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Básník František Gellner ve své 
slavné básni Všichni mi lhali píše: 
Všichni mi lhali... po léta za nos mì 
vodíce... muži mi lhali a ženy mi lha-
ly – ženy, ty lhaly mi nejvíce... Pokud 
budeme souhlasit s tím, že politic-
ké strany jsou již z gramatické pod-
staty jako ženy, mohli bychom po 
tomto pøímìru propadnout lehké 
panice. Cožpak nás politické strany 
vodí za nos? 

Také s politickými stranami je to samozøejmì stejné 
jako s jinými ženami. Nìkteré jsou seriózní, jiné frivolní, 
jedna se snaží být rozumnou hospodyòkou, druhou zase 
zajímá hlavnì to, aby mohla své peníze rozfofrovat za ve-
èírky a módu... TOP 09 všemi svými kroky každodennì 
prokazuje, že je zmínìnou rozumnou hospodyòkou, a vì-
øím, že tak to vidí i vìtšina soudných volièù. 

Èím více se blíží komunální volby, tím více se na poli-
tické scénì rojí nové strany. Jsou to vesmìs sleèny, jež 
nemohou nic moc podstatného nabídnout, a proto sá-
zejí na lacinou parádu a hezká slovíèka. Okázale pohrdají 
všemi ostatními, a dokonce se rozumným hospodyòkám 
vysmívají. 

A to už vùbec nehovoøím o mladých puberťácích, jichž 
je v pøedvolebním èase rovnìž plno. Z dìtských støevícù 
to nevyrostlo a do dospìlosti je ještì hodnì daleko. A je 
vlastnì jedno, jak se takové hnutí jmenuje. 

Oldřich Lomecký
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My jsme zákonodárci 
a kdo je víc…

Parkování v Praze 1 je věčné téma... 

První „vlaštovka“, která vyletìla 
z parlamentních kuloárù na veøej-
nost, pøinesla informaci o tom, že 
Hospodáøský výbor Poslanecké 
snìmovny Parlamentu ÈR váž-
nì projednával zámìr prosadit do 
právì pøipravované novely zákona 
o pozemních komunikacích to, že 
vozidlo viditelnì oznaèené jako vo-
zidlo osoby požívající výsad a imu-
nit podle zákona nebo mezinárod-
ních smluv nemùže být odtaženo 
ze zóny placeného stání, pøestože 
nemá pøíslušné platné oprávnìní. 
Dùvodem mìlo být to, že poslanec, 
který spìchá na dùležité hlasování, 
mùže z tìchto takzvanì objektiv-
ních dùvodù parkovat i v rozporu se 
souèasnì platným pøedpisem. 

A šlo to ještì dál. Další „vlaštov-
kou“ byl v médiích prezentovaný 
návrh pana poslance Stanisla-
va Humla spoèívající v tom, že by 
zóny placeného stání pro rezidenty 
a abonenty (tzv. modré zóny) mìly 
být zrušeny zcela, protože jsou dis-
kriminaèní vùèi ostatním øidièùm 
a doslova byl vysloven názor: „Ať 
si na území Prahy parkuje kdokoliv 
kdekoliv, pøièemž ten co má nárok 
na rezidentní èi abonentní kartu ať ji 
má za oknem a ten kdo ji nemá, ten 
ať za parkování platí.“ 

Poslední, zatím, zaznamenanou 
„vlaštovkou“ je názor, že pøed odta-
hem vozidla, jehož øidiè se dopustil 
dopravního pøestupku pøi parkování 
(a v tomto pøípadì je potøeba objek-
tivnì øíct, že se to má týkat všech 

øidièù) má být vozidlo nejprve opat-
øeno botièkou a teprve po uplynutí 
24 hodin smí být odtaženo. Troufám 
si øíct, že tato „vlaštovka“ je už na-
prostým nesmyslem postrádajícím 
jakoukoliv logiku. Pøece kdo spáchá 
pøestupek, ať je potrestán a nikoliv, 
aby byl jaksi „pøedpotrestán“.

Ti, kteøí takto mluví, èasto buï vù-
bec nevìdí o èem mluví nebo, a to je 
horší, chtìjí naprosto necitlivì zasa-
hovat do záležitostí, které jsou dlou-
hodobì koncepènì a vyváženì øe-
šeny. Právì v souèasné dobì hlavní 
mìsto Praha chystá zcela novou 
koncepci systému parkování, která 
bude sofi stikovanìjší a uživatelsky 
pøívìtivìjší i k tìm, kteøí v dané loka-
litì nejsou rezidenty ani abonenty.

Dokonce jsme zaznamenali názor, 
že ve Spolkové Republice Nìmecko 
by si nikdo nedovolil odtáhnout vo-
zidlo kancléøky nebo poslance spol-
kového snìmu. Jde o velký omyl 
dámy a pánové. V demokratickém 
systému musí zásadnì platit, že ten 
kdo porušuje pøedpisy, musí být po-
stižen a je docela jedno jakou funkci 
ve státní správì èi samosprávì za-
stává. Nejsou pøece dvoje normy 
pro ty „výše“ a „níže“ postavené. 
A chtít toto rozdìlení na obèany 
„vyšší“ a „nižší“ kategorie dokonce 
uzákonit, tak to je už vrcholem aro-
gance.

Jako èlen TOP 09 a jako èlen po-
litické reprezentace, která v koalici 
spravuje s maximální odpovìdností 
Mìstskou èást Praha 1, jsem se ob-

rátil osobním dopisem na všechny 
èleny poslaneckého klubu TOP 09 
s naléhavou žádostí, aby takové ná-
vrhy nepodpoøili a jako nedemokra-
tické je zásadnì odmítli. Reagoval 
jsem tak proto, že celá záležitost se 
bytostnì dotýká pøedevším obèanù 
naší mìstské èásti, kteøí mají zajiš-
tìno rezidentní nebo abonentní par-
kování v okolí Poslanecké snìmovny 
PÈR nebo Senátu PÈR a nemohu 
dopustit, aby byli v postavení tìch, 
kteøí mají tu smùlu, že se svými vo-
zidly parkují právì tam. V dopisech, 
které jsem dostal jako odpovìdi od 
našich poslancù s mými názory i ar-

gumentací souhlasili. Pøesto však 
„vlaštovky“ dále žijí a pochybné ná-
vrhy jsou dále diskutovány a jejich 
realizace vážnì zvažována. 

Dovolím si v této záležitosti veøej-
ný apel. Pánové a dámy poslanci, 
poslankynì, senátoøi a senátorky pøi 
vší úctì k vašim mandátùm a jistì 
nelehké práci zákonodárcù si dovo-
luji vás vyzvat – proberte se.

Na závìr mého upøímného roz-
hoøèení nad arogancí mocných mi 
dovolte doplnit. Obì komory Par-
lamentu ÈR mají 281 zákonodárcù. 
Mimoto, že obì instituce mají uvnitø 
svých objektù rozsáhlá parkovištì, 

je navíc na veøejných komunikacích 
Mìstské èásti Praha 1 respektive 
Malé Strany vyèlenìno pro potøeby 
snìmovny 84 a pro potøeby senátu 
43 parkovacích míst. Je to tedy 127 
parkovacích míst právì pro jejich 
potøeby. Navíc je v blízkém okolí nì-
kolik placených parkovišť s výbìrèí 
službou nebo parkovací-
mi automaty. 

K tomu již snad není, 
kromì údivu, co dodat.

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

V posledních dnech 
a týdnech jsou 
v médiích stále 
na přetřesu jakési 
nové výhody pro 
naše zákonodárce 
spojené s neposti-
hováním některých 
dopravních přestup-
ků ze strany poli-
cie, a to zejména 
těch, které se týkají 
parkování. 



TÉMA

6 7

TÉMA

Granty na opravu 
domovního fondu 
rozděleny

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

Jednání při zkouškách odstraňování graffi ti 
v terénu – starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, 
šéf odboru památkové péče magistrátu Jiří Ska-
lický a ředitel Národního památkového ústavu 
Ondřej Ševců. 

Granty na opravu domov-
ního fondu byly rozděleny, 
smlouvy už jsou podepsá-
ny, a těm, co uspěli, byly 
rozeslány peníze. Všechny 
práce jsou v plném proudu 
a první domy se už klubou 
jak motýli z kukel. Nejvíce 
vidět jsou uliční fasády 
domů, v grantovém progra-
mu jich je 37 za celkem 
28 milionů. V souvislosti 
s fasádami máme dvě zprá-
vy – tradičně jednu dobrou 
a jednu špatnou.

Ta špatná je v tom, že za lešení 
se musí platit 20,- Kè/m2/den ná-
jemné TSK jako vlastníku pozem-
ku (chodníku) a 10,- Kè/m2/den 
za zábor veøejného prostranství 
odboru dopravy MÈ Praha 1, byť 
to není logické, když prostøedky 
na opravy jsou poskytnuté radni-
cí. Dùvodem je obecnì závazná 
vyhláška hlavního mìsta, (vy-
cházející ze zákona o místních 
poplatcích), která osvobozuje od 
místního poplatku jen kulturní 

a sportovní akce, na jejichž po-
øádání se mìsto èi mìstská èást 
fi nanènì podílí. Zákon o místních 
poplatcích až do roku 2009 obsa-
hoval možnost poplatek za zábor 
prominout, ale pøíslušný § byl teh-
dy ze zákona vyškrtnut.

A teï ta dobrá zpráva – po slo-
žitých jednáních s památkáøi se 
podaøilo (i díky novì vyvinutým 
technologiím) dosáhnout jejich 
souhlasu s aplikací antigraffi ti ná-
tìrù na novì opravené fasády 
i u historických budov. Památkáøi 
si jen vyhradili schválit (formou zá-
vazného stanoviska) konkrétní typ 
ochranného nátìru na konkrétnì 
použitý typ fasády. 

A ta nejlepší zpráva navrch. 
Vzhledem k tomu, že mìstská èást 
do opravy fasád investovala to-
lik penìz, rozhodla se z obecních 
prostøedkù tyto fasády i chránit 
pøed ponièením.  Proto bude vy-
psáno výbìrové øízení nejen na 
provedení ochranného nátìru, ale 
i následnou službu bezprostøední-
ho prùbìžného odstra-
òování graffi ti po dobu 
4 let.
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BEZPEČNOST

Zákazy pobytu: 
nulová tolerance opakovaných 
přestupků v centru metropole

Zaèátkem letošního roku jsem jednal s Po-
licií Èeské republiky a Správním odborem MÈ 
Praha 1 o možnosti širšího využívání zákona 
200/90 Sb. – Pøestupkového zákona. Podle 
nìj je možné udìlit za opakovaný pøestupek 
zákaz pobytu ve vymezené lokalitì. Zákon je 
novì využíván zvláštì proti pøestupkùm proti 
veøejnému poøádku, jako je poulièní alkoholi-
smus, hluk, zneèišťování veøejného prostoru 
a narušování obèanského soužití.

Dále byl zákaz pobytu udìlen za držení drog 
a nabízení sexuálních služeb. Nejvíce pøe-
stupkù bylo zjištìno na Václavském námìstí 
a v jeho okolí. Velký díl práce zde odvedlo MO 
– PÈR Krakovská, do jehož pùsobnosti tato 
lokalita spadá.

K 31. 7. 2014 bylo vydáno 112 zákazù po-
bytu, 70 je jich již pravomocných a odsouze-
ných. V rámci nerespektování zákazu došlo 
v 5 pøípadech ke zmìnì podmínìného trestu 
na nepodmínìný. 

Správní odbor MÈ Praha 1 udìlil též poku-
ty za podávání alkoholu nezletilým, pohybují 
se v rozsahu 60 až 80 000 Kè. Pøi opakování 
tohoto pøestupku mùže být udìlena pokuta až 
do výše 0,5 mil. Kè nebo zákaz èinnosti. 

Mùžeme s potìšením konstatovat, že udì-
lování zákazu pobytu se velmi pozitivnì proje-
vilo u pøestupkù, za které byli døíve 
pøestupci trestáni bez vážnìjšího 
dopadu pøi pokraèování závadové 
èinnosti.

Zdeněk Skála
zastupitel Prahy 1 za TOP 09, 

pøedseda Bezpeènostní komise Prahy 1Možnosti přestupkového zákona jsou v Praze 1 důsledně využívány. 

Černá 2 před rekonstrukcí...   ...během rekonstrukce... ...po rekonstrukci. 

Dušní 4 před rekonstrukcí... ...po rekonstrukci.

Příčná 1-3 před rekonstrukcí... ...po rekonstrukci. 
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Eliška Hašková Coolidge:
Kdo má charakter, ten neselže

Pracovala pro pět amerických prezidentů i pro ministerstvo zahraničí USA. O eti-
ketě a etice, protokolu, ale také diplomacii ví tolik jako málokdo. A přestože se 
umí zcela nediplomaticky rozčílit jako každý druhý, do stolu nikdy v životě ne-

bouchla. Dámy a pánové, paní Eliška Hašková Coolidge! 

Dlouho jste pracovala pro americkou 
administrativu. Co by se podle vás 
čeští politici měli přiučit od americ-
kých kolegů – a naopak? 

To je tìžká otázka, protože ame-
rická politika od dob Reagana 
a Bushe staršího selhává stejnì 
jako èeská. 

Co přesně tím myslíte? 
Do politiky se zapojuje mnoho 

lidí s pokøiveným charakterem, 
kteøí se navíc ani neumìjí chovat. 
Tito konkrétní, málo charakterní 
a nevychovaní lidé pak dìlají dùle-
žitá rozhodnutí. 

Vy jste se ale přece jenom pohybovala 
v elitních patrech politiky, pracovala 
pro nejmocnější muže světa. Nejste ve 
svých nárocích prostě jen příliš „přís-
ná“? 

Køivdil byste mi, kdybyste si my-
slel, že neumím rozlišovat jednot-
livé úrovnì chování. Jiná kritéria 
pochopitelnì platí napøíklad pro 
instalatéra a jiná pro ministra. Oba 
by však mìli vystupovat adekvát-
nì zdvoøile a mít dobrý charakter. 
Ten, kdo má charakter, neselže pøi 
životních výzvách. 

I když jste řekla, že selhává jak ame-
rická, tak česká politika, přesto bych 
si vám dovolil oponovat a tvrdím, že 
máloco je pro veřejnost symbolem ko-
rupce jako tuzemský politik. A zatím-
co v USA padají za korupci drakonické 
tresty, tady nikoli. Vnímáte tyto nuan-
ce? 

O politiku se zajímám pomìrnì 
vášnivì, vždyť jsem se jí celý svùj 
život profesnì zabývala a stále za-
bývám, takže samozøejmì nemohu 
nevidìt a neslyšet, co se v Èesku 
píše a mluví o politicích, kmot-
rech a podobnì. Nadìje na zmìnu 
k lepšímu ale existuje: èím více se 
budou do politiky zapojovat mla-
dí, vzdìlaní, zodpovìdní a dobøe 
vychovaní lidé, kteøí umìjí ambice 
vyvážit pokorou a jednat otevøe-
nì s odvahou a respektem k roz-
lièným názorùm, tím ménì místa 
zbude pro rùzné dobrodruhy.

Kde udělala tuzemská politika na své 
pětadvacetileté cestě za vyspělou de-
mokracií zásadní chyby? 

Za klíèovou chybu považuji, že 
zde nebyl zaveden vìtšinový vo-
lební systém. Demokracie v Èesku 
byla ètyøicet let pošlapávána a dù-

vìra v ni zde vymøela, vlastnì nee-
xistovala. Vìtšinový volební systém 
s jasným vítìzem voleb by zcela 
jistì znamenal transparentnìjší po-
litickou soutìž, jasného vítìze a tím 
pádem i „èistší“ demokracii a dù-
vìru, bez které nelze stavìt.

Jak se vám bydlí v Praze 1? A máte 
třeba nějaké oblíbené místo pro pro-
cházky? 

Bydlí se mi tady moc hezky. Pra-
ha ohromnì prokoukla a historické 
centrum je až na nìkolik výjimek 
opravdu nádhernì zušlechtìno. 
Na procházky bohužel nemám 
kvùli pracovnímu vytížení mnoho 
èasu. Pokud se zrovna nevìnuji 
kurzùm etikety, sedím u poèítaèe 
a píši nebo se uèím nìco nového. 

Sledujete práci radnice Prahy 1?
Se starostou Oldøichem Lomec-

kým jsem se nìkolikrát potkala na 
spoleèenských akcích. Myslím si, 
že to není povrchní èlovìk. Vždy se 
choval jako gentleman, kromì toho 
na mì pøi rozhovorech vždy dìlal 
dojem, že zodpovìdnì naplòuje 
význam slova „starosta“, tedy že 
se stará o osud naší mìstské èásti.
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ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE 
(nar. 26. bøezna 1941) v roce 
1949 emigrovala s maminkou 
a tøíletým bratrem do Nìmecka 
a posléze do Francie. Otec byl 
po pøevzetí moci komunisty pøi-
nucen zùstat v Americe a v roce 
1950 po rozvodu svých rodièù 
za ním Eliška odjela sama. 

Vystudovala s vyznamenáním 
Georgetown University School 
of Foreign Service (1963). 

Kariéru zaèala v Bílém domì, 
kde pracovala jako zvláštní asi-
stentka pìti amerických prezi-
dentù. Založila a øídila Kanceláø 
prezidentských zpráv, jejímž 
úkolem je zajišťovat styk s veøej-
ností. 

Po osmnácti letech pøešla na 
ministerstvo zahranièních vìcí 
USA, kde pracovala mimo jiné 
jako námìstkynì šéfa protokolu 
Spojených státù a jako alternují-
cí zástupce velvyslance v Orga-
nizaci amerických státù. 

Od roku 1991 do Èech èasto 
cestovala a v roce 1998 se do 
rodné zemì vrátila trvale.

Kromì kurzù etikety a etiky se 
vìnuje dalším aktivitám: je èlen-
kou správní rady AIPES, která se 
specializuje na kurzy vzdìlávání 
pro mladé lidi z Východní Evro-
py. Významnì se také podílí na 
projektu (ve spolupráci s Ame-
rickou obchodní komorou, Mini-
sterstvem mládeže a tìlovýcho-
vy a Etickou výchovou, o.p.s.), 
jehož cílem je zavést na základ-
ních školách etickou výchovu. 

www.ehc.cz

Paní Eliška oceňuje, jak Praha 1 prokoukla. 

Jak byste nicméně zhodnotila proble-
matiku každodenního života v centru 
Prahy? Vadí vám něco opravdu velmi 
výrazně? 

Ano, na chodnících se nemohu 
smíøit s existencí takových tìch 
vozítek – 

Myslíte segwaye? 
Ano, tak nìjak se to jmenuje. 

Tohle by se mìlo omezit. Nìco ta-
kového na chodník pøece vùbec 
nepatøí!

To zní, jako kdybyste s nimi sama 
měla nějaké nepříjemné zkušenosti...

Øekla jsem to obecnì. Když 
se ale ptáte – ano, i já už jsem 
v této souvislosti zažila nepøíjem-
nost. Koukala jsem se onehdy do 
jednoho výkladu a toto vozítko 
ke mnì neslyšnì zezadu pøije-
lo a málem mì porazilo. Mladík, 
který na tom jel, si navíc neod-
pustil zvolání ke svým pøátelùm 
na dalších vozítkách: „Málem 
jsem pøejel babku!“ 

Snad vás potěší informace, že radni-
ce Prahy 1 dělá, co může, aby segwa-
ye z chodníků dostala. Její snahy ale 
vytrvale narážejí na ignoraci vyšších 
úřadů. 

To tedy opravdu nechápu... (vrtí 
hlavou) Jinak mi ale toho v Pra-
ze 1 pøíliš nevadí, snad kdyby bylo 
více obchodù s potravinami a po-
dobným sortimentem. Obchodù 
s módou už pøece máme dost. 
Chápu majitele domù, že shánìjí 
do nebytových prostor nájemce, 
kteøí pøinesou peníze na opravy 
a podobnì, ale pro lidi, kteøí zde 
žijí a pracují je dùležité mít pøi ruce 
dobré obchody s potravinami, pøí-
jemné restaurace, kavárny a trafi ky 
s tiskem. V tom vidím úkol radni-
ce: aby vznik takových obchodù 
co nejvíce podporovala alespoò 
v obecních prostorech. 

O vás je známo, že jste vrcholně zdvo-
řilá, příjemná dáma. Vybuchnete ně-
kdy? Praštila jste někdy třeba do sto-
lu? 

Do stolu jsem nikdy nebouchla, 

ale jako každý èlovìk se obèas roz-
zlobím. Naèež je mi líto, že jsem se 
rozzlobila. Ovšem èím jsem starší, 
tím ménì tlumím emoce, ale záro-
veò se snažím neurazit city ostat-
ních. Vše se mùže øíci pozitivnì, tak 
aby to nebolelo. (usmívá se)

Rovněž o vás víme, že již řadu let ve-
dete kurzy etikety, a to dokonce pro 
děti. Co se v nich učí? 

Kurz je urèen pro dìti od šesti 
do dvanácti let. Uèím je v nìm ne-
jen správnì stolovat a konverzo-
vat, ale také s nimi mluvím o po-
ctivosti, spravedlnosti, moudrosti 
a o duševní a fyzické síle. 

V kurzech pro teenagery se na-
víc uèíme také správnì napsat ži-
votopis, jak zvládnout pohovory, 
oblékání a podobnì. V kurzech 
pro dospìlé jde již o komplexní 
návyky a vìdomosti. 

Vy jste školila i české ministry. Jak si 
vedli? 

Nezlobte se, k tomu se nebudu 
jakkoli vyjadøovat. Bylo by to ne-
profesionální. 

Čím to je, že se lidé, kteří se „motali“ 
kolem prezidentů, posléze věnují otáz-
kám etikety? Kromě vás třeba takový 
Ladislav Špaček...

Samozøejmì, že jde pouze 
o shodu okolností. Nicménì ne-
pochybujme o tom, že v Èesku je 
velký prostor pro výchovu etikety 
i etiky. Ještì jen málokdo v této 
zemi si uvìdomuje, že mùžete mít 
prvotøídní vzdìlání – pokud vám 
však chybí na urèité úrovni vybra-
né chování a pøirozená slušnost, 
nedostanete se blíž k mnoha li-
dem, kteøí by vám život a práci do-
vedli zpøíjemnit. Je velmi smutné, 
že spousta lidí touží po profesním 
a spoleèenském uznání, dìlá pro 
to všechno možné, a nakonec pøi-
jde o opravdu zajímavé profesní 

a osobní vazby a pøíležitosti kvùli 
chybìjícímu bontonu. 

Jak často létáte do Spojených států? 

Velmi èasto. Má dcera, která žije 
v Houstonu, se nedávno vdala, ak-
tuální otázka tedy je, jak to bude 
s vnouèaty. Podle toho pak zvolím 

další životní model. Mám sice ve 
Washingtonu malý byt, ale Hous-
ton je odtamtud velmi daleko. Tak-
že uvidím. 
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Pachatelé se vracejí na místo činu

Nejèastìji se jedná o odepisování 
nevymahatelných pohledávek, kte-
ré vznikly nedùsledností v oblasti 
fi nanèní správy a hospodaøení MÈ 
Praha 1 pøi zavádìní nového úèet-
ního systému mezi lety 2006–2009, 
tedy v období starostování Petra 
Hejmy. V tomto smyslu se i usnesli 
zastupitelé napøíè politickým spek-
trem právì na èervnovém jednání, 
kdy došlo k zatím poslednímu ode-
psání pohledávek v hodnotì cca 17 
mil. korun. Nápravná opatøení, která 
stála, stojí a budou ještì stát nemálo 
fi nanèních prostøedkù a pracovního 
úsilí desítek lidí, byla zapoèata ihned 
po odvolání Petra Hejmy z funkce 
starosty ještì v minulém volebním 
období a v podstatì probíhají do-
dnes. Že se tehdy jednalo o osobní 
selhání Hejmy dokládá i skuteènost, 
že z funkce starosty byl odvolán svou 
vlastní politickou stranou. Mìstská 
èást v dùsledku špatného vedení 
radnice pøišla o desítky miliónù ko-
run, ne-li o stovku miliónù. 

Dalším nehezkým bodem, který 
nadìlila døívìjší politická reprezen-
tace té souèasné, bylo odpuštìní 

úroku z prodlení pana arch. Kolá-
øe, který se v roce 2004 domluvil 
s mìstskou èástí a s jistou spoleè-
ností Trombell na spoleèném po-
stupu pøi pøevodu nájemní smlouvy 
k nebytové jednotce, kterou do té 
doby pan Koláø užíval. Spoleènost 
Trombell mìla za postoupení ná-
jemní smlouvy zaplatit èástku od-
povídající dluhu na nájemném vè. 
sankèních poplatkù, tj. 2,1 mil. ko-
run. Nepøekroèitelnou podmínkou 
vyplacení tìchto penìz ovšem bylo, 
že k pøevodu nájemní smlouvy do-
jde do 15. 1. 2005. Podepsat ten-
to pøevod do zmínìného data mìl 
tehdejší místostarosta Petr Burgr. 
Úkol pøidìlený Radou MÈ Praha 1 
dne  1. listopadu 2004 s termí-
nem 15. prosince 2004 ovšem ani 
po dvou a pùl mìsících (!) nesplnil 
a smlouvu podepsal pouhé dva dny 
po termínu. Dùsledkem èehož spo-
leènost odmítla zaplatit 2,1 mil. ko-
run panu architektu Koláøovi, který 
následnì nemohl umoøit svùj dluh 
vùèi Praze 1. Namísto toho dnes 
již osmašedesátiletý nemocný pán 
pøišel o provozovnu a musel po-
stupnì v exekuci zaplatit 2,1 mil. ko-
run za pomoci své rodiny, pøièemž 
nadále narùstaly úroky z prodlení. 
Jak køesťanské od tehdejšího lido-
veckého místostarosty. Pøitom jako 
viník nastalé situace mohl z pozice 
radního spoleènost pøinutit, aby fi -
nanèní prostøedky panu architektu 
pøeci jen zaplatila, neboť mohl kdy-
koliv navrhnout Radì MÈ Praha 1 
vypovìzení nájemní smlouvy spo-
leènosti Trombell. Nejednalo se pøe-
ci o obyèejný spor nìjakých dvou 
subjektù, protože tuto situaci zpù-

sobila Praha 1 rukou Petra Burgra, 
nicménì svou další neèinností teh-
dejší místostarosta pomohl právì 
spoleènosti Trombell. Zastupitelé se 

Denním chlebem 
je pro zastupitele 
Prahy 1 náprava 
různých hříchů 
předchozích politic-
kých a úřednických 
kádrů.

pana architekta proto dotazovali, zda 
mu bylo nìkdy odùvodnìno, proè 
k podpisu smlouvy ve lhùtì dvou 
a pùl mìsícù Petr Burgr nepøistou-

pil. Pan architekt šokoval: „Bylo mi to 
odùvodnìno – nerad bych to tady øí-
kal“. Po dalším naléhání sdìlil: „...bylo 
mi øeèeno, že byly Vánoce...“. Vánoce 

v roce 2004 byly zøejmì opravdu vy-
daøené. Tedy jak pro koho... 

A takovíto lidé by se opìt rádi sta-
rali o záležitosti svých volièù.        RED

Za krásnými kulisami Prahy 1 se v minulosti děly nehezké věci. 
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Jdeme s dobou
V záøí se žáci zaènou uèit v novì 

zaøízené poèítaèové uèebnì, která 
bude vybavena moderní technolo-
gií. Ale zaènìme od zaèátku. Brána 
jazykù s rozšíøenou výukou mate-
matiky jsou od loòského záøí dvì 
slouèené školy, jak jistì již všichni ví. 
Bývalá ZŠ Uhelný trh s rozšíøenou 
výukou matematiky a Brána jazykù. 
Škola se sídlem a krásnou budovou, 
kterou z vìtší èásti využívají žáci 2. 
stupnì a jen pár tøíd prvního stupnì 
je opravdu velmi dobøe vybavená. 
Ještì ale poøád nìco chybìlo. Ve 
škole byla jedna pùvodní poèítaèová 
uèebna a minulý školní rok byla pou-
žívána i další uèebna, která sem byla 
nainstalována po vyklizení budo-
vy v Mikulandské (bývalý 2. stupeò 
Brána jazykù). Z rùzných dùvodù, ale 
hlavnì tìch organizaèních nebylo 
hned po slouèení dvou škol možné 
zaøídit a vybavit novou mnohem mo-
dernìjší uèebnu, která byla i velkým 
snem pana øeditele Mgr. Petra Tlus-
tého. Práce by totiž zasáhly znaènì 
do prùbìhu školního roku, a tak se 
rozhodlo poseèkat. Po øádném vý-
bìrovém øízení na dodávku veške-
rého nutného vybavení byla uèebna 
nainstalována. Jeden z požadavkù 
byl ten, aby dotèená uèebna mohla 
sloužit i pro další bìžnou výuku a to 
bez poèítaèù. Proto tato moderní 
uèebna má kompaktní stoly s výsuv-
nou obrazovkou. Všechny stoly jsou 
ovládány z uèitelské katedry. Je to 
zatím první uèebna tohoto typu ze 

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou 
matematiky si opět polepší.

Karolina Polverini
radní pro školství a mládež za TOP 09

všech našich základních škol zøizo-
vaných Mìstskou èástí Praha 1. Veš-
keré nové vybavení této uèebny stálo 
necelých 1 300 000 korun. Jistì ale 
mé velké pøání je, aby nebyla posled-
ní, ale jen první ze všech! Nìkdo má 
za cíl darovat všem našim žákùm 
moderní technologii, jako napø. tab-
lety a jít s dobou, ale já jsem pevnì 
pøesvìdèena, že i skromnìjší, ale 
vysoce kvalitní øešení je dostaèující. 
Èasto se pøeci øíká, že ne vždy záleží 
na množství, ale také na kvalitì. Tou-
to cestou bych ale také chtìla po-
dìkovat panu øediteli, se kterým se 
opravdu skvìle spolupracuje a pro 
školu se snaží dìlat opravdu jen to 
nejlepší. Jeho tým spolupracovníkù 

je velmi kvalitní. Nedá se opomenout 
ani paní Mgr. Dagmar Sejkorová, 
která jako bývala øeditelka Uhelného 
trhu a nynìjší zástupkynì pana øedi-
tele je jedna z velmi dùležitých osob-
ností této školy. 

Na závìr mohu jen konstatovat, 
že jsme spoleènì s vedením školy 
dosáhli opìt kvalitního zlepšení vy-
bavení a doufám, že i žáci 
Brány jazykù s rozšíøenou 
výukou matematiky ocení 
naší snahu jít s dobou.

VZHŮRU DO OBLAK

111111111111111115555555555555555555555555555555555555555

Velká soutěž 
o let balonem
SOUTÌŽNÍ OTÁZKY: 

1. Co je Montgolfi era? 
2. Ve kterém století zaznamenala historie 
 let prvního balonu? 
3. Ve které zemi odstartoval první balon?
4. Jak se jmenovala dvojice prvních 
 èeských vzduchoplavcù? 
5. Byly balony použity pro vojenské úèely? 
6. Jak se jmenuje pilot, který sólo obletìl svìt?

Správné odpovìdi pište na: kuryr@pha.top09.cz, 
a to nejpozdìji do 8. záøí 2014.
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Přílišná důvěra v korektnost a slušnost druhého, zvláště pak neznámého, je velmi nebezpečná. Je nesprávné se domnívat, 
že jsem-li já slušný a ohleduplný, protistrana je na tom stejně. Mnozí vrazi či brutální devianti vzbuzovali na první pohled 
velice slušný dojem. Ve „zvíře“ se však může proměnit i jinak slušný člověk, pokud vypije příliš mnoho alkoholu. Pak s ním 
musíme jednat nekompromisně. 

Na první pohled poklidná atmosféra 
v restauraci...

1

NEBOJTE SE ZASÁHNOUT A POMOCT SLABŠÍM!

...jeden z hostů už má dost a jeho 
kamarád ho přemlouvá, aby ode-
šel...

2

...což popudí jednoho z hostů a sna-
ží se věc urovnat, opilec to ale řeší 
po svém a bere do ruky láhev...

4

...host blokuje úder lahví a zároveň 
je jeho obávaná pravačka namířena 
na bradu...

5

...dokončení úderu, který opilcem 
otřese...

6

...úchop za ruku se 
stažením a tvrdý kop 
do rozkroku...

7

...přehmat pod rukou opilce a ko-
nečný úder do zátylku, aby se mu 
srovnaly myšlenky...

8

...dokončení úderu a stržení na 
zem...

9

...ano, dýchá, je v pořádku...

10

...vy, zavolejte policii!

11

p p
ud vypije příliš mnoho alkoholu. Pak s ním 

2

...dokončení úderu
otřese...

.
n
s

...ano, dýchá, je v 

..to se opilci nezdá 
a dost hrubě odstrčí 
kamaráda na stůl...

3
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Mgr. Jozef Helmeczy
èlen zastupitelstva a èlen Sociální komise

Rady MÈ Praha 1

Bezdomovci – věč ný kolorit Prahy 1

Kam s nimi? 

Každý je známe, 
málokdo je máme 
rádi, těžko jim lze 
pomoci. Vidíme je 
denně, v zimě je 
cítíme v tramvaji, 
v létě močí na Jung-
mannově náměstí do 
záhonů. Obcházíme 
je obloukem. Nelze 
je zakázat, nelze je 
vyhnat. Prostě jsou. 
Byli a jsou nazýváni 
různě – žebráci, tulá-
ci, zahaleči, chodci, 
štercíři, homeless, 
bezdomovci.

Bezdomovectví, stejnì jako tøeba 
prostituce, provází lidstvo odnepa-
mìti. Umìní, odborná i krásná lite-
ratura, mytologie a lidová sloves-
nost dokládají, že lidi bez domova 
a majetku, vydìdìnci a tuláci, tvo-
øili vždy souèást spoleèenských, 
kulturních a ekonomických dìjin 
civilizace. Každé spoleèenství se 
vypoøádávalo s lidmi na okraji spo-
leènosti po svém. Zpùsoby „øeše-
ní“ bezdomovectví byly v zásadì 
vždy stejné – od ignorace v raném 
støedovìku, pøes etapy, kdy bezdo-
movectví èetností a intenzitou za-
sahovalo hloubìji do bìhu zejména 
mìstských komunit a veøejná sprá-
va byla nucena jev øešit - od repre-
sivních metod po sociálnì podpùr-
né systémy.

I ve støedovìku a poèátku novo-
vìku existovaly systémy pomoci 
lidem, kterým chybìl pravidelný 
pøíbytek. Malý poèet z nich, hlav-
nì nemocní, a z nich ti, kteøí mìli 
nìjaký vztah k mìstu, se dostávali 
do špitálù a lazaretù. Ostatní mu-
seli maximálnì do ohøíváren. Ty 
se však objevovaly jen ve velkých 
mìstech. Nìkterým se podaøilo se-
hnat støechu nad hlavou nejèastìji 
„pro milosrdenství boží“.

Vždy existovaly skupiny mìst-
ských obyvatel bez jakéhokoliv 
stálého bydlištì, kteøí polehávali po 
mìstì a v noci pøespávali nejrùz-
nìjšími zpùsoby. Do poloviny 16. 
století byla péèe pod vlivem církve 
a hlavnì byla závislá na soukromé 
iniciativì mìšťanù. Mìstské sprá-
vy zaèaly dbát o tyto lidi více od 
poloviny 16. století, ať již z dùvodù 
humanitárních nebo zdravotních. 

Objevuje se øada dekretù, které 
byly pøedevším policejního rázu, 
dávaly žebrání urèitý øád a hlavnì 
se snažily poèty žebrákù regulovat. 
Nic naplat, nikdy se to poøádnì ne-
podaøilo. 

Postupnì se dohled dostává 
pøímo do povinností konšelù, kteøí 
mìli tøeba právo tyto osoby vykázat 
a v nìkterých pøípadech i trestat na 
hrdle. Královské dekrety naøizova-
ly tzv. vizitace žebrákù, tedy jejich 
sèítání, zkoumání proè žebrají, zjiš-
ťování jejich sociálních a rodinných 
pomìrù atd.

Restrikce zesiluje v období prù-
myslové revoluce. Napø. rakouský 
protitulácký zákon, kdy nejèastìj-
šími pøestupky spojovanými s bez-
domovectvím byly potulka, žebro-
ta, prostituce, nedovolený návrat 
do obce. Tulákem byl ten, „kdo bez 
zamìstnání a práce se potuluje, 
nemoha prokázati, že má prostøed-
ky k své výživì nebo že jich poctivì 
nabýti hledí“. Pro potulku na pøe-
lomu 19. a 20. století bylo odsou-
zeno podle tohoto zákona již 90 % 
odsouzených. Pro žebrotu byli po-
dle protituláckého zákona trestáni 
ti, „kdo na veøejných místech nebo 
dùm od domu žebrají nebo ze za-
hálèlivosti se dovolávají veøejné 
dobroèinnosti“.

Ani tehdy nebyla represe jediná. 
Zejména od poloviny 19. století se 
u nás rozvíjí øada nejen církevních 
charitativních projektù. Také z hle-
diska právního pøistupoval k øeše-
ní napø. institut domovského práva 
a s ním spojená povinnost domov-
ské obce postarat se o své obèany. 
V Praze tak byla dlouho pro tisíce 

potøebných jedinou velkou útulnou 
ta v Novomlýnské ulici.

Panuje mýtus, že „za socialismu 
žádní homelessáci a žebráci neby-
li“. Byli. Ale byli umísťováni v soci-
álních ústavech nebo ústavech pro 
duševnì choré.

Dnes Praha 1 volí smìs represiv-
ních a podpùrných metod. Drob-
nou kriminalitu, zneèišťování okolí 

a žebrotu stíhají mìstští strážníci, 
nìkdy více, jindy ménì úspìšnì, 
ale snaží se. Dohody má Praha 1 
se støediskem Nadìje, kdy tøeba 
v rámci projektu Nabídky práce 
pro osoby bez pøístøeší mohli bez-
domovci za mzdu uklízet lokali-
ty kolem Masarykova nádraží, ve 
Vrchlického sadech nebo v Dláž-
dìné ulici. Jak pøi zahájení projektu 

v roce 2012 øekl starosta Lomecký: 
„Není úèelem rozdávat 
peníze, úèelem je mo-
tivovat tyto lidi, aby si 
svoje prostøedky na ži-
vobytí zasloužili prací.“



SPORT POZVÁNKA

Tenisová školička zdarma!
30. 8. 2014 od 9.00 do 14.00
vìk od 6 do 16 let.
Školièka bude zamìøena na trénink 
a zdokonalování tenisové techniky, 
u pokroèilejších hráèù základù takti-
ky a pravidel hry a v neposlední øadì 
rozvoj pohybových dovedností.

Rezervace na:
jan.krejci@praha1.cz
(možnost domluvy dopravy na místo)

Pro dospìlé:
SPEEDMINTON v blízkosti areálu 
je cyklostezka a in-line bruslaøská 
dráha.

Adresa: Povltavská, 170 00 Praha 7 

POZOR! Tenisové kurty se nachá-
zejí pod úrovní komunikace, pøímo 
u bøehu Vltavy.

Forhendový volej je dùležitý pro 
hráèe kteøí mají celodvorcové pojetí 
hry a èasto nabíhají na síť. Dùležité 
je držení. Proti úderùm ze základní 
èáry, kde se držení mìní z bekhen-
du na forhend, u volejù je doporuèe-
no držet raketu støedovým držením 

(tzv. kontinentálním) jak pro for-
hend, tak i bekhend volej. Výhoda 
tohoto držení je zejména pøi rychlé 
volejové výmìnì pøi ètyøhøe. Pokud 
je více èasu, tak si hráè mùže dovolit 
lehce forhendové nebo bekhendové 
držení, ale držení by se nemìlo blížit 

klasickému držení od základní èáry. 
Hráè by mìl s pøípravou zaèít 

u nohou a postupnì otáèet trup do 
boèního postavení. Následnì hráè 
vykraèuje levou nohou proti míèi. 
Zápìstí je u voleje pevné. Míè by 
mìl být hraný co nejvíce pøed tìlem. 

Nápøah by mìl být minimální – èím 
vìtší, tím menší kontrola. 

Pro trénování volejù doporuèu-
ji obyèejnou zeï. Zde si nemùžete 
dovolit dìlat velký nápøah, jelikož 
byste nestihli další volej. Zároveò si 
zpevòujete zápìstí. Ze zaèátku stùj-

te asi 2 metry od zdi a postupnì se 
pøibližujte. Èím budete blíž, tím to 
bude obtížnìjší. 

Doporuèuji pro pøíklad vzorových 
forhendových volejù zhlédnout vi-
dea Rogera Federera a Pete Sam-
prase na YouTube. 

Tenis   vá školka
Dalším ze základních tenisových úderů je volej. Více opět prozradí 
Jan Krejčí, bývalý hráč světové TOP 500 a současný člen TOP 09. 
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KUDY NA KURTY:

AUTEM
gps:50°6‘51.435“N, 
14°26‘37.204“E

MHD
Metrem linkou C do stanice 
Nádraží Holešovice – zde 
pøestupte na autobus  è. 112 
(smìr Troja-ZOO).

AUTOBUSEM è. 112 (zastávka 
Pelc-Tyrolka). Pøejdìte hlavní 
ulici smìrem k øece Vltavì, 
u které se nachází tenisový 
areál.

TRAMVAJÍ è. 14, 17 (zastávka 
Trojská). Zde pøestupte na 
autobus è. 112 smìr Nádra-
ží Holešovice, vystupte na 
zastávce Pelc-Tyrolka, která 
se nachází hned vedle teniso-
vého areálu.
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Vážně nevážně
Hity letošního léta: Kateřina Klasnová zažívá Restart 2014 se Stranou zelených 

a „kmotři“ zakládají jeden politický subjekt za druhým, aby úplně nezmizeli 
v propadlišti dějin...

Trojkoalice pøedstavila defi nitivní složení kandidátky 
pro komunální volby... Petr Štìpánek, kandidát Troj-
koalice na primátora Hl. mìsta Prahy, komentoval 
složení kandidátní listiny takto: „Jde nepochybnì 
o nejkompetentnìjší sestavu kandidátù v Praze. 
Máme v seznamu kandidátù nejvíc starostù, mís-
tostarostù a komunálních zastupitelù ze všech stran.“ 
Jak uvádí kandidátní listina tohoto spolku, jedním 
z oné spousty odložených komunálních politikù je i:

PETR HEJMA, EKONOM

Jedno ze tøí zvýraznìných slov není 
pravdivé. Které? (Nápovìda: Zastupite-
lé prvního pražského obvodu odvolali 
starostu Petra Hejmu... Dùvodem je 
starostovo špatné hospodaøení... Hejmu 
sesadili z funkce i jeho spolustraníci 
z ODS, opozici by jen její vlastní hlasy 
nestaèily... Volba skonèila pomìrem 25 
pro odvolání, 7 proti..., idnes.cz, 19. 11. 
2009)

Pražský kurýr

Pro Jednièku

Strana zelených s nezávislými kandidáty a èleny obèanského spolku 
Pro Jednièku se dohodli na spoleèné kandidátce do komunálních voleb 
v Praze 1. O hlasy volièù se bude volební uskupení ucházet pod názvem 
ZELENÁ PRO JEDNIÈKU. Lídrem je Filip Pospíšil, dvojkou Kateøina Klas-
nová. Oba spolupracují už roky coby opozièní zastupitelé Prahy 1.

Je pøekvapující, že zelení tak ochotnì skoèili na špek nìkdejší „holce 
z plakátu VV“. Filip Pospíšil je opozièní zastupitel, jehož názory se 
èasto rozcházejí s realitou každodenního života, avšak nelze mu upøít 
jedno – má kontinuální pohled na vìci a snaží se být autentickým 
zastupitelem. Proti tomu Kateøina Klasnová byla nìkolik let místopøed-
sedkyní Poslanecké snìmovny, spolu se svým manželem Vítem Bár-
tou (bývalým ministrem dopravy) mìla v minulosti mnoho možností, 
jak Praze 1 opravdu pomoct (napøíklad zákazem vozítek segway na 
chodnících). Její zájem o Prahu 1 byl však tehdy minimální. Po konci 
svého pùsobení ve vrcholné politice vsadila na mediální charitu: ob-
jíždìla sociálnì slabé spoluobèany, nemocné, seniory, vždy pøedala 
nìjaký dar a pak o tom napsala do novin, jaké to má zlaté srdce. Poté 
dala dohromady spolek Pro Jednièku, který se pragmaticky rozhodla 
spojit do voleb se Stranou zelených... Je to pro zelené vskutku ob-
chod století: jediným podpisem (na smlouvì o spojené kandidátce do 
komunálních voleb) poslali do stoupy všechny své proklamace o èisté 
politice. Kateøina si musí ještì dnes mnou ruce, jaký se jí podaøil maj-
strštyk. Otázkou je, co na to tohle spojení øeknou volièi Strany zele-
ných...

Pražský kurýr

V Praze vzniká hnutí Restart 
2014, které se chce profi lovat 
jako støedo-pravicový subjekt... 
cílem pražského polosvìta je 
maximálnì rozmìlnit výsledek 
voleb tím, že bude kandidovat co 
nejvíce subjektù. Šedé eminence 
pražské politiky si pravdìpodob-
nì uvìdomily, že ovládat celou 
stranu je dnes již nemožné. Ra-
dìji se zamìøují na znepøehlednì-
ní terénu a v nìm si vytipují vhod-
né kandidáty pro „spolupráci“... 

Od „kmotrù“ a nejrùznìjších politických šíbrù je to 
velmi chytré. My však vìøíme, že volièi jsou chytøej-
ší! 

Pražský kurýr
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Postavení pražské 
městské části

S blížícími se volbami a startují-
cí pøedvolební kampaní se zaèíná 
objevovat celá plejáda nápadù, co 
všechno bychom mìli dìlat lépe 
a jak by si ostatní politické subjekty 
pøedstavovaly øešení nìkterých pro-
blematických jevù, které se na úze-
mí MÈ Praha 1 vyskytují. Namátkou 
jmenujme provoz vozítek segway 
na chodnících, rušení noèního klidu 
nebo èinnost stavebního odboru.

Postavení mìstských èástí je 
upravena v zákonì è. 131/2000 
Sb. o hlavním mìstì Praze. Tento 
zákon byl pøijat spoleènì se záko-
nem upravujícím postavení obcí. Už 
v jeho prvním paragrafu je hlavní 
mìsto Praha defi nováno jako hlav-
ní mìsto ÈR, kraj a obec. Vzhledem 
k celému právnímu øádu ÈR od nej-
vyšších ústavních pøedpisù, pøes 
zákony až po podzákonné právní 
normy (naøízení vlády a vyhlášky 
ministerstev a jiných ústøedních 
správních úøadù) je naprostá vìt-
šina úèinných právních nástrojù, 
které jsou sto pøímo ovlivòovat ži-
vot a dìní na území mìstské èásti 
mimo kompetenci mìstských èástí. 
Mìstská èást mùže mít klidnì více 
obyvatel než napøíklad statutární 
mìsto, pøesto má menší kompeten-
ce a tudíž menší možnost ovlivòovat 
dìní na svém území. Nemá možnost 
vydávat pøedpisy obce a není ani 
benefi cientem (práv, pravomocí èi 
fi nanèních prostøedkù), pokud je jím 
v zákonì obec.

Pøíklad první – segway. Zastu-
pitelstvo, rada i ostatní orgány MÈ 
Praha 1 se snaží øešit tento problém 
dlouhodobì, ovšem naráží na legis-
lativní bariéru. Toto vozítko využí-
vané zejména turisty a to zejména 
na historickém území Prahy 1 zatím 
není v zákonì defi nováno. Jeho za-
øazení (ať už do kategorie „chodec“ 
èi jinam) pøipravuje ministerstvo do-
pravy a schvalovat ho bude Parla-
ment ÈR. Možnost ovlivnit koneè-
nou podobu zákona mají poslanci, 
senátoøi nebo prostøednictvím zá-
konodárné iniciativy kraje (Praha). 
Veškeré možnosti MÈ Praha 1 jsou 
tudíž ve formì známé cimmrmanov-
ské „ostré prosby“. V této souvislosti 
je pikantní, že nejvìtší bojovnicí pro-
ti segwayùm se nyní prezentuje Ka-
teøina Klasnová, která byla poslední 
3 roky poslankyní a jejíž manžel byl 
témìø rok ministr dopravy. Ovšem 
nebylo to pøed volbami...

Pøíklad druhý – dodržování veøej-
ného poøádku a noèního klidu. Cen-
trum Prahy je oblíbenou destinací 
pro veèerní posezení a zábavu nejen 
turistù, ale i obèanù Prahy. Logicky 
je zde vìtší koncentrace podnikù 
s noèním provozem a obecnì lidí 
v noèních hodinách. Hlavním pøed-
pisem regulujícím noèní klid je zá-
kon o ochranì veøejného zdraví. Na 
jeho dodržování dohlíží bezpeèností 
složky (Policie ÈR a Mìstská policie 
Praha) a správní orgány (Hygienic-
ká stanice). Pøestože MÈ Praha 1 

poskytuje tìmto subjektùm maxi-
mální spolupráci, nejsou zøizovány 
mìstskou èástí a neøídí se pokyny 
Prahy 1. Není v našich možnostech 
pøímo ovlivòovat poèet strážníkù 
a policistù a nemohli jsme ani ovliv-
nit zmìnu zákona, která odebrala 
strážníkùm kompetenci mìøit hluk 
certifi kovanými hlukomìry. Vìøte, že 
samospráva pod vedením TOP 09 
dìlá vše proto, aby byl noèní život 
v centru civilizovanìjší, ale nástroje 
mìstské èásti jsou zejména nepøímé. 
Realizujeme a fi nancujeme moderní 
dohledový kamerový systém, který 
by mìl obìma policiím usnadnit loka-
lizaci rušivých projevù jejich eliminaci. 
Restaurace, bary nebo v hudební klu-
by pronajaté MÈ Praha 1 mají smluv-
nì upravené podmínky provozu. 
Dalším pøíkladem mùže být realizace 
odhluènìní klubu RockCafé.

Pøíklad tøetí – stavební odbor. 
Pražská památková rezervace za-
psaná na seznam svìtového dì-
dictví UNESCO. Je tedy jasné, že 
veškeré stavební zásahy na celém 
území MÈ Praha 1 vzbuzovaly, 
vzbuzují a vždy budou budit emoce, 
ať už se jedná o novostavby, demo-
lice, chátrající domy nebo pøestav-
by. Je naším cílem, aby si Praha 1 
zachovávala své jedineèné hodnoty 
(historické, estetické apod.) a záro-
veò, aby to bylo místo pro kvalitní 
život. Tady je potøeba si pøesnì 
ujasnit postavení a úlohy jednotli-
vých subjektù, které tyto procesy 

ovlivòují. Stavební odbor je sice 
souèástí úøadu MÈ Prahy 1, ovšem 
jedná je o výkon státní správy. Jeho 
èinnost se øídí právními pøedpisy 
a nadøízeným orgánem není rada 
MÈ ani starosta, nýbrž stavební 
odbor Magistrátu hl. m. Prahy a po-
tažmo Ministerstvo pro místní roz-
voj. Samospráva nemùže stavební 
úøad úkolovat, ani mu nemùže nic 
naøizovat (opravu budov v dezolát-

ním stavu) nebo zakazovat (demo-
lici). Možností pro mìstskou èást je 
úèast v procesu pøijímání územního 
plánu, procesu územního øízení, 
popøípadì ve spravování èi rekon-
strukcí svìøených objektù. Jedinou 
nepøímou možností samosprávy je 
kompetence starosty jmenovat ta-
jemníka úøadu a odvolávat ho, po-
kud mu to øeditel magistrátu dovolí.

Legislativní možnosti mìstské 

èásti, jak pøímo ovlivòovat výše 
zmínìné jevy nejsou, nijak velké, 
radnice Prahy 1 v èele se 
starostou z TOP 09 užívá 
všechny dostupné pro-
støedky, aby se vìci po-
hnuly z místa.

Mgr. Filip Kračman 
zastupitel Prahy 1 za TOP 09, 

pøedseda komise Územního rozvoje Prahy 1

Nadřízenými orgány stavebního odboru radnice Prahy 1 jsou stavební odbor pražského magistrátu a potažmo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Ing. Tomáš Böhm
Generální øeditel Národní knihovny ÈR, 

èlen RO TOP 09 Praha 1

Dnes jsme z vašich dotazů 
vybrali pro našeho fi lologa 
ne zcela obvyklé výrazy z ob-
lasti dopravních prostředků. 
Co znamenají nečeská slova 
„volant“, „kastle“, „haubna“, 
„čouk“, „kvalt“ a „dýzna“ 
a jaký je jejich původ? Kde 
se vzaly „fi akr“, „drožka“ 
a „sentinel“ a proč se říká 
„glajza“ a „šalina“?

Výrazy z prvního okruhu 
pocházejí jednoznaènì ze 
slangu, což je – jak jsme si 
již øíkali – mluva urèité sku-
piny lidí, spjatá s urèitou 
èinností a s urèitým pro-
støedím: v našem pøípadì 
je to mluva automobilistù. 
Všichni víme, co je to „vo-
lant“, a málokdo by asi 
v bìžné øeèi použil „kolo na 
høídeli, jímž se øídí dopravní 
prostøedek“ – i to je charak-
teristický znak slangu, který 
uplatòuje jednoduché výra-
zy místo složitých, víceslov-
ných opisù. Svým pùvo-
dem se však toto slovo od 
ostatních liší, neboť pochá-
zí z francoužštiny. Pùvodní 
francouzské volant je vlast-
nì participium od slovesa 
voler (z latinského volare, 
„létat“), tedy s významem 
„létající“; pøenesenì to je 
pojmenování pro široké na-
bírání ženských šatù, které 
pøi pohybu „létá“ (na rozdíl 

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

od upjatých èástí odìvu), 
tj. „volán“, vnímaný dnes 
již jako èeské slovo. A zde 
je spoleèný prvek s naším 
volantem: je to pohyblivé 
zaøízení, zaøízení, s nímž lze 
hýbat (na rozdíl od jiných, 
pevných souèástí vozu).

Ostatní výrazy z tohoto 
okruhu se k nám dostaly 
z nìmèiny nebo pøes nìm-
èinu. „Kastle“ je z nìmec-
kého Kastel, „bedna“, „ka-
roserie“, což je zdrobnìlina 
z Kasten, „schránka“, „kra-
bice“. „Haubna“, „kapota“, 
je z nìmeckého Haube, 
„poklop“. „Èouk“ se trochu 
vymyká: je to sice slovo an-
glické (choke), ale v nìm-
èinì slangovì zdomácnìlé 
(Choke). Naproti tomu náš 
spisovný „sytiè“ je doslov-
ným pøekladem (kalkem) 
nìmeckého Sättiger (srov-
nej satt, „sytý“). (Je to mi-
mochodem další dùkaz po-
tvrzující defi nici èeštiny, jak 
ji formuloval básník Eugen 
Brikcius: „Èeština je nìmèi-
na pøeložená z nìmèiny do 
èeštiny.“) „Kvalt“ zname-
ná obecnì èesky „spìch“, 
v motorismu „rychlostní 
stupeò“; z nìmeckého Ge-
walt, „síla“, se k nám pøe-
nesl asi pod vlivem slovesa 
„kvapit“. A „dýzna“ je trys-
ka, pøevzatá z nìmeckého 
Düse.

Ve druhém okruhu se 
pøesouváme k doprav-
ním prostøedkùm. „Fiakr“ 
k nám pøijel z Francie, kde 
nájemné vozy získaly ozna-
èení fi acre podle svého pa-
øížského stanovištì u Hôtel 
St. Fiacre (tedy „U sv. Fia-
kra“). Slovo k nám pøišlo 
asi z Vídnì, v Praze jezdily 
fi akry již koncem 18. sto-
letí. Stejného významu je 
„drožka“: ruské drogá je 
rozvora èili žerï, množné 
èíslo drógi je jednoduchý 
povoz sestávající ze dvou 
párù kol na osách, spoje-
ný žerdìmi; zdrobnìlina zní 
dróžki, její jednotné èíslo 
drožka pøešlo pøes ukra-
jinštinu a polštinu do èeš-
tiny (i nìmèiny: Droschke). 
A „sentinel“, resp. „Škoda 
Sentinel“, bylo pùvodnì 
oznaèení parního nákladní-
ho automobilu, vyrábìného 
v letech 1924-1935 podle 
licence anglické fi rmy The 
Sentinel Wagon Works Ltd. 
Výraz pak zobecnìl pro 
vozy s parním pohonem 
vùbec – napø. parní válec. 
Dnes se pøedstava parního 
dopravního prostøedku jeví 
jako absurdní, ale takový 
stroj mìl ve své dobì oproti 
vozùm se spalovacím mo-
torem èetné výhody: mìl 
nižší spotøebu oleje a niž-
ší provozní náklady, díky 

nižším otáèkám se ménì 
opotøebovávaly pohyblivé 
èásti a navíc umìl efektiv-
nìji brzdit takzvanou rever-
zací – vpuštìním páry do 
stroje proti smìru otáèek. 
My starší si však pamatuje-
me ještì jiný „sentinel“: ho-
vorovì se tak oznaèovalo 
dnes již neexistující Státní 
nakladatelství technické li-
teratury, jehož pojmenování 
vzniklo podle písmen zkrat-
ky SNTL.

Poslední dvì slova ozna-
èují tramvaj, resp. „kolejo-
vé“ vozidlo: „glajza“, jedno 
z oznaèení pro tramvaj, ale 
èastìji pro vlak, je z nìmec-
kého Gleis, „kolej“, „šalina“ 
je všeobecnì známý výraz 
brnìnského hantecu (han-
týrky), což byl pùvodnì 
nìmecký (vlastnì vídeò-
ský) dialekt: vznikl patrnì 
z Elektrische Linie, „elek-
trická linka“, zkrácením na 
sche-line.

Tak šťastnou cestu – 
a jeïte opatrnì! Pokud 
Vás cestou 
napadne další 
zajímavý jazy-
kolam, ptejte se 
na kuryr@pha.
top09.cz

PhDr. Daniel Korte 
poslanec za TOP 09,

èlen RO TOP 09 Praha 1

Na Segwayi 
do Klementina NE!

Asi jako vìtšinu obyvatel centrální 
èástí Prahy mì trápí a znepokoju-
je velmi vysoký poèet návštìvníkù 
Prahy 1, kteøí si myslí, že pokud je-
dou na motorové dvojkolce (Seg-
wayi èi podobné) nemusí se chovat 
ohleduplnì k ostatním, kteøí jdou 
pìšky a obdivují pøi svých zastave-
ních krásy Prahy. Øíká se, že chce-li 
èlovìk nìco zmìnit, má zaèít u sebe 
doma. Z toho dùvodu  a i z dùvodu 

hromadících se stížností návštìvní-
kù, uživatelù a pracovníkù Národní 
knihovny ÈR jsem podepsal zákaz 
vjíždìní a jízdy na motorových dvoj-
kolkách v areálu Klementina, a to 
s platností od 15. 8. 2014. Chce-li 
nìkdo Klementinum a jeho nádvo-
øí navštívit, ať v pokoøe sestoupí ze 
své motorové dvojkolky, jde pìš-
ky a dvojkolku ať vede vedle sebe 
èi táhne za sebou a pøi obdivování 

krásy barokního skvostu Klementi-
na neohrožuje sebe i ostatní. Snad 
takováto kapka pøispì-
je k tomu, aby si všich-
ni uvìdomili, že jsou na 
svìtì i ostatní lidé a je 
tøeba je respektovat.

vatel centrální hromadících se stížností návštìvní- krásy barokníh

KAUZA



KŘÍŽOVKA, SUDOKU
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K prvnímu použití dlažby v pražských ulicích došlo...
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Také v tomto 
èísle jsme pro 
vás pøipravili 
oblíbenou po-
znávací soutìž. 
Napište nám, 
v jaké ulici se 
nachází vyfoto-
grafovaná pamìtní deska.

Pište na: kuryr@pha.top09.cz, a to nej-
pozdìji do 8. záøí 2014. 

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA: 

1. cena: Alena Nováèková
2. cena: Tamara Tošnerová
3. cena: Josef Tyle

VÝHERCÙM BUDOU CENY ZASLÁNY NA 

JEJICH ADRESU. SOUTÌŽ JE URÈENA 

VÝHRADNÌ PRO OBYVATELE PRAHY 1!

SENIOŘI
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Poznejte místo
a vyhrajte cenu!

SOUTĚŽ

1 cena: 
Vstupenky do divadla pro dvì osoby

2 cena:
Dva vstupy do Aguapalace Praha 

3 cena: 
Poukaz do knihkupectví

Role občana – seniora 
ve společnosti

Všechny společnosti jsou něja-
kým způsobem rozvrstveny. Jed-
ním z takových činitelů je nespor-
ně věk.

V sociálním kontextu 
nabývá vìk, pùvodnì ne-
utrální biologický znak, 
sociální význam, který 
urèuje, jakým zpùsobem 
jsou jedinci vnímáni a jaké 
se od nich oèekává cho-
vání. Je tedy dùležitým 
faktorem, urèujícím role ve 
spoleènosti, ovšem není 
jediným èinitelem, dalšími 
mohou být pohlaví, do-
sažení urèité odbornosti, 
stupnì ve své profesi, ro-
dinná a ekonomická situ-
ace a další. Pozice staré-
ho èlovìka, který usiluje 
o zdravé a pozitivní stáøí 
závisí na tom, jak vidí sám 
sebe a jak jej vnímá okolí. 
Kdo si vytvoøil o stáøí ne-
gativní pøedstavu, bude si 
všímat zejména negativ-
ních stránek stáøí. 

Zásadní pro pohled na 
stáøí v minulosti je fakt, že 
døíve byla šance na doži-
tí se vyššího vìku menší 
než dnes. Dožít se stáøí, 
být starým bylo vytouže-
ným cílem a snem každé-
ho èlovìka, protože prav-

dìpodobnost tohoto byla 
velmi malá.

Pozice starých lidí ve 
spoleènosti není pøíliš li-
chotivá. Slova starý a stáøí 
se ve vìdomí lidí pojí spí-
še s negativní charakteris-
tikou. Skupina starých lidí 
pøedstavuje jistou men-
šinu, která je spoleèností 
chápána jako neužiteèná 
a neproduktivní. Je de-
fi nována ekonomickou 
závislostí na spoleènosti 
a omezenou možností do 
dìní této spoleènosti nì-
jak zasahovat. Staøí lidé 
jsou díky této orientaci, 
stejnì jako dìti a mladi-
ství, závislí na støední, tj. 
produktivní generaci.

Vyøazování starších 
spoluobèanù z pracov-
ních sil tak podle mnohých 
autorù pøispívá k tomu, že 
na staré lidi je pohlíženo 
jako na slabé, neužiteèné 
a závislé, s tendencí vylu-
èovat je ze spoleèenského 
dìní a v podstatì od nich 
nic neoèekávat“. Pøitom 
vìtšina starých lidí se ve 

vìku odpovídajícímu vstu-
pu do dùchodu nachází 
v tìlesném a duševním 
stavu, pøi kterém by mohli 
ještì dále pracovat. Záro-
veò je tato pracovní akti-
vita pro starší lidi dùležitá. 
Aby mohlo být stárnutí 
úspìšné, mìlo by být spí-
še rozvojem nových ka-
pacit a hledáním nových 
šancí, než pøizpùsobová-
ním se vìkovým ztrátám. 
Pro zamìstnávání seni-
orù je však tøeba uzpù-
sobit podmínky, jako je 
pracovní prostøedí, doba, 
pracovní tempo a to vše 
s sebou nese další nároky 
a zdánlivou pøítìž. O seni-
orech a jejich zvyšujících 
se poètech se v souèas-

ných spoleènostech hovo-
øí jako o sociálním problé-
mu. Skuteènost, že je stáøí 
refl ektováno jako sociální 
problém, pøispívá k tomu, 
že i bìžné vìdomí má 
sklon chápat ho stejným 
zpùsobem. Øešení mùže 
být zèásti vidìno v tom, 
že spoleènost pomùže 
našim spoluobèanùm se-
niorského vìku v hledání 
nových aktivit a vytvo-
øení prostoru a nabídek 
možností. Zároveò jedním 
z vysoce dùležitých krité-
rií úrovnì spoleènosti je, 
jak se daná spoleènost 
nebo jednotlivé státy sta-
rají o své staré, nemocné 
a duševnì choré jedince. 
Bohužel se ve spoleènosti 

setkáváme spíše s nega-
tivním náhledem na staré 
lidi a stáøí. Tento náhled 
je možno popsat cha-
rakteristikami, jako být 
bez energie, nedoufat, 
chátrat, ztrácet blízké lidi 
a další negativa. Objevu-
je se i tendence odkládat 
starší spoluobèany do 
ústraní, abychom si pak 
pøipadali a cítili se mladì. 
Naše souèasná spoleè-
nost obraz stáøí vytlaèuje 
ze svého vìdomí, a to ni-
koliv pouze individuálnì, 
ale také díky médiím, která 
se pøíliš pozitivním zobra-
zováním stáøí nezabývají. 
Èasto vídáme jednostran-
né a deformované obrazy, 
které jsou spíše škodlivé. 
Na jedné stranì chceme 
staré lidi ctít a milovat, 
což je v souladu s našimi 
velkými ideály. Na druhé 
stranì staré lidi zatracuje-
me a nechceme s nimi mít 
„nic spoleèného“, dráž-
dí nás svou pomalostí, 
svým zevnìjškem. Tento 
rozporný postoj mùže být 
zpùsoben našimi obava-
mi a strachem neboť staøí 
lidé nám pøipomínají i naši 
budoucí perspektivu, jsou 
nám stále pøítomným a vi-
ditelným znamením, toho, 
že i my jednou budeme 
ménì aktivní a schopní 
Chování vùèi starým li-
dem mùže nabýt až ne-
pøátelství a agresivity, ta-
kovýto postoj nazýváme 
ageismem.

Stáøí je pak chápáno 
jako období, bìhem nì-
hož èlovìk mùže jen chát-
rat, v nejlepším si ponechá 
jen nìkteré schopnosti 

a dovednosti, které zís-
kal døíve. Je chápáno jako 
období celkového úpadku 
a zhoršené kvality života. 
Zkušenosti a kompetence 
starého èlovìka ztrácejí 
svùj význam, pro spo-
leènost je takovýto èlo-
vìk zbyteèný, neužiteèný 
a nepøínosný. Z ageismu 
vyplývá tendence izolovat 
staré lidi, aby nepøekáže-
li a nezdržovali. Spoleè-
nost tak úplnì znevažuje 
a znehodnocuje staré lidi 
a ani od nich nic pozitivní-
ho neoèekává.

Smutné na tomto pøístu-
pu je, že pokud je èlovìk 
pøesvìdèen o takovémto 
nevýznamu, zbyteènosti 
a nepøínosnosti starých 
lidí, jen tìžko získá po-
zitivní zkušenost, neboť 
je jí uzavøen a navíc se 
bìžnì stává, že se doèká-
me toho, co od druhých 
oèekáváme. Málokteøí 
staøí lidé chtìjí prožít toto 
poslední vývojové obdo-
bí v neèinnosti a tím být 
spoleèností vnímáni jako 
nepøínosní. Spoleènost by 
proto mìla vytvoøit pod-
mínky a možnosti pro rea-
lizaci a rozvoj lidí ve stáøí. 
Ovšem hlavní èást závisí 
na samotných jedincích – 
obèanech mezi námi, zda 
tìchto možností využijí 
a budou mít zájem se dále 
rozvíjet a rea-
lizovat, nìkdy 
i pøes oèeká-
vání spoleè-
nosti.

Mgr. Karel Ulm, MPA
èlen Soc. komise Prahy 1 za TOP 09

Přátelství kvete v každém věku. 



Procvičte své 
mozkové závity,

přemýšlejte – a hlavně se bavte!
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?3.
U každého slova zmìòte 
jedno písmeno; vznikne 

známé rèení: 

NEMÁŠ, ZOSTANEŠ

2.
Co je X? 

 

1.
Z tìchto tøí písmen 

sestavte slovo 

tvoøené šesti 

písmeny:

ABO 

Správné odpovědi 
naleznete na str. 3

3 – (4 x 3) 
                 = 
(4 x 3) – 7  

X

HLAVOLÁMÁNÍ
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