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Milí čtenáři,
předvánoční šílenství nabírá na 

obrátkách, a tak lze jen doufat, že v zá-
plavě lákavých nabídek, slev, bonusů 
a benefi tů zbude trochu místa na to, co 
Vánoce ve skutečnosti dělá Vánoci – 
chvíle zastavení, rozjímání a rozdávání 
radosti druhým. 

Přiznám se, že mě vždy zaskočí 
předěl mezi vánočními svátky a Sil-
vestrem. Po svátečním hodování, rodin-
ných návštěvách a dalších požitcích 
a zážitcích nastává čas, kdy se v práci 
zpravidla nic pořádného neudělá 
(mnoho lidí si navíc v této době raději 
rovnou vybírá dovolenou) a každý spíše 
dumá nad tím, čím by obohatil silves-
trovskou oslavu, případně – pokud 
ještě není rozhodnut – kde konec roku 
stráví. 

Přestože jsem nikdy na nějaké velké 
oslavy nebyl a raději dám přednost 
sklence dobrého vína s přáteli před 
halasným jucháním, chápu, že vítání 
nového roku je fenomén, který se 
bez nějakého toho „odvazu“ zkrátka 
neobejde. 

V této souvislosti bych nicméně 
chtěl požádat všechny, kteří se chystají 
oslavit silvestr v Praze 1, aby si uvě-
domili, že si nemohou dovolit úplně 
všechno. Policisté, strážníci i příslušní 
zaměstnanci radnice samozřejmě tak 
jako každý rok udělají vše pro bezpeč-
ný průběh oslav v centru metropole, 
nicméně bez zdravého rozumu účastní-
ků se to ani tentokrát neobejde. 

Dovolte mi, abych vám popřál co 
nejpříjemnější prožití Vánoc a přivítání 
roku 2012. Příští měsíce nebudou, 
aspoň co se týká ekonomiky, vůbec 
snadné. Přejme si proto navzájem – 
kromě  zdraví – především jasnou mysl.

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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romě  zdraví především jasnou
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UDÁLOSTI    5
Oblíbené kluziště na Ovocném trhu i během 
této zimy nabídne nejen příjemnou relaxaci na 
bruslích, ale také zábavu v podobě atraktivní-
ho programu. Přijďte si i vy vyzkoušet, jaké to 
je, když se bruslí přímo v srdci města!

ROZHOVOR    6–7
Jakub Jakoubek patří mezi legendy mezi 
dýdžeji. Jeho nezaměnitelný hlas známe z po-
pulárního rozhlasového pořadu Noční proud, 
nicméně koryfej tohoto oboru má za sebou 
i bohatou kariéru v hudebních klubech.

TÉMA    8–9
Vánoce v centru Prahy jsou pokaždé krásné 
až kouzelné. Jedinečná atmosféra nejpoe-
tičtějších svátků se přirozeně snoubí s histo-
rickými  kulisami a nabízí otevřeným srdcím 
nevšední zážitky. 

SERVIS                      19
Vláček Dětský lvíček, který se neúnavně prohá-
něl po Slovanském ostrově a přinášel radost 
zejména dětem, se odebral k zimnímu spánku. 
Přes zimu projde údržbou a na jaře opět vyjede 
na trať. 

HASIČI RADÍ    20
Zima není jednoduchým obdobím například 
pro naše starší spoluobčany. Své o problémech 
během zimních měsíců vědí hasiči, kteří jsou 
připraveni pomáhat a zachraňovat i v těch 
největších mrazech. 

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Hřiště v Masné 
má prestižní cenu 

Jednání o drogách 
O systémovém řešení drogové 

problematiky v Praze 1 bude jed-
nat starosta Oldřich Lomecký s po-
licisty, strážníky a pracovníky praž-
ského magistrátu. Cílem je vyřešit 
neuspokojivou situaci hlavně ve 
Vrchlického sadech. „Koncentrace 
drogově závislých osob ve Vrchlic-
kého sadech přináší každodenní 
problémy. Je sice lepší, když se tyto 
osoby scházejí tam než na Václav-
ském náměstí, ale rozhodně nejde 
o koncepční řešení drogové proble-
matiky,“ uvedl Lomecký. 

Inspirace v Basileji 
Inspirativní exkurze a přednáš-

ky absolvovali účastníci studijní 
cesty zástupců obcí a měst z celé 
České republiky do švýcarské Ba-
sileje. Návštěva se uskutečnila 
od 2. do 7. října v rámci specia-
lizovaného projektu, který se za-
bývá energetickou a odpadovou 
problematikou. Za MČ Praha 1 se 
ho zúčastnila vedoucí radničního 
odboru životního prostředí Hana 
Váňová.

Koncert v Besedě 
Skladby W. A. Mozarta, B. Sme-

tany, G. Rossiniho, A. Dvořáka a F. 
Lehára zazní v rámci koncertu pro 
seniory, který se uskuteční 7. pro-
since od 14.30 v Malostranské 
besedě. Vystoupí Barbora Perná 
(soprán) a Jan Hnyk (bas). 

Chceme více zahrádek 
Několik dalších ulic přibude do 

seznamu těch, které Městská část 
Praha 1 letos na jaře zařadila do 
nejnižší sazby při placení záboru za 
restaurační předzahrádky. Cílem je 
ještě větší oživení centra a zkrášle-
ní veřejného prostoru. 

Krátce

Značkou Ověřený provoz se může pochlubit hřiště v Mas-
né ulici. To totiž splnilo podmínky programu Česká kvalita, 
který oceňuje nekvalitnější výrobky a služby.

Kromě toho, že areál a všechny 
jeho prvky odpovídají veškerým kritéri-
ím z hlediska užitnosti a bezpečnosti, 
v hodnocení hrálo důležitou roli také 
zjišťování spokojenosti samotných ná-
vštěvníků. Městské části Praha 1 se 
vyplatily investice, které v minulosti 

směrovala do rekonstrukcí svých hřišť. 
Cílem je mít spíše multifunkční areály 
pro všechny věkové generace tak, aby 
si vlastní vyžití našel opravdu každý, ne-
jen děti. Před časem již stejné ocenění 
získalo další hřiště v Praze 1 – pod Kar-
lovým mostem. 

Ples seniorů 2012
Vážení senioři,

velice rádi bychom vás informo-
vali o přípravě Plesu seniorů 2012. 
Ples proběhne v Paláci Žofín v ne-
děli 4. 3. 2012 od 17.00 a čeká 
vás mimořádný program. Z důvodu 
připomínek našich seniorů bude 
probíhat předávání vstupenek ji-
ným způsobem než v minulých 
letech. Sledujte vydání Měsíčníku 
Praha 1 v lednu 2012, kde bude již 
určen přesný termín – kdy a kde se 
budou vstupenky vydávat.

Na Žofíně vás budou bavit On-
dřej Havelka a Originální pražský 
synkopický orchestr, Rebelové 
rokenrolu, Květovanka a mnoho 
dalších.

Těšíme se na vás!

Ocenění převzala radní Prahy 1 Karolina Polverini. 
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Ovocný trh
znovu nabídne skvělé bruslení 
Tradice zůstává: oblíbené 
kluziště na Ovocném trhu 
zpříjemní také letošní 
zimu. Malí i velcí se navíc 
mohou opět těšit na pestrý 
program. 

„Městská část Praha 1 kluziště sa-
mozřejmě podporuje, protože to patří 
mezi každoroční lákadla pro téměř 
všechny věkové generace. Na druhou 
stranu je třeba jasně říct, že jeho pro-
voz musí být zajištěn převážně spon-
zorsky, nikoli z prostředků Prahy 1,“ 
uvedl starosta Oldřich Lomecký. 

Dobrou zprávou pro milovníky 
bruslení je, že sponzory se podařilo 
sehnat i pro letošní zimu, a tak klu-
ziště 5. prosince zahájí provoz. První 
bruslaře přivítá v 16 hodin starosta 
Lomecký, načež ledovou plochu opa-
nuje muzikál Popelka na ledě. 

Kluziště bude otevřeno denně od 
10.00 do 21.30, a to po dobu dvou 
měsíců. Vstup bude bezplatný, malý 
poplatek zaplatí pouze ti, kteří si za-
pomenou vlastní brusle. 

Velkým hitem loňské zimy se staly 
víkendové zábavní akce, které se na 

kluzišti konaly a jež byly vesměs te-
maticky zaměřeny jako vzpomínka na 
určitou hudební skupinu či styl. 

V souvislosti s bruslením se v Pra-
ze 1 nedávno rozpoutala také debata 
nad tím, jestli by nemělo vzniknout 

další sezonní kluziště – tentokrát na 
Kampě. Posudky odborníků nazna-
čovaly, že by to bylo možné. Proti se 
však postavili místní obyvatelé a rad-
nice jejich přání samozřejmě respek-
tovala. 

Nové stromy nahrazují staré a nemocné
Výsadbě nových stromů 

místo těch, které byly poká-
ceny ze zdravotních a bez-
pečnostních důvodů, věnuje 
velkou pozornost radnice 
Prahy 1. 

„Je samozřejmé, že když 
je někde nějaký strom po-
kácen, na jeho místo putuje 
nový. Je to logické – nejsme 
městská část, která by v po-
rovnání s jinými zrovna oplý-
vala zelení,“ konstatoval 
1. zástupce starosty Prahy 1 
Daniel Hodek. 

Letos tak nové stromy 
nahradily staré a nemoc-
né na těchto místech: park 
Klárov – 2 okrasné jabloně, 
stromořadí Washingtonova 
– 2 javory, stromořadí Úvoz 
– 1 jeřáb, stromořadí Ma-
lostranské nábřeží – 2 lípy, 
parčíky u kostela sv. Petra – 
1 mahalebka a 1 lípa, nám. 

Republiky x Celnice – 2 jírov-
ce červené, Jindřišská (před 
věží) – 1 hloh, park Lannova 
– 1 okrasná jabloň, Mlynář-
ská – 1 akát, stromořadí Pa-

řížská – 3 lípy, Na Ovocném 
trhu – 1 jeřáb, stromořadí 
Dvořákovo nábřeží – 1 lípa, 
stromořadí Smetanovo ná-
břeží – 1 lípa, stromořadí Na 

Františku – 1 lípa, stromořa-
dí Národní třída – 2 lípy, stro-
mořadí Václavské náměstí 
– 1 lípa, Františkánská za-
hrada – 1 líska turecká, 3 
kusy aronií. 

Jako náhradní výsadby 
podle rozhodnutí o kácení 
byly jinými subjekty vysaze-
ny 2 javory ve Vrchlického 
sadech a 2 lípy ve Františ-
kánské zahradě. 

„Každoročně také osa-
zujeme 547 závěsných 
květináčů v ulicích Prahy 1 
a letničkové záhony ve stře-
du Václavského náměstí, 
u pomníku Jana Husa na 
Staroměstském náměstí, 
kolem pomníku a u vstu-
pu do kostela Pany Marie 
Sněžné na Jungmannově 
náměstí, ve Vojanových sa-
dech a v Chotkově ulici,“ 
dodal Hodek. 

Nová zeleň přibyla také ve Františkánské zahradě.

Pořádně si zabruslit v centru? Žádný problém! 
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Dýdžej Jakub Jakoubek 

Legendou s osobitým smyslem pro humor je dýdžej Jakub Jakoubek, 
který patří mezi „zasloužilé“ starousedlíky v Praze 1. Společně s dal-
ším koryfejem „pouštěčiny“ – Milošem Skalkou – jej můžete slýchat 
v nestárnoucím Nočním proudu na ČRo Regina. 

Proč své profesi říkáte „pouštěči-
na“? 

Když jsme skoro před čtyřiceti lety 
společně s Milošem Skalkou začí-
nali, nic takového jako dýdžej u nás 
neexistovalo. Bylo nám navrhováno, 
abychom si po vzoru německých kole-
gů z kabaretů říkali „pauzoví klauni“, 
což jsme s díky odmítli a nejdříve se 
označovali jako uvaděči. Posléze nás 
napadlo – když se soudruzi na název 
dýdžej netvářili právě přátelsky –, že 

bychom si mohli říkat pouštěči. Z toho-
to označení se postupem času stala až 
jakási naše „obchodní značka“. 
Jaké vztahy máte s Milošem Skalkou 
po čtyřech desítkách let známosti? 

Někdy si z něj dělám legraci, že ho 
znám lépe než jeho manželka. Zažili 
jsme toho spoustu, a převážně hezké-
ho, byť samozřejmě byly i nějaké ob-
časné krize vyplývající z „ponorky“. 
Při vší úctě k vám a vašemu umu – 
pro koho dneska v Nočním proudu 

hrajete? Současná rádia nabízejí dy-
namickou zábavu, proti níž je Noční 
proud přece jen dosti usedlý…

Kolik vám je let? 
Čtyřicet pryč…

No tak vidíte, to jste asi Noční proud 
už někdy slyšel. 
Samozřejmě, pamatuji si ho z mládí, 
a pak jsem si jej na Regině pustil 
v rámci přípravy na tenhle rozhovor.

A zaujalo vás to? 
Ano, je to skvělá kombinace povídá-

Sebelepší vybavení studia by nebylo nic platné, kdyby v něm neseděl profesionál. 
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proudí jako zamlada z Reginy 
ním gramofonem. Jemu jsem naopak 
zcela propadl a vlastně už tenkrát bylo 
rozhodnuto o mém dalším životě. 

Po vojně jsem se přes známého do-
stal do Laterny magiky, kde tehdy re-
žíroval Jan Švankmajer. Přestože jsem 
měl za sebou dva neúspěšné pokusy 
dostat se na DAMU, v Laterně jsem 
se „chytl“ a nakonec v ní strávil sedm 
krásných let. Laterna vyjížděla hodně 
do ciziny, což mi umožnilo nejen po-
znávat jiné kultury a hlavně hudební 
styly, ale také navázat mnoho přátel-
ství. Díky nim jsem pak dostával z ci-
ziny desky s muzikou, která tady za 
totality nebyla vůbec k dostání. 
To mi přímo nahráváte na další do-
taz. Nakolik bylo obtížné shánět za 
bolševika dobré desky? 

Když pominu zmíněné kamarády 
v zahraničí, shánění desek bylo doce-
la dobrodružné. Legendární byly burzy 
na Smíchově a na Letné, kde se dalo 
ledacos koupit. My jsme s Milošem ale 
měli ještě jeden kvalitní zdroj – fotba-
listu Frantu Veselého, který na sklonku 
kariéry hrál nižší soutěž v Rakousku. 
Franta tam vždycky jednou za čas za-
šel do obchodu s muzikou, zavolal 
nám a zeptal se, co chceme přivézt. 
Pak mi za čas pod okny v Nerudově uli-
ci zastavil stříbrný mercedes a Franta 
dodal žhavé novinky, které jsme hned 
zařadili do vysílání.
Co na ony žhavé novinky říkali vaši 
nadřízení v rozhlase?

No, častokrát rádi nebyli. Spíš ale 
kvůli tomu, že každý v branži měl své 
oblíbené „koně“, než z ideologických 
důvodů. Někdy jsme však opravdu mu-
seli nějakého interpreta prosadit lstí. 
Vzpomínám si například na jednu ně-
kdejší punkovou kapelu z Británie; o ní 
jsme tvrdili, že jde o rumunskou skupi-
nu s názvem Elektrola a jen díky tomu 
mohla do éteru. Punkáče z Anglie by 
tehdy dramaturg neskousl. 
Jakou muziku posloucháte, co si 
pouštíte doma? 

Vždycky jsem trpěl na černé muzi-
kanty, Raye Charlese a podobně. Čím 
jsem však starší, tím více se mi líbí růz-
né hudební úchylnosti. Například sou-
časná brazilská muzika, to je přede-
vším šanson kombinovaný s jazzem, 
což je velká paráda. Kdeže jsou časy, 
kdy typickou brazilskou hudbou byla 
výhradně samba. 
Blíží se Vánoce. Kde je strávíte? 

Vánoce trávím většinou tady, na 
Malé Straně, pouze občas vyjdu vstříc 
tlaku mé rodiny, která je stoprocentně 
jihočeská. To pak vyjedu za bratrem do 
půvabné vísky Bednáreček, která se 
nachází nedaleko Jindřichova Hradce. 

Vánoce na Malé Straně jsou neuvě-
řitelně půvabné. My, staří osadníci, se 
scházíme v klubech a osvěžovnách. 

Dáváme si dárky, povídáme, a je to 
pokaždé velmi příjemné. Někteří z nás 
– což je můj případ – do osvěžoven 
však zacházíme výrazně častěji, nejen 
o svátcích. 

Mrzí mě, že řada mých vrstevníků, 
sousedů, dneska už jen sedí u televi-
ze a sleduje seriály. Když je jednou za 
čas přepadne splín nebo nějaký seri-
ál skončí, zavítají mezi nás a chtějí se 
družit. My jim nic nevyčítáme a jsme 
rádi, že je opět vidíme. Tito „občasníci“ 
se však většinou upraví natolik, že je 
pak musíme odnášet či odvážet domů, 
načež je pak zase po dlouhý čas neví-
dáme. 
Utkvěly vám nějaké Vánoce obzvlášť 
v paměti? 

Utkvěly, ačkoli jsem je netrávil tady 
ani v jižních Čechách u bratra. V roce 
1971 jsem byl s Laternou magikou 
v Buenos Aires, přičemž právě tam 
jsme měli oslavit vánoční svátky. Mě 
potkal úděl nejmilejší – dostal jsem za 
úkol sehnat vánoční stromek. Jedna 
holčina z naší ambasády mi poradila, 
abych zajel do místní botanické zahra-
dy, že tam prý pracuje nějaký Němec 
ze Sudet a že mi jako Čechovi určitě 
převelice rád vyhoví. Němec nezkla-
mal a skutečně pomohl: přinesl mi ha-
luz nějakého jehličnanu, kterou jsem 
poté vlekl přes celé město  do hotelu. 
Když jsme se doslunili v pětatřiceti-
stupňovém horku a nastal večer, „stro-
mek“ jsme ozdobili. Někdo krabičkou 
cigaret, jiný fotografi í své milé, další 
stokorunou. Pak už nastal sváteční 
večer s koledami a typickou vánoční 
atmosférou. 
Co byste si přál do roku 2012? 

To je jednoduché: abychom se my 
Malostraňáci i příští rok scházeli a dr-
želi pospolu, jak máme ve zvyku. Mám 
pocit, že někteří členové našeho „kme-
ne“ tuhle úžasnou malostranskou ves-
nici opouštějí směrem vzhůru až příliš 
rychle. 

Nestor tuzemských diskoték tvo-
ří společně s Milošem Skalkou již 
téměř čtyřicet let dýdžejské duo, 
které si stále zachovává prvotřídní 
kvalitu a profesionalitu. Se Skalkou 
pouštěl hudbu například v legen-
dárním klubu Déčko na pražských 
Vinohradech. 

V současné době jej mohou mi-
lovníci dobré muziky prokládané 
zasvěceným mluveným slovem slý-
chat především na vlnách Nočního 
proudu, který vysílá ČRo Regina. 
Více na www.rozhlas.cz!

Jakub Jakoubek ►

ní a výborné muziky. Ale nejsou vaši 
posluchači v porovnání se součas-
ným většinovým vkusem přece jen ve 
výrazné menšině? 

Většina posluchačů Nočního prou-
du stárla společně s ním. Mám ale ra-
dost z toho, že kolikrát ho poslouchají 
i mladí pod dvacet let. Během vysílání 
máme spoustu soutěží, kam volají čas-
to právě mladí posluchači, které z ně-
jakého důvodu neuspokojuje poněkud 
bezduchý mix muziky a reklamy v řadě 
jiných rádií. 
Jak jste se vůbec k „pouštěčině“ 
dostal? 

Muziku mám rád od malinka. V dět-
ství jsem chtěl hrát na klavír, ale po-
něvadž jsme nebyli příliš zámožná ro-
dina, skončilo to houslemi. Na ty mě 
učil hrát můj nevlastní otec. Tento pro 
někoho jistě zajímavý nástroj mě ale 
nevábil a vysvobození přišlo až s prv-
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TÉMA8

Vánoční trhy na Staroměstském 
náměstí, v dolní části Václavského 
náměstí a na náměstí Republiky u Pa-
lladia začaly již v sobotu 26. listopadu 
slavnostním rozsvícením smrku z Kla-
denska na Staroměstském náměstí. 
Vánoční trhy na náměstí Republiky 
před Palladiem letos potrvají do 29. 
prosince 2011, na Staroměstském ná-
městí do 1. ledna 2012 a na Václav-
ském náměstí pak bude možné navští-
vit tržiště ještě o týden déle. 

Na Staroměstském náměstí probíhá 
každodenní doprovodný kulturní pro-
gram, který vábí Pražany i zahraniční 
návštěvníky. Jako každý rok, tak i le-
tos probíhá program pro děti v oblíbe-
né Staroměstské dílničce, kde si malí 
návštěvníci trhů mohou vyrobit vlastní 
vánoční ozdoby, vyzkoušet si tradiční 
vánoční zvyky nebo zhlédnout loutková 
představení.

Návštěvníci letošních vánočních  
trhů také mohou ochutnat řadu tradič-
ních vánočních pochutin, jako je svaře-
né víno, medovina či různé cukrovinky, 
nebo i najít vánoční inspiraci na dárky 
jako dřevěné hračky, sošky, suché vaz-
by a mnoho dalších.

Milá novinka
Novinkou je rozšířený vánoční trh 

a vánoční strom uprostřed Václavské-
ho náměstí. Praha 1 chtěla takto ve vá-
nočním čase oživit Václavské náměstí 
a také trochu odlehčit Staroměstskému 
náměstí, které je každoročně hlavním 
centrem vánočních oslav. 

V pátek 16. 12. v 16.00 pražský pri-
mátor Bohuslav Svoboda, starosta Pra-
hy 1 Oldřich Lomecký a jeho zástupce 
Daniel Hodek v horní části Václavského 
náměstí (na úrovni ulic Opletalova /Ve 
Smečkách) rozsvítí vánoční strom, čímž 
na tomto místě zahájí staročeské trhy – 
ty nově doplní trhy v dolní části Václav-
ského náměstí. 

Na těchto trzích bude k mání tradiční 

Václavském náměstí tradičně ponocný 
ohlašovat troubením na trubku novou 
hodinu. 

Několikrát denně budou k dispozici 
průvodci, kteří zdarma na prohlídce uká-
ží zájemcům celé Václavské náměstí 
a povypráví o pohnuté historii náměstí, 
jeho vzniku, vzniku domů a památek na 
náměstí a spoustě dalších zajímavostí.

Přímo na náměstí se připravuje i bo-
hoslužba.

Vánoce jsou nejpoetičtější svátky roku. 

Vánoční trhy nabídnou
dárky, atmosféru i zábavu 
Klasiku okořeněnou ně-
kterými novinkami přiná-
šejí letošní vánoční trhy 
v centru Prahy. Kromě 
nákupu zboží s vánoční 
tematikou nebudou ani 
tentokrát chybět kultur-
ní doprovodné akce. 

české jídlo a česká řemesla, vztahující 
se k zimnímu vánočnímu období.

Letos poprvé bude na náměstí pro 
Pražany přineseno Betlémské světlo.

Na Štědrý den, ale i 25. 12. a 26. 12. 
nebudou na náměstí od 11.00 do 
22.00 jezdit auta. Pražané tak budou 
moci využít celého náměstí ke svému 
korzování, užívání si vánoční atmosféry 
a rozjímání.

Po dobu vánočních svátků bude na 
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SSDRU

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
NÍHO STROMU 

  A 
MIKULÁŠSKOU 

77

.

vás zvou na

MALOSTRANSKÉ 
VÁNOCE 

04.12. 2011

OD 11.00 DO 18.00 HODIN
KAMPA U KARLOVA MOSTU

MALOSTRANSKÁ ZŠ ZŠ UHELNÝ TRH 

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA SANANIM 

PROGRAM OD 13.00 -18.00 HODIN

-ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE
ZŠ UHELNÝ TRH FORMAN & HERODES 

PETR KROUTIL ORCHESTRA
a další

      
   

23. 12.
15.45–16.30 Bakchus, hudci písní nejstarších
16.45–17.15 Polyphonion, chrámové a duchovní zpěvy
17.30–18.15 Divadélko Romaneto – 
  Jak pan Mysliveček se všemi lesními 
  přáteli oslavil Štědrý večer
18.45–19.45 Vánoční zvonohra Petr Manouška 
  (hraje Rosemarie Sentiëns z Norska)

24. 12.
21.00–22.00 Jan Jakub Ryba – Česká mše Vánoční, 
  Hej Mistře

25. 12.
16.00–16.45 Laurus, vokální kvarteto
17.00–17.45 Bakchus, hudci písní nejstarších
18.00–18.45 Canora, dobová hudba
19.00–19.45 Flagrans, dobová hudba

26. 12.
Rockové vánoce s KJJ  (konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka)
15.00–15.45 Tritonus Priest, psychotic rock
16.15–17.00 Doctor Victor, rock
17.30–18.15 Divadélko Romaneto – Jak pan Mysliveček 
  se všemi lesními přáteli oslavil Štědrý večer
18.45–19.45 The Bears, jazz rock

27. 12.
15.00–15.40 Sandra 96, taneční skupina
16.15–17.15 RH Funkies, funk music
17.30–18.15 Divadlo Mazec – Župan peče cukroví, 
  vánoční muzikál
19.00–20.00 Kamelot

28. 12.
Den irské hudby a World music
16.00–17.00 RI–RA 
17.30–18.30 Braagas
19.00–20.00 Dick o´brass

29. 12.
16.00–17.00 Svítání, folková kapela
17.30–18.30 Divadlo Mazec – Župan peče cukroví, 
  vánoční muzikál
19.00–20.00 Origami, world music

30. 12.
16.00–17.00 Rezavej Kruh, písničky staré Prahy
17.30–18.30 Sixin, RnB music
19.00 20.00 Tam–Tam orchestra, brazilské rytmy

31. 12.
DĚTSKÉ SILVESTROVSKÉ ODPOLEDNE
14.30–15.15 Duo Fernando, kouzelnická show
15.30–16.30 Divadélko Romaneto, dětská karnevalová 
  Silvestrovská show
16.45–17.30 Duo Fernando, kouzelnická show

SILVESTROVSKÝ VEČER
18.30–19.30 Pangea – The Beatles revival band
19.30–20.00 Travesti Show
20.15–21.15 Pub  Animals, reggae music
21.15–21.45 Travesti Show
22.00–22.45 Las Vegas, cover music –
22.45–23.15 Travesti Show
23.15–00.00 Las Vegas, cover music –
  Vítáme Nový rok

1. 1.
13.00–14.00 Novoroční zpěvy, Árie z českých oper zazpívají 
  sólisté Národního divadla a Státní opery Praha

Výběr z programu 
na Staroměstském náměstí
(Celý program naleznete na www.praha1.cz)



OBCHOD A SLUŽBY10

K Vánocům
patří stromek, kapr i jmelí 
Také letos bude v Praze 1 
několik osvědčených míst, 
kde si každý pohodlně za-
koupí kapra, stromek či 
jmelí. Ve stručném přehledu 
jsme pro vás – ve spoluprá-
ci s radničním oddělením 
obchodů a služeb – připravili 
rovněž tipy na obchody, kde 
lze pořídit sváteční výzdobu, 
věnce, ale i dobré cukroví. 

Prodej vánočních kaprů: 
Karmelitská u č. 30/270 (20. až 23. 

12.), Národní u č. 17/981 (20. až 23. 
12.), Na Poříčí u č. 27/1066 (20. až 23. 
12.),  Spálená u č. 53/110 (20. 12. až 
23. 12.), Havelské tržiště (20. až 23. 
12.), OD KOTVA – vchod z náměstí Re-
publiky (20. až 23. 12.), Havlíčkova  
u č. 4/1025 (20. 12. až 23. 12.). 

Prodej vánočních 
stromků, chvojí a jmelí: 

Jungmannovo náměstí – u výstu-
pu z metra (14. až 23. 12.), náměstí 
Republiky – u jižního vestibulu stani-
ce metra (7. až 23. 12.), Národní u č. 
26/63 (16. 12. až 23. 12.). 

  
Květinářství: 

Vyrobí adventní věnce, vánoční 
svícny, vánoční dekorace aj.
● Dlouhá č. 9/743: adventní věnec po-
řídíte už od 250 Kč. 

● Revoluční č. 14/1084, Evergreen: ad-
ventní věnce od 320 Kč,  vánoční svícen 
od 150 Kč.
● Lázeňská č. 6/286, U Červeného lva: 
adventní věnce od 350 Kč, vánoční sví-
cen od 150 Kč.
● Karoliny Světlé č. 9/1016, PUGETTO: 
adventní věnec od 350 Kč, vánoční sví-
cen od 99 Kč.
● Žitná č. 11/1764: adventní věnec od 
250 Kč, vánoční svícen od 150 Kč.
● Václavské nám. 56/802, palác Fénix: 
adventní věnec od 300 Kč, vánoční sví-
cen od 150 Kč.   

Pekařství:
Dobré pečivo Dušní, Pštrossova, Kar-

melitská, Staročeská pekárna Perlova,  
Pekařství U Lucerny Masná, Pekařství 
Moravec Biskupský dvůr, farmářská 
prodejna ve Vodičkově č. 18 (vánoční 
cukroví).

„Dovolte mi, abych vám popřál 
příjemné strávení vánočních svátků 
a šťastný vstup do roku 2012!“

Daniel Hodek, 
1. zástupce starosty 

Vánoční hvězda nesmí chybět ani doma u Hodků.
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Zaujala vás – v dobrém či špatném – vánoční výloha některého 
z obchodů, které jsou v Praze 1? Pokud ano, sdělte nám, kde 
a proč vás vánoční výzdoba upoutala.
 
Své pochvaly, výtky či připomínky můžete telefonovat na č. 221 097 360, 534 nebo 369, 
zasílat e-mailem na adresu obchody@praha1.cz, případně vystřihnout tuto výzvu a s od-
povědí ji odevzdat v informačním centru radnice Prahy 1 ve Vodičkově ulici č. 18. 
Obchody, které podle vás nejvíce přispějí sváteční výzdobou ke krásné vánoční atmosféře, 
budou zveřejněny.

Provozovna (název, adresa):

 
Čím zaujala vánoční výzdoba?

  

Anketa – vánoční výzdoba►
"

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

daniel.hodek@praha1.cz 
 obchod a služby, tržní řád, 
cestovní ruch, životní prostředí, 
zdravotnictví

Tuto oblast má na starosti:►



SOCIÁLNÍ VĚCI 11

Bez medu to nejde
aneb Nejsladší přednáška 
Medové povídání, 
mlsání a promítání 
připravil na odpo-
ledne 9. listopadu 
pro seniory z Pra-
hy 1 Robert Šmied 
z Českého svazu 
včelařů.

Přítomní posluchači nej-
prve mohli ve fi lmu ales-
poň trochu nahlédnout do 
systematické a ani v zimě 
neustávající práce včela-
řů. Obdivovali nejen jejich 
trpělivost, ale také to, jak 
rozsáhlé znalosti musí vče-
lař mít, aby jeho včelstva 
prosperovala a med měl 
potřebnou kvalitu. Na pro-
jekci navazovala vlastní 
přednášková část, ve které 
se všichni dozvěděli mnoho 
zajímavého nejen o chovu 
včel, ale hlavně o vlastnos-
tech, druzích, složení, získá-
vání, skladování, barvách, 
ale i následném zpracová-
ní medu a dalších včelích 
produktů. Ani mnohdy vel-
mi zajímavé otázky předná-
šejícího nezaskočily a všem 
tazatelům se dostalo vyčer-
pávajících odpovědí.

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

Celou akci ještě oživily 
„včelky“ v podobě sympa-
tických dívek, které přinesly 
informační materiály, nabíd-
ly medové mlsání a doplnily 
ho o potřebné informace.

Na závěr si posluchači ještě 
zasoutěžili o krásné nástěn-
né kalendáře, plné báječných 
včel na dětských obrázcích, 
a pro vnoučata si odnesli 
„medové“ pexeso.

Původně plánovaná přednáš-
ka se tak stala velmi příjem-
ným odpoledním posezením. 
Všem se akce líbila a ještě na 
odchodu, mezi dveřmi před-
nášejícímu děkovali.

O přednášky je ze strany seniorů vždy velký zájem.
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Krásné Vánoce 
a pohodový rok 2012 

klientùm a všem seniorùm z Prahy 1.

Se všemi se tìšíme na 
shledanou také v pøíštím roce!

Vaše Støedisko sociálních služeb



SPRÁVA MAJETKU12

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

Královská cesta 
musí být pěknou vizitkou

Jen málokdo je asi spo-
kojený s dnešní podobou 
Královské cesty a jí přileh-
lých ulic, mezi které patří 

Celetná ulice, Staroměstké 
náměstí, Železná, Melan-
trichova, Karlova, Mostec-
ká nebo Nerudova ulice. 
Sortiment obchodů se za 
dvacet let logicky zcela 
podřídil obrovské intenzi-
tě turistického ruchu kon-
centrovaného do zmíněné 
lokality – platí zde totiž do 
důsledku elementární eko-
nomický zákon o poptávce 
a nabídce. V tomto směru 
se nijak zvlášť nelišíme od 
jiných evropských metropo-
lí. V čem se však lišíme, je 
to, že běžný západní turista 
nerozpozná tradiční český 
výrobek nebo výrobek vy-
cházející z pražských tradic 
od kdejakého nesmyslu při-
pomínajícího jiné kulturní 
zvyklosti. 

Městská část Praha 1 
přitom může ovlivňovat sor-
timent prodeje na území 
Prahy 1 jen velmi omeze-
ně, a to pouze u nájemců 

ve svých vlastních nebyto-
vých prostorech, kterých je 
v porovnání s počtem sou-
kromých subjektů opravdu 
málo. Možnosti městské 
části jsou tedy dosti limito-
vány a spíše v té rovině, že 
svým působením se snaží 
dále nezhoršovat již tak 
neutěšenou podobu Krá-
lovské cesty. Na druhou 
stranu svým málem nemů-
že ani výrazněji zasáhnout 
do zlepšení situace. Při vy-
pisování výběrového řízení 
na pronájem nebytových 
prostor, které se nalézají 
na Královské cestě a v její 
bezprostřední blízkosti, 
majetková komise v čele se 
Šárkou Táborskou zvláště 
pečlivě hodnotí jednotlivé 
došlé nabídky a eliminuje 
ty, které se zaměřují na la-
cinou bižuterii a tradiční ne-
české výrobky. Stejně je po-
stupováno při výběrových 
řízení na pronájmy nebyto-

vých prostor ve všech na-
šich nebytových prostorech 
s tím, že je kladen přísný 
důraz na to, aby mezi úče-
ly pronájmů nebyly např. 
provozy nonstop barů a he-
ren, diskoték, sázkových 
kanceláří, sex-shopů a ero-
tických salónů, prodeje 
pyrotechnických pomůcek, 
militárií, prodeje předmě-
tů s nacistickou tématikou 
aj. Naopak se zohledňují, 
např. v případě výběro-
vého řízení na pronájem 
prostor stavebně určených 
pro prodej potravinářského 
sortimentu právě uchaze-
či se záměrem provozovat 
nebytový prostor za účelem 
prodeje potravin. Obecně 
pak nad zajištěním dobré 
dostupnosti obchodů a slu-
žeb občanům z celé měst-
ské části bdí komise pro 
obchod a služby spolu s 1. 
místostarostou Danielem 
Hodkem.

V nadhledu vypadají uličky historického centra kouzelně, detailní pohled však někdy už tak vábný není.
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FINANCE 13

„Nechystáme žádné velké rekon-
strukce, pouze bychom rádi dotáhli do 
konce slíbené projekty – hlavně revi-
talizaci Střeleckého ostrova, Kampy 
a úpravy některých veřejných prostran-
ství,“ sdělil starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký.

Praha 1 musí doslova obracet kaž-
dou korunu zejména kvůli drasticky 
zkrácené magistrátní dotaci;   městská 
část má tuto dotaci obdržet v porovná-
ní s předchozími lety pouze v poloviční 
výši.

Jistou kompenzací za takto drastic-
ký propad příjmů do rozpočtu by byly 
změny v některých majetkových či pla-
tebních vztazích. „Umím si představit, 

Znovu bez dluhů:
rozpočet čeká na schválení
Opět vyrovnaně hodlá 
v příštím roce hospodařit 
Praha 1, a to navzdory 
snížení každoroční magis-
trátní dotace. Pamatová-
no je i na slíbené projekty. 
Mimořádného jednání 
o rozpočtu se zúčastnily 
všechny strany, které jsou 
v Zastupitelstvu MČ Pra-
ha 1 – kromě Věcí veřej-
ných, jež nedorazily.

► Zajímají vás důležité informace ze života 

     naší městské části, o nichž se jinde nedočtete? 
► Chcete mít neustálý přehled o všem důležitém?
► Zajímá vás, co pro vás dělají vaši radní a zastupitelé? 
► Sledujte internetové stránky Městské části Praha 1!

WWW.PRAHA1.CZ

že by hlavní město Praze 1 svěřilo další 
nemovitosti, které jsou na jejím území. 
Za úvahu by stála také změna metodi-
ky výběru poplatku za hotelové lůžko. 
Tento poplatek si vybírá přímo magis-
trát – a převedení na městskou část 
by znamenalo významný příjem. A po-
dobně by se dalo hovořit také o tom, že 
by městská část nově dostávala celou 
sumu z výběru parkovného na svém 
území, a nikoli pouze padesát procent, 
jako je tomu dnes,“ řekl Lomecký.

Problém návrhu na rozdělení magis-
trátní dotace spočívá v tom, že staros-
tové centrálních městských částí trvají 
na tom, že když „jejich“ městské části 
generují největší zisk, a tudíž platí nej-
větší daně, měly by také logicky i nadá-
le dostávat největší část dotace. Proti 
tomu však stojí starostové zejména 
okrajových městských částí, kteří volají 
po pro ně výhodnějším rozdělení ma-
gistrátní dotace tak, aby bylo možné 
fi nancovat další rozvoj těchto lokalit.

O rozpočtu toho ví spoustu fi nanční expert Prahy 1 Zdeněk Kovářík. 
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Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz 

 fi nance, transparentní 

radnice (on-line zakázky), 

protikorupèní opatøení

Tuto oblast má na starosti:►
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„Druhého ročníku se poprvé zúčast-
nily i děti z našich škol. A nejenže do-
sáhly velmi dobrých výsledků, ale spolu 
se svými učiteli se také výborně bavily. 
Jsem ráda, že se zapojí i do třetího roč-
níku této skvělé soutěže,“ řekla radní 
Prahy 1 pro oblast školství Karolina 
Polverini.

Cílem projektu je motivovat školy, je-
jich žáky i vedení ke sportovním aktivi-
tám a k podpoře týmového ducha mezi 
dětmi. Projekt je koncipován tak, aby se 
setkávali a vzájemně podporovali žáci 
různých ročníků daných škol. „Všichni 
táhnou za jeden provaz, tvoří jednotnou 
partu, v níž starší pomáhají mladším, 
a snaží co nejlépe reprezentovat – svoji 
školu i část Prahy, v níž bydlí,“ doplnila 
Karolina Polverini.

První etapa soutěže se uskuteční 
v rámci jednotlivých základních škol. Na 
základě výsledků pak každá škola se-
staví osmnáctičlenné družstvo složené 
z žáků 3. až 8. ročníků. To postoupí do 
druhé etapy, která bude probíhat v rám-
ci městské části. Dvě nejlepší družstva 

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Amos Tour proběhne už potřetí
Rada Městské části Pra-
ha 1 vyslovila souhlas 
s účastí svých základních 
škol na 3. ročníku sportov-
ně-dovednostní soutěže 
AMOS TOUR, jejímž 
pořadatelem je MČ Pra-
ha 2. První městská část 
soutěž, stejně jako minu-
lý druhý ročník, fi nančně 
podpoří.

ze zúčastněných základních škol pak 
postoupí do závěrečné třetí etapy AMOS 
TOUR 2012, v níž budou reprezentovat 
Prahu 1 a utkají se s družstvy, jež absol-
vovala první a druhou etapu v rámci MČ 
Prahy 2 a MČ Praha 3.

Finále druhého ročníku proběhlo 
6. května letošního roku a naši měst-
skou část v něm reprezentovaly ZŠ Mi-

kulandská a Truhlářská. A skvěle: děti 
z Mikulandské obsadily druhé místo 
a výborné čtvrté místo pak patřilo ZŠ 
Truhlářská.

„Děvčata a chlapce čekají během 
příštích měsíců náročná klání, která 
ale budou stát za to. Přeji jim hodně 
úspěchů a těším se na jarní fi nále,“ 
uzavřela Karolina Polverini.

Děti z Malostranské základní školy 
mají místo dvora nové sportovní hřiště

Hřiště vzniklo revitaliza-
cí dvora, který byl po léta 
využíván jako parkoviště 
a zázemí při rekonstruk-
ci sousední Malostranské 
besedy. Městská část Pra-
ha 1 do jeho výstavby in-
vestovala částku 2,6 milio-
nu korun.

Soutěž Amos Tour se během několika ročníků vypracovala ve velmi prestižní akci. 

„Sport je pro vývoj dětí 
velmi důležitý, a tak jsem 
samozřejmě ráda, že se 
vše – přes řadu překážek 
– podařilo dotáhnout do 
úspěšného konce,“ řekla 
radní pro oblast školství 
Karolina Polverini. 

Vedle náročných staveb-
ních přípravných prací byl 
velkou překážkou kaštan, 
jenž stál uprostřed dvora 
a musel být poražen. „Děti 
za něj ale vysadily nové 
stromy,“ dodala radní Pol-
verini, která se zúčastnila 
slavnostního otevření hři-

ště a také vyzkoušela jak 
jeho plochu, tak i obtížnost 
hodu na basketbalový koš.

„Jsem rád, že jsme ta-
kové sportoviště získali, 
protože jinou šanci jsme 
neměli,“ vysvětlil ředitel 
Malostranské základní ško-
ly Tomáš Ledvinka s tím, že 
doposud mohli žáci a uči-
telé využívat jen poměrně 
malou tělocvičnu.

Podle Karoliny Polverini 
nyní radnice chystá další 
nové hřiště, a to tentokrát 
ve vnitrobloku Základní 
školy Vodičkova.
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Malostranská základ-
ní škola v Josefské 
ulici otevřela pro své 
žáky nové sportovní 
hřiště.
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Strážníci z Prahy 1 
jsou připraveni na závěr roku
Čekání na Vánoce a ad-

vent s sebou často spíš 
než klid a radost nese stres 
a zmatek, tedy ideální pod-
mínky pro ty, kteří se živí 
krádežemi. A stále mají 
zdatné pomocníky právě 
tam, kde by měli narazit na 
největší odpor, tedy v sa-
motných svých obětech.  
Hlavně proto je dobré si zno-
vu připomenout zásady, kte-
ré zlodějům přinejmenším 
zkomplikují nebo rovnou 
znemožní naplnění jejich 
úmyslu. 

Je třeba mít na paměti, 
že pro kapsáře a zloděje 
platí, že nejlepší místo pro 
jejich „práci“ je to, kde je 
hodně lidí. Prostory MHD, 
velká nákupní centra a trhy. 
Nepracují sami, ale větši-
nou ve skupinách, uměle 
vyvolávají rozruch, využívají 
zmatku a nepozornosti lidí 
pro to, aby je okradli. Snažte 
se proto vyhnout tlačenicím, 
dávejte si pozor na lidi, kteří 
například z ničeho nic do-

Solil Ivan, JUDr.

ivan.solil@praha1.cz

bezpeènost a prevence 

kriminality, veøejný poøádek 

a kontrola, civilní obrana 

a ochrana obyvatelstva

Tuto oblast má na starosti:►

stanou strach nastoupit na 
eskalátor nebo do tramvaje. 
Nenoste u sebe zbytečně 
velkou hotovost, nenechá-
vejte peněženku navrchu 
kabelky, nikdy ji nenoste 
v zadní kapse kalhot. Při 
nákupu nikdy nenechávejte 
ani chvíli kabelku či peně-
ženku bez dozoru. 

„V době předvánočních 
nákupů se budou strážní-
ci v maximálních počtech 
pohybovat na nejrizikověj-
ších místech, to znamená 
na trzích, pěších zónách, 
v blízkosti nákupních center 
a u stanic MHD s největší 
koncentrací osob.  Budou 
se samozřejmě snažit pů-
sobit preventivně, nejvíc ale 
může pro svoje bezpečí udě-
lat každý sám, proto je důle-
žité nepodceňovat zásady 
bezpečného chování,“ upo-
zorňuje Miroslav Stejskal 
ředitel strážníků z Prahy 1. 
„Stále jsou v provozu naše 
mobilní informační centra. 
Na tomto místě se může 

na strážníky obrátit každý, 
s prosbou o radu nebo o po-
moc,“ doplňuje ředitel.

Ani tento rok se centru 
velkoměsta nevyhnou stejně 
jako každý rok bujaré silves-
trovské oslavy a i tento rok 
se na ně strážníci s dostateč-
ným předstihem připravují. 
Jejich hlavním úkolem bude 
dohled na veřejný pořádek, 
který budou zajišťovat na nej-
frekventovanějších místech 
oslav, Václavském a Staro-
městském náměstí, Karlově 
mostě a náměstí Republiky. 

„Bezpečnostní opatření 
plánujeme zhruba ve stej-
ném rozsahu jako vloni, 
v centru se bude pohybo-
vat přibližně sto strážníků. 
V ulicích budou i vozidla se 
speciální zdravotnickou vý-
bavou a strážníci vyškolení 
pro poskytování první pomo-
ci. Pěší hlídky budou mít za 
úkol vyhledávat podnapilé 
osoby, a to zejména mladist-
vé. Hlavním účelem tohoto 
‚pátrání‛ bude prevence, 

tedy to, aby nikdo neumrzl, 
aby neměl žádné zdravotní 
komplikace, a pokud je mít 
bude, abychom mu přivolali 
pomoc,“ poznamenal ředitel 
Stejskal.

Strážníci a policisté oslavy konce roku rozhodně nepodcení. 
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Soutěžte o vstupenky
na České doteky hudby!
Předvánoční soutěž o bezplatné 
vstupenky na koncerty v rámci 
hudebního festivalu České doteky 
hudby připravilo pro občany Pra-
hy 1 radniční oddělení kultury. Pro-
kažte znalosti – a nechte hudbu, 
aby se vás dotkla!

Festival České doteky hudby je největším pražským 
festivalem svého druhu. Nabízí špičkovou klasickou 
hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvor-
by prostřednictvím vánočních, novoročních a tříkrálo-
vých koncertů.

Soutěžní otázky: 
Otázka č. 1 
Ve kterém roce se konal 1. ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu České doteky hudby? 
a)1990 
b) 1999 
c) 2001 
  
Otázka č. 2 
Kdo je pan Aleš Bárta? 
a) dirigent 
b) hornista 
c) varhaník 

Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu 
soutez@cvsc.cz, a to do 12. prosince 2012. Prvních 
15 soutěžících, kteří správně odpoví na obě soutěžní 
otázky a prokážou se trvalým bydlištěm na území Pra-
hy 1, obdrží po dvou vstupenkách na některý z koncertů. 

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

•Dvě adventní neděle 
s Modrou Liškou a jejím 
tvůrcem Andrejem Gjuri-
čem
4. 12., 15.00 – Kam běží 
modrá liška? Na Kampu! Od 
4 let a dále.
Autorské čtení a beseda 
o knížce – vyprávění o ge-
nezi Modré Lišky, od vzniku 
a práce na ní, přes příběhy 
a příhody s ní a kolem ní, 
o lidech kolem ní, jejím vli-
vu... Po besedě výjimečně 
vánoční možnost zakoupení 
knihy (případně s autoro-
vým věnováním).

11. 12., 15.00 – Procházka 
s Modrou Liškou a Andrejem 

Gjuričem. Vycházka s auto-
rem knihy po stopách dějů 
Modré Lišky. Sraz v 15.00 
hodin před KC Kampa. 

•5. 12., 16.00 – Mikuláš-
ská besídka
Tradiční zábavné odpoledne 
pro děti i rodiče s návštěvou 
Mikuláše, čertů a anděla. 
Mikulášská nadílka, zpívání 
koled. Rezervace předem 
nutná. Balíčky se jmenov-
kou mějte, prosím, sebou.

• 13. 12., 20.00 – Filmový 
klub
PAHELI (v hindštině „Há-
danka“), Bollywoodský fi lm 
z roku 2005, 141 min

Film je inspirován povídkou 
Vijayadan Detha. Vypráví 
příběh o ženě (Rani Mukeri), 
kterou opustil manžel (Sha-
hrukh Khan), a do které se 
zamiluje duch, jenž vzal na 
sebe manželovu podobu 
Zveme všechny příznivce 
Bollywoodu na předvánoč-
ní projekci s ochutnávkou 
indického čaje a laskomin. 
Vstupné 40 Kč.

•22. 12.–2. 1. – Vánoční 
prázdniny. Přerušen provoz.

KC Kampa, U Sovových mlý-
nů 3, Praha 1/T:608 44 
654, e-mail: info@kckampa.
eu., www.kckampa.eu

Z programu KC Kampa



DOPRAVA 17

Tramvají na Malou Stranu?
„Ano,“ řekli všichni v anketě 

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

S velkým zájmem 
se setkala anketa 
o případné úpravě 
tramvajové dopravy, 
s níž přišla radnice 
Prahy 1. Ta vyzvala 
své obyvatele, aby 
se vyjádřili k even-
tuálnímu propojení 
centra a Malé Stra-
ny prostřednictvím 
přímé tramvajové 
linky. Výsledek? 
Absolutní „ano“!

„Ze zhruba sto deseti od-
povědí vyplývá, že obyvate-
lé naší městské části by si 
přímé tramvajové spojení 
z Revoluční ulice na Malou 
Stranu a dále stoprocentně 
přáli,“ říká radní Prahy 1 pro 
dopravu Jiří Veselý, který byl 
iniciátorem ankety. 

Před časem na uvedené 
trase takto provizorně jezdi-
la tramvaj číslo 8, a to v době 
výluky na své běžné trase. 
Lidé si přímé spojení centra 
s Malou Stranou velmi oblí-
bili. 

Anketní odpovědi se pohy-

bovaly od pochvaly za dobrý 
nápad po přání, aby myšlen-
ka byla dotažena do zdár-
ného konce. K tomu však 
podle Veselého povede ještě 
dlouhá cesta. „Městská hro-
madná doprava je samozřej-
mě koncipována jako navzá-
jem propojený systém, který 
nevznikl a není upravován 
nahodile, bez širších souvis-
lostí. Proto je jasné, že i pří-
padná úprava tramvajových 
linek v širším centru nemůže 

být jednostranným zásahem 
do systému. Je třeba vyladit 
všechny detaily, a to včetně 
intervalů na jednotlivých 
tratích a otáčení souprav na 
konečných zastávkách,“ vy-
světlil radní. 

Městská část Praha 1 již 
začala jednat s organizací 
ROPID o úpravách tram-
vajové dopravy  tak, aby 
se někdejší výlukový režim 
stal trvalou změnou v rámci 
městské hromadné dopravy. 

„Je samozřejmé, že změny 
nesmějí poznamenat okolní 
městské části. Nejsme soli-
téři, musí jít o úpravy, s nimiž 
budou všichni ztotožněni,“ 
podotkl Veselý. 

V současné době tramvaje 
ze Štefánikova mostu zatáče-
jí výhradně vpravo směrem 
ke Strossmayerovu náměstí. 
Podle návrhu Prahy 1 by ně-
která z linek mohla zatáčet 
také vlevo, směrem k zastáv-
ce Malostranská.  

Múzy si oblíbily pražské metro
Velkým hitem se stal 

projekt Umění v metru, je-
hož cílem je přiblížit umě-
lecká díla významných 
českých umělců dvacá-
tého století, ale také zdů-
raznit architektonickou 
a výtvarnou kvalitu praž-
ského metra. 

Projekt Umění v metru 
bude probíhat v příštích 
několika letech. V sou-
časné době Dopravní 
podnik hl. m. Prahy při-
pravuje aktivity pro rok 
2012. V rámci projektu 
budou mít cestující mož-
nost seznámit se jak 
s původními uměleckými 

díly umístěnými v prosto-
rách od 70. let dvacátého 
století, tak s pracemi sou-
časných umělců. Pražské 
metro nabídne jedineč-
nou možnost konfronta-
ce nejrůznějších umě-
leckých přístupů a spojí 
několik generací umělců, 
teoretiků umění architek-
tury nebo studentů vyso-
kých škol. Mezi další plá-
nované aktivity příštího 
roku patří série komento-
vaných prohlídek, debaty 
s umělci, architekty, teo-
retiky umění nebo socio-
logy, vystoupení, koncerty 
a performance. Projekt příjemně oživuje podzemní dráhu.

Tramvaj by mohla přímo spojit centrum s Malou Stranou. 
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Vybíráme z informací uveřejněných na webu Prahy 1: 

▪ 19. dubna 2011 – Praha 1 získala ocenění za vítěz-
ství v krajském kole o Cenu za nejlepší přípravu a rea-
lizaci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón za rok 2010. 
  
▪ 19. května 2011 – Bytový dům v Lodecké obdržel 
prestižní ocenění „Grand Prix architektů – Národní 
cena za architekturu 2011“. 
  
▪ 10. června 2011 – Odborníci ocenili bezpečnost 
hřiště pod Karlovým mostem, získalo prestižní ocenění 
Programu Česká kvalita. 
  
▪ 19. srpna 2011 – Pamětní deska v Malostranské 
besedě připomíná prestižní ocenění její rekonstrukce 
cenou Stavba roku 2010, Cenou předsedy Senátu, 
Cenou primátora hlavního města Prahy a ocenění za 
stavební detail.

▪ 3. listopadu 2011 – Areál účelových sportovišť 
a dětského hřiště v Masné ulici získal ocenění Pro-
gramu Česká kvalita. 
  
Jsme potěšeni, že stávající představitelé radnice 
mohou pravidelně přebírat ocenění za projekty, 
které jsme dlouhodobě zodpovědně připravovali 
a dohlíželi na jejich zdárné dokončení. U někte-
rých z nich, Malostranské besedy či domu v Lodec-
ké, by se dokonce dalo říci „všem navzdory“. O to 
více nás všechna ocenění těší. Jsou důkazem, 
že jsme se našeho úkolu zhostili s výsledky, které 
si taková ocenění zaslouží. Ani nyní, když vaše 
podpora nestačila na dosažení účasti ODS v rad-
niční koalici, nezahálíme a pravidelně přinášíme 
návrhy, které pomohou zlepšit komfort života 
v centru Prahy. 

Tento text vyjadřuje 
názor klubu ODS Praha 1

Praha 1 sbírá ocenění za projekty z éry ODS 

Obyvatelé Nového světa se po 7 letech žádostí 
konečně dočkali. Od 1. listopadu začal fungovat vy-
jíždějící sloupek, který zabraňuje průjezdu automo-
bilů touto unikátní historickou uličkou. Zvyšující se 
provoz ničil historické domy, které stojí jen několik 
desítek centimetrů od vozovky, s okny těsně nad 
chodníkem, ale především zdraví místních. Zásluhu 

na ochraně životního prostředí v této lokalitě má 
Občanské sdružení Nový svět a jeho členka Jana 
Titlbachová, která byla v minulém volebním období 
zastupitelkou za SZ a instalaci výsuvného sloupku 
neúnavně prosazovala.

Filip Pospíšil

Stanovisko Strany zelených

Radnice vydala další katalog 
služeb, se všemi provozovnami 
na území městské části. Vedení 
Prahy 1 by se však mělo podle 
Věcí veřejných starat spíš o to, 
aby obyvatelé Prahy 1 měli vůbec 
kam jít za ševcem, ke kadeřníkovi 
nebo do pekárny. Tam, kde služby 
chybí, je jejich seznam nanic.

Na webu Prahy 1 se katalogy 
služeb objevují od roku 2008. 
Odkdy skutečně vycházejí? V ja-
kém nákladu? Kolik stojí jejich 
distribuce? „Na fi nančním odboru 
mi na telefonický dotaz nebyli 
schopni odpovědět,“ uvádí Vladi-
míra Hodanová, šéfka klubu Věcí 
veřejných v Praze 1.

Nakonec byla odkázána na 
asistentku zastupitele ČSSD Dani-
ela Hodka, z jehož dílny nápad 
s katalogem služeb pochází. 
Asistentka slíbila, že odpovědi 
pošle písemně týž den, ani po 
dvou týdnech se však Hodanová 
informací nedočkala. „Na katalog 
je prý vypisováno výběrové řízení, 

ale nevíme ani, které fi rmy v po-
sledních třech letech vyhrály?“ 
ptá se dál véčkařka.

V rozpočtu je katalog zahrnut 
mezi další aktivity (provozovna 
roku, cenová mapa…), na něž 
jsou celkově vyčleněny dva milio-
ny korun. „Všichni, s kým jsem na 
toto téma mluvila, katalog pova-
žují za naprosto zbytečný produkt. 

Radnici jistě nezruinuje, ukazuje 
ale přesně, jak „smyslupné“ jsou 
některé její investice,“ říká Hoda-
nová.

„V určitých lokalitách Prahy 1 
je úroveň občanské vybavenosti 
naprosto zoufalá. Hlavně ale, že 
máme katalog služeb,“ dodává 
zastupitelka Věcí veřejných, Kate-
řina Klasnová. 

Katalog služeb: zbytečná a „neprůhledná“ aktivita radnice

Kdo nesleduje každodenní život Prahy 1 z rychlíku parlamentní 
politiky a o problémy obyvatel Prahy 1 se opravdu zajímá, ví, že 
Katalog obchodů a služeb je pro mnoho obyvatel-zákazníků velmi 
užitečnou pomůckou. Z řady ohlasů vím, že někteří, zejména starší 
lidé jej mají umístěný hned vedle telefonního seznamu.

Zatímco někteří kolegové z opozičních lavic typicky bez znalosti 
problematiky atakují tento projekt, já mohu jako odpověď nabíd-
nout fakta: kdokoli může nahlédnout do množství dopisů, které ka-
talog nadšeně chválí. Když mi například některý ze seniorů napíše, 
že díky katalogu se mu výrazně zjednodušil život, mám pocit, že 
moje práce na radnici má smysl. 

I ostře nabroušené pero by mělo psát pravdu. 
Daniel Hodek, 

1. zástupce starosty 

Odpověď:
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Český lvíček šel do hajan

Vláček nyní čeká kompletní prohlídka, doplnění provozních 
kapalin, ošetření a oprava dřevěných částí a oprava elektro-
rozvodů. Na Slovanský ostrov se zase vrátí na jaře příštího 
roku. 

Od provozovatele vláčku jsme získali  několik zajímavých 
údajů, vztahujících se k uplynulé sezoně: 
● Počet dnů v provozu v roce 2011: 139;
● Počet ujetých kilometrů v roce 2011: téměř 3 500 km; 
● Počet všech návštěvníků v rámci sezony 2011: přes 15 200;
● Nejvíce platících návštěvníků v jeden den: 218;
● Nejvíce neplatících návštěvníků v jeden den: přes 600;
● Počet technických problémů: 2; 
● Počet mazání kolejí vazelínou: 8x;
● Počet dnů, kdy lvíček jezdil zdarma: 4 (1. 4. – první den 
zahájení provozu, 1. 6. – dětský den MČ Praha 1, 7. 7.  
– akce pro děti pořádaná MHLMP a NKL Žofín a 13. 10.  
– Den dobrovolných hasičů na Žofíně);
● Nejteplejší den provozu: 19. 8. (34º C);
● Nejchladnější den provozu: 15. 10. (6º C).
● Novinka v roce 2011: Permanentka  na 16 jízd za cenu 
10 jízd, ke které dostávali návštěvníci 20 % slevu na vstup 
do království železnic na Smíchově nebo 20 % slevu na 
vstup do Muzea lega na Národní třídě. Letos si mohli ná-
vštěvníci dětského vláčku také vychutnat zmrzlinu, kterou 
vybírali z 32 druhů přímo v prostorách vláčku. 

Systém prodeje lístků zůstal stejný jako loni. Tedy malí 
pasažéři dostali tradiční vlakový lístek, který jím byl proš-
típnut a lístek si mohli odnést na památku nebo do sbírky. 

V roce 2011 byl také konečně zprovozněn přívod páry 
do lokomotivy. Nejde však o klasickou páru z kotle na uhlí, 
ale o „divadelní kouř“:  kapalina je dávkovacím čerpadlem 
v nastavených intervalech vstřikována na předehřáté tělís-
ko, kde se promění v páru, která je odvedena do komína 
lokomotivy.

Vlak Český lvíček má také svojí ofi ciální stránku  i na face-
booku: www.facebook.com/dětský-vlacek_cesky-lvicek

K zimnímu spánku se 31. října uložil Čes-
ký lvíček – oblíbený dětský vláček, který 
pro potěchu malých i velkých neúnavně 
brázdí Slovanský ostrov. 

Český lvíček letos přepravil přes patnáct tisíc pasažérů...

Ulovte si svého kapříka s Reginou
Český rozhlas Regina 92,6 FM  připravuje po celý rok pro 

své posluchače nejen skvělé vysílání z metropole, ale také 
spoustu zajímavých akcí. 

Nejinak tomu bude i před vánočními svátky. Letos už po 
sedmé nabízí Regina svým posluchačům unikátní možnost 
získat zdarma štědrovečerního kapra. 

Od 19. do 23. prosince bude takzvaný „kapří team“ Re-
giny po celou prodejní dobu přítomen na sádkách v Laho-
vicích a každý den rozdá devět třeboňských kaprů těm, 
kteří budou pozorně poslouchat vysílání Reginy.  Od 7 do 
18 hodin zazní ve vysílání v náhodných časech soutěžní 
signál. Ten, kdo ho uslyší a bude mít to štěstí, že bude mezi 
třemi nejrychlejšími, kteří navštíví „kapří team“ v lahovic-
kých sádkách, získá jihočeského kapra. 

A nejen to! Každý, kdo si v Lahovicích koupí vánoční 
rybu od třeboňských rybářů, dostane ke svému nákupu 
jako dárek i strouhanku a mouku. Sádky Lahovice najde-
te naproti chuchelskému závodišti, Reginu naladíte na 
frekvenci 92,6 FM.
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Hasiči varují: 
Nepodceňujte zimní období!

Nástup zimního období 
přináší kromě radosti milov-
níkům  zimy a vyznavačům 
zimních sportů také řadu sta-
rostí a nepříjemných událostí 
spojených s poklesem teplot, 
vytápěním objektů či vzni-
kem námraz a přívaly sněhu.

Výjezdy hasičů v tomto ob-
dobí souvisejí převážně s po-
žáry spojenými s provozem 
kotlů centrálního vytápění 
a dopravními nehodami. 

Zastavme se nejdříve 
u problematiky topné sezony 
a připomeňme si v této sou-
vislosti alespoň několik zá-
kladních pravidel. 

Je-li před znovuuvedením 
zařízení do provozu po klima-
ticky teplém období zanedbá-
na pravidelná údržba (čištění 
u zařízení na tuhá a kapalná 
paliva minimálně 3x ročně, 
u plynových zařízení 1x roč-
ně) a kontrola (1x ročně), hro-
zí jeho uživateli kromě nebez-
pečí požáru i možnost otravy 
oxidem uhelnatým. Ta může 
nastat jak v případě špatně 
průchodného komínového 
tělesa, tak i poruchou sa-
motného tepelného zdroje. 
Pro zvýšení bezpečnosti při 
užívaní těchto zařízení dopo-
ručujeme instalaci detektorů 
oxidu uhelnatého. Podrobně 
rozpracovává danou proble-
matiku  nařízení vlády číslo 
91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv. 

Také pro snížení možnos-
ti vzniku dopravní nehody 
v zimním období  je důležité 
dodržování určitých pravidel. 
Na co bychom tedy neměli 
zapomínat? Např. na to, že 
malé průzory v čelním skle 

nejsou pro bezpečný výhled 
z vozu zdaleka dostačují-
cí. Obětování minuty navíc 
a odstranění sněhu nebo 
námrazy ze všech oken po 
celé jejich ploše se jistě vy-
platí. Nezapomeňme také na 
novelu zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, zákon č. 
133/2011 Sb., v souvislosti 
s povinností používat v obdo-
bí od 1. listopadu do 31. břez-
na zimní pneumatiky. A také 
na to, že pro jízdu na sněhu 
bychom je měli hustit o ca 20 
kPa více než v létě. S tvorbou 
náledí je třeba nejčastěji po-
čítat na mostech, v lesních 
úsecích a ve vyjetých podél-
ných stopách. Odstup mezi 
vozidly je důležité udržovat 
větší než na suché vozovce. 
Minimálně tolik metrů, kolik 
činí polovina naší rychlosti 
v km. Mějme také na paměti, 
že  vytápění vozu a vytvářené 
teplo přispívá k větší únavě 
a ospalosti, proto je nutný 

pravidelný přísun čerstvého 
vzduchu. 

A jak se zachovat, pokud 
k dopravní nehodě přece jen 
dojde? Vždy se nejdříve snaž-
te uklidnit sebe i zúčastněné 
osoby. Zhodnoťte situaci. Při 
všech následných krocích 
dbejte na vlastní bezpečnost. 
Vypněte motor havarovaného 
vozu a zajistěte ho proti pohy-
bu ruční brzdou či zabloková-
ním kol. Označte místo neho-
dy výstražným trojúhelníkem 
a zajistěte dostatečnou sig-
nalizaci (výstražné osvětlení 
vozu, refl exní vesty apod.). 
Zjistěte, kolik je na místě zra-
něných. Orientačně posuďte 
stav zraněných v tomto pořa-
dí: 1. stav vědomí, 2. dýchá-
ní, 3. rozsah krvácení a další 
poranění. Zajistěte zavolání 
odborné lékařské pomoci na 
telefonní lince 155 a řiďte se 
pokyny operátora. Pokud je to 
možné, pomozte účastníkům 
opustit místo nehody a do-
stat se na bezpečné místo.

Nezřídka při dopravní ne-
hodě zachvátí vozidlo požár. 
Počínající malý požár se po-
kuste uhasit ručním hasicím 
přístrojem nebo hasicím 
sprejem, který by neměl chy-
bět ve výbavě žádného vozu. 
Po uhašení oznamte požár 
vozidla na telefonní tísňo-
vé lince 150. V případě, že 
nejste schopni požár uhasit 
sami, opusťte vozidlo a ihned 
volejte linku 150.

Závěrem ještě několik slov 
k častým dotazům občanů 
v souvislosti s odklízením 
a nebezpečím pádu sněhu 
a ledu ze střech.

Za bezpečný provoz sta-
veb, tedy i za bezpečný stav 
a údržbu střech, zodpovída-
jí výhradně majitelé těchto 
objektů. Ti mají zákonnou 
povinnost starat se o svůj 
majetek tak, aby neohro-
zili zdraví, životy a majetek 
dalších osob. Měli by tedy 
i průběžně odstraňovat sníh 
a led ze střech, aby nebyla 
střešní konstrukce nadměr-
ně zatížena a nebyli ohroženi 
kolemjdoucí lidé nebo maje-
tek. Příslušníci Hasičského 
záchranného sboru ČR sníh 
ze střech neodklízejí, je od-
povědností majitelů, aby si 
na tuto službu včas objednali 
soukromou fi rmu či se obrá-
tili na technické služby, popř. 
představitele své obce. Pro-
fesionální hasiči jsou určeni 
k záchranné činnosti a za-
sahují pouze v případě, kdy 
jsou bezprostředně ohroženy 
životy, zdraví, popř. majetek 
občanů. Hasiči ale mohou 
pomoci v místech s větším 
pohybem osob (např. centra 
měst), na školách nebo zdra-
votnických zařízeních.

Hasiči mají každou zimu napilno. 
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Praktický lékaø 
pro dospìlé 
v centru Prahy 
registruje nové pacienty.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA 224 946 219 NEBO OSOBNIPECE@VOLNY.CZ!

SMLOUVY S POJIŠ OVNAMI

VYSOKÁ ODBORNOST

NOVÉ PROSTORY

▼ INZERCE



SERVIS 21

▼ INZERCE

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

�

Kinokavárna Roxy 
by už neměla budit ze spaní

„I když Roxy je historicky předpo-
kládaným důvodem hluku a vděčným 
objektem stížností obyvatel z okolí, 
věříme, že v důsledku opatření se její 
jeho podíl na nočním hluku podstat-
ně omezí. Jsme přesvědčeni, že tato 
opatření přispějí ke snížení hlukové 
zátěže v místě, které je mimořádně 
frekventované a které je křižovatkou 
významných tras mnoha turistů i míst-
ních návštěvníků hospod a barů,“ uve-
dl František Bányai z Židovské obce, 
která je vlastníkem objektu. 

Nejdůležitější pro chod klubu je – 
kromě nedávné rekonstrukce – funk-
ce nočního manažera, který dohlíží na 
dodržování hlukových limitů, povolené 
kapacity a režim provozu vzduchotech-
niky. Tento člověk také řídí přítomné 
pracovníky bezpečnostní agentury 
a rovněž je oprávněn operativně zastu-
povat provozovatele při jednáních se 
strážníky městské policie. 

Pracovníci bezpečnostní agentury 
komunikují s návštěvníky kinokavárny 
a informují je o provozních podmín-
kách. Jeden pracovník dohlíží na klid 

před kinokavárnou a v bezprostřední 
blízkosti vchodu. V případě narušování 
veřejného pořádku a konfl iktních situ-
ací je připraven ihned požádat o asis-
tenci policisty či strážníky. 

Provozní doba Roxy je od 18.00 do 
6.00, povolená kapacita je 600 osob. 
Povolený hlukový limit v době provozu 
ve vnitřním provozu činí 105,6 decibe-
lů.

K výraznému úbytku stíž-
ností na hluk v souvislosti 
s kinokavárnou Roxy by 
mělo dojít poté, co vlastník 
objektu – Židovská obec 
v Praze – opakovaně jednal 
s provozovatelem této oblí-
bené kinokavárny. 

Pod zvláštním dozorem je i přímo hlavní vchod do podniku.
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Pražské služby 
vyjedou o svátcích častěji 

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného 
i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků 
na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, 
aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich 
nepořádek. 

„Pokud to vezmeme konkrétně, tak na Štědrý den a na Sil-
vestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. 
Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude zajištěna normální pra-
covní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle 
příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všed-
ních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz 
odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště),“ uvádí tis-
ková mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová a dodává: 
„U tříděného odpadu budeme ve dnech 19. až 31. 12. 2011 
provádět mimořádný svoz skla a jinak bude vše probíhat také 
dle příslušných svozových programů.“ 

Svoz směsného odpadu: 
● 24. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů 
● 25. 12. 2011 normální svoz dle nedělních programů 
● 26. 12. 2011 normální svoz dle pondělních programů 
● 27.–30. 12. 2011 normální pracovní směny, svoz dle pří-
slušných svozových programů 
● 31. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů 
● 1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů 

Svoz tříděného odpadu: 
● 24. 12. 2011 normální svoz v rozsahu sobotních programů 
● 25. 12. 2011 normální svoz v rozsahu nedělních programů 
● 26. 12. 2011 normální svoz v rozsahu pondělních programů 
● 19.–31. 12. 2011 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), 
jinak odvoz dle příslušných svozových programů 
● 1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů 

Svoz vánočních stromků 
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným ko-

munálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu 
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Směsný i tříděný odpad je nutné o svátcích odvážet častěji. 

Informace a praktická pomoc pro rozšíření 
Vašeho podnikání do členských států EU

Jednotné kontaktní místo 
ß Máte oprávnění k podnikání v ČR a naskytla se Vám příležitost získat 
zakázku v zahraničí? Pak pro Vás máme dobrou zprávu! U některých činnos   
můžete přijmout zakázku ze zahraničí bez jakéhokoliv omezení a v některých 
případech pak stačí ohlásit se příslušnému úřadu daného státu.

ß Uvažujete o dlouhodobějším podnikání v jiném státě EU?
V tom případě musíte získat patřičné oprávnění a splnit stejné podmínky jako 
každý jiný občan tohoto státu. Tak Vám ovšem dokážeme usnadnit život!

ß Hodláte v ČR podnikat mimo režim zákona o živnostenském podnikání? 
Pomůžeme Vám vyřídit české oprávnění k podnikání! 

Kam se obrá  t pro informace?

Kde nás najdete?
Vodičkova 18, 110 68,  Praha 1, 3. patro, kancelář číslo 326
telefon: +420 221 097 139, + 420 221 037 394 fax: + 420 222 231 646 
e-mail:  jkm@praha1.cz web: www.praha1.cz

Gestorem projektu 
je Ministerstvo průmyslu a obchodu

JKM informuje:
Kolik klientů se na vás obrací? A s čím? 
Za bezmála dvouleté fungování JKM Praha 1 poskytlo in-
formaci okolo 500 klientům. Škála dotazů je velmi pestrá.  
Příkladem se lze zmínit o vysílání pracovníků do ostatních 
členských států Evropské unie („očsEU“), dočasném po-
skytování služeb českých podnikatelů v „očsEU“, dočas-
ném poskytování služeb unijních podnikatelů na území 
ČR, povolovacích režimech v ČR i „očsEU“, zakládáním 
společností v ČR i „očsEU“, zprostředkováním podání vůči 
jiným správním úřadům ČR (netýká se živnostníků). 
Klient od vás obdrží potřebné informace i prak-
tickou pomoc při řešení výše uvedených životních 
situací? 
Ano, klientovi je vypracována odpověď „ušitá na míru“ 
s ohledem na jeho dotaz. Přesný výčet činností, které Jed-
notná kontaktní místa poskytují, je možno nalézt v zákoně 
222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. 
Jaké další služby JKM nabízí?
Díky propojení informačního systému se na JKM Praha 1 
mohou obracet i podnikatelé, kteří hodlají uvádět nové 
výrobky na český trh, a zajímá je, jaké požadavky na tyto 
výrobky klade český právní řád.

od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční 
stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, 
aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separo-
vaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunál-
ního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, 
kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto 
případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo při-
stavení nádob k výsypu. 



ADVENTNÍ SETKÁNÍ S VV
KDY: 15. prosince od 16 do 19 hodin

KDE: Cukrárna U Knofl íčků

 U Lanové dráhy 1, Praha 1

Zveme vás  na  svařené víno a  na  vánoční cukroví. 

Přijďte se zahřát, pochutnat si i popovídat. Těšíme se 

na Vás. A také na Vaše děti či vnoučata. 

Kateřina Klasnová, Karolína Peake
a Jana Pařízková, zastupitelky VV v Praze 1

POZVÁNKA

15. PROSINCE OD 16 DO 19 HODIN

ZDARMA SVA ENÉ
VÍNO A VÁNO NÍ
CUKROVÍ.

NA TENTO KUPON DOSTANETE

v cukrárn  U Kno lí k

NEW  MUSIC ART CLUB
www.luckylucky.cz
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THURSDAY
5PM 

STANICE METRA B ANDÌL  /  VÝSTUP NA KNÍŽECÍ
4 0 0 M  P O  L E V É  S T R A N Ì  
S M Ì R  S M Í C H O V S K É  N Á D R A Ž Í  

WEDNESDAY
5 AM

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
REDUTA 8. 12. 2011

Vážení senioři,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční 

Setkání s osobností, které proběhne dne 

8. 12. 2011 OD 15.00 

v jazzovém klubu Reduta, 
Národní 116/20. 

Toto setkání bude v předvánočním duchu 
a za milé přítomnosti starosty Prahy 1 
pana Oldřicha Lomeckého. Nechte se 
překvapit, kdo bude hostem večera 

z oblasti společenského a kulturního života 
a rezervujte si prosím místa telefonicky na 

čísle: 724 981 618.

Těšíme se na setkání s Vámi 



Závod je určen pro děti,
rodinné týmy a další zájemce

o tajemno v ulicích Starého Města.

www.strasidla.net

sobota 7. ledna od 14. 00 hodin
sraz  na hřišti Sokola u Tyršova domu, Praha1


