protože se
nemohl pro slabost, nemoc
èi neobratnost pohybovat.
Z toho pak logicky vyplývá
význam „nemotora“, „nešika“. A proè se z „nemohlo“
stalo „nemehlo“? Je to celkem bìžný jev, spoèívající
v tom, že se po zániku základu slova ztratilo ponìtí
o jeho pùvodním koøenu
a kvùli zjednodušení výslovnosti došlo k hláskové
spodobì e-o v e-e.
„Nekòuba“ je expresivní slovo s nadbyteèným
ne-, oznaèuje málo podnikavého, neschopného,
pøihlouplého
èlovìka,
zkrátka mrťafu (o tom viz
níže). Náslovná skupina
kò- je typická pro hanlivá
slova (podobnì hò-, srovnej „hòup“). Je to odvozenina od slovesa „kòoubati
se s èím“, což znamená
„zdlouhavì dìlat“. Staèil
by ovšem „kòuba“, protože to však není bìžné
slovo, mohlo po vzoru
„nemluva“ vzniknout nelogické „nekòuba“.
„Nemrcouch“ je jednak neschopný, líný, málo
podnikavý èlovìk, jednak
muž, který se nemá k pohlavnímu styku. Základem je sloveso „mrcati
(ocasem)“, tzn. „kývavì
pohybovat“, odvozené od
staroèeského – ehm, ehm
– „mr*ati“ téhož významu, dnes ovšem výhrad-

nì v obscénním smyslu.
Odtud pochází také „mrcifousek“, tj. pøezdívka
toho, kdo pøi køivení úst
potrhává knírem, z èehož
je pak „mrťafa“.
Ve starší èeštinì se pomìrnì zøídka vyskytovalo
pøídavné jméno „motorný“ s významem „pohyblivý“, „obratný“, èastìjší
(a dnes jediné bìžné) je
záporné
„nemotorný“,
tj. „neohrabaný“, „neobratný“, „nešikovný“, a od
toho je náš „nemotora“.
Základem je sloveso „motati (se)“, „zmatenì se pohybovat sem a tam“, vrávorat“, -r- se tam dostalo
asi kontaminací (zkøížením) s latinským motorius,
„pohyblivý“.
K „nezbedovi“ máme
stále užívané pøídavné
jméno „nezbedný“, tj. „nevázaný“, „bujný“. Jeho
etymologický koøen bêdje etymologicky pøíbuzný s nìmeckým binden,
„vázat“, „poutat“, tedy
pùvodní význam byl „nespoutaný“
Tak to bychom mìli.
Ale jak znìl zaèátek toho
volebního hesla? „Jsme
schopný národ.“ A mne
pøitom napadá: o ktorom
národe
pán
Andrej Babiš
hovoril?
PhDr. Daniel Korte
poslanec za TOP 09,
èlen RO TOP 09 Praha 1

Koho (z)volit?
Občanská společnost je primárně chápána jako nepolitická dobrovolná
aktivita občanů. Její vazba na místní politiku a kvalitu politické
kultury je však hlubší, než by se mohlo zdát.
Obèanská spoleènost se v rùzných obmìnách vyskytuje v civilizovaném svìtì již od antiky. My jsme si užili
40 leté období, kdy tato forma „zábavy“ nebyla absolutnì možná. Dnes je naštìstí vše jinak. Pøesto je dobré
si uvìdomit, že pluralita politických názorù, demokracie
i obèanská spoleènost, jsou spojené nádoby. Existence obèanské spoleènosti je výkladní skøíní demokracie. Její podpora je výrazem síly, odpovìdnosti a úcty
k místním lidem a jejich svobodì.
V posledním volebním období mìly obèanské aktivity
mimoøádnou podporu ze strany starosty Oldøicha Lomeckého. A to není bìžný standard. Podporoval nejenom jednotlivé projekty, ale všechny smysluplné spolky,
sdružení a jejich celkovou èinnost napøíè Prahou 1. Nìkdy
si až èlovìk øíkal, zdali si starosta nepìstuje zbyteènì
konkurenci. Uvidíme po volbách. Obèanská spoleènost
je tak jako tak dùležitá. Politická reprezentace dostává
zpìtnou vazbu. Lidé mohou díky propojení a setkávání
upozornit na problémy, které znají, a se kterými dennì bojují. Politiky nutí, aby se jimi zabývali. Dohromady
jsou více vidìt a slyšet. Spoleènì jsou prostì silnìjší.
Mohou tak jednání radnice korigovat. S korigováním
„brbláním“ máme za uplynulé 4 roky v našem Sdružení
èetné zkušenosti. Nutno øíci, že vesmìs všechny výtky byly starostou vyslyšeny. A poèítám, že jsme v této
vstøícnosti nebyli sami.
Pro nadcházející cestu k volebním urnám mám díky
tomu jasno a naštìstí to rozhodování nebylo složité. Pokud vy ostatní nevíte, „komu to hodit“, volte osobnosti, které mají minulost, jsou za nimi konkrétní výsledky
práce a mají vazbu i úctu k místu, kde máme šanci žít.
Slíbit, se totiž dá cokoliv.
A když bylo zmínìno ono brblání, na závìr si je neodpustím. Pokud se, pane starosto, stanete starostou po
seètení hlasù, až se urny rozlepí, myslete na nás Malostranské a všechny milovníky Kampy. Nechte nám ji,
jaká je. Jako oázu klidu, svobody, s geniem loci, který

jinde v Praze není. Rekonstrukci si zaslouží, to ano, ale
jen „nový kabát“, nikoliv novou syntetickou podobu,
která je spojena se ztrátou malostranské atmosféry.
Má poslední prosba smìøuje k Petøínu. Pokud se Vám
podaøí, získat jej zpìt z magistrátu pod místní správu, bude se nám spát hned lépe. Pøeci jen, nìkdy „seshora“ pøichází dost zvláštní
nápady.

Ing. Lenka Pavlíková
Sdružení obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan
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BEZPEČNOST

Praha 1 tvrdě
postihuje přestupky
Policejní statistiky za první pololetí letošního roku potvrzují dlouhodobý trend na Praze 1 ohlednì
kriminality: pøevládá majetková
trestná èinnost, daøí se objasnit
témìø tøi ze ètyø násilných skutkù
a centrum jako magnet pøitahuje
existence ze samého dna spoleènosti. Díky dùslednému uplatòování novely pøestupkového zákona se
však daøí nepolepšitelné høíšníky
vykazovat, neboť ze strany radnice Prahy 1 je totiž nekompromisnì
ukládán zákaz pobytu v pøípadì
trojnásobného opakování pøestupku. Pokud taková osoba tento zákaz poruší, hrozí jí vìzení.
Mám velkou radost z toho, že
Praha 1 je v uplatòování tohoto
opatøení jednou z nejúspìšnìjších
v rámci celé ÈR!
Jsem si vìdom, nakolik závažným problémem je nadmìrný
hluk, který provází nájezdy turistù
a omladiny v centru mìsta. Pøipravovaná zavírací hodina by však
mìla pomoci tento problém omezit
– primárním opatøením by ale mìlo
být výrazné navýšení poètu strážníkù v ulicích. O což marnì dlouhodobì žádáme magistrát, avšak
s nulovým efektem.
Proti nadmìrnému hluku spoleènì s policií provádíme èasté speciální kontroly. Napøíklad bìhem
srpna jsme uskuteènili ètyøi velké
celonoèní akce s názvem „TICHO“,
kdy byly zkontrolovány desítky
hostincù a provìøeny stovky osob.
Nechybìly samozøejmì ani kontroly vozidel. Bylo zjištìno tøináct
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trestných èinù (vèetnì drogových)
a sedmdesát jedna pøestupkù.
V tìchto akcích chceme i nadále
pokraèovat.
V poslední dobì byl v Praze 1
zaznamenán výskyt nejrùznìjších
podvodníèkù, kteøí vsázejí na ochotu pomáhat druhým. Policisté proti
tìmto výteèníkùm tvrdì zasahují.
Konkrétnì 17. záøí zadrželi tøi cizí
státní pøíslušníky, kteøí „vybírali“ pøíspìvky pro hluchonìmé spoluobèany. Dávejte si proto prosím, pozor
na všechny poulièní sbírky! Nejjistìjší je pøispívat potøebným prostøednictvím transparentních úètù,
oficiálních dárcovských SMS apod.
Na závìr tohoto èlánku bych rád
podìkoval za spolupráci øediteli
Obvodního øeditelství policie Praha I plk. Mgr. Bc. Karlu Prommerovi. Po celé ètyøi roky, co jsem byl
pøedsedou Bezpeènostní komise
Prahy 1, se mi s ním výbornì jednalo. Výsledkem bylo mnoho spoleèných akcí radnice a policie. Policie ÈR a Mìstská policie nám také
poskytly užiteènou zpìtnou vazbu
pøi plánování zásadní modernizace
kamerového systému, kdy po jeho
instalaci a zprovoznìní bude možné mnohem úèinnìji zasahovat proti nežádoucím jevùm.

Zdeněk Skála
zastupitel Prahy 1 za TOP 09,
pøedseda Bezpeènostní komise Prahy 1

Policejní ředitel Karel Prommer a šéf Bezpečnostní komise Prahy 1 Zdeněk Skála si
pochvalují spolupráci.
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KŘÍŽOVKA, SUDOKU
Už v roce 1948 byl na Petřínské rozhledně pokusně nainstalován...
ATOS, MILO,
NEU, ROCO

HL. MĚSTO
PERU

PATŘÍCÍ
EVĚ

1. DÍL
TAJENKY

ETIOP. HORA

IRSKÁ
OSVOBOZ.
ARMÁDA

ZN. VÁPNÍKU

PILOT

RUSKÝ
SOUHLAS

OSIČKA

DRUH
GIBBONA

NA SRDEČNÍ
STRANĚ

TEMNOTA

EINSTEINOVY
INICIÁLY

INIC.
SKLADATELE
NOVÁKA

NÁZEV
HLÁSKY
S

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

HLAVNÍ
MĚSTO
NORSKA

NÁZEV
ZNAČKY
DUSÍKU

POPĚVEK

INIC. MALÍŘE
MANETA

CUCAT

DĚDINA

ZN. CERU

OMÁMIT

ŘÍMSKY
501

INIC. HERCE
RODENA

JMÉNO
DESTINNOVÉ

SPOJOVATI
LEPIDLEM

LYŽE

ZN. NA
AUTĚ

JMÉNO
PROZAIKA
PAVLA

SILNÉ
PROVAZY

ZROD

VÝKVĚT

ČIDLO
ZRAKU

ČÁST ZÁVODU

SLOVEN. JAK

PŘEDSTAVA

NEVOJÁK
SPZ
CATANZARO
(ITÁLIE)

8
3
1

UDRŽOVAT
OHEŇ

LEHKÉ
TOPNÉ
OLEJE (ZKR.)

PRUŽNÉ
VĚTVIČKY

HOŘKÝ
NÁPOJ

ŠACHOVÝ
KONEC

AMER. JEŠTĚR

ŠKOLNÍ
POUZDRA

SOUDNÍ
PŘÍPAD
SLOVANKA
SMUTEČNÍ
OZNÁMENÍ

DOMÁCKY
JOSEF

KVALITNÍ
KÁVA

REVOLVER

ŽENSKÉ
JMÉNO (19. 9.)

OSTATNÍ

AMER.
VESMÍRNÁ
AGENTURA

4

OPADÁNÍ

9
8

3

ZELENINOVÉ
POKRMY

TMEL

CITACE

POHOVKA

SPZ KUTNÉ
HORY

ZKR.
DECIMETRU

INIC. HERCE
SLOUPA

VRAŽEDNÉ
ŠÍLENSTVÍ

KULIČKA

PTÁK
ŠPLHAVEC

2. DÍL
TAJENKY

POKLADNA

ČÁST
DÝCHACÍCH
CEST

OBLAKA

STOVKY

DOMÁCKY
ADOLF

6

2 3 1
3
6
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4 5
4
6
7 4 6

ŽENSKÉ
JMÉNO

SVISLÉ

1 2

8

SPZ JESENÍK

ZKÁZA

4
1

4
7
5 1

2

1
7

NEPOCTIVÁ
NĚM. NOVÝ

BÝVALÝ
RUSKÝ
PANOVNÍK

9
6

5

HUDEBNÍ
OZNAČENÍ
BASY

DEN V TÝDNU

ŠACHOVÉ
ZAKONČENÍ

7
4

5

8

VÝSLEDEK
DĚLENÍ

DRŮBEŽ

POSVÁTNÝ
ZÁKAZ

9 8
5
2
8

NATRIUM

HORKÉ
(LÉTO)

ŽENY KOJÍCÍ
CIZÍ DĚTI

JEDNÁNÍ

HRÁT
POMALÉ
MÍČE

CESTOVNÍ
KANCELÁŘ
(ZKR.)

ČÁST PRAHY

ZKR.
NAŠÍ MĚNY

KONÍČEK

MALÁ SOVA

HARAŠENÍ

6

MRAVOKÁRCE

VSAKOVÁNÍ
VODY
DO HORNIN

VELMI
ZLÉ

NAPOLO
(BÁS.)

ZNAČKA
SÝRA

PRIMÁTI

PODNEBÍ

MALÝ OTA

ŘÍM (ORIG.)

DRSNĚ
(HUD.)

DÍVČÍ
JMÉNO
(20. 1.)

NĚM. KVĚTEN

CHUŤ (ZAST.)

NEJMENŠÍ
ČÁSTI
MOLEKULY

VÝRAZY
OBLIČEJE

MALÍ LÍNI

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

8 3

SARMATÉ

ŘÍMSKY
1001

JMÉNO
KOMENSKÉHO

OSOBNÍ
ZÁJMÉNO

SVOJI

HLASITĚ
NAŠLAPOVATI

OBILÍ
SETÉ
NA PODZIM

ZN. NIKLU

SMĚROVÝ
ÚHEL

ANGL.
BĚDOVAT

PŘEDLOŽKA
PODNIK
V OLOMOUCI

TRUMFY

PENĚŽITÁ
POKUTA

PLEMENO
CHEM. ZN.
ZINKU

TLESKNUTÍ
RUKAMA
(DĚTSKY)

IMITACE

ČESKÁ
ŘEKA

MODLA

ŽENSKÉ
JMÉNO
(7. 6.)
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VLASTNÍ
LAMÁM

1
2

9
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOUTĚŽ

Jaké formy sociální prevence využívají naši spoluobčané?
Zákon o sociálních službách vyjmenovává a charakterizuje jednotlivé druhy
služeb sociální prevence. Rád bych se
zaměřil na některé z nich, zejména ty,
které jsou dostupné ve velkých městech.
Pøednì je to telefonická krizová pomoc, jako jsou linky dùvìry s dlouhou tradicí u nás. Nejèastìjšími tématy,
se kterými se na linky dùvìry spoluobèané obrací, jsou
vztahové problémy, rùzné druhy závislosti a traumata.
Linky dùvìry poskytují pomoc bezplatnì a velice podstatná je anonymita.
Velice podstatnou složkou služeb sociální prevence
jsou azylové domy poskytující ubytování osobám, které v dùsledku nepøíznivé životní situace ztratily bydlení.
Jedná se tak o pobytové služby pøechodného charakteru, v jejichž rámci souvisí spolu s ubytováním další služby bìžného života, jako je osobní hygiena, praní prádla,
možnost si uvaøit. Ubytování je vìtšinou poskytováno
na omezenou dobu jednoho roku za pøedem stanovené
peníze.
Dále hovoøíme o krizové pomoci, která se poskytuje
v terénní, ambulantní nebo pobytové formì na pøechodnou dobu napø. nìkolika dnù. Je poskytována osobám,
které se nachází v situaci ohrožení zdraví nebo života.
Stejnì tak intervenèní centra, která poskytují služby
ambulantnì, terénnì nebo pobytovì tìm osobám, které
jsou ohroženy násilným chováním vykázané osoby a to
nejpozdìji do 48 hodin od doruèení kopie úøedního záznamu o vykázání intervenènímu centru. Nízkoprahová
denní centra slouží osobám bez pøístøeší. Nabízí jim pomoc s øešením jejich situace, ale také hygienu a stravu.
Podobným zpùsobem fungují noclehárny jako ambulantní služby osobám bez pøístøeší. Tato služba je omezena na urèité hodiny a je placená. V každém takovém
zaøízení platí pravidla nejen pro samotné poskytnutí takové služby, ale i pro následné pøenocování jako napø.
zákaz alkoholu nebo drog pøed vstupem do zaøízení.
Služby následné péèe jsou smìøovány na abstinující
osoby závislé na návykových látkách, herních automatech nebo takovou léèbou procházejí. V tomto pøípadì
není novinkou hovoøit o osobách seniorského vìku.
Služby sociální prevence zahrnují mimo jiné obrovskou škálu aktivizaèních seniorských programù. Pod-
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Poznejte místo
a vyhrajte cenu!
Také v tomto
èísle jsme pro
vás pøipravili oblíbenou poznávací
soutìž. Napište nám, v jaké
ulici se nachází
vyfotografovaná
plastika.
Pište na: kuryr@pha.top09.cz, a to nejpozdìji do 20. øíjna 2014.

1 cena:
Vstupenky do divadla pro dvì osoby

2 cena:
Poukaz na veèeøi v restauraci pro dva

3 cena:
Poukaz do knihkupectví

Sociální služby se netýkají pouze seniorů.

skupinkou jsou i takové služby pro osoby se zdravotním
postižením, které mj. podporují samostatnost a jsou poskytovány ambulantnì nebo terénnì. Zde je nutné pøekonat sociální izolaci èlovìka a pomoci mu v celkovém
rozvoji. Nedílnou souèástí služeb jsou také terapeutické
komunity pro uživatele návykových látek a osoby duševnì nemocné jako pobytové služby i na pøechodnou
dobu, ale zejména maximálnì do jednoho roku, aby
byla zajištìna úèinnost poskytovaných služeb. Tyto komunity pomáhají navrátit se do bìžného života a zpravidla navazují na ústavní léèbu. Je kladen velký dùraz na
pravidelný denní režim, skupinové aktivity a skupinové
terapie.
Tzv. terénní programy mohou využívat osoby, jejichž
zpùsob života je rizikový, jako tøeba uživatelé drog nebo
ti, kteøí se ocitli v nepøíznivé sociální situaci – bezdo-

movci. Terénní pracovníci informují o možnostech øešení dané situaci napø. z letákù nebo sami pomáhají s odkazem na možné další sociální služby.
Službu, kterou bych rád dodal, je sociální rehabilitace. Jejími uživateli jsou spoluobèané fyzicky èi mentálnì postižení a sociální rehabilitace podporuje jejich
schopnosti a dovednost tak, aby mohli fungovat v pøirozeném prostøedí, zejména ve svém zamìstnání a pak
v návaznosti i ve všech oblastech spoleèenského a kulturního života. Tento druh rehabilitace pùsobí ke svým uživatelùm motivaènì,
aby mohli žít samostatnì a tzv. se odpoutali
od sociálních služeb.
Mgr. Karel Ulm, MPA
èlen Soc. komise Prahy 1 za TOP 09

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:
1. cena: Jana Víšková
2. cena: Tadeáš Antùšek
3. cena: Eva Dvoøáková
VÝHERCÙM BUDOU CENY ZASLÁNY NA
JEJICH ADRESU. SOUTÌŽ JE URÈENA
VÝHRADNÌ PRO OBYVATELE PRAHY 1!
VÝHERCEM VELKÉ LETNÍ SOUTÌŽE
O LET BALONEM SE STÁVÁ:

Jiøí G. Souèek
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HLAVOLÁMÁNÍ

Procvičte své
mozkové závity,

Srdečně Vás zveme na

přemýšlejte – a hlavně se bavte!
KY
STŘÍBRŇÁ
SOUTĚŽ O
S KARLEM GEM
NBER
ZE
AR
HW
SC

?

1.
Co mají totožného tato
slova?

AZBUKA
CHABRY
PARDUBICE

?

2.

Které z čísel sem nepatří?
8136, 6516, 4932,
4376, 2952

3.

?

UJE
R
E
D
MO RTIN
MA NKA
I
HRD

?

Který z výrazù sem nepatøí?

?

ARKÁDIE, ATLANTIDA, AVALON,
UTOPIE, ŠANGRI-LA

?

?

?
Správné odpovědi
naleznete na str. 3
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SOUTĚŽE
A KVÍZY

Přijďte se bavit
a přitom rozvíjet
svoji mysl!

ČEKÁ
V 17.00 CHNY
NA VŠE

VELVAKPEÉNÍ!

PŘEK

...A MNOHO
DALŠÍHO...

HOS
PAVL TÉ:
NĚM ÍNA
CO
HAN VÁ,
KYN KA
YCHO
VÁ

MALO
OBLIČ VÁNÍ NA
SEBEO EJ, UKÁZKY
B
DRÁHA RANY, OPIČ
Í
,
TÝM, S ANIMAČNÍ
D
VÝTVA RUŽENÍ
RN
KARLO ÍKŮ
V
MOST A
U

od 15.00 do 19.00 hod.

PŘIJĎTE SI ZVOLIT NOVÉ ZASTUPITELE PRAHY 1,

volte č. 7!

www.prazskajednicka.cz
www.facebook.com/top09.praha1

