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Každý den musím cestou do práce a
z práce, od autobusu na metro a
opačně kličkovat blátem nebo pra-
chem mezi náklaďáky a bagry a hle-
dat si cestu mezi ohradami, protože
trasa pro pěší se neustále mění pod-
le potřeb stavebníků.

Ohrady lemující staveniště jsou,
pravda, pokryty optimistickými ob-
rázky: máme se učit nordic walking
nebo se svézt novým přívozem přes
Vltavu – tyto výzvy zřejmě mají odlá-
kat pozornost od nevábné skuteč-
nosti, že se velká část naší čtvrti změ-
nila v obrovitánské staveniště.

Připomíná to nepořádek kolem
výstavby metra, jenže tady nové me-

tro nevzniká, ale buduje se tunel
Blanka. Neobětujeme se veřejné do-
pravě, ale nové trase pro obrovská
kvanta osobních aut, a to nesmysl-
ně blízko centru Prahy.

Někdy v létě 1989 jsem byla se
svými dětmi, tehdy jim bylo šest a
devět let, na demonstraci ekologů
proti tunelu Blanka ve Stromovce.
Rozháněla nás VB a snad jsem teh-
dy unikla opletačkám proto, že mě
policajti jako zasloužilou matku ne-
chali na pokoji.

Po Listopadu jsem doufala, že se
začne řešit i ekologická agenda.
Všichni přece věděli, že komunisti
zhuntovali životní prostředí. Jenže

se ukázalo, že „vodsaď pocaď“, vol-
ná ruka trhu se musí nechat hrabat
a fáze divokého kapitalismu jak vy-
střižená z 19. století se prostě musí
nechat proběhnout. Dobře, my
vám kapku vyčistíme řeky a kapku
odsíříme tepelné elektrárny, ale roz-
hodně potřebujeme vyrábět pořád
víc elektřiny, vyvážet ji, stavět nové
jaderné elektrárny, dolovat další
hnědé uhlí, stavět na zelených lou-
kách nové výrobní a skladištní haly,
a hlavně dálnice a tunely pro další
kvanta aut. Rychlá a silná auta pře-
ce k nám, novým úspěšným kapita-
listickým občanům, patří!

Musím si povzdechnout: v pod-

statě si to čeští voliči sami takhle vy-
brali. Zjistila jsem to už dávno, ale
pořád ještě je to pro mě hořká pilul-
ka. Patřím k naprosté menšině, kte-
rá by místo tunelu Blanka raději vy-
bírala v Praze mýto, omezila vjíždě-
ní aut do centra, přiměla lidi použí-
vat „socku“ a všude zřídila cyklistic-
ké stezky a půjčovny kol. K menši-
ně, která by opustila staré komunis-
tické plány na vybudování městské-
ho okruhu a hledala by pro objezdy
Prahy jiná řešení.

Ale nakonec budu ráda, až tu pro-
klatou Blanku konečně dostaví, pro-
tože pak se nám Dejvičákům uleví.

Eva Hauserová

N
ěmecký magazín Spie-
gel přinesl reportáž o
tom, jak si některé fot-
balové týmy ze zemí

subsaharské Afriky při utkáních vy-
pomáhají magickými praktikami.
„Stačí hodit pár skořápek, spojit se
s duchem hrací plochy a naše bran-
ka bude zatlučená, zatímco soupe-
řova doširoka otevřená,“ říká kou-
zelník z Kamerunu.

Ohýbání pomezních čar, uhra-
nutí brankáře soupeřova mužstva,
zmatení rozhodčího, začarování
kopacího míče – to jsou některé
další kouzelné praktiky, jež užívají
afričtí šamani, najímaní a placení
trenéry fotbalových mužstev či pří-
mo ministerstvy sportu dotyčných
afrických zemí.

Kdo by se nadál, že k těmto exo-
tickým zvyklostem národů subsa-
harské Afriky nalezneme paralely
právě v našich zeměpisných šíř-
kách? Volební klání v rámci nad-
cházejících komunálních voleb ješ-
tě ani nezačalo, ale šamani z týmu
ODS v pražském zastupitelstvu se
již pilně činí. Jejich kouzelnické
umění by jim mohli závidět i jejich
zkušenější afričtí kolegové.

Stačí rozdělit Prahu
Jak jednoduché a přitom účinné
kouzlo: mávnutím proutku stačí
rozparcelovat Prahu na sedm vo-
lebních okrsků a pomezní čára vo-
lebního hřiště se náhle posune o
několik metrů. Nemalý počet hrá-

čů nepohodlného soupeře tak zů-
stane mimo hrací plochu, bez mož-
nosti ohrozit branku dotyčného
mužstva.

Každému, kdo ví něco o pomě-
rech na pražském magistrátu, je
zřejmé, oč se v tomto utkání pl-
ném parapsychologických jevů
hraje. Některým primadonám po
léta vítězícího mužstva se zjevně
nechce pustit ze svého držení vypa-
senou dojnou krávu, v niž promě-

nily své úřady ve veřejných institu-
cích.

Opencard je jen špičkou ledovce
Základním problémem pražské ko-
munální politiky je po léta budova-
ný a po léta hladce fungující sys-
tém institucionalizované korupce.
Tolik propíraná kauza Opencard
je jen nepatrnou špičkou mohutné-
ho masivu ledovce, z větší části
skrytého pod hladinou pozornosti
veřejného mínění. Předvolební
magie patrně čerpá sílu své ne-
stoudnosti z úzkostné obavy ze
ztráty napojení na zdroje tučných
příjmů a snad i ze strachu z odhale-
ní, k nimž by mohlo dojít v důsled-
ku výměny mocenské garnitury.

Na rozdíl od fotbalového utkání
však my ostatní, kdo sledujeme
dění na herním poli komunální po-
litiky, nejsme pouhými diváky, kte-
ří by jen fandili v hledišti. Hráči,
kteří budou vyřazeni ze hry kvůli
kouzelnickému triku, mohou re-
prezentovat také naše hlasy. Pod-
statou předvolební černé magie ša-
manů z ODS je odčarování desítek
tisíc volebních hlasů pražských ob-
čanů.

Protože však jde o kejkle a čáry
s našimi hlasy, nejsme na druhé
straně zcela bezmocní. Možná, že
nastal čas obrátit moc kouzla proti
jeho strůjcům a vytlačit je mimo
hřiště, které sami oklestili.

Václav Němec
filozof, vyučující na FF UK

Na Štvanici se
o víkendu hrál
turnaj Světového
okruhu
v plážovém
volejbalu
Foto: František Tůma

» Názory čtenářů Přinášíme výběr z redakčních dopisů a blogu na iDNES.cz.
Redakce si vyhrazuje právo jednotlivé příspěvky krátit.

Turecké letadlo B737-800
odletělo po páteční kolizi s

letadlem společnosti
Lufthansa z ruzyňského

letiště v sobotu
Foto: V. Kofroň

Ragbisté Slavie Praha
oslavovali v sobotu v Edenu
vítězství ve finále extraligy
nad Tatrou Smíchov. Titul
získali po dlouhých 39
letech.
Foto: Ondřej Hanuš

Památku padlých
parašutistů z akce

Anthropoid si v pátek v
Dejvicích a Resslově ulici

připomněl také generál
Tomáš Sedláček (vlevo)

Foto: Jaroslav Málek

Vaším objektivem
Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net, které přinesly poslední
dny. I vy můžete své snímky představit na tomto webu a na stránkách MF DNES.

Mohou se učit Kouzelnické
umění by pražské ODS mohli
závidět i šamani z Afriky. Foto: AP

V těchto dnech by se dožila 77
let naše nejvýznamnější romist-
ka, lingvistka, naše drahá Milena
Hübschmannová. Stála u zrodu
romského jazyka. Bez této české
osobnosti s velikým romským
srdcem by nemohla spousta
dnes již význačných osobností z
řad romské kultury pokračovat v
romipenu – romství. Celý svůj ži-
vot zasvětila Romům a našemu
hledání than – místa na slunci –
khamoru.

Milenu, naši velikou sestru –
pheňori jsem osobně poznal ně-
kdy koncem osmdesátých let,
kdy komunismus padal nená-
vratně do pekel. Měl jsem kolem
30 roků, pracoval jsem s manžel-
kou v jedné malé továrně ve Slez-
sku. Vychovávali jsme tři malé
děti a začali jsme se zajímat o je-
jich budoucnost. Měli jsme v hla-
vách spoustu otázek: Kdo jsme,
odkud jsme přišli? Jaká je naše
řeč? Proč Romové nemají nikde
zastání, ve školách se nedozví-
me zhola nic o naší kultuře, jazy-
ku, tradicích.

Profesorka Hübschmannová
nám tehdy otevřela oči a nasmě-
rovala nás, kam jít za odpověď-
mi.

Naše cesty po pádu totality se
spojily, začal vycházet romský
tisk, TV Romale, Romové se zača-
li organizovat. Nikde tam nechy-
běla naše Milena. Založila mo-
derní vědu – romistiku na UK, vy-
chovala desítky osobností, peda-
gogů, kteří dnes jdou v jejích sto-
pách.

Za toto vše děkujeme – paľike-
ras, najisaras naší drahé Mileně
Hübschmannové. Již není mezi
námi, zhruba před pěti lety zahy-
nula v Jižní Africe. Avšak její prá-
ce, láska a její romano jilo – rom-
ské veliké srdce – bude žít v nás a
v naší budoucnosti.

Šoha pre tute nabisteraha! Ni-
kdy na tebe nezapomeneme!

Jan Horváth

INZERCE

Na pronájem budovy č.p. 548, stojící na pozemku č. parc. 723, Cihelná, Praha 1, 
a pozemek č. parc. 723, vše v k.ú. Malá Strana.

Podmínky výběrového řízení je možno vyzvednout v informačním středisku 
MHMP, na internetové adrese: www.praha-mesto.cz, úřední deska nebo na adrese: 
Magistrát hlavního města Praha, Odbor obchodních aktivit, nám. Fr. Kafky 1, 
110 01 Praha 1, číslo dveří 505, 503.

Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby.

Uzávěrka přijetí nabídek je 30. 6. 2010 do 12.00 hodin.

Místo pro poskytování informací, podmínek výběrového řízení a podací místo pro 
podávání nabídek je: Magistrát hl. m. Prahy, nám. Fr. Kafky 1, 110 01 Praha 1

Odbor obchodních aktivit, Mgr. Cejnar,  tel.: 236 003 186
pí. Lukešová, tel.: 236 002 124

Vyhlašuje výběrové řízení

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor obchodních aktivit

Byty-prodej

Neobsazený byt č. 7, vel. 1+1, 4 NP ul. Má-
jová 2224, Cheb se spoluvl. podílem na po-
zem. a spol. částech domu ve výb. říz.: min.
cena 624 500 Kč, další inf. na t: 261332715 

Byty-koupě

Manželský pár se 2 dětmi hledá byt 3+kk, 
3+1, min. 60 m2, na Praze 8, 9 s dobrou
dostupností MHD. T: 733 129 234. 

Byt 3+1 bez dalš. invest. ke koupi v Praze,
min.100m2, do 5mil. T: 774 666146. Děkuji 

Do 24 hodin peníze za Váš byt, DV/OV, tel:
720 532 827, 222 211 111.

Právník shání dr./OV byt v Praze. RK nevo-
lat. Děkuji. Tel.: 602 21 21 21. 

Koupíme byt 3-4+1 v Praze, plocha min. 
75 m2, platba hotově. Tel.: 605 193 054. 

Koupím byt Praha 9, dr./OV. T:607526834. 

Byt v Pze, do 2,5mil, hotově, 777 342 584.

Byt u majitele nebo obecní. T.: 775058852 

Nemovitosti-prodej

Majitel prodá nemovitost vhodnou na sídlo 
firmy v blízkosti centra. Tel: 605 083 611 n.
221 088 165. 

Nemovitosti-koupě

RK Vít Kadlec hledá RD v Praze 9, Praha-
východ. info@realityprodej.cz 607526834 

Činžovní dům koupí investiční společnost 
od přímého vlastníka. T: 723 255 255. 

Pro svého klienta hledám RD do 5 mil. a do 
50km od Prahy. Ing.Balounová, 222 251 346 

Koupíme RD nebo chalupu, min. 3+1, 
v okolí Prahy do cca 30 km. T: 605 193 054. 

Koup. RD nebo chatu Pha, stř. Čechy. Stav
nerozh. Vše vyřidím. RK ne! T: 736480314.

Hotově koupím dům i s exekucí. 739453270 

Hotově dům do 50 km od Prahy. 222240612 

Nejrychlejší prodej domy, byty 841 222 222 

Domy, byty www.ereality.cz 841 222 222 

Domy,byty super ceny Prolux.cz 841222222 

Pronájmy
Majitel pronajme obchodní a skladové pro-
story o velikosti až 100.000 m2 přímo u 
metra Zličín. Nájem od 1E /m2. Volejte: 605 
083 611 n. 221 088 169. 

2+kk, 41 m2, 1. p., panel, P-4 Modřany.
MHD, 20 min. metro B, C. 8 000 Kč měsíčně 
+ poplatky. T: 602 585 028. 

3+1/L, 80 m2, 6 p., panel, P4 - Modřany.
MHD, 20 min metro B a C. 10 000 Kč mě-
síčně + poplatky. Tel.: 602 585 028. 

Majitel domů v Praze 1,3,4,5 a 8 pronajme 
byty o velikosti 1+kk až 7+1 od 7.000,- Kč/ 
měs. Volejte: 605 083 611 n. 221 088 169. 

Praha 6 “Kulaťák” - 2+kk, 60 m2, 11.000 Kč 
bez poplatků. Tel.: 606 111 888, RK nevolat. 

Nájmy
Pro managera hled. k pronájmu pěkný byt 
3-4+1(kk) v Praze. Tel.: 607 710 043. 

Pracující CZ manž. hl. pronájem bytu 
2+1(kk) v Praze, u MHD. Tel.: 606 847 634. 

Hled. k pronájmu kancelář. prostory v Praze 
cca 100-150 m2. Tel.: 722 083 967. 

Pro naše konkrétní klienty urgentně hle-
dáme gars., 1+1 k dlouhodobému pronájmu! 
Min. doba nájmu 1 rok, dostupnost MHD a 
cena do 10tis. vč. poplatků. VIVA Reality,
tel.: 220 190 991, 603 552 911 

Developerská společnost hledá k odkou-
pení nájemní smlouvy, v Praze, za odstupné.
Děkujeme za nabídky na T: 723/282 711. 

Pro čes. manažera hl. byt 1+1, 2+kk u met-
ra, v širším centru Prahy. T: 221 620 218. 

Pro americký pár hl. byt 3+kk a více, v Praze 
5, 6. T: 241 481 564.

RD k pronájmu Pha 4, Jesenice, Zdiměřice 
a okolí pro britskou rodinu. T: 774 480 453 

Francouzský lékař hledá byt po rekonstr. k 
dlouhodobému pronájmu. Tel.: 222 586 780. 

Manželský pár z Anglie hl. pěkný byt 
v Praze, k dl. pronájmu. Tel.: 271 771 920. 

Pro dva mediky hledáme dlouhodobě byt 
2+1 - 3+1 u metra v Praze. T: 274 810 537 

Hl. 2+1 do 15tis., 3+1 do 20tis. T.603202932. 

Zdarma pronajmeme Váš byt. T: 606140947 

Nebytové prostory

Majitel levně pronajme kanceláře 15 - 
15.000 m2 v Praze 1, 2, 3 a 5. Cena od 
5E /m2/měsíc. Volejte: 605 083 611 n. 221 
088 146.

Vzdělání a kurzy

Denní studium OA od září. www.danae.cz 

Služby, řemesla

Opravy, čistění, nátěr střech a okapů. 
Michal Pták, mobil: 603 712 174 

Koupím
Koupím starožitnou pánskou pracovnu, lož-
nici a zdobenou jídelnu: psací stůl, knihovnu, 
jídelní stůl, büffe, skleník, kredenc, mosazný 
lustr, lampu, zajímavý obraz a jiné věci do 
starožitného interiéru. Solidní cena, slušné 
jednání. Tel.: 603 478 873 Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831  

Knihy staré i nové, též celé sbírky nebo po-
zůstalost, též pohlednice a plakáty, dobře
zaplatím a odvezu. Tel. 608 709 249  

Pianino n. křídlo,  po celé ČR.  T.:377  915  108 

Volná ruka trhu se musí nechat hrabat

Vzpomínka
na profesorku
Hübschmannovou Černá magie na

volebním hřišti.
Čáry s našimi hlasy


