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FEJETON | OBSAH

Setkal jsem se nedávno 
s mladou maminkou, která se 
ráda občansky angažuje, schá-
zí se s podobně smýšlejícími 
lidmi a spolupracuje s nimi na 
různých projektech. Příjemně 
jsme si popovídali a na závěr 
našeho rozhovoru jsme zmínili 
i politiku. 

A pak to přišlo – slečna nebo 
paní mi řekla, že vůbec nechodí 

k volbám, protože politika je podle ní nečestná, niko-
mu z politiků prý nevěří a své postoje k životu vyjad-
řuje právě svými občanskými aktivitami. 

Nejsem příznivcem povinné volební účasti. Lámu 
si však hlavu s tím, co by politici měli dělat pro to, 
aby lidé k volbám chodili v mnohem větším počtu. 
Té mamince jsem řekl, že by jí přece mělo záležet na 
budoucnosti její i jejích dětí a že občanská angažova-
nost je skvělá věc, ale že ji chápu až jako nadstavbu 
nad volebním aktem v demokratické zemi. 

V příštím roce nás čekají velmi důležité volby do 
Poslanecké sněmovny, v tom dalším prezidentské 
a komunální. Dovolím si tedy připomenout známé po-
řekadlo: „Kdo spí v demokracii, probudí se v totalitě.“ 

Buďme dobrými občany, kteří se nejen angažují 
v různých spolcích a společných projektech, ale jimž 
není ani zatěžko dojít k volební urně. 

Přeji vám úspěšný rok 2017!

Oldřich Lomecký
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PRAHA 1 MÁ NOVÉHO RADNÍHO 
Zastupitel Prahy 1 Filip 
Kračman (TOP 09) se 
stal novým radním pro 
kulturu, sport a zahra-
niční vztahy této měst-
ské části. Nahradil spo-
lustraníka Jana Krejčího, 
který odchází pracovat 
do soukromé sféry

Oba kroky – rezignaci Jana 
Krejčího a zvolení Filipa Kračma-
na – projednalo a schválilo 22. 
listopadu 2016 Zastupitelstvo MČ 
Praha 1. 

„Kdo sleduje dění v Praze 1, ví, 
že oblast, za kterou zodpovídal 
Honza Krejčí, patří mezi nejlépe 
zvládnuté. Množství kulturních 
akcí pro nejširší veřejnost, nad-
standardní sportovní vyžití, ale 
i mnoho velmi dobrých přátel-
ských vztahů se zahraničními regi-
ony – to je vizitka dosavadní práce 
Honzy a jeho kolegů z radnice. Na 
toto chci navázat. Rozhodně však 
nepřicházím s nějakým udržovacím 
modelem. Pokusím se nalézt ještě 
další dílčí zlepšení tak, aby obyvate-
lé Prahy 1 mohli na konci volebního 
období říct, že TOP 09 pro ně od-
vedla maximum možného,“ řekl po 
svém zvolení Filip Kračman. Nový 
radní vystudoval práva na Univerzi-
tě Karlově, je aktivním sportovcem, 
mezi jeho hobby kromě toho patří 
i literatura a film. 

Jan Krejčí zůstává i nadále za-

stupitelem Prahy 1, přičemž v za-
stupitelstvu bude působit jako 
takzvaný neuvolněný člen. To zna-
mená, že se bude stále aktivně 
podílet na správě Prahy 1, 
avšak nebude již placen 
z prostředků městské 
části. „Zvažoval jsem 
novou pracovní na-
bídku, kterou jsem 
nakonec přijal 
– stal jsem se fi-
nančním ředite-
lem společnosti 
UP21, která in-
vestuje do star-
tupů začínajících 
firem. Navazuji tak 
na svou praxi před 
vstupem do ko-
munální politiky,“ 
sdělil Krejčí, který 
v minulosti mimo 
jiné působil v rámci 
finančního sektoru 
také v USA. 

„Rád bych Honzovi 
Krejčímu poděkoval za 
skvělou práci. Do jeho 
další kariéry mu pře-
ji hodně úspěchů. Totéž 
samozřejmě přeji Filipu 
Kračmanovi a těším se na 
spolupráci s ním,“ uvedl 
starosta Prahy 1 Ol-
dřich Lomecký. 
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JAN VOTOČEK SLAVÍ SEDMDESÁTINY! 

MUDr. Jan Votoček, lékař III. chirur-
gické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Radní MČ Praha 1 Jan Votoček, 
fi nance, privatizace, granty na obnovu 

domovního fondu 

Jan Votoček, 
občan, dobrý soused 

GRATULUJEME!

Milý Jene, redakce Pražského kurýra Ti přeje ještě mnoho spokojeně 
prožitých let, stále hodně elánu a pracovního nasazení! 

AKTUALITY
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Z HISTORIE 
STÁTNÍ EVIDENCE MAJETKU 
ANEB JAK JSME K EET PŘIŠLI

Ač spuštění elektronic-
ké evidence tržeb podle 
zmatečných vyjádření 
Ministerstva fi nancí ne-
zasáhne v první vlně od 
1. prosince vánoční trhy, 
tolik oblíbené v Praze 1, 
dotkne se mj. všech ostat-
ních stravovacích zaříze-
ní, která v centru hlavního 
města navštěvují denně 
tisíce lidí. 

Ministerstvo financí pod vedením 
Andreje Babiše připravilo brožuru 
a následně i webové stránky vysvět-
lující a propagující EET. Na strán-
kách www.etrzby.cz, které spravuje 
Finanční správa ČR, by se podni-
katelé i zákazníci měli dozvědět zá-
kladní fakta o evidenci tržeb (od kdy, 
kdo, co a proč). Je však také možné 
začíst se zde do citátů politiků, kteří 
se o EET pochvalně vyjádřili, poučit 
se v sekci Mýty a fakta o bludech, 
k jejichž vzniku často samo Minis-
terstvo financí přispělo, či si pro-
hlédnout fotogalerii, jíž vévodí ob-
rázky Andreje Babiše. 

Součástí kategorie Zajímavosti 
jsou pak nejen odkazy na úspěš-
nou aplikaci elektronické evidence 
v zahraničí, ale také stručné shrnu-
tí tisícileté historie evidence tržeb, 
které přirozeně navádí čtenáře, že 
elektronizace evidence je pouze 
dalším krokem vývoje, odpovídají-
cím technologické úrovni současné 
společnosti. Odkazem na předešlé 
generace lovců mamutů, egypt-
ských úředníků a středověkých kup-
ců, kteří „také evidovali“, tak Minis-
terstvo financí naznačuje, že vlastně 
nezavádí žádnou převratnou novin-
ku, které by se občané měli obávat.

HISTORICKÁ EVIDENCE MAJETKU
Obecné tvrzení, že jakási evi-

dence majetku zde byla vždy a že 
se její způsob měnil se společen-
ským a technologickým vývojem, 
je správná a celkem logická. Kon-
krétně Ministerstvu financí by mělo 
jít především o evidenci majetku, 
resp. zisku, za účelem výpočtu 
správného odvodu daní do státní 
pokladny. Na tomto principu byly 
na našem území založeny urbáře 
(soupisy vrchnostenských příjmů 
a robot z poddanského majetku), 
na státní úrovni pak zemské desky 
(záznamy o majetkové držbě, roz-

Velký bratr ví vše! Mimochodem: rulička do onoho skvělého přístroje stojí 20 Kč 
a inkoust na tisk 600 Kč. Rulička vydrží jeden den.

TÉMA
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hodnutí zemských soudů, převo-
dech majetku, dluzích apod.), berní 
rejstříky (uvádějící hodnotu pozem-
kového majetku šlechty a králov-
ských měst, z něhož má být odvá-
děna daň), berní rula (první katastr 
pro odvod daní z polností, živností 
a podniků) a tereziánský katastr. 
Tyto slovní soupisy doplnila v 18. 
století mapová díla – josefský kata-
str a katastr stabilní. 

Obdobnou evidenci dnes vedou 
katastrální úřad, živnostenský úřad 
a další pracoviště státní správy. 
V podobě daňového přiznání má 
berní úřad k dispozici veškeré in-
formace, které ke správnému vý-
běru, příp. vymáhání daní potře-
buje. Dnešní „poslední fázi vývoje“ 
odpovídá elektronické daňového 
přiznání. 

EET však není skutečnou evi-
dencí, ale stálou a úplnou kont-
rolou. V duchu tisícileté tradice si 
tedy můžeme představit, že by se 
starověký úředník nastěhoval s hli-
něnou tabulkou do domu obchod-
níka, 24 hodin denně zde seděl 
na podlaze, koukal obchodníkovi 
přes rameno a dělal si klínovým 
písmem zápisky.

HISTORIE EVIDENCE TRŽEB PODLE 
MINISTERSTVA FINANCÍ

V přehledu Ministerstva financí 
na stránkách www.etrzby.cz (cita-
ce z webu, uvedené v kurzivě, jsou 
zkráceny, jinak ponechány v pů-
vodním znění) se kupodivu neob-
jevují téměř žádné ze zmíněných 
historických soupisů. Jde o poně-
kud nelogický soubor historických 
faktů i zavádějících informací, které 
s evidencí tržeb příliš nesouvisejí, 
a proto jsem si k nim dovolila uvést 

stručný historický komentář, jenž 
uvádí věci na pravou míru.

Především se můžeme pozasta-
vit nad tím, proč vůbec úředníci 
Ministerstva plýtvají svou energií, 
kterou by mohli zaměřit na daňo-
vé úniky, na vytváření podobných 
pseudohistorických statí, které mají 
snad zvýšit popularitu EET u zvída-
vých čtenářů. Je však pravda, že 
pověření úředníci s textem přehna-
nou námahu neměli, neboť většina 
použitých informací je opsána z Wi-
kipedie, což je internetová příručka, 
kterou používá většina z nás pro 
získání rychlé základní informace, 
ale za seriózní zdroj není považová-
na ani na střední škole. Je otázkou, 
jestli Ministerstvo financí připravuje 
takto všechny své materiály…

„Vrubovka“ – Archeolog Karel Ab-
solon u Dolních Věstonic objevil v r. 
1936 lýtkovou kost vlka s 55 zářezy 
datovanou 30 000 let př. n. l. Zářezy 
(vruby) na hůlce nebo liště sloužily 
k primitivnímu zaznamenání počtu 
či k záznamu dluhů. Tento způsob 
záznamu nevyžadoval znalost písma 
ani matematiky a díky tomu se vru-
bovky používaly velmi dlouho…

Webové stránky začínají svůj his-
torický exkurz u lovců mamutů na 
našem území. Tzv. vrubovka, da-
tovaná dnes do období před 28 až 
25 tis. lety, je skutečně nejčastěji 
interpretována jako primitivní počí-
tadlo, i když její použití pravděpo-
dobně vyžadovalo určitou znalost 
matematiky (někteří badatelé před-
pokládají dokonce počítání v de-
sítkové soustavě). Mohlo jít však 
i o kalendář či umělecký předmět. 
Zaznamenávání dluhů ve starší 
době kamenné je již čistou fanta-

zií, neboť o tehdejším uspořádání 
společnosti a vlastnických právech 
víme naprosté minimum. 

„Žetony“ – Kolik kdo má dobyt-
ka, kolik obilí, kolik musí odevzdat 
králi a kolik chrámu atd. Účetnictví 
se zkrátka nedá vést ústně. Žetony 
sloužily na Středním východě k evi-
denci veškerého majetku, byly z hlí-
ny a měly různé tvary podle toho, co 
představovaly… (8000 př. n. l.).

Žetony, správněji tokeny, se po-
prvé objevily v 8. tis př. Kr. na Před-
ním východě. Skutečně byly zřejmě 
používány jako určitý druh účetní-
ho záznamu, lépe řečeno značky, 
u prvních starověkých civilizací. 
Nejprve označovaly základní země-
dělské suroviny, teprve postupně 
se repertoár zboží rozšiřoval, nikdy 
však nepostihovaly „veškerý maje-
tek“. 

„Hliněné destičky“ – Pro záznam 
nejstaršího písma se používalo rytí 
trojúhelníkovitou násadkou, neboli 
stilusem, do hliněné tabulky – proto 
se tomuto písmu říká klínové. Vět-
šina hliněných destiček popsaných 
klínovým písmem nezachycuje li-
terární díla, ale právě hospodářské 
záznamy… (4000 př. n. l.).

Klínové písmo vzniklo ve 2. polo-
vině 4. tis. př. Kr. a jeho znaky byly 
ryty stylem (sic!) na hliněné tabulky. 
Opravdu sloužilo především k evi-
denci obchodů a hospodářských 
záznamů – zde je Andrej Babiš 
doma, v orientální despocii.

„Papyrus“ – Ze stébel šáchoru 
papírodárného se v Egyptě začal 
vyrábět kvalitní, lehký a skladný 
psací materiál, jehož název je odvo-
zen z koptského výrazu papuro, což 
znamená „patřící králi“. To nám pro-
zrazuje, že jeho výroba byla v ptole-

TÉMA
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maiovské době královským mono-
polem. Psalo se na dlouhé pruhy 
materiálu, který se pak uchovával 
zpravidla jako svitek, popsaný jen 
po jedné straně… (3000 př. n. l.). 

Papyrus se začal ve starověkém 
Egyptě používat na konci 4. dy-
nastie (asi 2630–2510 př. Kr.) či 
v období 5. faraonské dynastie 
(2510–2365 př. Kr.). Na papyry se 
nezapisovaly jako na hliněné ta-
bulky pouze hospodářské zázna-
my, nýbrž obecně úřední spisy 
všeho druhu, smlouvy, dopisy ad. 
Některé svitky papyrů byly uscho-
vány ve starověkých knihovnách, 
jiné však netvořily dlouhodobou 
úřední evidenci. Víme, že papyry 
popsané z jedné strany se pou-
žívaly i jako makulatury, následně 
byly dokonce recyklovány při zavi-
nování mumií.

„Abakus“ – Abakus je výpočetní 
pomůcka, která stojí na půli cesty 
mezi prsty a mechanickými kalku-
látory… Abakus se používal všude 
od Japonska až po Evropu. Jeho 
název je odvozen z řeckého slova 
abax, které označovalo destičku 
pokrytou pískem, do něhož se čá-
raly výpočty. Později měl podobu 
destičky se žlábky nebo rámečku 
s kuličkami na tyčkách 

(400 př. n. l.).
Abakus je jinými slovy počítadlo 

a s evidencí tržeb má společného 
asi tolik jako kalkulačka. Sloužil 
k poměrně složitým výpočtům ne-
jen v hospodářství, ale např. i ve 
stavitelství.

„Účetní knihy a herbáře“ – Ve 2. 
stol. př. n. l. se v Římské říši obje-
vuje systém tří účetních knih, který 
postupně přejímají všechny oblas-
ti podrobené i sousední. Principy 

současného podvojného účetnic-
tví pochází od italských obchod-
níků třináctého století, kteří své 
znalosti získali z Egypta, Byzance 
nebo jiného východního centra. 

Urbáře (z německého Urbar-Re-
gister, což označovalo výnos z po-
zemků) byly soupisy povinností 
poddaných vůči své vrchnosti. Ma-
jitelé panství či statků v nich evido-
vali platy, naturální dávky a robotní 
povinnosti, které jim plynuly z pod-
danských usedlostí 

(1200 n. l.).
Heslo zabývající se účetními kni-

hami a urbáři představuje změť zce-
la obsahově i časově nesouvisejí-
cích informací. Účetní knihy a vývoj 
účetnictví patří spíše do sféry sou-
kromého podnikání, zatímco urbá-
ře s evidencí majetku a odvody do 
státní poklady (konečně) opravdu 
souvisejí. Kompetentnost Minister-
stva financí podtrhují pasáže špatně 
opsané z Wikipedie a záměna urbá-
řů s herbáři v úvodu textu.

„Mechanické kalkulátory“ – První 
mechanický kalkulátor sestrojil roku 
1623 polyhistor Wilhelm Schic-
kard a sloužil ke sčítání a odčítání 
šesticiferných čísel. Jen o pár let 
později sestrojil svůj počítací stroj 
„Pascalina“ i Blaise Pascal. V roce 
1673 německý filozof a matema-
tik Wilhelm Gottfried von Leibnitz 
zkonstruoval kalkulátor, který do-
kázal násobit, dělit i odmocňovat. 
Z principů fungování Leibnitzo-
va přístroje pak vycházely téměř 
všechny další počítací stroje. Dal-
ším významným mezníkem byl rok 
1820, kdy Francouz Thomas de 
Colmar vynalezl Arithmometr, který 
se stal první komerčně úspěšnou 
„kalkulačkou“.

Hezký příspěvek o historii kalku-
laček nemá podobně jako abakus 
s evidencí tržeb příliš společného. 
Kalkulačku se učí využívat děti na 
základní škole, aniž by byly nabá-
dány k evidování svého majetku, 
natožpak předávání těchto infor-
mací státním institucím.

„Registrační pokladny“ – Vynale-
zl je Američan James J. Ritty, ma-
jitel restaurace z Daytonu ve státě 
Ohio… Nepostradatelné, důležité, 
užitečné, ale zároveň krásné stroje, 
které od konce 19. do poloviny 20. 
století nechyběly v žádném obcho-
dě, restauraci nebo hotelu… Poří-
zení takové pokladny byla velká in-
vestice, nemohl si ji dovolit každý, 
přišla na mnoho měsíčních platů. 

Co všechno si ještě necháme líbit? 

TÉMA
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Ty nejlepší pak ale uměly i denní, 
týdenní či měsíční uzávěrku (1879).

Registrační neboli obchodní po-
kladny byly a jsou pomůckami pro 
podnikatele – proto se také staly 
tak rychle populárními. Obchodník 
se touto technologií snažil zabránit 
krádežím personálu, a investoval 
tak do svého vlastního podnikání, 
resp. jeho zabezpečení, přičemž 
samozřejmě nebyl k takové inves-
tici nikým nucen. 

„Moderní registrační pokladny“ – 
Rozšíření elektřiny a trend miniatu-
rizace ve druhé polovině 20. století 
přispěl ke zdokonalení mechanic-
kých pokladen. Elektronické po-
kladny s fiskální pamětí a tiskárnou 
mnohé ulehčily. Fiskální paměť je 

technické zařízení pro jednorázový 
a neměnný zápis výsledných úda-
jů z provozní paměti. Tato paměť 
rovněž umožňuje opakovaný tisk 
uložených údajů, a to i v různém 
členění. Kapacita paměti umožňu-
je uchovávání údajů po dobu mno-
ha let

(20. stol).
I dnes, bez zásahů státu, jsou 

elektronické pokladny ve větších 
podnicích běžně používány, ale 
opět za účelem snazší kontroly 
finančních toků pro samotného 
majitele, příp. dalšího zefektivnění 
provozu. Tyto elektronické systémy 
např. slouží k objednávání zboží do 
provozovny nebo zajišťují komuni-
kaci mezi obsluhou a kuchyní, aniž 
by objednávky jídel musel hlásit 
číšník kuchařům osobně. Zároveň 
umožňují majiteli kontrolovat, zda 
tržby odpovídají objednávkám, 
stejně jako tomu bylo u nejstarší 
registrační pokladny. Tyto systémy 
z velké části nemusejí být kompati-
bilní se softwarovým řešením EET, 
takže dosavadní investice podni-
katelů mohou přijít vniveč.

„E-tržby“ – Přelom tisíciletí ote-
vřel novou kapitolu ve způsobu 
komunikace. Dostupnost internetu 
a celá škála možností technického 
řešení – od registračních pokladen 
přes tablety až po mobilní telefo-
ny – nabízí mnohem efektivnější 
způsob evidence tržeb. On-line 
systém nedovoluje pozdější ma-
nipulaci s daty o tržbách, což po-
může narovnat podmínky fair-play 
konkurence. Cílem EET jsou rovné 
podmínky pro všechny podnikate-
le, efektivní výběr daně z přidané 
hodnoty a zprůhlednění pracovně-
právních vztahů... Každý podnika-

tel si může zvolit takové technické 
řešení, které mu vyhovuje: ať už to 
bude registrační pokladna, tablet 
nebo mobilní telefon.

Elektronická evidence tržeb ani 
v nejmenším nenavazuje na uve-
dené historické vynálezy, inovující 
způsoby počítání, zapisování či 
formu kontroly vlastního podniká-
ní. Jak již bylo řečeno, efektivnější 
metody evidence, které usnadňují 
podnikání, jsou dnes běžně užívá-
ny, a podnikatelé si tak skutečně 
vybírají „které technické řešení jim 
vyhovuje“. V případě povinné EET 
jde však o volbu nucenou, při níž si 
podnikatel „může“ vybrat, jak dra-
hý přístroj a software za své peníze 
nakoupí, aby jimi mohl být násled-
ně šmírován. Stát na podnikate-
le přenáší své vlastní povinnosti 
a odpovědnost za úspěšný výběr 
daní, k němuž má již řadu efek-
tivních nástrojů. EET totiž vychází 
z Babišova principu „řízení státu 
jako firmy“, v němž jsou všichni 
občané chápáni jako zaměstnanci 
státu, v horším případě jeho kon-
krétního představitele. Z pozice 
personálu tak musíme být kontro-
lováni (neboť jsme všichni z prin-
cipu podezřelí), což si navíc sami 
zaplatíme. Vztah státu a občana 
má být však zcela opačný – stát, 
podobně jako radnice a další úřa-
dy, je zde pro obča-
ny, nikoli naopak!

Judita Korteová
členka RO TOP 09 Praha 1

TÉMA
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JAN PETRÁNEK: 
INDIE MÁ KAFKOVSKÉ DRÁPKY

Nejen skvělým gynekolo-
gem, ale také milovníkem 
Indie je člen TOP 09 Pra-
ha 1 Jan Petránek. Více 
o jeho koníčku v následu-
jícím rozhovoru. 

Pane doktore, Malostraňáci 
a hlavně Malostraňačky vás znají 
jako oblíbeného gynekologa, ale 
málo kdo tuší, že jste věhlasným 
odborníkem i v jiné oblasti. Po-
vězte o tom něco bližšího.

Uvádíte mne do rozpaků hned na-
dvakrát: Jednak přívlastek „věhlas-
ný“ čtenáře rozesměje a pak čeština 
zná jedno krásné úsloví „devatero 
řemesel, desátá bída“. A já bych se 
měl přiznat k tomu, že mým velkým 
koníčkem je Indie a její kultura, ale-
spoň v té zdánlivě jednoduché, ka-
ždodenní podobě hmotné kultury, 
která stojí na dvou základních pilí-
řích, náboženství a kastovním sys-
tému. Kdybychom hledali nějakou 
– byť vzdálenou – asociaci na kul-
turu naši, napadlo by nás nejspíše 
lidové umění. Ale Indie je nekonečná 
a často velmi obtížně uchopitelná, 
takže i být považován za odborníka 
je v mém případě nadnesené. Ano, 
zajímá mne několik drobných výse-
čí indické kultury a v jedné, myslím, 
jsem nashromáždil poměrně hodně 
informací. Ale pacientky se nemusí 

bát, zatím se nikam nechystám pře-
stěhovat.

Pokud víme, věnujete se tomuto 
tématu už dlouhá léta. Co bylo 
prvotním impulsem? Jak jste 
se k této exotické zálibě vůbec 
dostal?

Proč Indie? Jako většinou je to 
více motivů a důvodů: romantická 
touha navštívit exotické kraje, dět-
ská knihovna mého otce, kde jsem 
se postupně od pana Foxe přes 
Pertolda, Hanzelku a Zikmunda 
postupně propracoval k Lesnému 
a dalším již odbornějším knihám či 
záliba ve sběratelství, nejspíš výluč-
ně klukovská záležitost, která téměř 
vymizela již s generací mých dětí. 
Ale určitě velmi významný byl také 
iniciační pobyt v Ethiopii, kde můj 
otec pracoval jako geolog pro OSN. 
Půlrok plný cestování, to je něco, co 
by měl zažít každý čtrnáctiletý kluk. 

Jeden z velkých zločinů komunis-
tů byla nemožnost cestovat. A mně 
se to podařilo až v roce 1980, kdy 
otec pracoval v Bagdádu a kdy 
jsem dostal povolení navštívit své 
rodiče. Opustil jsem svoji tolerantní 
ženu a tehdy již dvě malé děti, pře-
letěl Irák a přistál v Indii, kde se můj 
původně 3týdenní pobyt postupně 
protáhl na tuším 8 či 9 týdnů. Byl 
z toho poprask, protože jsme teh-
dy žili v Jindřichově Hradci, malém 
městě na hraniční čáře vypjatého 

ideologického boje – všichni jsme 
vedle Rudého práva sledovali i ra-
kouskou televizi –, ale Indie patřila 
do světa neutrálního, a tak nakonec 
všechno utichlo. Jen jsem musel pro 
pro místní pobočku Lékařské spo-
lečnosti J. E. Purkyně udělal před-
nášku s podrobným vylíčením své 
cesty. A tady vidím krásný případ 
selektivity paměti: Moje žena si pa-
matuje, že přednáška byla v nemoc-
niční jídelně, zatímco já dobře vím, že 
to bylo v sále budovy, které se říkalo 
ironicky Bílý dům, panelové budovy 
vměstnané do staré zástavby města 
mezi kostel a budovu soudu, ve kte-
ré kromě OV KSČ úřadovala i Veřej-
ná bezpečnost a StB. Návštěvnost 
přednášky byla velká, problém byl 
ale v tom, že ne všichni byli kolegové 
lékaři nebo zájemci o Indii.  

Indie má bezpochyby kafkovské 
drápky a, pokud ji navštívíte, nemů-
žete zůstat neutrální. Buď se do ní 
nejspíš již nikdy nevrátíte, nebo se 
naopak necháte jí okouzlit a budete 
se vracet opakovaně. Takhle jsem se 
nakazil i já. Měl jsem ovšem jednu 
velkou výhodu: Zažil jsem ji poprvé 
ve zcela jiné době, kdy zůstával ješ-
tě velký prostor právě pro vyplnění 
romantických představ a kdy ještě 
prakticky neexistoval dnes všudy-
přítomný turistický průmysl. Velmi 
brzy jsem ale objevil ještě něco jiné-
ho a významnějšího: indickou lido-
vou kulturu. Již jsem zmiňoval hin-



12

ROZHOVOR

duismus, jehož každodenní a vše 
prostupující rituály vyžadují stále 
nové a nové nejrůznější předmě-
ty a pomůcky z těch nejlacinějších 
a všeobecně dostupných materi-
álů. Tvůrci – malíři a tiskaři, řezbáři 
a hrnčíři, kovolitci a zlatníci, ti všich-
ni a mnoho dalších – jsou po de-
sítky generací vymezeni kastovním 
systémem. Výsledkem je obrovské 
spektrum velmi členěné, ale místně 
tradiční produkce neměnných tvarů, 
barevnosti a dekoru, z evropského 
hlediska vnímaných jako výtvarné 
řešení. Tím je Indie opravdu jedineč-
ná a současně poskytuje nekoneč-
né možnosti pro studium a sběr.               

Podle Wikipedie se dělí Indie na 7 
svazových teritorií a 29 států (už 
to, že je teritorium víc než stát 
je asi pro nás tak pochopitelné, 
jakože Chodsko je víc než Česká 
republika – začínám chápat Mo-
ravisty). A protože je Indie velká 
zhruba jako Evropa - na kterou 
její oblast se váš zájem zaměřil?

Ano, Indie je obrovská a stejně 
tak i nesmírně geograficky i kulturně 
různorodá. Severní hornaté oblasti 
s dominujícím buddhismem, země-
dělské oblasti, kde je jedním ze spo-
jovacích článků řeka Ganga a kult 
boha Kršny, hornatý střed s bez-
počtem kmenových společenství, 
bohatá pobřežní území vymezená 
gháty, pouštní oblasti lemující hra-
nici s Pákistánem se svými dosud 
kočujícími komunitami a pak samo-
zřejmě jih Indie, území kam nedosá-
hl bezprostřední vliv Moghulů.

První tři návštevy byly jen jakým-
si pilotním pokusem, nástřelem, ale 
počtvrté, kdy jsem se opět vracel 
sám, jsem pro sebe objevil západ-

ní Indii, především Rádžasthán, 
stát, který je dobře dostupný, kde 
již tehdy byla slušně fungující turis-
tická infrastruktura a který je jakým-
si extraktem Indie. Výrazná města 
s ohromující architekturou, vesnice 
s neméně zajímavou architekturou 
lidovou, vysoké i každodenní umění, 
nesmírná barevnost – snad v kon-
trastu k fádní krajině. Tuto oblast 
mohu doporučit každému, kdo hle-
dá vztah k Indii a nechce být zasko-
čen první zkušeností.

Později, při mnoha dalších návště-
vách a především při zcela cílených 
cestách za hledáním a dokumentací 
„lidového“ umění jsem svoje ces-
ty rozšířil i o státy s Rádžasthám 
sousedící: Gudžarát, Madhya Pra-
déš a Maháráštra. To už jsem se 
ale pohyboval za doprovodu mého 
známého, taxikáře Baldeva, a pří-
tele-tlumočníka Jamny lal Kumha-
ra po cestách zcela neturistických, 
kde jsem po celé tři týdny nemusel 
potkat jediného cizince.

Vracím se zhruba do stále stejné 
oblasti, a jsou tak místa – a je jich 
většina –, která v Indii neznám a nej-
spíš ani nikdy nepoznám. Mám ale 
pocit, že návraty mají význam a že 

odměnou jsou mi právě ty malé 
změny a posuny, které při příští 
návštěvě vnímám. Kromě toho se 
chcete vrátit i proto, že vždy něco 
opomenete, zmeškáte nebo si uvě-
domíte až po návratu domů. 
Cestování jsme probrali, ale vrať-
me se na začátek – vaším koníč-
kem je tedy Indie, ale skromně 
jste zamlčel, že jste uznávaným 
etnografem s mnoha odbornými 
pracemi a rozsáhlou sbírkou in-
dického lidového umění. 
  Již jsem se zmiňoval o velkých 
a lákavých možnostech sběru, 
které Indie nabízí. Ale má to svá 
pravidla a úskalí. Musíte o před-
mětu svého zájmu alespoň něco 
– a lépe více – vědět. Hned úvodem 
jsem si zvolil pravidlo, že mne zají-
mají věci místními lidmi používané, 
zhotovené pro jejich vlastní potře-
bu. Nabídky typu „airport art“  jsou 
zejména v Asii nekonečné a stejně 
tak nesmyslná je často diskuse 
nad „stářím“ předmětu. Konečně, 
vzbudit zdání „autentičnosti“ je pro 
indického řemeslníka maličkost. To 
všechno ovšem vyžaduje určitou 
zkušenost a možná i trochu citu pro 
věc.

 Váš zájem musí být také podpo-
řen i dost poctivou prací na místě. 
Znamená to denně vést deník, pro-
pocený a špinavý sešit, který máte 
stále u sebe a kam zapisujete ka-
ždou drobnost, jména lidí a jejich 
anamnézu, přepisy interview, lokál-
ní názvy předmětů a legendy, které 
se k nim vztahují atd. Samozřejmě 
provádíte fotodokumentaci a každá 
fotografie musí mít svůj komentář 
zapsaný na místě, protože druhý 
den si pamatujete jen část a doma 
nic. A večer popsané či visačka-

Žena jménem Nawsibai Bhila Rathod a její 
šperky vplétané do vlasů. Maháráštra, 
2009
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mi ověšené předměty balíte do do 
bublinek či desek na grafiku a vše 
ukládáte do velkého plechového 
kufru, který jste si první den necha-
li na míru zhotovit na tržišti v Dillí. 
Ten kufr se tak postupně stává tím 
nejcennějším, s čím se vracíte, a vy 
na něm téměř spíte a během letu 
prožíváte muka, protože v tu chví-
li je zcela mimo vaši kontrolu. A to 
všechno by navíc nešlo bez oběta-
vé pomoci vašeho řidiče, který je 
ochoten improvizovat, a indického 
přítele hrnčíře a tlumočníka ze tří 
místních jazyků, který vám otevírá 
každé dveře.

 Nikdy samozřejmě neodoláte, 
když spatříte něco opravdu krás-
ného nebo nezvyklého, ale přece 
jen jednoho dne pochopíte, že chtě 
nechtě musíte svůj zájem omezit 
na několik okruhů. Jen tak postup-
ně krystalizují soubory předmětů, 
o kterých něco víte, soubory, které 
má smysl po zbytek života rozmno-
žovat nebo – lépe – rozmazlovat. Po-
dobně vznikal můj soubor kmenové 
votivní keramiky z Gudžarátu, stejně 
jsem od začátku 90. let sbíral lido-
vé tisky z dřevěných matric, tištěné 
a ručně kolorované ke svátku hadů, 
Nag Panchami, a podobně jsem tři 
cesty věnoval dokumentaci lidových 
maleb, až vznikl soubor přibližně 11 
tisíc fotografií. 

Co z toho je pro vás  TOP? 
Nejvýznamnější, myslím, je sou-

bor textilií zhotovených baňdžár-
skými vyšívačkami. První z nich 
– nezvyklé textilní náramky – jsme 
s dcerou zcela náhodně objevili 
v roce 2000 a od té doby jsem se 
za Baňdžáry, indickými Romy, a je-
jich kulturou vydával již zcela cíleně: 

od prvních a víceméně náhodných 
´objevů´ se mi podařilo přes postup-
ně navázané kontakty s několika 
překupníky a již zcela cílené hledá-
ní a výběr jednotlivých kusů vytvořit 
postupně soubor o několika stech 
položek reprezentující celý šatník 
baňdžárských dívek, žen a mužů. 
Pak ale nezbývalo než vydat se za 
Baňdžáry samotnými, protože k to-
muto tématu zatím neexistovaly 
prakticky žádné literární údaje. Ve 
dvou letech jsem navštívil na dvě 
desítky baňdžárských vesnic a při-

vezl množství fotografií a interview 
mapující styl života, který se v po-
sledních letech definitivně stává 
minulostí. Spolu se souborem textilií 
vytvořených předchozími generace-
mi Baňdžárů to byl rozsáhlý materi-
ál, který se přímo nabízel ke zpraco-
vání. Tak vzniklo téma mé doktorské 
práce. Ale abych byl konkrétnější, 
nabídl jsem Kurýru následující krát-
ký text (na další dvoustraně – pozn. 
redakce) a několik fotografií, které 
mohou čtenářům Baňdžáry ještě 
více přiblížit. 

Typické šperky a výbava baňžárských žen: Kruhové „haslí“, závěs skládající se z mincí 
a rolniček, kovové párátko a ušní lžička, Výšivka blůzy zobrazuje škorpióny, a má tedy 
mít nepochybně ochrannou funkci. Maháráštra, 2009
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KOŘENY EVROPSKÝCH ROMŮ 
A DOSUD EXISTUJÍCÍ ZBYTKY JEJICH PŮVODNÍ KULTURY

V červnu roku 1958 jsem jako ne-
duživé dítě – nechtěl bych své vzpo-
mínky dramatizovat, ale výraz dítě 
„méně duživé“ se opravdu nedá 
použít – poslán dokončit několik po-
sledních týdnů druhé třídy k tetě na 
vesnici. Liblice u Mělníka byla vesni-
ce tradiční, zemědělská a katolická, 
a já ji mám dnes spojenu s několika 
zážitky. Učila nás nikoliv soudružka, 
ale slečna učitelka. Hned první den 
jsme psali písemnou práci z nábo-
ženství, a na to jsem opravdu nebyl 
připraven. A konečně jednou v noci 
se za vesnicí objevily plameny ohně 
obklopeného řadou stínů a do půl-
kruhu sestavených vozů krytých 
plachtami. Na následující den či dva 
se zemědělská stavení uzavřela, pro 
děti byla zrušena škola a já jsem měl 
jedinečnou možnost vidět poslední 
kočující Romy. V témže roce vyšel 
zákon, který to definitivně zakázal.

Národností menšiny žijící v České 
republice se od většinové popula-
ce liší prakticky jen jazykem, pouze 
Romové jsou jiní. Někdy jim bývá 
vyčítána určitá ambivalentnost myš-
lení i jazyka, které byly po generace 
vlastní jejich životu, snad i menší dů-
věra v kategorie dobra/zla většino-
vé společnosti či dokonce absence 
mainstreamových morálních hod-
not. Odtud může jen krok ke vzniku 
etnického konfliktu, jehož kořeny – 
přinejmenším zčásti – pramení z ne-
znalosti, a tedy nepochopení této 
odlišnosti. Český jazyk nám nabízí 
přiléhavý výraz: „nedorozumění“.   

Chceme-li se vyhnout podobné-
mu nedorozumění, nevystačíme se 
vzpomínkami z dětství či tradovaný-
mi a často i zneužívanými obecně 
rozšířenými názory, ale měli bychom 
se obrátit ke kulturním kořenům 
Romů.

Romové pocházejí z Indie, kde 
vždy kočovali a živili se původně 
jako řemeslníci různých profesí, 
potulní zpěváci, později přepravci 
zásobující armády a jednotlivé kní-
žecí dvory. Kulturní okruh hinduismu 
je na jedné straně zatížil zařazením 
do kastovního systému, ze kterého 
nebylo úniku a který kromě řady 
předpisů sociální povahy předur-
čoval i povolání děděné z genera-
ce na generaci. Na druhou stranu 
žili indičtí Romové v zemi se třemi 

úrodami ročně, v zemi v té době 
relativně řídce osídlené, kde nebylo 
těžké obstarat si na cestách obživu 
nejen směnou za práci nebo zboží, 
ale i zcela improvizovaně. Když se 
ale přišli do Evropy, dostali se do 
zcela jiné situace: cizí logika jazyka 
a jeho používání, jasná pravidla mo-
rálky a vlastnického práva - to vše je 
vyřazovalo z většinové společnosti. 

Vznikne samozřejmě otázka, je-li 
možné –  a v jaké podobě – setkat 
se s Romy i v dnešní Indii.  

Indičtí Romové mají dnes řadu 
jmen, ale  nejčastěji se nazýva-
jí Baňdžáry, a můžeme je v počtu, 
který se odhaduje na 3 – 20 milionů, 
najít usídlené i migrující v 22 státech 
Indie: od Kašmíru po Tamil Nadu, 
od Oríssi po Gudžarát. Najdeme je 

Rozdílné oblečení nejstarší a nejmladší generace. Maháráštra, 2009 
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v Sindu (Pákistán), stejně jako v Irá-
nu.

Jejich úpadek začíná s rozvojem 
britské železnice v Indii a dnes již 
převážně opustili kočovný způsob 
života a usadili se. Žijí ve vesnicích 
zvaných „tanda“ (často obtížně do-
stupných a pro většinovou společ-
nost uzavřených), což bylo původně 
označení pro jejich vozy resp. tábory 
či ležení, a věnují se již i tak usedlé 
činnosti, jakou je zemědělství, nebo 
se stěhují i do měst, kde si ale stále 
zachovávají svůj způsob života v ur-
čité izolaci a vytvářejí jakési „městské 
tandy“.  Část z nich se živí státními 
zakázkami, např. stavebními pra-
cemi, jakými jsou stavba atomové 
elektrárny či telekomunikační práce. 
Ta část Baňdžárů, kteří stále sezón-
ně migrují za prací, se dnes zabývá 
především černým řemeslem, tedy 
nabízejí svoji dovednost jako kováři 
či podkováři, nebo obchodem. Tady 
vzniká jeden z problémů jejich defi-
nice: Ne každý kočovník je Baňdžá-
ra a ne každý Baňdžára je kočovník. 

Dnes jsou Baňdžárové tedy jen 
jedním z mnoha indických etnik. 
Jsou proslavení svými barevným 
oblečením a šperky, jsou známí 
svými písněmi, poezií a tanci, ale 
zejména unikátní estetikou svých 
výšivek. Jako nomádi – tedy „lidé 
na cestách“ – nosí při sobě – u žen 
je lépe říci „na sobě“ – všechno své 
bohatství, a současně je i veškerá 
jejich hmotná kultura této původně 
trvalé mobilitě přizpůsobena. Pře-
vážná většina jejich výšivek se týká 
nejrůznějších vaků a váčku, peněže-
nek a kapsářů, tedy mobilnímu úlož-
nímu prostoru. Dekoru dominuje 
geometrické zobrazení a typická je 
naopak absence rostlinných a zvíře-

cích motivů, typických pro majoritu 
indické vesnické kultury, které dě-
lají baňdžárskou výšivku nápadně 
odlišnou. Geometrické motivy jsou 
navíc vyvedené v zářivých a kon-
trastních barvách, což je nápadné 

zvláště na jihu Indie, kde je pouze 
zřídka používána červená barva.

Pokud se týká použitého materi-
álu, platí obecně, že základem jsou 
materiály laciné, a to jak pro základ, 
kterým bývá řídká a často druhot-
ně použitá bavlněná látka, tak pro 
materiál použitý na výšivku: bavlna, 
řidčeji vlna, vzácně hedvábí, žíně, 
srst, rostlinné vlákno. Typické je šití 
ze zbytků a repasování. Z ozdob 

jsou nejtypičtější ulity kaurí (Cyproa 
moneta), které jsou vnímány jako 
znamení oka, a tedy ochrana proti 
zlému pohledu, nebo jako znamení 
ženského genitálu, symbol plodnos-
ti. Jinými doplňky jsou nejrůznější 
korálky z domácího skla, olova, pry-
skyřice, vlněné pamplony nebo vel-
mi oblíbená drobná kulatá zrcátka, 
svým odrazem plnící opět ochran-
nou funkci.

Tradice baňdžárské výšivky se 
předávala z matky na dceru, před 
kterou stál zásadní úkol: připravit si 
věno. Již od velmi útlého věku brala 
každá dívka jehlu do ruky a kopíro-
vala matčin vzor, aby po čase i ona 
dosáhla mistrovství, které dnes ob-
divujeme. Nově vzniklý textil svými 
klasickými formami a vzory plnil 
kromě klasické utilitární funkce i roli 
rituální. 

Je ale smutnou pravdou, že stejně 
jako původní životní styl i původní 
baňdžárská výšivka je dnes – přes 
ojedinělé a převážně komerčně mo-
tivované pokusy o jakousi resuscita-
ci – již minulostí. Zůstává otázkou, 
nakolik budou současné generace 
Baňdžárů zachovávat i nadále ale-
spoň některé tradiční rituály (na-
příklad svatební), ale přinejmenším 
způsob odívání baňdžárských žen 
se stává dnes obecně pan-indic-
kým. 

Podobně je škoda, 
že i u českých Romů 
dnes najdeme jen 
zbytky původní kul-
tury. Její zachování či 
dokonce obnova by 
jistě přispěly k vyšší 
sebedůvěře a obráce-
ně i prestiži.   Jan Petránek

člen RO TOP 09 Praha 1

Ghodiya: mobilní závěsné lůžko či houpač-
ka pro malé dítě/kojence (kombinace sta-
rého vlněného středu a novějšího lemu).

Gadano: nejvýznamnější baňdžárský textil 
– rituální čtverec používaný jako přehoz 
přes nádoby s jídlem či vodou (kombinace 
starého vlněného středu a novějšího lemu).
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NEJSOU GRANTY JAKO GRANTY
Radnice Prahy 1 již po léta vypi-

suje oblíbený grantový program na 
opravu domovního fondu. Ve snaze 
zlepšit nejen vzhled domů na svém 
území, ale též životní podmínky 
svých obyvatel, vynakládá na tento 
program nemalé finanční prostřed-
ky. Není však jediná.

Grantový program má i hlavní 
město. Ten je zaměřen na obnovu 
kulturních památek a nemovitostí 
ležících v Pražské památkové rezer-
vaci a z tohoto titulu ho administruje 
Odbor památkové péče magistrá-
tu (OPP MHMP). Tento program se 
vztahuje i na movité kulturní památ-
ky umístěné na veřejně přístupných 
prostranstvích. 

Oba dva programy jsou vzájem-
ně slučitelné, tzn. tentýž žadatel 
může na opravy získat prostředky 
jak od magistrátu (MHMP), tak od 
radnice Prahy 1,  ale podmínky ne-
jsou v obou stejné.

Proto předkládáme k obecnému 
použití přehled rozdílností obou 
grantových programů:

Srovnáváme zde Grantový pro-
gram hlavního města v oblasti pa-
mátkové péče a Grantový program 
na opravy domovního fondu MČ 
Praha 1 pro rok 2016 

(Tabulka str. 17). 

Pro úplnost je třeba se zmínit, že 
hl. město usnesením z roku 2015 
schválilo záměr na navýšení finanč-
ních prostředků v roce 2016 o 5 mil. 
Kč na poskytnutí účelové dotace 
– grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů 

na stavební a restaurátorské prá-
ce související s odstraněním graffiti 
maleb a se zajištěním antigraffito-
vých nátěrů na objektech nacházejí-
cích se na území hl. m. Prahy. Nešlo 
o samostatný projekt, ale o finanční 
podporu každoročního Grantu v ob-
lasti památkové péče, jak je uvede-
no výše. Vstřícný přístup památkářů 
k této problematice může turisticky 
vytíženému centru Prahy bezesporu 
jenom prospět. 

Bohužel je na webových strán-
kách MHMP zveřejněn také odbor-
ný příspěvek nazvaný „Požadavky 
na antigraffiti nátěry“, který připou-
ští pouze ochranný nátěr  na bázi 
omyvatelného polysacharidu bez 
jakéhokoliv podkladového nátěru. 
Ano, nátěr je vlastně škrob. Avšak 
vzhledem k překotnému techno-
logickému vývoji v oblasti chemie 
mají odborníci, jak odboru památ-
kové péče magistrátu, tak Národ-
ního památkového ústavu, prostor 
pro nové, lepší a účinnější postu-

py, které se, bohužel, prosazují jen 
s velkými obtížemi. Při povolení po-
užití jen a pouze víceméně „cukrové 
vody“ tak zní navíc zcela nesmyslně 
požadavek památkářů, který vyža-
duje, že „podkladem pro poskytnutí 
finančních prostředků vlastníkovi 
objektu na použití antigraffitových 
nátěrů je doložení závazného stano-
viska k provedení prací, které vydá-
vá odbor památkové péče MHMP, 
a ve kterém je stanoven postup 
prací, včetně podmínek pro použití 
vhodných materiálů ve vztahu k za-
chování památkové hodnoty a pod-
staty objektu.“ 

Takže chápeme dobře, že sami 
památkáři jsou si vědomi existence 
nových postupů a materiálů a sami 
případnou odchylkou v jimi vyda-
ném odborném stanovisku nedodr-
žují vlastní doporučení v odborném 
příspěvku na stránkách magistrá-
tu?! Mohlo by se zdát, že se ptáme. 
Kupodivu se neptáme, jen s radostí 
očekáváme, a doufejme že již brz-
ského, „odšpuntování“ dlouhodo-
bého problému schvalování růz-
norodých antigraffiti ochranných 
aplikací. 

Nezapomeňme, že 
nelegální graffiti trápí 
nejen státní památky, 
památky UNESCO 
a památkově význam-
né objekty, ale i ob-
jekty soukromé urče-
né jak k bydlení, tak 
k podnikání. Jan Votoček

radní MČ Praha 1, 
člen RO TOP 09 Praha 1
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VOLNÝ ČAS
ÚDAJE PLATNÉ PRO GRANTOVÉ PROGRAMY V ROCE 2016 GRANTY OPP MHMP GRANTY MČ PRAHY 1 

lze poskytnout na zachování či obnovu památkové podstaty a s tím souvise-
jící stavební a restaurátorské práce opravy domovního fondu

lze poskytnout komu  - nemovitým kulturním památkám bytovým domům na území Prahy 1
(PPR = pražská památková rezervace)  - nemovitostem nacházejícím se na území  PPR

 - movitým památkám na veřejně přístupných místech
žádat mohou vlastníci,  pokud jde o dům vlastníci 

SVJ, pokud jde o společné prostory SVJ
vlastníci  jednotek, pokud jde o jednotky právnické osoby

fyzické osoby

VYLOUČENY JSOU DOMY URČENÉ K PODNIKÁNÍ: V OBLASTI HAZARDU
hotelové a ubytovací služby
poskytování erotických služeb

celkový rozpočet na granty 53 600 000 Kč 25 000 000 Kč
lze poskytnout na: 
zdravotně technické instalace ne ano
vzduchotechnika ne ano
vytápění ne ano
rozvody vody a kanalizace ne ano
rozvody elektroinstalace ne ano
investiční nové akce nástavby a vestavby ne ne
zateplení objektu ne ne
rozpočet ne ano
rezerva stavebních prací ne ano
posudky např. restaurátorský, stavebně historický, mykologický ne ne
restaurátorská zpráva ne ne
inženýrská činnost, stavební a autorský dozor (TDI) ne ano
poplatky za zábor ne ano
lešení ano ano
likvidace odpadu ano ano
přesun hmot ano ano
VRN (vedlejší rozpočtové náklady) ano ano
DPH (pokud není plátcem DPH a neuplatní ho na FÚ) ano ano
Grant pokrývá skutečné náklady maximálně 65 % maximálně 50 %
Součet všech grantů z různých zdrojů činí z uznatelných nákladů maximálně 80 % bez omezení
finanční strop na grant není max 1,5 milionu Kč
Grant lze poskytnout zpětně na práce zahájené po 01.07.2015 01. 01. 2016
způsob vyplacení grantových prostředků žadatelům 100 % na konci při vyúčtování 50 % po schválení ZMČ, 50 % po odborné kontrole
kontrola účelnosti vynaložených nákladů pracovníci OPP nezávislá odborná firma 

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

žádost se podává  dvojmo v papírové a elektronické podobě vypálené na CD/
DVD; pokud nejsou obě verze totožné, je žádost vyloučena

podává se v papírové podobě, jen fotodokumentace navíc 
i v elektronické podobě vypálené na CD/DVD

fotodokumentace v žádosti výchozí stav před opravou; jen pokud je oprava v době podání 
žádosti již ukončená, dokládá se výchozí i konečný stav výchozí stav před opravou

rozpočet nákladů v žádosti musí být zpracován rozpočtářským způso-
bem a převedený do tabulky (xls, xlsx) ano ne

rozpočet doložený v žádosti bude posuzován soudním znalcem  ano ne

výběr zhotovitele podle zák. o veřejných zakázkách doloží při vyúčtování 
grantu nejméně ze 3 nabídek 

posouzení žádostí a návrh na přidělení částky OPP MHMP grantová komise 

konečné rozhodnutí dle výše přidělené částky:          - Rada hl. města                       
- Zastupitelstvo hl. města Zastupitelstvo MČ

fotodokumentace konečného stavu nevyžaduje se při vyúčtování
lhůty:
vyhlášeno 21. 07. 2015 14. 12. 2015
lhůta na podání žádosti 20 týdnů 13 týdnů
uzávěrka přihlášek 27. 11. 2015 14. 03. 2016
rozhodnutí o přidělení částky 12. 04. 2016 12. 04. 2016
závazný termín ukončení prací 04. 11. 2016 31. 10. 2016

PROBLÉMY: 

změna vlastnictví nemovitosti během následujících 3 let vrací se celý grant ne

změna vlastnictví jednotky v případě SVJ během 3 následujících  let vrací se podíl připadající na jednotku ne
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V ŽITNÉ ULICI VZNIKNE 
POHYBOVÉ CENTRUM 

„Senior z Prahy 1 se cítí dobře, 
nenudí se a ví, kam se může kdy-
koli obrátit o pomoc, pokud ji po-
třebuje.“ Zní to téměř jako reklam-
ní slogan na dokonalé stáří, ale je 
to opravdu tak. V Praze 1 se totiž 
neomezujeme pouze na primární 
péči; ta je pro každou radnici vlast-
ně povinností. Správný seniorský 
„balíček“ z toho však vznikne te-
prve tehdy, když se k primární péči 

přidá i pestrá škála volnočasových 
aktivit. 

Dalším střípkem (i když v tomto 
případě spíše pořádně velkým stře-
pem) do mozaiky programů a pro-
jektů pro seniory, ale i handicapova-
né spoluobčany či maminky s dětmi, 
bude pohybové centrum. Jeho vznik 
již schválila Rada MČ Praha 1. Bude 
v Žitné ulici č. 13, v prostorách býva-
lého fitness centra. 

Provozovatelem a odborným 
garantem programu pohybového 
centra bude osvědčené Středisko 
sociálních služeb Praha 1. Jeho 
zaměstnanci jsou nejen skvělými 
profesionály, ale také nadšenými 
„srdcaři“. Jistě tedy dají i pohybo-
vému centru do vínku to nejlepší 
ze sebe. 

A na co se tedy mohou klienti 
tohoto centra těšit? 

Nový projekt bude mít zázemí v prostorách bývalého fi tness centra. 
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Projekt počítá s téměř všemi for-
mami přirozeného pohybu, který 
lze provozovat v uzavřeném pro-
storu, samozřejmě s přihlédnutím 
ke specifické klientele (zmínění 
senioři, handicapovaní, maminky 
s dětmi apod.). Vedle posilování 
a protahování, pro něž bude vy-
členěna jedna menší místnost, se 
klienti budou moci věnovat volným 
pohybovým aktivitám v hlavním 
sále. Pro ty, kteří si budou chtít 
odpočinout, se počítá se zřízením 
relaxační zóny, s možností příjem-
ného posezení a občerstvení. Sa-
mozřejmostí bude plné hygienické 
zázemí, ale i recepce se stálou ob-
sluhou. 

Celý projekt je podle mého ná-
zoru velmi dobře vymyšlen a při-
praven. V sociální komisi, která je 
poradním orgánem Rady MČ Pra-
ha 1, jsme se snažili, aby bylo kva-
litně nastaveno také financování 
provozu pohybového centra. Jak 
pořizovací náklady na úpravy pro-
stor a pořízení vybavení, tak uve-
dené provozní náklady bude hradit 
rozpočet Prahy 1; mohu však ujis-
tit, že utracené peníze budou účel-
ně a efektivně vynaloženy. 

Co napsat na závěr? Napadá 
mě staré známé „ve zdravém těle 
zdravý duch“, avšak možná ješ-
tě lépe zní „každý je 
starý tak, na kolik se 
cítí“. Pohybové cent-
rum, jak věřím, bude 
když ne elixírem mlá-
dí, tak alespoň živou 
vodou pro každého 
návštěvníka. 

Jozef Helmeczy
člen Sociální komise MČ Praha 1,

člen RO TOP 09 Praha 1
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OBČAN A PRÁVO

PRÁVO – NOVINKY 
Z LEGISLATIVNÍHO PROCESU

Horší už je to bohužel s kva-
litou přijímaných norem a jejich 
dopadem. Místo toho, aby se zá-
konodárci soustředili na řešení 
dlouhodobě neřešených pro-
blémů.  Podle údajů ze Světové 
banky je doba nutná pro získá-
ní stavebního povolení je v ČR 
průměrně 247 dnů. Dalšími ne-
duhy jsou dluhy členů SVJ vůči 
společenství nebo nedosažitelní 
spoluvlastníci atd. Třešničkou je 
neřešení problémů akutních jako 
je problematika potřeby nových 
studií EIA pro důležité doprav-
ní stavby. Místo toho se koalice 
i za přispění KSČM zaměřila se 
na stachanovské tempo přijímání 
nových norem a na revizi dosa-
vadního vývoje právního prostře-
dí po r. 1989. 

Základem pro fungování eko-
nomiky je stabilita práva, jeho 
přehlednost a s tím související 
vymahatelnost. Občanský zá-
koník je nejdůležitějším právním 
předpisem, který používáme 

neustále, bez toho, aniž bychom 
to často věděli. Proto je důležitá 
jeho stabilita. To si určitě uvědo-
mují v okolních zemích, kde jsou 
v účinnosti kodexy z 19. století (ra-

kouský Všeobecný občanský zá-
koník, známý jako AGBG z r.1811, 
německý kodex, známý jako BGB 
z r. 1896 či francouzská úprava 
občanského práva Code Civil z r. 

Současná vládní koalice 
v parlamentu skutečně 
maká. Tedy samozřej-
mě jak kde. Pokud jde 
o množství přijímaných 
předpisů, pravděpodobně 
je nejvýkonnější v Evropě. 

To, co nemůže policie, tak ouřada ano – bez povolení soudu přijít k vám domů a zkontrolovat, čím topíte. 



21

OBČAN A PRÁVO

předpokládal zánik po přechodu 
od socialismu k plnému komuni-
smu. Takto byl koncipován i občan-
ský zákoník z r.1964, který mimo 
jiných „novinek“ vnesl do našeho 
právní řádu institut zákonného před-
kupního práva pro spoluvlastníky. 
To znamenalo, že pokud chtěl spo-
luvlastník prodat svůj podíl, musel 
ho nejprve za totožných podmínek 
(zejména ceny) nabídnout ostatním 
spoluvlastníkům. Z důvodu politické 
neshody na podobě nového občan-
ského kodexu přežil zákoník i před-
kupní právo ještě 25 let po revolu-
ci. Nový zákoník vypracovaný pod 
vedením prof. Eliáše již vycházel 
z principu soukromého vlastnictví 
a jeho ochrany, jakožto základního 
předpokladu pro fungování moder-
ního právního státu. 

Předkupní právo bylo přechod-
ně po dobu 1 roku ještě účinné pro 
právní vztahy vzniklé před 31. 12. 
2013, ale nadále se měl uplatnit prin-
cip smluvní volnosti pro nakládání 
se soukromým vlastnictvím a záko-
nem dané právo spoluvlastníků na 
odkup zaniklo. Nedávno prošla po-
slaneckou sněmovnou novela, která 
ho pro nemovitosti od r. 2018 vrací. 
Zdůvodněním je údajná snaha sce-
lovat vlastnické podíly, ovšem jedná 
se pouze o omezení vlastníků volně 
nakládat se svým majetkem. Mohu 
pouze doufat ve stabilizační roli Se-
nátu, která může tuto novelu, která 
prošla pouze o 2 hlasy, do posla-
necké sněmovny vrátit.

K ČEMU SOUD…
„Rozmohl se nám tady takový 

nešvar“ říká ve filmu Pelíšky Eva 
Holubová. Parlament schválil již 
několikátou novelu zákonů, kte-

ré prolamují ústavou garantované 
svobody. Právo na nedotknutelnost 
obydlí byla poprvé prolomena no-
velou zákona o ovzduší. Úředník 
bude mít nadále právo vstoupit do 
bytů a rodinných domů za účelem 
kontroly stacionárního zdroje (ty-
picky kotle) bez předchozího svo-
lení soudu. Vládní koalice ČSSD, 
ANO 2011 a KDU-ČSL argumento-
vala ústavním právem na ochranu 
zdraví. Ovšem již při schvalování 
novely o zbraních, která umožní 
Policii ČR prolomit nedotknutelnost 
obydlí opět bez soudního příka-
zu při zajišťování legálně držených 
zbraní, argumentovalo ministerstvo 
vnitra přijatou úpravou kontroly 
kotlů! Ministerstvo financí nemohlo 
zůstat pozadu a proto si vymohlo, 
díky novele zákona o hazardních 
hrách, právo zablokovat prakticky 
jakoukoli webovou stránku. Bude 
poté na provozovateli dokazovat, 
že zákon neporušil a přes soud se 
domáhat odblokování. Skutečně 
se jedná o takový počet případů 
čadících kotlů, nebezpečných dr-
žitelů legálních zbraní nebo nele-
gálních virtuálních heren, že by to 
naše soudy nezvládly? Principem 
polistopadového vývoje práva byla 
soudní ochrana základních svo-
bod, která předchází zásahům stát-
ní moci. Ústavní soud 
bude řešit většinu 
výše zmíněných novel 
i díky TOP 09 a dou-
fejme, že upřednost-
ní dosavadní výklad 
ústavně zaručených 
svobod. Do voleb to-
tiž zbývá ještě rok. 

 NÁVRAT PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
V komunistickém právu mělo 

socialistické (kolektivní) vlastnictví 
přednost před vlastnictvím sou-
kromým, u něhož se ideologicky 

1804). Zásadnější novelizace by 
měla přijít po důkladné analýze, 
a ne jako v našem případě, kdy se 
zásadní předpis silou novelizuje 
po necelých 3 letech účinnosti bez 
všeobecné politické shody.

Filip Kračman 
radní MČ Praha 1, 

místopředseda RO TOP 09 Praha 1
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NEJHEZČÍ VÁNOCE 
JSOU DOMA V PRAZE

I já se těším na to, jak se na chvíli 
zastaví čas a nastanou chvíle rozjí-
mání, návštěv a procházek. Jak si 
v klidu přečtu novou knížku od Je-
žíška, podívám se v televizi na zná-
mé pohádky či filmy, ale hlavně se 
těším na to, jak se všichni potkáme 
s našimi nejbližšími, na které máme 
po celý rok čím dál tím méně času. 
Jen tak si popovídáme, popřeje-
me si a připijeme na další setkání. 
Pojďme si tuto neobyčejnou atmo-
sféru opravdu naplno užít a važme 
si jí. Vždyť čas je neúprosný a kdo 
ví, co bude zase za rok...

Já jsem díky své profesi hudeb-
ního skladatele často mimo domov, 
ale na mojí Prahu a svojí milovanou 
Malou Stranu nedám nikdy dopus-
tit a vždycky se tam ze svých za-
hraničních cest rád vracím.

Nikdy jsem si nedokázal předsta-
vit , že může nastat taková situace, 
kdy nebudu moci být na vánoční 
svátky doma... No, ale člověk míní 
a osud mění... a já jsem jen těžko 

Poslední roky se mně 
zdá a asi ne jenom mě, 
že nám ten čas plyne tak 
nějak rychleji a rychle-
ji... Rok utekl jako voda 
a máme tady zase ty 
určitě nejkrásnější svátky 
v roce – Vánoce.

mohl odmítnou nabídku jedno-
ho z největších hudebních divadel 
v jihokorejském Seoulu, pro které 
jsem mj. napsal 7 muzikálů a zís-
kal zde 2 asijské Oskary, abych pro 
ně připravil nový muzikál na moti-
vy slavného románu, který napsal 
Charles Dickens – A Christmas Ca-
rol. Když vzniká takto časově daný 
projekt, dostávám se vždycky do 
celkem schizofrenické až komické 
situace. Venku máte parné léto, ale 
z oken mé pracovny zní vánoční 
melodie a koledy a kolemjdoucí si 
právem ťukají na čelo... tady asi by-
dlí blázen... Ano bydlí, ale věřte, že 
to je citlivá a něžná duše, která na 
rozdíl od těch lidí, co u otevřeného 
okna kroutili nevěřícně hlavou, díky 
tomuto muzikálu Vánoční koleda, 
který snad potěší děti v daleké Ásii, 
nebude na Vánoce doma... a  popr-
vé je stráví v dalekém Seoulu, sám 
bez svých nejbližších...

Byla to velká zkušenost... na jed-
né straně je stojící a bouřlivě aplau-
dující nabitý sál pro 2.000 tisíce di-
váků, rozzářené oči nadšených dětí 
a spokojené úsměvy i slzy štěstí 
jejich milujících rodičů či babiček 
a na druhé straně myslíte na své 
nejmilejší, kteří jsou vzdáleni více 
než 9.000 km daleko v těch nej-
citlivějších dnech z celého roku. 
Z oken luxusního hotelu vidíte sice 
úžasné město zářící v plné kráse, 
které miluji, ale v podvědomí člo-
věk myslí na svoji milovanou Prahu, 

krásně zasněžené malostranské 
střechy, na Karlův most a hlavně na 
své nejbližší a je mu moc smutno... 
věřte, že moc...

Můj muzikál Vánoční koleda má 
v Seoulu dodnes velký úspěch 
a pravidelně se tam v těchto svá-
tečních dnech už léta hraje, ale já 
už ho tam o Vánocích nikdy neuvi-
dím... Já chci být doma, mezi svý-
mi milovanými a užívat si tu krás-
nou atmosféru a pohodu těchto 
nejkrásnějších svátků. Prostě, nej-
hezčí Vánoce jsou doma v Praze, 
pojďte si je s pokorou užít a naplno 
vychutnat. 

A tak mě dovolte, abych Vám 
milí přátelé popřál krásné vánoční 
svátky, hodně zdraví a spokojenosti 
a šťastný Nový rok 2017. 

Váš Zdeněk Barták, hudební 
skladatel a zastupitel MČ Praha 1

ZAMYŠLENÍ
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Hned na začátku chci napsat, že je mi 
velkou ctí psát sem tyto řádky a děku-
ji nabídce MUDr. Jana Votočka, abych se 
s vámi podělila o pocity života v Praze 1.

Původně už jsem měla text připravený, 
ale dnes, kdy jsem byla na dalším setká-
ní Čaje o sedmé v Galerii 1, ve Štěpánské 
ulici, jsem přišla domů a věděla, že to celé, 
co jsem doposud považovala za podstatné 
vám sdělit, považuji za nepodstatné a mu-
sím to změnit. A tak vznikl tenhle příspěvek. 

Žiji v Praze 1 od roku 1996. Troufnu si 
říct, že znám tuhle čtvrť jako své boty. Na 
počátku ubytovna Ve Smečkách a násled-
ně vlastní bydlení. V roce 1998 narození 
první dcery o rok později druhé. Obě tu vy-
rostly, obě považují jistoty života v centru, 
které se odpovídajícím způsobem k věku 
měnily, za trvalé. Takže jsem se s nimi pře-
houpla od kultury pro malé i větší v divadle 
Minor a dovádění na houpačkách a prolé-
začkách Dětského ostrova či Žofína před 
základní školy ve Vojtěšské a Vodičkově až 
k dnešním kavárnám, divadlům a galeriím. 

Mám zdejší život moc ráda. Tu neopa-
kovatelnou atmosféru Starého i Nového 
Města. Genius loci. Procházky přes Karlův 
most. Každoroční rituál rozsvěcení vánoč-
ního stromu na Staroměstském náměstí, 
svařák, trhy. Naopak v létě nekonečné noci 
pod širým nebem na Náplavce nebo v kte-
rémkoli z mých oblíbených podniků. 

Pro mne osobně je Praha 1 zosobněním 
Prahy jako celku. Žiji v Praze, protože žiji v 
Praze 1. Ano. Jsem patriot. A proč? Protože 
se tu cítím bezpečně, v centru společenské-
ho dění, vše na dosah, sousedé, jistoty…

Mám ráda svého obuvníka, pana Ond-
ráčka, který mi, krom dokonale spravených 
bot a kabelek (mimochodem jeho provo-
zovně byl Úřadem Městské části Praha 1 
udělen palec nahoru jako doporučené pro-
vozovně Prahy 1), vždy vykouzlí svým opti-
mismem, humorem a laskavostí úsměv na 
tváři. Líbí se mi posadit se v Pasta Cafe Vo-

dičkově a vědět, že personál bude zná mé 
chutě, protože se roky známe. Trafikantky 
z tabáku ve Vodičkově ulici vedle úřadu se 
poptají, jak se mi vede a jak to letí, že naše 
děti rostou jako z vody a stárnou, zatímco 
my mládneme… Ano, mám to tady moc 
ráda, protože se tu cítím jako doma. Jsem 
tady doma. 

Jako matka dvou dětí jsem se v rámci 
možností podílela na aktivitách za rodiče, 
jako členka TOP 09 jsem za Prahu 1 aktivní 
v komisích pro školství a volný čas i v komi-
si ICT. Jsem zastáncem názoru, že člověk 
má přijmout za svůj život osobní odpověd-
nost, nicméně prizmatem tohoto životního 
postoje by se měl v rámci možností podílet 
na společensko-politickém životě. Vždyť tu 
budou žít naše děti, a jsem si jistá, že ka-
ždý rodič se snaží prvotně udělat pro své 
děti to nejlepší v rámci výchovy. Ovšem 
je třeba si uvědomit, že i my, jako rodiče, 
můžeme tvořit podmínky budoucího spo-
lečensko-politicko-ekonomického klimatu 
naší země pro své děti.

Pro příklad: Je bezvýznamné nosit na 

triku obrázek se stávajícím prezidentem, 
včetně nápisu: toto není můj prezident. 
Ačkoli jsem volila Karla Schwarzenberga, 
vím, že vyhrál Miloš Zeman a respektuji to, 
jakkoli se s mnoha jeho politickými stano-
visky neztotožňuji… a také vím, že je jen 
na nás občanech, jak budeme rozhodovat 
v nadcházející volbě v roce 2018. Je to jen 
a pouze o naší osobní odpovědnosti, zda 
si uvědomíme, že běh věcí této země ne-
změníme kritikou od stolu s pivem či bouř-
livými a emočně vyhrocenými komentáři 
na sociálních sítích.

Začněme každý od sebe a s osobní 
odpovědností přistupme ke skutečnosti, 
že tak jako se věci nevyvinuly samy špat-
ným směrem, nebudou se bez nás vyvíjet 
k lepšímu. Vraťme naši zemi nám, obča-
nům, kteří tu žijeme, pracujeme. Udělejme 
ji opět svým domovem, kam se budeme 
toužit vracet, kde se budeme cítit bezpeč-
ně a mezi svými.

Vrátím se na začátek k setkání Čaje 
o sedmé, které organizuje milá vedoucí 
oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí 
Prahy 1 Veronika Blažková. Zatím posled-
ním klenotem našich ženských setkávání 
se byla charismatická dáma s pohnutým 
osudem, excelentním přednesem a jedi-
nečným stylem, paní Eliška Hašek Coo-
lidge. Velmi inspirativní a silná žena, která 
obstála ve světě mužů světové velmoci 
jako asistentka pěti amerických preziden-
tů. Žena, jejíž rodině vzaly předchozí po-
litické systémy od majetku až po to nej-
cennější, tedy členy rodiny. Žena, která se 
vrátila sem, protože přes to všechno, jak 
sama říká, považuje Česko vedle Ameriky 
za svůj domov. Jak obdivuhodné, inspirují-
cí a následování hodné.

Buďme Čechy a važme si své země. 
Žijme v ní a aktivně se podílejme na jejím 
životě.

Krásné, klidné a spokojené Vánoce.
Kateřina Hamrová 

GLOSA
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PROJEKTY

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 
BEZ AUT A CO DÁL?

Současně koncem června vznik-
la pracovní skupina složená ze zá-
stupců občanských iniciativ a spol-
ků, místních občanů a  zástupců 
Městské části, která se pod vede-
ním Institutu plánování a rozvoje 
jako pověřeného správce tohoto 
prostoru, snažila pro náměstí najít 
co možná nejlepší využití. Od po-
čátku práce této skupiny bylo jas-
né, že to nebude jednoduché, ne-
boť magistrát a tedy ani IPR neměl 
jasnou představu, co na náměstí 
chce a k čemu má být využíváno. 
Rovněž nebylo jasné, jak bude do 
budoucna náměstí spravováno. 

Pracovní skupina se sešla šest-
krát a postupně se dopracovala 
k tomu, že Malostranské náměstí 
je centrálním prostorem setkávání 
Malé Strany a nejvhodnějším způ-
sobem bude klidové využití. Vel-
ká diskuse se vedla nad tématem 
trhů, kdy v případě jejich konání 
je oprávněná pochybnost o jejich 
kvalitě a přínosu pro obyvatele. 
Z tohoto důvodu pracovní skupina 

Poslední červnové dny 
letošního roku byly také 
posledními dny, kdy bylo 
možno parkovat na Ma-
lostranském náměstí. Od 
1. 7. 2016 je toto náměstí 
bez aut. 

nedoporučila konání trhů v tomto 
prostoru. Co se dalších aktivit týče, 
jsou po šestiměsíční zkušenosti 
doporučeny kulturní akce, kde není 
vyžadována zvuková produkce, 
tedy upřednostněny jsou výstavy 
a akce lokálního charakteru a men-
šího rozsahu. 

Jako jeden z hlavních nedostat-
ků je zmiňován nedostatek zeleně 
a adekvátního mobiliáře, kdy ze 
strany IPR došlo k odmítnutí na-
bídky ze strany MČ Praha 1, a to 
s poukazem na fakt, že pro provoz 
Malostranského náměstí nejsou ze 
strany MHMP vyčleněny finanční 
prostředky. Rovněž bylo ze strany 
členů pracovní skupiny poukazo-

váno na zcela nedostatečné zabez-
pečení úklidu. 

Při pokračujících diskusích se 
ukázalo, že zásadním problémem 
je průběh schválení a realizace ví-
tězného návrhu architektonické 
soutěže, kdy je počítáno s odstra-
něním jediné vzrostlé zeleně a není 
vůbec počítáno s žádným vodním 
prvkem. Členové pracovní skupiny 
vyjádřili požadavek účasti při dal-
ším rozpracování vítězného návr-
hu, toto však nebylo akceptováno 
a umožněno.

CO BUDE DÁL? 
Zkušební provoz Malostran-

ského náměstí pod vedením IPR 
bude trvat do 31. 3. 2017 a do 
té doby by měl být magistrátem 
schválen postup při koordinaci 
aktivit na veřejných prostorách 
Prahy, kdy je pracovní skupinou 
doporučována koordinace těchto 
aktivit na úrovni města s tím, že 
lokální správa musí být na úrovni 
jednotlivých městských částí. Pro 
vlastní chod Malostranského ná-
městí je navrhována správa orgá-
nem lokálního významu složeného 
ze zástupců MČ Praha 1, místních 
spolků a obyvatel a MHMP, kte-
rý bude, v úzké koordinaci s MČ 
Praha řídit využití náměstí.

ZKUŠENOSTI Z PRÁCE V PRACOVNÍ 
SKUPINĚ 

Pozitivní zkušeností je navá-
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VOLNÝ ČAS

zání diskuse s MHMP, zejména 
s pracovníky Institutu plánování 
a rozvoje, která však prokázala 
naprostou nepřipravenost (orga-
nizační i finanční) MHMP, kdy se 
uzavření parkoviště bez jakékoli 
další připravené koncepce ukáza-
lo líbivá hurá akce.

Negativní zkušeností, je pak 
fakt, že přes to, že pracovní sku-
pina některé navrhované projek-
ty nedoporučoval k uskutečnění 
(promítání filmu Dáma na kolejích, 
pronájem parkoviště jako zázemí 
filmařům pro parkování kamionů 
apod.), tyto se i tak uskutečnily 

Tomáš Böhm
člen pracovní skupiny pro revitalizaci 

Malostranského náměstí, 
člen RO TOP 09 Praha 1 

Auta jsou sice už nějaký čas pryč, ale náměstí stále hledá svou tvář. 

s tím, že pracovní skupina je pou-
ze poradním orgánem, který byl 
ustanoven jen proto, aby se učini-
lo participaci občanů zadost a ni-
koli proto, aby se jim naslouchalo. 
Jak jsem již napsal, zkušební 
provoz Malostranského náměstí 
pod vedením IPR bude trvat do 
konce března příštího roku a do 
té doby by měl být pražským 
magistrátem schválen postup při 
koordinaci aktivit na veřejných 
prostorách Prahy.

Věřím, že se podaří, přes všech-
ny problémy, které zatím “osvobo-
zení” Malostranského náměstí od 

aut přineslo, přinést do budoucna 
takové využití, které bude ku pro-
spěchu místních obyvatel a které 
obohatí jejich život 
a spolkovou činnost.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY 
– JAK A KDE SE NA NĚ INFORMOVAT?

Vážení spoluobčané, v Praze 1 
žije podle informace Úřadu Městské 
části přes jedenáct set evidovaných 
osob „se zdravotním postižením 
nebo duševním onemocněním.“ Zá-
kon č. 435/2004 Sb. zákona o za-
městnanosti, §67 specifikuje osobu 
se zdravotním postižením jako člo-
věka, kterému byla přiznána invali-
dita I., II., nebo III. stupně. Přiznání 
invalidity I., II., nebo III. stupně je 
spojeno s nárokem na pobírání inva-
lidního důchodu.  Dále je za osobu 
se zdravotním postižením považo-
vána osoba zdravotně znevýhodně-
ná, která invalidní důchod nepobírá.  
Zde se jedná o člověka s prokaza-
telnými zdravotními komplikacemi 
natolik závažnými, aby mu byl při-
znán invalidní důchod.  

Invalidní důchod a statut osoby 
zdravotně znevýhodněné přiznávají 
lékaři lékařské posudkové komise 
České správy sociálního zabezpe-
čení.

V České republice existuje několik 
zdrojů o poskytovatelích sociálních 
služeb.  Můžete se informovat  pře-
devším v Registru  poskytovatelů 
sociálních služeb, který je vytvoře-
ný zákonem č. 108/2006 a spadá 
pod Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (http://iregistr.mpsv.cz/socreg/
hledani_sluzby.do?SUBSESSION_
ID=1474736551195_2 ). 

Zákon stanoví povinnost všech 
poskytovatelů sociálních služeb být 
v registru uvedeni.  Senior se zde 

dozví, že sociální služby jsou posky-
továny jak jednotlivcům, tak rodi-
nám a skupinám osob.  Tyto služby 
bych doporučil  zejména zdravotně 
handicapovaným, rodinám s dětmi, 
seniorům a lidem „na okraji společ-
nosti“.

Dále se můžete také informovat 
v  Registru zdravotnických zařízení 
(https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm, 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/
Registr/NRPZS/o-aplikaci ). Někte-
ré služby, například léčebny dlou-
hodobě nemocných a nemocnice 
následné péče, spadají do oblasti 
zdravotnictví. 

Pro další zjištění i bych doporučil 
např.  městské nebo krajské úřady 
(v případě Prahy 1 Úřad městské 
části Praha 1 nebo Magistrát hl. 
města Prahy), které mají přehled 
o sociálních službách celého měs-

ta, potažmo kraje. Každý spoluo-
bčan zde také např. zjistí, jestli 
je možné umístit seniora i mimo 
okres, jaké jsou přibližné čekací 
doby a kde je kapacita v danou 
chvíli plná. Současně by na danou 
otázku měl umět odpovědět Úřad 
práce. 

V každém případě doporučuji, 
aby se na  úřady obrátili lidé, kte-
ří pečují o seniora v případě pří-
spěvku na péči. Příspěvek je určen 
seniorům a všem osobám, jež se 
neobejdou bez asistence a pomo-
ci další osoby a slouží k pokrytí ná-
kladů čerpaných sociálních služeb. 

Dobrým zdrojem informací může 
být i praktický nebo obvodní lékař. 
Měl by mít přehled o konkrétních 
organizacích a institucích v blíz-
kém okolí.  Neméně informací by 
měly podat domovy seniorů pří-
padně Charita ČR nebo Diakonie. 
Všechny zmíněné instituce najdete 
v Praze 1, konkrétně pro domovy 
seniorů např. Dlouhá 23, pro cha-
ritu Vladislavova 12,  pro diakonii 
Klimentská 18 nebo Belgická 22.

Při dotazu na so-
ciální službu hledejte 
takovou organizaci, 
která je registrovaná. 

Karel Ulm
člen RO TOP 09 Praha 1

SOCIÁLNÍ OBLAST
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TEN NÁŠ JAZYK, SAFRAPORTE...
JEŠTĚŽE JE TADY KORTE!

Tentokrát se dotazy 
soustředily na oblast ku-
linářskou. Většinou totiž 
víme, co je co, ale jak ten 
či onen roztodivný název 
vznikl, nikoliv. Takže 
odkud se vzaly kucmoch, 
erteple, vošouch, cmunda, 
oukrop, vošlejch, vejmrda, 
nudel, kořalka, polévka, 
žahour, pajšl, prejt, bram-
bor, šlejška, šlichta, ci-
korka, křížala, prachanda, 
škubánky, kaše, kaldoun 
či prdelačka? 

Hesla z dnešního dotazu si 
rozčleníme do tří kategorií: potra-
viny, pokrmy a pochutiny (mezi něž 
zařazuji i uvedené nápoje). A za-
čneme tím nejběžnějším: brambor. 
Obecně se přijímá, že to je zko-
molenina jména „Branibor“, což 
svědčí o tom, že brambory přišly 
do Čech přes Německo, údajně 
za třicetileté války, což však nemá 
oporu v historických pramenech. 
Brambory mají svůj původ v Jižní 
Americe, do Evropy byly dovezeny 
z oblasti dnešního Peru (Incká říše) 
ve 2. pol. 16. stol. pro španělského 
krále Filipa II. (znala je též anglic-
ká královna Alžběta I.) a následně 
se rozšířily po šlechtických a kláš-
terních zahradách – ovšem pouze 
jako okrasné rostliny. Teprve prus-
ký král Bedřich II. Veliký rozpoznal 
jejich nutriční hodnotu a okolo 
r. 1740 zavedl jejich velkoplošné 
pěstování. A o něco později se 
teprve dostaly do Čech, kde zdo-
mácněly až po velkém hladomoru 
r. 1772.

Rovněž dnes již zastaralé po-
jmenování brambory erteple po-
chází z němčiny: Erdapfel (mn. č. 
Erdäpfel) znamená doslova zem-
ské jablko, od čehož je odvozen 
zemák: první pojmenování je do-
loženo ve východních Čechách 
a na střední Moravě, druhé je 
dodnes živé na Moravě východní 
a severní.

Také (v)ošlejch k nám přišel 

z německého jazyka, takže se 
zdá, že bez němčiny bychom se 
ani nenajedli: něm. Aschlauch  
pochází se střlat. ascalonium 
podle prastarého města Aškelo-
nu, které leží na jižním cípu stře-
domořského pobřeží Státu Izrael, 
odkud tento druh česneku (allium 
ascalonicum, „česnek aškalon-
ský“) přivezli do Evropy křižáci. 
Dnes je známý pod názvem „ci-
bule šalotka“.

Nyní přejděme k pokrmům a za-
čneme – jak je u našich stolů ob-
vyklé – polévkami. Slovo polévka 
(i polívka) je doloženo již ve sta-
ročeštině a je docela průhledné: 
základem je sloveso líti s před-
ponou po-, která naznačuje, že 
se něco – nejčastěji starší chléb 
nebo vařené nudle – přelévalo, 
většinou slepičím nebo hovězím 
vývarem. Úkrop (obecně česky 
oukrop) potkáme už asi jen ně-
kde na venkově, běžně se nazý-
vá  česne(ka)čka. Nejjednodušší 
způsob přípravy, kdy se česnek 
přelije horkou vodou, by sváděl 
k etymologii se slovesem kropiti, 
„postříkávat“, která je však mylná. 
Základem je prastaré indoevrop-
ské sloveso s významem „vařit“ 
a paralely slova úkrop znamenají 
v řadě slovanských jazyků „vřelá 
voda“ – a jsme doma! Příprava 
je tedy podobná, jako se „paří“ 
brambory, otruby apod. dobytku, 
aby tak byly snáze poživatelné.  �

JAZYKOVÝ KOUTEK
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Černá (zabijačková) polévka se 
nazývala trdelnice či trdlovka, od 
toho odvozený výraz trdelačka byl 
podle Ústavu pro jazyk český AV 
ČR žertovně zkomolen (zvulgari-
zován) v prdelačka. Základem je 
tedy slovo trdlo, o kterém jsme si 
vykládali v jednom z předchozích 
Jazykových koutků: je to palička, 
kterou se v moždíři drtilo koření 
(a v pořádné prdelačce věru musí 
být hodně pepře a majoránky!) 
a pro práci s níž je charakteristický 
krouživý či komíhavý pohyb. A tak 
se nejspíš do zabijačkové polévky 
dostalo trdlo, protože se při vaření 
musí neustále míchat, aby se ne-
srazila.

Nic proti prdelačce, ale rolls-
-roycem mezi polévkami je kal-
doun, zejména ten, který čas od 
času uvaří archeolog Zdeněk 
Dragoun (všimněte si, jak se to 
rýmuje!) v Cibulkově Literární ka-
várně v Řetězové ulici na Starém 
Městě pražském. Takový husí kal-
doun s játrovými knedlíčky… Ale 
k věci: staročeské kaltún, zname-
nající „drůbky“, pochází ze střhn. 
caldūne (v dnešní němčině větši-
nou mn. č. Kaldaunen, „vnitřnos-
ti“, „droby“), což je zase ze střlat. 
caldumen téhož významu. Z če-
hož vyplývá, že naši předkové si 
v temném středověku vůbec nežili 
tak špatně.

Naprostým opakem kaldounu je 
šlichta. Ani se mi o ní nechce mlu-
vit. Původně šlichta označovala ja-
kousi tkalcovskou mazlavou hmo-
tu k tužení tkanin, lidově se tak říká 
tekutině z řídké rozvařené mouky 
nebo brambor, kterou se krmí do-
mácí zvířectvo. Ale vyprávěli o ní 
i muklové z nacistických koncent-

ráků a komunistických kriminálů… 
Slovo je převzato z něm. Schlichte, 
„břečka“.

Přejdeme k pokrmům, z nichž 
patrně historicky naprosto základ-
ním a nejfrekventovanějším byla 

kaše. Toto slovo (z praslovanské-
ho *kas-ja) se vyskytuje prakticky 
ve všech slovanských jazycích, 
v několika z nich však znamená 
„krupice“, anebo obojí, „krupice“ 
i „kaše“. Podle V. Machka (Etymo-

JAZYKOVÝ KOUTEK
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logický slovník jazyka českého, 
Praha 1971) bylo původním význa-
mem právě „krupice“. Svědčí pro 
to příbuzné litevské kóšti a lotyš-
ské kāst, „prosívat“: z hrubě se-
mletého obilí se prosíváním získá-
vá krupice, která se jedla zavařená 
v mléce, tedy konsistencí v podo-
bě naší dnešní „kaše“, takže pů-
vodní význam se přesunul z „ma-
teriálu“ na „formu“ pokrmu.

Také východočeský kucmoch 
původně znamenal „(moučná, 
bramborová) kaše“, dnes převá-
žil západočeský význam „škubá-
nek“ (nazývaný tak podle způsobu 
podávání: škubánky se vykrajují 
z těsta lžicí namočenou v rozpuš-
těném sádle a „škubnutím“ zápěstí 
se servírují na talíř). Etymologic-
kých výkladů je několik, veskrze 
bizarních. Citovaný Machek při-
znává, že je to slovo nejasné, a na-
bízí spojení se srbochorvatským 
kačamak, „polenta“ (tj. kaše z ku-
kuřičné mouky), poněvadž obojí 
– jak bramborová, tak kukuřičná 
kaše – je žluté. Jiní (J. Holub-F. Ko-
pečný, Etymologický slovník jazy-
ka českého, Praha 1952) soudí, že 
první část pochází z řeckého kuk-
kia, „boby“, a druhá z německého 
machen, „dělat“, „zhotovovat“, 
a význam že tedy má být „narych-
lo udělané jídlo“. To se mi přece jen 
zdá dosti přitažené za vlasy, i když 
se též kloním k tomu, že se jedná 
o nějakou zkomoleninu z němčiny. 
Kuriozitou však je, že kucmoch byl 
patrně i tanec. Zhudebnil ho An-
tonín Dvořák v první řadě svých 
Slovanských tanců, Op. 46, č. 
3 As-dur, což je sice polka, ale 
část obsahuje i jiné taneční for-
my. Skladatel zde cituje východo-

český lidový popěvek: „Kucmoch, 
kucmoch, ten já ráda. / Knedlíky 
nerada, knedlíky nerada, / bolí, 
bolí, bolí, bolí po nich záda.“

Krajové názvy pro „bramborák“ 
zastupuje západočeský vošouch 
a jihočeská cmunda. Zatímco prv-
ní souvisí patrně se slovy suchý, 
sušit, srv. slovenský osúch (bram-
borová placka, nazývaná tak prav-
děpodobně proto, že se peče na 
plátu nebo na plechu v troubě „na 
sucho“), druhé má základ ve slo-
vesu smouditi či smudit, „opalovat 
na povrchu“, srv. přicmr(n)dnout, 
„připálit“: bramborák přece musí 
být trochu přismahlý, aby okraje 
pěkně křupaly.

Pak zde máme několik názvů 
pokrmů veskrze z němčiny. Prejt je 
z německého Brei, „kaše“: čeština 
ráda přejímá německá slova končí-
cí na –ei s –t na konci, srv. Sauerei, 
„svinstvo“ – sajrajt, Polizei – poli-
cajt. Pajšl je z německého (resp. 
rakouského) Beuschel, „plíčky“, 
a nudle je prostě německé Nudel 
(většinou v množném čísle Nu-
deln). Naproti tomu šlejšky (správ-
ně by mělo být slejšky) je slovo 
poněkud nejasné a ani jídlo to 
není nikterak vábné: jsou to pros-
tě bramborové noky, malé válečky, 
čili „šišky“ z bramborového těsta, 
kterými se krmily husy. Základem 
je asi slovo sliz: šišky přece mu-
sely být slizké, aby husám dobře 
klouzaly do krku.

A nyní již dospíváme k pochu-
tinám. Křížala dnes už není slovo 
dost jasné: souvisí se slovesem 
křižati, „krájet“, které se dochovalo 
v jihoslovanských jazycích, avšak 
v češtině zaniklo. Někteří autoři 
připouštějí i kontaminaci („zkříže-

ní“) se slovem kříž, který je vidět, 
když se jablko rozkrojí. Prachanda, 
strouhanka ze sušených hrušek, je 
odvozeninou od slova prach kon-
covkou –anda, která tu má pejo-
rativní význam: byla to přece jen 
chudá náhražka perníku. Slovo 
vejmrda, nastrouhaný křen s jabl-
kem, bez něhož si nelze předsta-
vit ovárek, je dnes navzdory své 
lascivitě (anebo možná právě pro 
ni!) poměrně dosti rozšířené. Zá-
kladem je sloveso mrdati, které 
ve staročeštině znamenalo „ký-
vavě pohybovat“: tento význam, 
dnes ztracený, dobře charakteri-
zuje pohyb při strouhání. A žahour, 
řídká ovocná kaše, resp. omáčka 
z rozmačkaného ovoce a smetany, 
souvisí nejspíše s moravsko-slo-
váckým slovem žúr (v dnešní slo-
venštině ale znamená něco jiného: 
„večírek s pohoštěním“), což byla 
polévka zvaná v Čechách „kyse-
lo“. Slovo pochází (jak by jinak!) 
z němčiny, ze sthn. sūr, dnešní 
sauer, „kyselý“.

 Nápoj cikorka (dříve ci-
korie) by dnes už asi nikdo nepil, 
byla to náhražka kávy, oblíbená za 
obou světových válek. Je to pra-
žený drcený kořen čekanky, která 
se německy nazývá Zichorie, což 
je zase převzato ze střlat. cicho-
rea. Zato dodnes má své přízniv-
ce melta: jejím základem je rovněž 
cikorka, ale obohacená o cukro-
vou řepu a drcený ječmen a žito. 
Ovšem kořalička… to je jiná! Slo-
vo kořalka je převzato z polského 
gorzałka, odvozeniny od slove-
sa gorzeć, „hořet“, „pálit“, což je 
podle něm. Branntwein (sloveso 
brennen má stejný význam) naše 
„pálenka“. Tak na zdraví!

JAZYKOVÝ KOUTEK
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VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 
Ani v tomto čísle nepřijdete o glosování některých výroků, které jsme

zaznamenali v rámci mediálního prostoru Prahy 1. 

...starosta Oldřich Lomecký se neobtěžoval 
přijít na Malostranský candrbál. Dal prý 
přednost posezení se zbohatlíky. Večeře se zbohatlíky??? Kde tak lacině, ve stylu 

čtvrté cenové skupiny, píší? V Haló novinách, 
nebo v nějakém bulváru? Tak ne! Bylo to 
v Malostranských novinách! To je takový ten 
plátek, který se tváří jako nezávislý, ale jehož 
vydavatel stále nemůže zapomenout, že před 
časem přišel kvůli politickým agitkám ve svých 
novinách o podporu MČ Praha 1, jež je určena 
pro malé, nezávislé projekty. Fakta, nefakta, kde 
lze kydnout špínu, tak tam ji kydnu! Tak, to máte 
za to!OBYVATELNÉ 

CENTRUM – V Praze 1 
musí dostat konečně 
obyvatelé přednost 
před turistickým 
průmyslem 
i krátkodobými 
zájmy developerů. 
Jen tak lze zastavit 
vylidňování 
centra a zajistit 
obyvatelům klidný 
a spokojený život.

Klasická ukázka demagogie současné Strany zelených 
pod vedením Matěje Stropnického. V Praze 1 snad 
neexistuje jediný člověk, který by se pod programový 
cíl „obyvatelné centrum“ nepodepsal. Jak to ale 
udělat v praxi? Zakázat vstup turistům? Nebo něco 
podobně nereálného? A jen tak mimochodem: je 
to právě vláda současné koalice v čele s nejsilnější 
stranou TOP 09 v zastupitelstvu Prahy 1, které se 
podařilo zastavit trend ubývajících obyvatel. 

PRAŽSKÝ KURÝR PRAŽSKÝ KURÝR

Malostranské noviny 
12/2016

STRANA ZELENÝCH, 
ZO Praha 1 

VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
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HLAVOLÁMÁNÍ

PROCVIČTE SVÉ MOZKOVÉ ZÁVITY,
PŘEMÝŠLEJTE – A HLAVNĚ SE BAVTE!

1.

DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ 
SLOVO:

KŘESLA SLON ZVONY

BROKÁT XXXX PRŮVAN

3. 

VYPOČÍTEJTE: 

22 + 3
= ?

4 6

2.

DOPLŇTE CO NEJRYCHLEJI CHY-
BĚJÍCÍ PÍSMENA TAK, ABY VZNIK-

LA JEDNOTLIVÁ SMYSLUPNÁ 
SLOVA: 

 A)  N_DO_LÝCH_V_

 B)  _RAN_O_Z_TI_A

 C)  _Z_ÁM_OV_T

?

Správné odpovědi 
naleznete na str. 3

4.

Z PODSTATNÝCH JMEN TVOŘTE 
JINÁ PODSTATNÁ JMÉNA:

PŘÍKLAD: KOTEL – LOKET

A) KOLOS       – 

B) REKLAMA  – 

C) PUSINKA   – 

D) SKÁLA       – 
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VOLNÝ ČAS

Svérázný způsob oslavy příchodu Nového roku spočívající v tom, že lidé při silvestrovské noci rozbíjejí porcelán u svých přátel...
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6 1 8

5 3
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VOLNÝ ČAS
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VOLNÝ ČAS

SOUTĚŽ 
O NEJROZTOMILEJŠÍ 
FOTO VAŠEHO 
PSÍHO MAZLÍČKA

JEDNODUCHÉ CVIČENÍ CHODIDEL
� Na boso zvedněte všechny prsty a zkuste je postupně 
pokládat nejdříve od palců, pak od malíčků.

RUCE:
� Protažené prsty se snažte roztáhnout do tvaru „V“ tak, 
že necháte u sebe ukazováček a prostředníček a na 
druhé straně budou malíček a prsteníček.
� Vraťte je k sobě a následně oddělte uka-
zováček a malíček. Prostředníček a prste-
níček zůstanou u sebe.

Hezké dny s bohatými prožitky, 
Vám přeje,

Renata Sabongui

TIP NA RELAXAČNÍ 
CVIČENÍ

VYFOTOGRAFUJTE SVÉHO PEJSKA – A ZÍSKEJTE 
PĚKNOU CENU NEJEN PRO SEBE, ALE I PRO NĚJ! 

Snímky zasílejte do 31. ledna 2017 na adresu: 

kuryr@pha.top09.cz

Věcnou cenou budou oceněny tři nejzdařilejší snímky. 
A nezapomeňte: hlavně roztomile! :-)
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VOLNÝ ČAS

Ú T E R Ý  A  Č T V R T E K 
17.30 - 18.30

 Praha 1, Lodecká ul. č. 2 
(v objektu Městské policie Praha 1)

 C V I Č E N Í  V E D E 
L E K T O R  B E D Ř I C H  R Ý Č

S  B E D Ř I C H E M  R Ý Č E M

KURZ 
SEBEOBRANY

P Ř I J Ď T E  S I  Z A C V I Č I T  A  N A U Č I T  S E  B R Á N I T ! 

KAŽDÉ ÚTERÝ
17.30–18.30 KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

18.30–20.00 JIU-JITSU PRO DOSPĚLÉ 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK 
17.30–18.30 KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

18.30–20.00 JIU-JITSU PRO DOSPĚLÉ 

 (Výcvik vede zkušený instruktor – držitel 5. danu Jiu-Jitsu – Bedřich Rýč)

� Oba kurzy probíhají v Lodecké ulici č. 2 v Praze 1, vedle služebny městské policie �
 

T E L . :  6 0 5  9 5 8  2 4 5

INZERCE: 2016015
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m   p1

M i l í  s o u s e d é ,  p ř i p o j t e  s e  i  Vy  k e  s t á l e 
v ě t š í m u  s p o l e č e n s t v í  l i d í ,  k t e ř í  ž i j í  v  P ra z e  1 
a  j i m ž  n e n í  l h o s t e j n ý  o s u d  n a š í  m ě s t s k é  č á s t i ! 
P o j ď m e  s p o l e č n ě  f o r m o v a t  k a ž d o d e n n í  ž i v o t . . .

M Á  P R A H A  1

. . . p o d l e  z d r a v é h o  s e l s k é h o  r o z u m u ,  n e 
p o d l e  p l a n ý c h  s l i b ů  p o l i t i k ů !  K a ž d ý,  k d o 

t o  m y s l í  s  P r a h o u  1  d o b ř e ,  j e  v í t á n ! 
V í c e  n a  w w w. m a p 1 . c z

INZERCE: 2016016


