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Koncepce versus antikoncepce 
Různé metody antikoncepce se po-
užívají už od starověku, opravdu 
spolehlivé a bezpečné metody se ale 

objevily teprve ve 20. století. Některé kultury 
záměrně omezují přístup k antikoncepci, pro-
tože ji považují za morálně nebo 
politicky nežádoucí. 

Antikoncepci dlouho používali 
i politici v Praze, při chaotickém 
rozvoji hlavního města. To se snaží nyní změ-
nit Metropolitní plán rozvoje, který říká dost 
dalšímu rozšiřování Prahy. Výstavbu se snaží 
orientovat na opuštěná a zchátralá místa, nebo 

vytyčuje ochranu nad více než 200 parky, kde 
by hrozilo jejich zrušení a zastavění. 

Praha se vrací ke koncepci svého rozvoje. 
Přechod od antikoncepce ke koncepci by jako 
sůl potřebovala i Rudná. Pak by nám totiž 

neprojíždělo 
městem přes 
14 000 aut 
denně, nebo 

bychom zde měli již dávno centrum pouze 
pro pěší, moderní zdravotní středisko, místní 
divadlo či klub. 
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RUDNÁ POTŘEBUJE 
KONCEPCI JAKO SŮL!

Cyklotoulky
Lidská energie převedená kon-
četinami (zpravidla dolními) na 
šlapadla, je přes převody a řetěz 

převedena na rotaci kola (zpravidla zadní-
ho), které pak vykonává pohyb po zemi. 

V mnoha regionech představuje hlavní 
dopravní prostředek, jinde zase slouží k re-
kreačním jízdám, sportu či jako posilovací 
stroj ve fitness. Ano mluvíme o jízdním 
kole. Jak by bylo krásné, dojet si na něm po 
stezce pro pěší a cyklisty třeba do cukrárny 
či pekárny nebo na vlak. A netrnout hrů-
zou, že mě nebo děti srazí cestou osobní 
auto, autobus či kamion. Jak by bylo krás-
né dostat se pěšky či na kole v klidu a beze 
strachu do lesa či do práce v Praze. 

Některé cyklostezky lze realizovat ve 
spolupráci s okolními obcemi, jiné může 
rozvíjet město samo. O to víc zaráží, že je 

zde již dávno nemáme, přestože s někte-
rými se již přes 10 let počítá v tzv. Zámě-
ru územního rozvoje Středočeského kraje 
(„ZUR“). 

Další by mělo vybudovat město třeba 
místo chodníků a vytvořit tak síť cykloste-
zek pro bezpečnou jízdu na kole i s kočár-
kem naším rozlehlým městem. 
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