Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________
Město Velvary zastoupené starostkou Ing. Jitkou Linhartovou vyhlašuje grantové řízení pro rok
2011.
Podmínky, které musí žadatel splnit:
•žádost musí být podána na předepsaném formuláři a obsahovat všechny přílohy
•žádost musí být doručena do podatelny MěÚ Velvary nejpozději do 31. 1. 2011
•žadatelem je subjekt se sídlem ve městě Velvary nebo vykonávající činnost ve městě Velvary
(vyloučeny jsou podnikatelské subjekty a fyzické osoby)
•projekt má veřejně prospěšný charakter
•přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na určitý projekt a nesmějí být použity na
jiný účel
•přidělené finanční prostředky budou řádně dokladovány a vyúčtovány, vyúčtování bude
provedeno a zasláno ke kontrole odboru hospodářsko správnímu MěÚ Velvary do 31. 12. 2011
•žadatel, pokud mu byly přiděleny finanční prostředky v letech 2007, 2008, 2009 a 2010,
předložil vždy v určeném termínu vyúčtování, při jehož kontrole nebyly shledány závady
•Každý žadatel si může podat žádost pouze na jeden projekt, minimální spoluúčast žadatele na
financování je 20 %. Podporovány budou zejména projekty určené dětem a mládeži.
přidělení prostředků není právní nárok.
Ve Velvarech dne 1. 12. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Na

Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Velvary na rok 2011
Název projektu
Žadatel

Název žadatele
Adresa
Telefon
e-mail
IČ
Číslo účtu
Jméno oprávněné osoby

Financování projektu

Náklady projektu celkem
Vlastní zdroje
Požadovaná dotace

Závěrečné prohlášení
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Ve Velvarech dne ….............

…..................................................
podpis oprávněné osoby

Povinné přílohy
1. Vlastní projekt (popis projektu, cíl projektu, cílová skupina, přínos pro město)
2. Harmonogram projektu
3. Podrobný rozpočet projektu

Poděkování
Vážení občané,
na jaře letošního roku jsem Vás vyzvala k účasti v projektu Adopce stromů. Cílem tohoto projektu
bylo zapojení široké veřejnosti do akce přispívající ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Do první etapy, která již byla ukončena, se přihlásilo 27 jednotlivců, rodin, kolektivů či firem.
„Adoptivní rodiče“ přispěli celkovou částkou Kč 115 420,-- k výsadbě 69 stromů. Do projektu
Adopce stromů – 1. etapa se zapojili:

rodina Křečkova
rodina Kratochvílova
Ing. Jitka Linhartová
rodina Krejcárkova
rodina Protivova
rodina Bernáškova
zaměstnanci MěÚ
Metal trade Comax
Jan Šmíd
Ivana Trhlíková
Jiří Webinger
rodina Maloy
rodina Banoutova
třída 4.A ZŠ Velvary
učitelský sbor ZŠ Velvary
Družstvo Jednota Kladno
rodina Jandoušova
rodina Kuptíkova
Velvana, a.s.
Kamila a René Maškovi
rodina Barsova
Josef Rott
Pavel Marek
rodina Valchářova
Město Velvary
Ing. Radek Moulis
Zahradnictví Tomáš Liska
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem „adoptivním rodičům“ za jejich významný
příspěvek k ozelenění města a abych zároveň vyjádřila naději, že se stejně velkým ohlasem se náš
projekt setká i v příštím roce, kdy proběhne druhá etapa.
Ve Velvarech dne 25. 11. 2010

Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Žádost starostky města o pomoc při zimní údržbě chodníků
Vážení spoluobčané,
na počátku tohoto roku jsem se na Vás obrátila s prosbou o pomoc při zimní údržbě chodníků. Řada
z Vás bez ohledu na to, čí je chodník před domem, chodník uklízí a provádí posyp, což je pro nás
vydatnou pomocí. Není totiž v silách naší technické čety uklidit naráz všechny chodníky a místní
komunikace. Máme vypracován plán zimní údržby, v něm jsou chodníky a místní komunikace
rozděleny podle důležitosti a jsou stanoveny lhůty pro jejich úklid v rozmezí 4 – 48 hodin.
Obracím se opět na Vás, vážení spoluobčané, s prosbou, abyste v zimním období jako doposud
pomáhali s odstraňováním sněhu a námrazy před svými domy. V případě potřeby se můžete obrátit
na naši technickou četu se žádostí o poskytnutí drobného posypového materiálu. Ze strany města
bude zimnímu úklidu věnována i nadále maximální pozornost, neboť je v zájmu nás všech, aby
k úrazům osob a škodám na majetku nedocházelo.
Děkuji Vám za pochopení.
Ve Velvarech dne 29. 11. 2010
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Poznámka: Plán zimní údržby komunikací je k nahlédnutí na www.velvary.cz /úřední deska.

****************

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám nejen jménem svým, ale i jménem pracovníků Městského úřadu ve
Velvarech popřáli příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce
2011.
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

Ing. Zdeněk Vojtěchovský
místostarosta města

******

Městská rada
Na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva byla na další volební období zvolena starostkou
města Ing. Jitka Linhartová, místostarostou Ing. Zdeněk Vojtěchovský. Pětičlennou radu města po
volbě doplnili pan David Vedral, Mgr. Miloslava Červenková a Ing. Jitka Valchářová.

Výzva
Žádáme občany, kteří dosud nezaplatili za letošní rok poplatek za služby spojené
s pronájmem hrobových míst na hřbitově ve Velvarech, aby tak učinili nejpozději do
31.12. 2010.
Částku 150,-- Kč lze uhradit v hotovosti na MěÚ Velvary - odbor správy majetku, nebo
převodem či složenkou na účet města vedený u ČS, a.s., č. 0388156369/0800, variabilní
symbol 3632, specifický symbol = číslo hrobu. Bližší informace o platbě získáte na tel. č.
315 617 093.
***********
Adventní neděle ve Velvarech
Adventní neděle ve Velvarech se povedla. Nedělní odpoledne zahájil v městském muzeu koncert
Fojtova komorního sboru z Roudnice nad Labem.
Vánoční jarmark, který se tradičně konal na dvoře Domu s pečovatelskou službou, spolu s lehce
mrazivým počasím, navodil tu správnou předvánoční atmosféru. V 18 hodin byl na náměstí Krále
Vladislava rozsvícen vánoční strom a ihned následovalo vystoupení dětí základní a umělecké školy
ve Velvarech, které předvedly krásně připravený program.
Velký dík za vydařenou akci patří všem zúčastněným, zejména účinkujícím dětem, jejich učitelům
a všem, kdo se na přípravě a průběhu adventní neděle ve Velvarech podíleli. Poděkování patří také
divákům, kteří se v hojném počtu na náměstí Krále Vladislava dostavili.
*****************************
Připomínáme, že v neděli 12. prosince začne platit nový jízdní řád ČD, který jsme však v době
uzávěrky neměli k dispozici.
redakce
********************

Pozvánky
Městské muzeum

10.12. Večer s názvem „Cesta samuraje“
14.12. Veřejné zasedání městského zastupitelstva
Městská knihovna

8. 12. Prodejní akce „Den pro dětskou knihu“
Vánoční akce
12.12. ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA - setkání dětí a rodičů u stromečku na náměstí
25.12. VÁNOČNÍ KONCERT - kostele sv. Kateřiny

Typ na výlet: Středočeské muzeum Roztoky u Prahy – výstava „Skleněné vánoce“
Nový rok

1. 1. 2011 Novoroční ohňostroj v 18:00 hod. na nám. Krále Vladislava

Zemřel PhDr. Jan Pömerl CSc.
*21. 10. 1946 v Letohradu u Ústí nad Orlicí, † 8. 11. Velvary 2010, absolvent filozofické fakulty
UK Praha, historik, divadelní kritik a výtvarník, autor odborných studií a článků o divadle, od
roku 1999 pracovník Městského muzea Velvary, profesor dějepisu na SOŠ ve Velvarech. Po
nějakou dobu vedl galerii a čajovnu ve Velvarech a soustředil kolem sebe kolektiv mladých lidí,
se kterými založil ochotnický divadelní soubor. Byl duchovním otcem velvarských výtvarných
salónů a spoluautorem knihy Velvary, kapitoly z dějin královského města Velvary.
PhDr. Jan Pömerl zemřel po dlouhé, těžké nemoci 8. listopadu 2010.
Ve výstavní síni Ladislava Čepeláka ve Veltrusích se do 9. prosince koná posmrtná výstava jeho
výtvarných děl s názvem „ Co ateliér dal“.

Po absolvování gymnázia nemohl na vysokou školu, a tak absolvoval střední průmyslovou školu
textilní (obor divadelní kostýmnictví, 1966). Pracoval jako aranžér a po vojenské službě nastoupil
na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor divadelní věda-historie), kterou absolvoval roku
1974. Pracoval v redakci divadelních textů DILII a v roce 1977 nastoupil v Ústavu pro českou a
světovou literaturu ČSAV aspiranturu v Kabinetě pro studium českého divadla. Kandidátskou
práci směl však obhájit až v roce 1986. V letech 1990-91 byl vedoucím Kabinetu. Po
dlouhodobém onemocnění pracoval v letech 1993-97 v Divadelním ústavu v Praze. Vedle
odborných studií a článků je autorem, respektive spoluautorem studie Divadlo nové doby 1945-48
(1989) a napsal řadu hesel pro Slovník umělců Národního divadla (1989). Svou specializaci na
barokní zámeckou kulturu uplatnil ve sborníku, který též redigoval: Zámecká divadla v Čechách
a na Moravě. Spolupracoval na grantu České AV České divadlo v době totality 1945-48.

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech, občanské sdružení, přeje svým
spoluobčanům klidné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v Novém roce.
Děkujeme také za příspěvky a sponzorské dary v letošním roce a za všeobecnou
podporu při dokončování II. etapy modernizace Hasičské zbrojnice.
****************************************
Vážení čtenáři,
chtěli bychom poděkovat všem Velvarským i přespolním, kteří se v září připojili k 8. ročníku Dne,
kdy svítí Světlušky organizovanému ve Velvarech naší školou a přispěli tak na pomoc nevidomým
spluobčanům. Díky Vám se podařilo nasbírat krásných 7 001,--Kč. Děkujeme za spolupráci,
SOŠ Velvary s.r.o.

Mgr. Hana Hronková

Děkujeme všem našim klientům za důvěru, zdravotnickým zařízením za
spolupráci a přejeme krásné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.
Nerudova 686
278 01 Kralupy nad Vltavou

www.zpma.cz
info@zpma.cz

***************************************************************
Příspěvek MŠ Velvary

Z okénka naší školičky….
Na středu 10.11. jsme se všichni moc těšili. Středeční odpoledne jsme ve školce trávili čas s našimi
rodiči, kdy jsme jim ukázali, co jsme se od září naučili. Zpívali jsme, tancovali, počítali, pracovali
ve skupinkách a plnili nejrůznější úkoly. Nebojte se, není to tak složité, vždyť se učíme hrou! Poté,
co jsme si zahráli na školu, jsme si s rodiči vybarvili masku čerta. Tuto masku totiž použijeme při
naší „Čertovské veselici“, která nás čeká 6.12. v naší školce. Nebudeme se bát, protože, kdo je
hodný, ten se zkrátka bát nemusí. Ale to předbíháme.
Na konci listopadu k nám přijelo Divadélko z pytlíčku, s pohádkou Prasečí slečinky. Dost legrační
název, ale smíchu opravdu bylo dost.
Do konce roku 2010 nás čeká již zmíněná „Čertovská veselice“, ale také vánoční besídka, na
kterou se moc a moc těšíme!
A protože nám klepou na dveře Vánoce, přejeme Vám, aby byly klidné, společně strávené s Vašimi
milujícími a do nového roku 2011 přejeme především mnoho zdraví a lásky.
Mateřská škola Velvary

Uzavření městského muzea
Městské muzeum Velvary oznamuje, že z provozních důvodů bude v prosinci mimo obvyklé
zavírací dny zavřeno ještě v těchto dnech: 4.12. 15.-16.12. 22.-23.12. 29.-31.12. 2010.
Zároveň prosím potencionální návštěvníky muzea a výstav, aby sledovali webové stránky města
Velvary, Zpravodaj a vývěsní skříňku muzea, případně se, pokud přijíždějí do Velvar z větších
vzdáleností, informovali e-mailem nebo telefonicky o aktuální otevírací době muzea.
Vzhledem k tomu, že v současné době má muzeum jediného pracovníka, není vždy možné dodržet
dlouhodobě stanovenou otevírací dobu. Děkuji za pochopení.
Jitka Kůrková

********************************************************************

Městské muzeum Velvary připravuje na leden 2011
výstavu obrazů Heleny Jílkové

“Krajina duše”
Vernisáž se koná 7. 1. 2011 v 19.00
v galerii muzea
Úvodní slovo pronese Václav Benedikt
Recitace: Patrik Jílek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELVARY

VÁS ZVE NA PRODEJNÍ AKCI

„DEN PRO DĚTSKOU KNIHU“
VE STŘEDU 8. PROSINCE
od 12.00 do 16.00 hod.
si zde můžete za velmi výhodné ceny koupit zbrusu
nové knihy dětského nakladatelství THOVT

Knihy z produkce nakladatelství THOVT jsou vhodné jak pro
předškoláky, tak i pro začínající a pokročilé čtenáře.
PŘIJĎTE SI VYBRAT PĚKNÝ VÁNOČNÍ DÁREK, KTERÝ
DĚTEM UDĚLÁ POD STROMEČKEM URČITĚ RADOST.
SLEVY PLATÍ JEN PRO TUTO
AKCI

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
O ZMĚNĚ PŮJČOVNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST

Po zhodnocení současných potřeb našich
knihovnických služeb, přistupuje naše knihovna od
změně půjčovních hodin pro veřejnost. Od poslední
Hlavní změna se bude týkat rozšíření výpůjčních
zkrácení výpůjčního času o jednu hodinu v půjčovně
uzavírací doba v obou půjčovnách.

čtenářů a jejich využívání
1. prosince letošního roku ke
úpravy uplynulo již deset let.
hodin v dětském oddělení a
pro dospělé tak, aby se sladila

Při úpravě otevírací doby jsme přihlíželi k potěšitelné skutečnosti, že stále více
maminek na mateřské dovolené přichází k nám do knihovny s dětmi předškolního
věku. Zejména z tohoto důvodu se nám zdála absence možnosti dopoledního
půjčování nadále nežádoucí, protože nejen tato čtenářská kategorie by rozšíření
půjčovních hodin pro děti přivítala. Byla tedy zvolena varianta přidání dvou
půjčovních dnů v dětském oddělení (pondělí a pátek dopoledne) a zároveň o jednu
hodinu prodloužit půjčovní dobu v pondělí odpoledne.
Věříme, že čtenáři přijmou novou provozní dobu s pochopením a brzy si na
nový čas zvyknou.

Oddělení pro děti
Pondělí

8.00-11.00; 12.00-16.00

8.00-11.00; 12.00-16.00

12.00-17.00

8.00-11.00; 12.00-17.00

Úterý
Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek
Pátek

Oddělení pro dospělé

12.00-17.00
8.00-11.00

ZAVŘENO
8.00-11.00; 12.00-17.00
8.00-11.00; 12.00-14.00

JAK BUDE OTEVŘENO
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PROSINCI:

Od 27. prosince do 31. prosince bude v knihovně
z důvodu dovolené ZAVŘENO!
V oddělení pro děti bude v letošním roce naposledy otevřeno
v úterý 21. prosince od 12.00 do 17.00 hod.
V půjčovně pro dospělé bude v letošním roce naposledy otevřeno
ve čtvrtek 23. prosince od 8.00 do 12.00 hod.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody.
A šťastné vykročení do roku příštího!
Zdeňka Ortová a Anna Kratochvílová
knihovnice
*****************************************

Poděkování
Jako každoročně děkujeme vedení Domova Velvary - paní ředitelce Urbanové, vrchní sestře paní
Hasalové, sociálním pracovnicím paní Turkové a paní Ocáskové, dále paní Husákové a paní
Hampejzové.
Děkujeme všem sestřičkám za péči a starostlivost, všem kuchařkám a kuchařům, všem uklizečkám
a pracovnicím v prádelně.
Všem přejeme hezké Vánoce, chvíle příjemné pohody a klidu.
Šťastný nový rok a hlavně zdravíčko.
Za samosprávu domova Velvary
Viera Matusová
Jiří Krejčí
*****************************************************

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo na období 27. 11. 2010 – 30. 1. 2011 výstavu,
která přibližuje předměty s vánoční tematikou, u nichž jednotícím prvkem je sklo jako materiál.
Dvě hlavní linie výstavy představují dva typy odlišných, avšak s Vánocemi úzce spjatých předmětů:
betlémy a vánoční ozdoby. Právě betlémy a ozdobené stromky patřily – kromě obřadních pokrmů
a zvykoslovných projevů – k jejich nejvýraznějším atributům.
Betlémy existují v nespočetném množství typů a variant – podle použitého materiálu a vnějších
formálních znaků, podle výrobce i konečného uživatele. Jako materiál sloužilo nejčastěji dřevo, ve
škále je zastoupen také papír, vosk, sádra, tragant, cín, keramické materiály i nejrůznější masy, ať
už na bázi papíru či těstových a sádrových hmot. Ve 20. století se k této skladbě přidaly nové
materiály, umělé hmoty a pryskyřice, a konečně také sklo.
Mezi skleněnými betlémy jsou nejznámější soubory z figurek modelovaných u kahanu, ale vyráběly
se také těžší, tzv. hutní figurky, které byly masivní a měly větší pevnost. V rámci českých zemí se
výroba figurek soustředila v Železném Brodě a okolí. Betlémové figurky vycházející z
vinutí barevné skloviny jsou vlastně rarity a kromě Železnobrodska je jejich výroba zaznamenána
jen ve sklárnách v Itálii a ve Francii. Skleněné artefakty s motivem Betlému však nelze omezit
pouze na figurkové sestavy. Mnoho zajímavých věcí vzniklo také jinými sklářskými technikami –
tavenou plastikou, litím do formy či technikou tiffany.
Kromě téměř čtyř desítek skleněných betlémů (převážně ze soukromého držení), vyrobených za
použití rozličných sklářských technik, mohou návštěvníci na výstavě zhlédnout stovky historických
i současných vánočních ozdob zejména české provenience (ze sbírek Středočeského muzea).
Vystaveny budou perličkové ozdoby z Jizerských hor, foukané ozdoby z Královédvorské produkce,
ale i starší kombinované ozdoby z nedaleké výrobny v Kralupech nad Vltavou. Nebudou chybět ani
méně obvyklé ozdoby ze skleněného vlákna.
Výstavu doplňují drobnější vánoční kompozice z vosku, tragantu i jiných materiálů, avšak
adjustované pod skleněným poklopem (tzv. šturcem), ve skleněné skříňce či láhvi, a historické
podmalby na skle s vánočními motivy, které tvořily přirozenou součást výzdoby interiéru ještě
předtím, než u nás zdomácněly betlémy a ozdobené stromky.
K výstavě je vydána bohatě obrazově vybavená doprovodná publikace (rozsah 40 stran),
představující průřez produkcí skleněných betlémů a vánočních ozdob, včetně stručného
historického exkursu.
Vernisáž výstavy proběhne dne 28. listopadu v 10:30 hodin na úvod programu o první adventní
neděli (11 – 17 hodin), jehož součástí bude předvádění a práce profesionálních sklářů a výtvarníků
(modelování figurek u kahanu, montáž perličkových a vinutých ozdob, malba na skle nebo tvorba
technikou tiffany), probíhat budou také komentované prohlídky s autorkami výstavy (ve 13, 14 a 15
hodin). Završením programu se stane vystoupení trubačů a rozsvícení vánočního stromu
v muzejním parku v 16 hodin.
Ivana Kubečková – Marcela Šášinková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
kubeckova@muzeum-roztoky.cz , 233 029 025
sasinkova@muzeum-roztoky.cz , 233 029 024

Stručně z historie lidských a občanských práv
Historii lidské společnosti poznáváme z věcných, ale především ze psaných pramenů. O
tom, kdy a proč byla založena nerovnost mezi lidmi, se nejspíš nikdy nedozvíme. Víme jen, že
existovala odedávna a že ti, kterým to vyhovovalo, takovou nerovnost vyhlašovali za přirozený stav
věcí, trvající od nepaměti až na věčnost.
První písemné zmínky o tom, že by tomu mohlo být také jinak, se objevily v dílech řeckých
stoiků (Zenón, Chrissippos) někdy ve čtvrtém až třetím století před naším letopočtem. Tvrdili, že
všichni lidé včetně otroků a barbarů jsou si rovni a v důsledku toho je mezi nimi přátelství. Realita
byla, ale jako často předtím i potom, naprosto odlišná.
Teprve velice dlouho potom v roce 1215 vydal anglický král Jan Bezzemek Velkou listinu
svobod (Magna charta libertatum). Nebyl to ale dokument, který by stanovoval rovnost všech lidí,
ale pouze omezil moc panovníka ve prospěch šlechty a měst. Nikdo ze šlechticů a měšťanů nesměl
být zatčen a pronásledován bez zákonného rozsudku, král musel respektovat právo, takže nemohl
svévolně zabavovat majetek stavů, uvalovat nové daně mohl jen se souhlasem Velké rady. Byl to
tedy z dnešního pohledu pouze malý krok v historii lidstva, ale ostatní svět hleděl k této
vymoženosti nejen s obdivem, ale i s odmítáním.
Často se jako základ moderního pojetí lidských práv uvádí Deklarace nezávislosti (1776),
což je dokument, kterým třináct amerických kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii.
Thomas Jefferson z Virginie byl vůdčí osobností komise, která vydefinovala přirozenoprávní teorii,
obsahující právo svrhnout státní moc a označila lid jako zdroj veškeré moci.
Ale domnívám se, že základem opravdu soudobého pojetí je teprve Deklarace práv člověka
a občana (La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Deklarace byla schválena 26. srpna
1789 francouzským Ústavodárným národním shromážděním a představovala základní krok k
vytvoření první francouzské ústavy. Obsahuje sedmnáct bodů, které výrazně ovlivnily pojetí
evropského nahlížení na tato práva až do současnosti. Všimněte si, že už v samotném názvu jsou
zde vedle sebe postavena práva člověka, coby lidské bytosti a práva občana, jako člena lidské
společnosti. Není zde dostatek místa, abych citoval vše, co tímto dokumentem francouzská revoluce
lidstvu přinesla. Doporučuji, najděte si znění Deklarace v jakékoliv encyklopedii, třeba na Internetu,
a budete žasnout, jak komplexní a moderně znějící dokument vznikl před více než dvěma sty lety.
Je zajímavé, že na rozdíl od jiných podobných dokumentů v tomto případě vůbec netušíme, kdo je
autorem textu. Není ale důležité, zda to byl jednotlivec, nebo to byla skupina, podstatné je to, že
text vytváří kompaktní, precizní, jasně formulované myšlenky, srozumitelné každému, kdo je
přečte.
Znovu se komplexněji lidstvo vrátilo k myšlence definovat lidská práva až 10. prosince
1948, kdy byla jako rezoluce (doporučení) rady OSN schválena v pařížském paláci Chaillot
Všeobecná deklarace lidských práv. Byl to sice ještě nezávazný dokument, obsahující nejznámější
katalog lidských práv, ale poprvé v historii se jednalo o dokument nikoliv jednotlivého státu, ale
mezinárodní. Desátý prosinec se od roku 1950 slaví jako Den lidských práv. Je v té souvislosti
zajímavé, že Československo se spolu s několika dalšími státy při tomto jednání zdrželo hlasování.
Byla potom ještě řada kroků mezinárodních organizací, které projednávaly, zpřesňovaly a
vyhlašovaly, co vlastně pod pojem lidská a občanská práva patří, kdo a jak má tato práva
zabezpečovat a chránit. Dokumenty se v tomto období důsledně odlišovaly i svou formální úpravou.
Deklarace se obracely k jednotlivcům, nikoliv ke státům. Pakty se oproti tomu obracely na státy,
nikoli na jednotlivce.
V právním systému České republiky je základním dokumentem v této oblasti Listina
základních práv a svobod ze dne 9. 1. 1991, která není součástí Ústavy, pouze součástí ústavního
pořádku. Možná máte ještě v paměti tehdejší diskusi, ve které zazněla i slova hlavy státu o tom, že
si „nemůžeme zaplevelit ústavu lidskými právy.“ Ostatně tento přístup, kdy někteří vrcholní politici

mají strach z uplatňování lidských práv, se znovu projevil při přijímání tzv. Lisabonské smlouvy,
což je základní smluvní dokument Evropské unie. Listina základních práv Evropské unie sice nemá
být částí Lisabonské smlouvy, ale má mít stejnou právní závaznost. A opět si zde některé státy
vymínily, že jich se tato listina netýká, konkrétně se jedná o Velkou Británii, Polsko a hleďme - i
Českou republiku.
Lidská a občanská práva dnes považujeme za něco zcela samozřejmého, a je to dobře. I když
si málokdo přesně uvědomuje, co tato práva obsahují, co umožňují, povolují, ale na druhé straně
vlastně i zakazují. Ale mějme na paměti i to, že deklarování a jiné vyhlášení práv člověka, ještě není
dostatečnou zárukou jejich skutečné realizace.
Na závěr se znovu chci vrátit k základní myšlence Deklarace práv člověka a občana,
definované francouzskou revolucí: „Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí
druhému.“ Pokud pochopíme a budeme realizovat toto jednoduché pravidlo, pochopíme i smysl a
podstatu lidských a občanských práv.
Rudolf Votruba
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