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Petr Nikl, Jitka Štenclová, Oldřich Hozman
a mnoho dalších umělců v tvůrčích dílnách 

občanského sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů

Dům 
U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1

koncepce: Aneta Marková, Jiří a Radana Waldovi
výtvarná spolupráce: Jiří Voves

4. 5. – 31. 5. 
2012 

otevřeno denně od 1000 do 2000    

kromě pondělí

www.audabiac.cz

výstava UMĚNÍM
KE SVOBODĚ

Pořadatelé: Pod záštitou: Partneři:

...prostě pomáhá

79
58

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1
U Milosrdných 14, 11000 Praha 1

www.hasicipraha1.cz

pořádá

Dětský příměstský tábor 2012      
    

Pro alternativní využití volného času dětí a mládeže – od 8 do 14 let.

červenec 2012

● Krátký a dlouhý turnus probíhají souběžně.
● Program je zajištěn denně od 09.00 do 18.00(19.00) hod.
● Výchozí základna tábora je situována v zahradě Loretánská 8, Praha 1.
● Stravování je zajištěno v jídelně Hradní stráže v Loretánské ulici 
    (oběd a odpolední svačina včetně nápojů).
● Platba za den 150,- Kč. Podmínky pojištění zjistí SDH Praha 1.
● Vedení a provoz tábora budou zajišťovat členové SDH Praha 1.

Program: 
Základní hasičský výcvik, posilováni fyzické zdatnosti, základy přežití v krizových situacích, den ve 
spolupráci s Městskou policií Praha, návštěva stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, 
základy zdravotní pomoci, den u SDH Radotín, návštěva kovárny Hefaistos, jezdecký areál Radotín, 
den ve spolupráci s Policií ČR, návštěva u Hradní stráže atd. Podrobný program bude k dispozici na 
stránkách SDH Praha 1.
● Tábor je zajišťován za podpory Městské části Praha 1, Nadace Pražské děti  a dalších partnerů.

Předběžná přihláška :

Jméno:       Příjmení:    

nar.:      

Bytem:      

Škola:       

Termín:    

E-mail:                   Tel.:   

Přihlášení je možné i na e-mail:  hasicipraha1@seznam.cz, tel.: 604 231 691
Za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 

ing. Vladimír Krištof – starosta SDH 

1. turnus
16. 7. – 20. 7. 2012  5 dnů – krátký turnus 
16. 7. – 22. 7. 2012  7 dnů – dlouhý turnus 
pondělí až pátek /neděle 

  
2. turnus
23. 7. – 27. 7. 2012   5 dnů – krátký turnus
23. 7. – 29. 7. 2012   7 dnů – dlouhý turnus 
pondělí až pátek /neděle
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Milí čtenáři,
měsíc květen bychom mohli – v leh-

ké nadsázce – nazvat měsícem dvou 
historických krádeží. 

Nejprve byl ukraden 1. máj, poté 
se totéž přihodilo Pražskému povstá-
ní. Pachateli obou skutků byli mistři 
svého oboru – komunisté. Ze dvou 
historických milníků učinili „Slavné 
májové dny“, jak se tehdy nosilo módně 
na transparentech, a více či méně 
překroutili fakta o těchto dějinných 
událostech. 

Tolik v kostce o krádežích s puncem 
minulosti, jež si můžeme v tomto měsíci 
připomenout, a nyní si dovolím přejít 
ke krádežím skutečným. Jak jistě víte, 
nejen v případě těchto skutků je jedním 
z klíčových pomocníků policie a justi-
ce kamerový systém. Jeho přednosti 
jsou neoddiskutovatelné. Přesto je 
mezi námi stále ještě dost lidí, jimž 
kamery ze záhadného důvodu evokují 
jakýsi pololegální dohled nad jejich 
životy a podle jejich tvrzení je připravují 
o soukromí. 

Uvnitř tohoto čísla naleznete tema-
tický text, který se týká právě fungování 
kamerového systému. Jak z něj vyplývá, 
kvůli kamerám nemůže dojít ke zneužití 
osobních údajů. Operátor v centrále 
vidí lidi, tváře, ale neví, kdo se jak 
jmenuje ani kam jde. Teprve ve chvíli, 
kdy se někdo dopustí protiprávního 
jednání, lze zpětně zrekonstruovat jeho 
pohyb a získat o něm více informací. 
Manipulace s každou kamerou je navíc 
počítačově velmi striktně hlídána. 

Další podrobnosti vám nebudu pro-
zrazovat – věřím, že si je rádi přečtete 
sami. 

Přeji příjemné čtení a krásné jaro!

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 

Měsíčník Městské části Praha 1 • ročník XXI • Vychází 11x ročně • místo vydání Praha 
• Registrace: MK ČR E 15430 • Pro MČ Praha 1 vydává CVS Consulting, s. r. o., Hošťálkova 107, 
169 00  Praha 6 • Šéfredaktorka: Veronika Blažková • redakce: redakce.praha1@cvsc.cz • příjem inzerce: 
CVS Consulting, s. r. o. (inzerce.praha1@cvsc.cz, tel.: 224 239 668) • Redakční uzávěrka je 15. den každého 
měsíce• Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu.
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UDÁLOSTI    5
Pořadatelská služba zajišťující klid a pořádek 
v Rock Café a jeho okolí je jedna z podmínek 
radních Prahy 1, kteří odsouhlasili prodloužení 
nájemní smlouvy tomuto klubu až do 1. října 
2023. 

ROZHOVOR    6–7
Pražská hromadná doprava je lepší než lon-
dýnská. Tak zní jeden ze střípků rozhovoru se 
známým spisovatelem, dramatikem, publicis-
tou a překladatelem Benjaminem Kurasem. 
Určitě stojí za přečtení!

TÉMA    8–9
Odcizené vozidlo, podvod při směně peněz 
na ulici, kapesní krádež fi ngovaná nabídkou 
sexu, rvačka, distribuce drog – to jsou typické 
případy, které policisté z Prahy 1 odhalují díky 
kamerovému systému. 

CHARITA 19
V informačním centru radnice byla umístě-
na kasička, do které lze vhazovat peníze na 
podporu SOS dětských vesniček – jejich cílem 
je vytvářet dětem bez rodičů náhradní rodinné 
prostředí.

HASIČI RADÍ 20
Víte, jaká pravidla platí pro rozdělávání ohňů 
v přírodě? A co má člověk dělat, když jej 
zastihne bouřka? Nejen na tyto otázky nalez-
nete odpovědi v dalším pokračování tradiční 
poradny hasičů. 

Foto na titulní stranì: Jaroslav Tatek
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Drop In má odklad
a půjde na Bulovku 

Krátce

Drop In se přestěhuje do areálu Ne-
mocnice Na Bulovce. Splnilo se tak 
přání mnoha obyvatel Prahy 1, kteří 
radnici adresovali stížnosti na problé-
my v okolí centra. „Na radnici nikdo ani 
na okamžik nezpochybňoval záslužnou 
práci centra Drop In. Na základě řady 
stížností občanů jsme však museli ko-

nat a silným tlakem jsme dali najevo 
hlavnímu městu a magistrátu, že Pra-
ha 1 nemůže být zázemím pro většinu 
drogově závislých osob z celé metropo-
le. Jsem velmi rád, že Drop In má nové 
sídlo, navíc s případnou navazující lé-
kařskou péčí pro své klienty,“ řekl sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

Jubileum: 101 let!

Krásných 101 let oslavil 29. dub-
na pan Josef Sobotka, který bydlí 
v Krocínově ulici. Poblahopřát mu 
přišel starosta Městské části Pra-
ha 1 Oldřich Lomecký. 

Pan Sobotka je abstinent a ne-
kuřák, jeden z nejstarších Sokolů. 
Mezi jeho záliby patří dobré jídlo – 
a také internet! 

Havelská rozkvete 
Na zklidnění Havelské ulice 

a kultivaci tamějšího tržiště se 
mohou těšit obyvatelé blízké-
ho okolí. V současné době vzni-
ká studie, která přesně určí, 
jak bude tato ulice vypadat.

„Studie musí být ještě dopra-
cována, ale už dnes víme, že 
přibýt by měly nové stromy, měl 
by být zvýšen komfort pro pěší 
a také tržiště by mělo být vzhle-
dově kultivovanější,“ sdělil sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
s tím, že na tržišti bude i nadále 
upřednostňován běžný sortiment 
před suvenýry, cetkami apod. 

Farmáři jsou tady 
Čtyřikrát v týdnu – od úterý do 

pátku – jsou nově otevřeny far-
mářské trhy na náměstí Republiky. 
Obyvatelé Prahy 1 a její návštěvníci 
si mohou opět nakoupit kvalitní po-
traviny a další farmářské produkty. 

„Farmářské trhy už neodmysli-
telně patří ke koloritu naší měst-
ské části. Také díky jim se Pra-
ha 1 postupně mění v živé a pří-
jemné centrum,“ uvedl 1. zástup-
ce starosty Prahy 1 Daniel Hodek. 
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Den Prahy 1 se blíží!
Sobota 9. června 2012 – to je 
datum, které by si měl do diá-
ře poznamenat každý, kdo si 
oblíbil tradiční akci: Den Prahy 1. 
Také letos se mohou především 
obyvatelé první městské čás-
ti těšit na zajímavý program. 
V příštím čísle tohoto časopisu na-
leznete podrobný harmonogram 
celé akce (místa, časy apod.). Po-
drobnosti budou uvedeny také na 
internetových stránkách Městské 
části Praha 1 – www.praha1.cz!

O čtyři měsíce prodloužili radní Prahy 1 výpovědní lhůtu 
centru Drop In, které sídlí v ulici Ve Smečkách. Drop In 
má tak čas na přípravu stěhování. 

Běžný odpočinek, nebo vytuhnutí po rauši? 

►
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Rock Café dostalo zelenou 
Pořadatelská služba za-
jišťující klid a pořádek 
v Rock Café a jeho okolí 
– to je jedna z klíčových 
podmínek radních Pra-
hy 1, kteří odsouhlasi-
li prodloužení nájemní 
smlouvy tomuto klubu 
až do 1. října 2023. 

„Klub bezproblémově fungoval ve 
zkušebním provozu do letošního břez-
na. Praha 1 v minulosti do odhlučnění 
klubu investovala pětadvacet milionů 
korun, takže dnes není hlavním problé-
mem hluk uvnitř, nýbrž venku na ulici. 
Proto je součástí nájemní smlouvy po-
žadavek na fungování pořadatelské 
služby, která musí zajišťovat pořádek 
hodinu před produkcí a dvě hodiny po 
ní,“ vysvětlil radní Prahy 1 Ivan Solil 
s tím, že neplnění této povinnosti by 
vedlo k vypovězení nájemní smlouvy.

Radnice Prahy 1 během zkušebního 
provozu nechala v Rock Café opako-
vaně provést specializovaná měření, 
která ukázala, že odhlučnění je účinné. 
K tomuto cíli však vedla poměrně dlou-
há cesta: klub musel kvůli stížnostem 
obyvatel domu přerušit provoz již na 
jaře roku 2009. 

„Žijeme v centru evropské metro-
pole, kde logicky život pulzuje dyna-

mičtěji než jinde, avšak musíme na-
vzájem ctít určitá pravidla hry. Klub 
typu Rock Café neodmyslitelně patří 
ke koloritu každého kulturou žijícího 

velkoměsta, proto věřím, že všechny 
problémy jsou již defi nitivně vyřeše-
ny,“ podotkl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký. 

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 pod-
mínky jako každý jiný občan tohoto státu. Tak Vám ovšem dokážeme 
usnadnit život!

ß Hodláte v ČR podnikat mimo režim zákona o živnostenském pod-
nikání? 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

Rozšiřte své podnikání i na území jiného členského 
státu EU! Máte možnost! Jednotné kontaktní místo 

Vám poskytne praktickou pomoc.

ß Jednotné kontaktní místo při Odboru živnostenském Úřadu městské čás   
Praha 1 upozorňujeme české podnikatele na možnost poskytování služeb na 
vnitřním trhu Evropské unie na základě českého oprávnění k podnikatelské 
činnos   (například živnostenského) v rámci přeshraničního poskytování 
služeb. 

ß Pod pojmem přeshraniční poskytování služeb se rozumí dočasné 
a příležitostné poskytování služeb v jiném členském státě EU, než členského 
státu, ve kterém je poskytovatel usazený. Nezbytnou podmínkou je, že 
hlavní těžiště zájmů poskytovatele služeb musí zůstat nadále v České 
republice a své služby v jiné zemi EU, EHP nebo Švýcarsku může poskytovat 
pouze jednorázově a nepravidelně. Dočasnost a příležitostnost není přesně 
defi nována, a proto je nutné vždy posuzovat každý případ individuálně s ohl-
edem na frekvenci, pravidelnost, délku trvání a nepřetržitost ak  vity. Mezi 
další podmínky patří zjištění, zda poskytnu   služby v dané zemi EU spadá 
mezi regulované či neregulované činnos  . 

ß Regulovaným povoláním nebo činnos   se rozumí takové povolání 
nebo činnost, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu 
EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto 
povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhon-
nost, zdravotní způsobilost, pojištění odpovědnos   za škodu způsobenou 
výkonem předmětné činnos   atd.). 

ß Neregulované povolání je žadatel oprávněn vykonávat stejně jako státní 
příslušníci hos  telského státu.

Pokud hodláte poskytovat své služby v EU, Jednotné kontaktní místo při 
Odboru živnostenském Úřadu městské čás   Praha 1 Vám nabízí bezplatnou 
konzultaci a prak  ckou pomoc ohledně podnikání na vnitřním trhu EU. 

Na klid a pořádek v okolí Rock Café musí podle smlouvy dohlížet pořadatelé. 
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Benjamin Kuras:
Rád si hraju na outsidera 
Patří do ranku oprav-
dových osobností, 
které svému okolí 
sdělují názory s nedi-
plomatickou přímo-
čarostí. Právě proto 
je málokomu lhostej-
ný. Jeho argumenty 
však rozhodně stojí 
za zamyšlení, byť se 
někomu nemusí líbit. 
V rozhovoru odpovídá 
spisovatel, dramatik, 
publicista a překlada-
tel Benjamin Kuras. 

Benjamin Kuras (68) 
vystudoval na olomoucké univer-
zitě anglistiku. Živil se jako roz-
hlasový redaktor, poté emigroval 
do Velké Británie. Tam pracoval 
jako redaktor BBC. Píše divadelní 
hry a knihy (v češtině i angličtině). 
V květnu mu vychází pětadvacá-
tá kniha – Soumrak bílého muže, 
jeho sedmnáctá divadelní hra Tao 
sexu s bavičem Petrem Novotným 
a Sandrou Pogodovou dorazí do 
Prahy na podzim. 

Má přítelkyně vystudovala angličtinu 
na VŠ, žila v rámci výměnného pobytu 
rok v Londýně, dodnes nedá dopustit 
na britskou angličtinu, miluje britské 
krimifi lmy, historické příběhy apod. Je 
podle vás – coby „polovičního Brita“ – 
takový obdiv Středoevropana k Anglii 
oprávněný?

Ano, ve všech výše zmíněných ohle-
dech. Jistě se najdou i jiné, méně ob-
divuhodné, ale na ty se raději neptejte, 
aby přítelkyně nezesmutněla.   

Známý francouzský herec Pierre Ri-
chard nedávno v jednom pořadu Čes-
ké televize prohlásil, že Francouzi 
a Češi mají podobný smysl pro humor. 
Není to náhodou tak, že řečené platí 
spíše pro Čechy a Angličany? 

Opět ano, ale už ne tak absolutně. 
Francouz to říká ze zdvořilosti k českým 
hostitelům, ale myslí si při tom, že český 
(a jakýkoli jiný) humor (a cokoli jiného) 
nedosahuje francouzské kvality. Fran-
couzi jsou spíš na komično či situační 
komedii, chybí jim ten suchý neemoční  
a ironický až sarkastický humor vlastní 
Angličanům a v menší míře i Čechům. 
Hlavně jim ale taky chybí schopnost stří-
let si ze sebe samých. Ten mají Češi vy-
vinutější, ale zas ne tolik jako Angličané.

Pokud bychom dnešní dobu porovnali 
například s idylickými šedesátými léty 
– jaký je podle vás současný svět? 

Odhumorněný, sebevážný, vystreso-
vaný. Přeinformovaný, přeemocializova-
ný a přepracovaný, aniž by produkoval 
víc nebo líp, a vůbec už ne radostněji. 

Vy nepatříte právě mezi zapálené fa-
noušky současné, značně byrokratic-
ké podoby EU. Jak bude podle vás Ev-
ropa vypadat za další dekádu?

Zchudlá, nezaměstnaná, neproduk-
tivní, hašteřivá a mezi některými národy 
i nenávistná. Ale žádné strachy, Češi se 
tomu vyhnou a nebudou ani nenávidění 
ani nenávidící. 

Má v dnešním globálním světě vůbec 
ještě význam pojem „vlastenectví“? 
A cítíte vy něco takového – nebo se 
spíš, i díky výborné znalosti angličtiny, 
považujete za „světoběžníka“?

Má jej opět a čím dál víc. Každý národ 
má zachovávat to nejlepší ze svých tra-
dic, a občas třebas i trochu toho nej-
horšího, aby se od sebe odlišily. Pokud 
člověk u toho či onoho národa dokáže 
s tím nejlepším přijmout i něco z toho 
nejhoršího, může být vlastencem ně-
kolika zemí. 

V jednom rozhovoru jste prohlásil, že 
pátý den pobytu v Čechách se vám 
už stýská po Londýně. Je to obyčejný 
stesk konzervativního člověka, nebo 
si spíše ve staré vlasti připadáte jako 
cizinec?

To bylo před lety, dnes to vydržím dva 
týdny tady a dva týdny tam a po dvou 
týdnech to střídám. Pojmem cizinec se 
nezabývám, jsem poměrně dobře usa-
zen zde i tam, ale rád si všude hraju na 
outsidera, pomáhá to vnímat spoustu 
věcí, které insideři nevnímají.

Velkým problémem centra Prahy je 
parkování. Můžeme se v tomto směru 
nějak inspirovat Londýnem? 

V Londýně dnes prakticky nelze ni-
kde zaparkovat, nejen v centru, ale ani 
v okrajových čtvrtích, ani před vlast-
ním domem, jestliže nemáte od místní 
správy koupenou nálepku. Pokuty jsou 
tvrdé, pokutové lístky bleskurychle na-
sazované strážci, kteří se během vteři-
ny objevují za nejbližším rohem a jsou 
to téměř bez výjimky cizinci. Díky tomu 
se hodně Londýňanů vrátilo do metra 
a autobusů, to způsobilo zlepšení ve-
řejné dopravy, ne ale do takové míry, 
aby mohla konkurovat pražské. Pro-
sím, udržujte pražskou na dnešní úrov-
ni a nenechte ji upadnout kvůli něja-
kým úsporám. 

V centru Prahy to už totiž začalo taky 
a zaplať Pánbůh – a až novozbohatlíci 
vystřízlivějí z dětinské potřeby ukazo-
vat se všude v luxusním autě, i kdyby 
parkování mělo zabrat hodinu, budete 
šťastní, že ji máte.  

Máte v Praze 1 nějaká oblíbená mís-
ta? Která – a proč? 

Prakticky celou Malou Stranu 
a Hrad. Je to operní kulisa naplňující 
duši úctou k zachovávání starodáv-
na. A rád se občas zastavím na mostě 
přes Vltavu – jedno kterém – a zírám 
na obě strany. Ale to dělávám rád i na 
Temži. 

Radnice Prahy 1 každoročně vyhla-
šuje soutěž pro mladé umělce s je-
diným zadáním: dílo musí být právě 
o Praze 1. Pokud byste chtěl mla-
dému písmákovi poradit,  o čem by 
měl podle vás v rámci tohoto tématu 
psát, co byste mu doporučil? 

Detektivku o tom, jak nějaký záhad-
ný mstitel odhaluje jednoho po dru-
hém zkorumpované úředníky spiknuté 
s bezohlednými a nevkusnými develo-
pery a hází je s kamenem na krku do 
Vltavy. 



Mistr slova – českého i anglického...
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TÉMA8

Prahu 1 hlídá 158 
Všední den dopo-
ledne, Lannova uli-
ce, Praha 1. Muž, 
který už po nějaký 
čas lelkuje kolem 
zaparkovaných aut, 
si navléká kožené 
rukavice, vyndává 
z útrob šroubovák 
a začíná páčit kufr 
zaparkovaného 
auta. Netuší, že 
k němu v tutéž chví-
li míří nejbližší mo-
torizovaná policejní 
hlídka. Díky nedale-
ké kameře. 

„Městský kamerový systém má tři 
základní funkce. Preventivní – od-
razuje potenciální přestupce a pa-
chatele trestných činů, informativní 
– máme k dispozici okamžitý přehled 
o každé problémové události v kon-
krétním místě a represivní – pomo-
cí záznamů z kamer dohledáváme 
důkazy o trestné činnosti, které za 
uplynulých čtyřiadvacet hodin zazna-
menaly policejní svodky,“ vysvětluje 
Karel Prommer, ředitel Policie ČR Ob-
vodního ředitelství Praha I. V součas-
né době takto pomáhá na území první 
městské části 158 kamer, z toho dvě 
třetiny otočných (operátor jimi může 
na dálku manipulovat a snímat místo 
z různých úhlů). 

Operátoři, kteří se střídají v non-
stop směnách po čtyřech, dokonce 
umějí díky svým zkušenostem pře-
dem vytipovat možné pachatele. Na-
příklad muž, který se pokusil o zmí-
něné vloupání do vozidla v Lannově 
ulici, od počátku vzbuzoval podezření 
– pachatelé úmyslné trestné činnos-
ti většinou mají své „profesionální“ 
postupy a tomu odpovídající vzorce 
chování. 

„Musím důrazně nesouhlasit s ná-
zory, které se tu a tam objevují, a to 
i v našem zastupitelstvu od opozice, 
jež tvrdí, že kamery jsou nadměrným 

narušováním soukromí a podobně,“ 
říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký, který se v rámci pravidelných po-
rad bezpečnostní komise seznamu-

Do těchto monitorů se sbíhají informace ze všech kamer, které se nacházejí v Praze 1. 

Šéf policistů z první městské části Karel Prommer vysvětluje, jak celý systém funguje. 



elektronických očí 

obětí trestného činu, a to i velmi zá-
važného. Právě dostatečně hustá síť 
kamer přitom potenciálního pachatele 
odrazuje, a pokud ne, je velká šance 

na jeho pozdější dopadení a potres-
tání. „Kamerový systém nám umož-
ňuje v dostatečné šíři rekonstruovat 
pohyb pachatele před spácháním 
trestného činu i po něm,“ podotý-
ká policejní šéf Prommer a dodává: 
„Nikdo, koho snímá kamera, se ne-
musí obávat, že by došlo k vyzraze-
ní jeho osobních údajů. Jakémukoli 
zneužití brání sofi stikovaný systém 
zabezpečení; jakmile operátor za-
čne s konkrétní kamerou pracovat, 
je v systému přihlášen pod unikát-
ní IP adresou a svým heslem. Lze 
tak kdykoli dohledat, kdo a kdy da-
nou kameru obsluhoval. Záznamy 
se uchovávají pouze po omezenou 
dobu třiceti dnů.“

Rvačky i granátový útok 
Odcizené vozidlo, podvod při smě-

ně peněz na ulici, kapesní krádež 
fi ngovaná nabídkou sexu, rvačka, 
distribuce drog – to jsou typické pří-
pady, které policisté zásluhou kamer 
odhalují. Zatím nejzávažnějším pří-
padem v Praze 1, v němž kamerový 
systém sehrál nezastupitelnou úlo-
hu, byl podle kriminalistů granátový 
útok v létě roku 2004 v ulici Na Pří-
kopě. Přestože tehdy šlo o vyřizování 
účtů mezi dvěma zahraničními pod-
nikateli, nikoli o klasický teroristický 
útok, Pražané si naplno uvědomili, 
že nežijí v nějakém bezpečnostním 
vakuu.

„Kamerový systém samozřejmě 
pomáhá nejen při prevenci a odha-
lování trestné činnosti, ale rovněž při 
dopravních nehodách, živelních udá-
lostech a v podobných případech,“ 
říká Prommer. Operátoři každou 
podobnou událost vyhodnotí podle 
závažnosti a poté na místo vyšlou 
příslušné složky integrovaného zá-
chranného systému – kromě policis-
tů i zdravotníky a hasiče. 

Městský kamerový systém zřizu-
je a provozuje Hlavní město Praha. 
Začal být budován v roce 1998, fi -
nance na jeho pořízení mimo jiné 
poskytla ze svých dotačních progra-
mů Evropská unie. „Také zapojení 
peněz z evropských struktur je podle 
mého názoru důkazem, že kamero-
vý systém není žádným strašákem, 
něčím, čeho bychom se měli obávat. 
Kromě toho celý svět – Evropu ne-
vyjímaje – stojí před řadou nových 
bezpečnostních hrozeb. Kéž by naše 
kamery i nadále sloužily především 
k prevenci a odhalování pouliční kri-
minality a nikoli k pátrání po těch, 
kteří kolem sebe házejí granáty 
a dopouštějí se skutků, které jsou už 
spíše teroristickým aktem,“ dodává 
starosta Lomecký. 

je s výsledky policejní práce včetně 
úspěchů kamerového systému. Podle 
starosty by si měl každý kritik uvě-
domit, že také on sám se může stát 

Operátoři slouží v nepřetržitém provozu. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ10

Třídění odpadu vyžaduje důslednost 
Rysem moderního 
životního stylu se 
postupem času 
stále více stává tří-
dění odpadu, které 
je nejen ekologic-
ké, ale v celkovém 
součtu i fi nančně 
výhodnější než 
„obyčejné vyhazo-
vání smetí“. 

Mnoho domácností si již 
zvyklo odpad třídit a šetřit 
tak nejen životní prostředí, 
ale i svoji kapsu. Náklady 
na sběr tříděného odpadu 
hradí hlavní město Praha, 
a občané se tak vlastně mo-
hou zdarma zbavit odpadů, 
za jehož likvidaci by jinak 
museli zaplatit. Kontejnery 
na tříděný odpad jsou dnes 
rozmístěny po celé Praze. 
Někdy se ale vyskytují pro-
blémy, jak odpad správně 
roztřídit a co do konkrétní 
barevné nádoby patří. 

PAPÍR 
– MODRÁ SBĚRNÁ NÁDOBA

Do modré sběrné 
nádoby patří: 
Noviny, časopisy, knihy, se-
šity, brožury, rozložené papí-
rové krabice, karton a vlnitá 
lepenka, čisté papírové oba-
ly a sáčky, reklamní letáky.

Tříděný odpad do běžné popelnice rozhodně nepatří! 

Nikdy do ní nevyhazujte: 
Papírové kapesníčky, papí-
rové pleny a ručníky, vos-
kový papír, dehtový papír, 
uhlový papír (kopírovací), 
vícevrstvé obaly od mléka 
a nápojů (TetraPack).

PLAST 
– ŽLUTÁ SBĚRNÁ NÁDOBA

Do žluté sběrné 
nádoby patří: 
Plastové obaly a fólie, 
přepravky, plastové tašky 
a sáčky, PET lahve, polysty-
ren, čisté kelímky od jogurtů 
a jiných potravin, plastové 
obaly od mycích prostředků.

Nikdy do ní nevyhazujte: 
Znečištěné plastové nádo-
by (od potravin, olejů, ne-
bezpečných látek), gumu, 
molitan, kabely, pneumati-
ky, podlahové krytiny, lina, 
PVC, textil z umělých vláken, 
nádoby od léčiv, vícevrstvé 
obaly od mléka a nápojů 
(TetraPack).

SKLO BAREVNÉ 
– ZELENÁ NÁDOBA

Do zelené nádoby patří:
Sklo barevné, barevné láh-
ve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, čisté 
skleněné předměty všeho 
druhu z barevného skla.

Nikdy do ní nevyhazujte: 
Zrcadla, drátěné sklo, kera-
miku, porcelán, kameninu, 
žárovky, zářivky, výbojky, 
televizní obrazovky nebo 
monitory od počítačů, auto-
mobilová skla.

SKLO BÍLÉ 
– BÍLÁ NÁDOBA

Do bílé nádoby patří: 
Sklo bílé, bílé láhve od ná-
pojů bez kovových či plasto-
vých uzávěrů, čisté skleně-
né předměty všeho druhu 
z bílého skla, zavařovací 
sklenice – prázdné bez zbyt-
ků, tabulové sklo.

Nikdy do ní nevyhazujte: 
Zrcadla, drátěné sklo, kera-
miku, porcelán, kameninu, 
žárovky, zářivky, výbojky, 
televizní obrazovky nebo 
monitory od počítačů, auto-
mobilová skla.

TETRAPACK – Plastová 
nádoba objemu 240 l, zře-
telně označená oranžovou 
nálepkou „Nápojové karto-
ny“. 

Do nádoby patří:
Veškeré vícevrstvé obaly 
(tzv. „krabice“) od nápojů, 
mléka, mléčných výrobků, 
džusů, vín a dalších potravin 
(vyprázdněné a stlačené).

Nikdy do ní nevyhazujte: 
Jiné obaly od nápojů (sklo, 
plasty, plechovky), nápojové 
kartony znečištěné nebez-
pečnými látkami (např. je-
jich dalším použitím při natí-
rání, lakování lepení apod.), 
nevyprázdněné nápojové 
kartony. 

ČERVENÉ KONTEJNERY 
NA ELEKTROODPAD: 
Žitná 21, Dušní 17

Do nádoby patří: 
Baterie a drobná elektroza-
žízení např. kalkulačky, rá-
dia, domácí počítačové vy-
bavení, discmany, telefony, 
elektronické hračky apod.

Nikdy do ní nevyhazujte:
Televizory, počítačové mo-
nitory, zářivky, velké a malé 
domácí spotřebiče (např. 
ledničky, pračky, chladničky 
apod.).

Veškerá elektrozařízení 
můžete bezplatně odevzdat 
na sběrný dvůr města.

Seznam sběrných dvorů 
najdete na stránkách Ma-
gistrátu hlavního města 
Prahy. 

Seznam stanovišť nádob 
na tříděný odpad v MČ 
Praha 1:

Valentinská, Mariánské 
nám. 3, Platnéřská 21, Ši-
roká 24, Dušní 17, Masná 
x Malá Štupartská, Kozí plá-
cek před č. 5–7, Na Perštý-
ně 1, Rytířská 10, Betlém-
ská 11, Klimentská x Nové 
Mlýny, Revoluční 23–25, 
Petrské nám. 3, Stárkova 6, 
Senovážné nám. proti č. 26, 
Opletalova (u parku), Bolza-
nova proti č. 1, Hybernská 13,
Vodičkova 22, Žitná 21, 
Václavské nám. 40, Mezi-
branská vedle Národního 
muzea, Ostrovní proti č. 26, 
Krocínova 2, Ostrovní 4, Ví-
tězná 2, Říční 3–5, Hellicho-
va 1, Maltézské nám. 17, 
Cihelná, Valdštejnské nám. 4, 
Malostranské nám. 11, Po-
hořelec 25. 

Prosíme obyvatele MČ 
Praha 1, aby při třídění 
odpadů podle výše uvede-
ných informací odkládali 
odpad pouze do určených 
nádob a neznečišťovali je-
jich okolí.
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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

Oblíbené výlety pokračují 
Senioři se mohou těšit na hrady a zámky
Na pěkné výlety se mo-
hou těšit senioři, kteří se 
v rámci tradičního pro-
gramu přihlásí na někte-
rý z červnových či červen-
cových výletů. 
Termíny a cíle výletů: 
● úterý 5. června, zámek Velké Březno 
a město Ústí nad Labem, odjezd v 8.30 
hod. 
● čtvrtek 7. června, zámek Zvíkov 
a město Strakonice, odjezd v 8.30 hod.
● úterý 3. července, zámek Hrubý Roho-
zec v Turnově a město Mladá Boleslav, 
odjezd  v 9.00 hod.
● úterý 10. července, hrad Loket a měs-
to Karlovy Vary, odjezd v 8.30 hod. 

Odjezd od hotelu Intercontinental 
v Pařížské ulici čp. 30. Zahrnuta je do-
prava autobusem s WC včetně mine-
rálky pro každého, vstupné do objektů 
(hrad, zámek, poutní místo atd.), pro-
hlídka města/památek, oběd kromě 
nápojů.

Výlety jsou doporučeny zejména 
všem seniorům s neomezenou mobili-
tou. Předem upozorňujeme, že některé 
výstupy na hrady nebo celodenní výlet 
může být obecně fyzicky náročný. Pojiš-
těni jsou všichni senioři pouze v rámci 
přepravy autobusem. 

Pozor, omezená kapacita!
Přihlašování na výlety: přes podatelnu 

Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 nebo 

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

Malostranské náměstí 22. Senior/ka se 
prokáže občanským průkazem.

Na tyto červnové a červencové výle-
ty se přihlašuje od pondělí 14. května 
2012.

Pro velký zájem o seniorské výlety 
sdělujeme, že se senior může přihlásit 
pouze na jeden výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, kteří se ne-
zúčastnili minimálně dvou posledních 
výletů. Děkujeme za pochopení z důvo-
dů omezené kapacity.

V případě již naplnění výletu bude 
sdělen stav. V případě změny bude 

každý zúčastněný řádně a včas infor-
mován telefonicky. Tímto také žádáme 
uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. Odhlašování žádáme 
stejným způsobem přes podatelnu 
nebo na tel. číslo 777 161 539, Karel 
Ulm, a to pouze ve středu a čtvrtek od 
9.00 do 10.00 hod.

Celkový přehled seniorských akcí 
pořádaných Městskou částí Praha 1 
je možné také najít na webové adrese: 
www.praha1.cz/senior.

Karel Ulm 
člen sociální komise 

Výlety organizuje člen sociální komise Karel Ulm. 

Na břehu řeky Sázavy je tichý klidný kraj…

Seniory z Prahy 1, kteří si nezapomněli 
hrát, umějí se smát někdy i sami sobě, jsou 
malinko soutěživí a nebojí se trochy pohybu, 
zveme na první ročník týdenního Tábora pro 
seniory z Prahy 1.

Tábor se koná v termínu 16.–23. června 
2012, ubytování je zajištěno v Masarykově 
chatovém táboře YMCA u řeky Sázavy. Ka-

pacita tábora je 25 účastníků. Účastníci si 
hradí stravné ve výši 1750Kč (plná penze; 
snídaně, obědy, večeře). Dopravu, ubytování 
a celotýdenní program pod vedením táboro-
vých „vedoucích“ uhradí MČ Praha 1.

Táborový program zahrnuje hry, soutě-
že, trochu sportu a pohyb v lehčím terénu 
a v lese. Prožijte spolu s námi opět večerní 
táboráky, soutěže, trochu pohybu a hodně 
zábavy v přírodě. Ti, které trocha nepohodlí 
nebolí, jsou vítáni! 

Přihlášky osobně u Terezy Noskové, Stře-
disko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1, 
1. patro.

Na úvod jsme si vypůjčili první řádek slav-
né písně bratrů Nedvědů „Toronto“ a myslí-
me si, že na závěr bude proto vhodné použít 
první řádek refrénu stejné písně: 

„Každý, kdo patříš mezi nás, víš, co je ka-
marád…“
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SPRÁVA MAJETKU12

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

►

Rekonstrukce nemovité kulturní památky
objektu Stříbrná 212/2, k. ú. Staré Město, Praha 1

Na přelomu ledna a úno-
ra 2012 započala větší re-
konstrukce nemovité kul-
turní památky – domu na 
adrese Stříbrná 2. Tento 
objekt nalezneme na Sta-
rém Městě, stojí při obvo-
dové zdi někdejšího areálu 
dominikánského kláštera 
u kostela Sv. Anny, při uli-
ci Stříbrná a Náprstkova. 
Dům má sytě žlutou fasádu 
a rozhodně není novostav-
bou. Vznikl pravděpodobně 
až po zrušení kláštera a roz-
prodeji klášterních budov 
v 18. století a to rozšířením 
a nástavbou původního 
středověkého hospodář-
ského objektu. 

Toho času probíhá rekon-
strukce garáže, převážně 
kamenné obdélné místnos-
ti s půlkruhovou klenbou, 
která zřejmě pochází ze 14. 
století. Šlo původně o stáj, 
uvnitř je ve zdi dosud zasa-
zený fragment kamenného 
koryta. Dále probíhá rekon-
strukce podlahy půdního 
prostoru a všech oken. 

Rekonstrukce takového-
to charakteru se samozřej-
mě neobejde bez spoluprá-
ce nejen s památkáři, ale 
např. i s mykology a statiky. 
UMČP1 si nechala vypra-
covat statický posudek, 
který navázal na posudek 
mykologický, a mj. stanovil 
postup při sanaci trhliny ve 
stropní klenbě garáže nebo 
postup při opravě podlahy 

půdy, která je mj. z dřevě-
ných trámů (z trámů nos-
ných a rákosníků) a celá 
pak pokryta cihličkami (pů-
dovkami). 

Protože mykologický po-
sudek konstatoval, že větši-
na zhlaví trámů je napade-
na dřevokazným hmyzem 

(červotočem) ve spolupůso-
bení s dřevokaznými hou-
bami, konkrétně outkovkou 
řadovou, musela být větši-
na zhlaví trámů opravena 
či kompletně vyměněna. 
Postup přitom musel sta-
novit statik. Houba způso-
buje hnědou hnilobu dřeva, 

v podlaze půdního prostoru 
pro ni byly přichystány vel-
mi příznivé podmínky, jako 
jsou nadměrné vlhko bez 
přístupu vzduchu.

Výše popsaná rekon-
strukce nemovité kulturní 
památky by měla skončit 
v červnu 2012. 

Rekonstrukce půdy objektu Stříbrná 212/2. Na zásypu je položena izolace.

Houba outkovka ve spolupůsobení s červotočem. Rekonstrukce garáže.

www.facebook.com/praha1cz

MYSLÍTE SI, MYSLÍTE SI, 
ŽE ZNÁTE SVOJI PRAHU 1?ŽE ZNÁTE SVOJI PRAHU 1?

► Pokud ano, podívejte se každé pondělí na 
    facebookové stránky Prahy 1, kde naleznete fotografi i 
    ulice nacházející se v naší městské části.  
► Ověřte si, jestli víte, jak se jmenuje. 
► Správnou odpověď včetně zajímavostí o dané ulici  
    naleznete vždy v pátek opět na Facebooku. 
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Podpora využití volného času dětí a mládeže

Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti

V oblasti kultury

Prevence kriminality

Specifi cká primární protidrogová prevence

Jednička pro ROK 2012 – sociální oblast

FINANCE 13

Na březnovém 
zastupitelstvu byly 
schváleny granty 
pro letošní rok 
2012.  Finanční 
prostředky, které 
byly schváleny, 
jsou v celkovém 
objemu minimálně 
ve stejné fi nanční 
vyšší při srovnání 
s rokem 2011.

Sestavovaní grantů pro 
letošní rok bylo náročnější, 
jelikož v průběhu  projedná-
vání rozpočtu na rok 2012 
došlo nečekaně ke změně 
dotačních vztahů z rozpočtu 
hl. m. Prahy k městským čás-
tem, což negativně ovlivnilo 
rozpočet naši městské čás-
ti. Bohužel MČ Praha 1 do-
stala téměř o polovinu nižší 
fi nanční prostředky, než kte-
ré získala v roce 2011.  Nic-
méně i přes tento vývoj se 
MČ Praha 1 daří podporovat 
ve velké míře formou grantů 
sportovní a kulturní aktivity 
pro děti i seniory, ale samo-
zřejmě i sociální oblast kde 
je mnoho organizací které 
mají široké portfolio služeb 

Zastupitelé
schválili granty pro letošní rok 

a aktivit pro občany MČ Pra-
hy 1 a v neposlední řadě 
podporujeme protidrogovou 
prevenci a prevenci krimi-
nality. 

Přidělení fi nančních pro-
středků v rámci Grantů pro 
rok 2012 bylo v těchto ob-
lastech:
• Rozvoj občanské společ-

nosti a spolkové činnosti 
• Kultura pro rok
• Sociální oblast-Jednička 
pro rok 2012
• Využití volného času dětí 
a mládeže na uzemí MČ 
Praha 1
• Specifi cká primární proti-
drogová prevence 
• Prevence kriminality

Celkově bylo schváleno 
a přiděleno na březnovém 
zastupitelstvu 7,8 mil. Kč. 
Celkově bylo podpořeno 
183 projektů z 341.  Cel-
ková požadovaná částka 
všech 341 projektů byla 
37,4 mil Kč.  

Jan Krejčí
zástupce starosty 
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Celkem předložených projektů
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► 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

► Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz 

 fi nance, transparentní 

radnice (on-line zakázky), 

protikorupèní opatøení

Tuto oblast má na starosti:►



ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ14

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Celkem 1,4 milionu ko-
run dostanou mateřské 
a základní školy zřizované 
Městskou částí Praha 1, 
a to konkrétně na podpo-
ru volného času žáků ZŠ 
a nadstandardních aktivit 
dětí z MŠ. 

Radnice podpoří 
volnočasové aktivity dětí

Pestrá náplň volného času je stejně důležitá jako kvalitní výuka. 
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Do výběrového řízení bylo podáno 
celkem 88 žádostí – 72 ze ZŠ a 16 
z MŠ. Odborná výběrová komise pod-
pořila všech 16 žádostí podaných ma-
teřskými školami a 58 žádostí předlo-
žených základními školami.

„Rada závěry komise schválila, z če-
hož mám velkou radost. Praha 1 nemů-
že dětem nabídnout takové možnosti 
vyžití v přírodě a na velkých sportov-
ních plochách, jako je tomu například 
u okrajových městských částí. Proto 
klademe velký důraz na pestrost a kva-
litu volnočasových aktivit,“ vysvětlila 
radní Prahy 1 pro oblast školství Karo-
lina Polverini.

Mezi podpořenými projekty jsou 
například výtvarné, hudební a drama-
tické kroužky, aktivity zaměřené na 
poznávání přírody a zvířat, sportovní 
hry, návštěvy divadel, literární a jazy-
kové kroužky či různé formy neformál-
ní ochrany před drogovou závislostí 
a dalšími negativními jevy. Podrobnosti 
naleznete na www.praha1.cz v sekci 
Školství.

MŠ hlásí: Máme plno!
Zápisy do mateřských škol zřizova-

ných Městskou částí Praha 1 skonči-
ly a naše „mateřinky“ mají zaplněna 
všechna místa. Nejdůležitější zprávou 
je ale skutečnost, že všechny děti 
z Prahy 1, které splnily stanovená kri-
téria, byly přijaty. 

„Základním požadavkem bylo do-
sažení věku tří let k 31. srpnu 2012,“ 
vysvětlila radní pro oblast školství Ka-
rolina Polverini a dodala: „Jsem ráda, 
že se podařilo uspokojit zájem rodičů 

z naší městské části, a jsem také ráda, 
že je mohu ubezpečit, že o jejich děti 
bude velmi dobře postaráno. “

MŠ Opletalova tak přijala 20 dětí, 
Hellichova 33, Pštrossova 21, Mas-
ná 30, Národní 44, Letenská 25 
a Revoluční 32. 

A ještě důležitá informace pro rodi-
če, které chtějí využít prázdninového 
provozu: od 2. do 13. července bude 
v provozu MŠ Letenská a od 16. do 
31. července pak MŠ Masná. V srpnu 
bude všude zavřeno. 

M stská ást Praha 1 si vás dovoluje pozvat naM stská ást Praha 1 si vás dovoluje pozvat na

PROGRAM: PROGRAM: 
Výukové centrum jízdy na kole pod dohledem profesionálních instruktor

 | | Exhibice cyklistických závodník  | | Skákací hrad || Výtvarný kroužek pod vedením výtvarník  z Karlova mostu 
|| Loutkové divadlo || eský anima ní tým || Vystoupení d tí ze ZŠ Vodi kova – módní p ehlídka a koncert rockové skupin 

Masakrózní hustec || Historický šerm || Vystoupení kouzelníka || Ukázka práce dobrovolných 
hasi  a m stských strážník , …a ada dalších atrakcí a sout ží.

DETSKY 
DENDEN

KDY?KDY? VE STREDU 30. KVETNA OD 9 HODIN VE STREDU 30. KVETNA OD 9 HODIN  
KDE?KDE? SLOVANSKY OSTROV (ZOFIN) SLOVANSKY OSTROV (ZOFIN)

 Na nejúsp
šn

jšího 

ú
astníka všech sout

ží 

eká d
tské jízdní kolo od 

spole
nosti SPECIALIZED!!!

PRIJDTE SE POBAVIT,PRIJDTE SE POBAVIT,  PRIJDTE SI UZIT DETSKY DEN PRAHY 1!PRIJDTE SI UZIT DETSKY DEN PRAHY 1!



BEZPEČNOST 15

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:►

Řidiči se sžívají s pěší zónou 
Dolní polovina Václavského náměstí se stala od 2. dubna pěší zónou. Městská část 
Praha 1 se tímto krokem snažila zklidnit celé náměstí ve prospěch chodců před jeho 
následnou revitalizací. Jak se změna promítla do dopravy podle strážníků?

„Bohužel ani po měsíci 
od této změny nejsou někte-
ří řidiči schopni a ochotni 
respektovat nové dopravní 
značení a nový dopravní 
režim a neustále se snaží 
najíždět do oblastí, které již 
vozidlům nejsou přístupné. 
U těchto řidičů strážníkům 
nezbývá než jim připome-
nout povinnosti vyplývající 
ze silničního zákona a při-
mět je tak, aby respektovali 
dopravní značení. Pokud se 
jedná o mimopražské řidiče, 
ty se strážníci snaží nasmě-
rovat podle nového režimu 
na správnou cestu a spíše 
jim poradit do budoucna,“ 
odpovídá Miroslav Stejskal 
ředitel strážníků z Prahy 1.

Hlavní efekt změny do-
pravního značení je podle 

strážníků celkové zklidnění 
dopravy i v okolí Václavské-
ho náměstí. Podle nich byla 
naprostá většina průjezdů 
Václavským náměstím jen 
zkracováním si cesty nebo 
objížděním přetížené ma-
gistrály. 

„Režim zásobování i ne-
zbytné dopravní obslužnosti 
je dobře vyřešen, proto není 
důvod, aby si provozovatelé 
obchodní sítě nebo majite-
lé či uživatelé parkovacích 
míst stěžovali,“ doplňuje 
Stejskal.

Zřízení pěší zóny ve spod-
ní části Václavského ná-
městí je předzvěstí celkové 
kultivace tohoto prostoru. 
Náměstí nabude podobu 
příjemného městského bul-
váru. Podle starosty Měst-

ské části Praha 1 Oldřicha 
Lomeckého by mohla být 
tato vize – podložená kvalit-
ní studií – skutečností ještě 
v tomto volebním období. 
Obyvatelé Prahy 1 a její ná-
vštěvníci se mohou zatím 
těšit nejen z nové pěší zóny, 
ale také z akce Václavské 
náměstí bez aut, jež se opa-
kuje a „propůjčuje“ srdce 
města pouze pěším. 

Od 2. dubna platí podob-
ný režim, jako je na Václav-
ském náměstí, rovněž na 
Malém náměstí. 

„Velmi oceňuji nelehkou 
práci strážníků a policistů, 
kteří napomáhají v zažití no-
vých pravidel v každodenní 
službě,“ uvedl radní Prahy 1 
Ivan Solil. 

OKV MP, RED

Strážníci dohlížejí na dodržování nových pravidel i na Malém náměstí, kde rovněž vznikla pěší zóna. 
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KULTURA, SPORT16

Galerie zvou na zajímavé výstavy 
Tři velmi zajímavé výstavy jsou připraveny v květnu pro obyvatele a návštěvníky 
Prahy 1. Zvláštní pozornost je věnována dětskému divákovi. 

V Leica Gallery Prague 
ve Školské ulici č. 28 je od 
3. května do 28. října otevře-
na výstava Století české do-
kumentární fotografi e, která 
představí momentky z prů-
běhu dvacátého století. Chy-
bět nebudou fotografi e Jana 
Lukase o životě české komu-
nity exulantů v New Yorku, 
snímky Antonína Kratochví-
la o hledání domoviny těch, 

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

kteří museli opustit svůj 
domov, či fotografi e se soci-
ální tematikou z let 1920 až 
1950. Výstavu spolupořádá 
Městská část Praha 1. 

V galerii U Prstenu v Jilské 
č. 14  je až do 20. května 
otevřena retrospektivní vý-
stava Stanislav Holý a Studio 
Kamarád. Součástí výstavy 
jsou i fi lmové projekce: do-
kumenty, dětské kabarety 

a další pořady souvisící 
s oblíbeným dětským pás-
mem. 

Od 4. do 31. května lze 
zhlédnout výstavu Uměním 
ke svobodě, která je instalo-
vána v Domě u Kamenného 
zvonu na Staroměstském 
náměstí. Výstava přibližuje 
výsledky tvůrčí práce dětí 
z dětských domovů a další 
aktivity občanského sdruže-

ní Audabiac, které tuto zají-
mavou expozici připravilo. 

„Podobně jako kultivu-
jeme veřejná prostranství 
v Praze 1, snažíme se také 
kultivovat kulturní nabídku. 
Granty proto podporujeme 
nejen zavedené galerie, ale 
také ty, které se na kulturní 
scéně naší městské části 
teprve zabydlují,“ řekl radní 
Prahy 1 Pavol Škrak. 

Na Kampě se tančí i bubnuje
Nejen řadu zajímavých akcí, ale také pra-

videlný tréninkový program v klubovně na-
bízí Komunitní centrum Kampa. 

Pondělí: 
19.00–20.15 – Orientální/břišní tanec 
(začátečníci)
20.30–21.00 – Orientální/břišní tanec 
(pokročilí)

Úterý:      
20.00–22.00 – KCK Filmový klub 
– cca 1x za 14 dní

Středa:      
18.00–19.15 – Hathajóga 

Čtvrtek:      
18.00–19.30 – Africké bubny (začátečníci)

19.30–21.00 – Africké bubny (pokročilí)

Neděle:      
19.00–21.00 – Bubnování na djembe 

Ceník:
● Africké bubny čtvrtek 1 lekce / 170 Kč, 
   5 lekcí  / 800 Kč, 10 lekcí  / 1500 Kč
● Jóga 100 Kč / hodina
● KCK kino 40 Kč vstupné
● Ostatní ceny dohodou s lektory —
pololetní předplatné

Přihlášky u jednotlivých lektorů ve výuko-
vých hodinách.

Kompletní program na každý měsíc 
a další informace naleznete na 

www.kampa.eu!

V civilizovaných zemích patří k příjemně strávenému víkendu návštěva některé z galerií. 
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DOPRAVA 17

A zase to parkování...

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Jak jsem již psal, v po-
sledních měsících se na 
základě mého jednání – za 
přispění vedoucího Odbo-
ru dopravy Úřadu městské 
části a předsedy Dopravní 
komise Městské části Pra-
ha 1 – s řediteli obou poli-
cií, tedy jak městské, tak 
i státní, zintenzivnil tlak na 
řidiče, aby více respektovali 
dopravní značení, a to ze-
jména při parkování. Jedná 
se mimo jiné i o respektová-
ní tzv. modré zóny tedy o vy-
hrazená parkovací místa 
pro držitele parkovacích ka-
ret. Dokladem toho mohou 
být i čísla získaná ze statis-
tik Městské policie Prahy 1 
a Policie ČR. Jestliže policis-
té v běžných měsících řešili 
přibližně 3500 přestupků 
proti pravidlům parkování 
měsíčně, pak v měsíci říjnu 
to už bylo více než 8000 pře-
stupků, v listopadu téměř 
18 000 přestupků a v pro-
sinci 11 000 přestupků. Niž-
ší počet řešených přestupků 
příslušníky policie byl v pro-
sinci ovlivněn tím, že policie 
měla také jiné úkoly spojené 
s organizací příprav na osla-
vy konce roku. Podle před-
běžného vyhodnocení vede-
ním Městské policie Praha 1 
a Policie ČR, které působí 
na území naší městské čás-
ti, to v lednu, únoru a březnu 
2012 představuje opět přes 
13 000 řešených přestupků 
měsíčně. Je tedy zřejmé, že 
váha jejich úkolů se znovu 
přesouvá více do této kon-
fl iktní oblasti. Nejenže se 
více pokutují zjištěná po-
rušení pravidel parkování 
tzv. vložením předvolání za 
stěrač, ale mnohem více 
se využívají technické pro-
středky, a to jak odtahy, tak 
i nasazování botiček. I přes 
tuto intenzivní práci přísluš-
níků obou policií se situace 
v oblasti dodržování doprav-
ních předpisů při respek-
tování dopravního značení 
i respektování modré zóny 
určené pro rezidenty Prahy 1 
zlepšuje jen velmi mírně. 
A dovolím si podtrhnout vý-
raz velmi mírně. Podle sta-
tistik je na území naší měst-
ské části ve frekventovaném 
čase mezi 14.00 a 19.00 
spácháno průměrně až 
4500 dopravních přestupků 
v průběhu jediné hodiny. Je 

tedy zřejmé, že policie ne-
může být v každém okamži-
ku všude a je tu ještě široký 
prostor než budeme moci 
konstatovat výraznější zlep-
šení stavu. 

Také zásobování obcho-
dů, restaurací, hotelů a dal-
ších provozoven na území 
Městské části Praha 1 vy-
žaduje mimořádně zvýše-
ný dohled. Pro zásobování 
jsou především vyčleněny 
ranní hodiny od 6.00 hodin 
do 8.00, kdy je stání zá-
sobovacích aut umožněno 
i v místech určených rezi-
dentům. V současné době 
se připravuje k projednání 
prodloužení této doby do 
9.00. Stalo se však zvykem, 
že zásobující vozidla se po-
hybují v centru celý den, 
a opět parkují tam, kde se 
dá i nedá. Zejména jejich za-
jíždění na chodník, sice vozy 
s tonáží do 3,5 tuny, avšak 
zcela devastujícími dlažbu 
tzv. „pražskou mozaiku“, 
bude potřeba velmi přísně 
a bez kompromisu trestat. 
Toto není možné z naší stra-
ny trpět, a nemůže tedy zů-
stat jen u toho, že budeme 
takovému chování nečinně 
přihlížet. I těm, kteří na úze-
mí naší městské části pod-
nikají, musí přece záležet 
na tom, jak střed města vy-
padá. Je tedy nezbytné, aby 

si podnikatelé zásobování 
svých provozoven a podniků 
zorganizovali tak, aby nena-
rušovali chod města. A že to 
určitě jde, ukazují i zkuše-
nosti z jiných měst zejména 
v zahraničí. Lze ještě chápat 
zásobování rychle se ka-
zícími potravinami (samo-
zřejmě ne z chodníku), ale 
už zcela nepochopitelné je 
zásobování prodejen ostat-
ním zbožím nebo navážení 
hygienických prostředků do 
hotelů. Rád bych proto zno-
vu upozornil všechny, kteří 
se nebudou chovat v sou-
ladu s předpisy, že náš tlak 
nepoleví. Nepoleví do té 
doby, než se respektovanost 
vůči dopravním předpisům 
dostane nad únosnou míru. 
Jsem si vědom toho, že do-
sáhnout stoprocentní re-
spektovanosti nelze, a není 
to ani v žádném městě, už 
proto, že jsme lidé chybující 
a že mohou nastat situace, 
kdy porušení pravidel silnič-
ního provozu nemá zbytí. 
Ale také v takovém přípa-
dě musí každý počítat se 
spravedlivým postihem. Od 
městských strážníků i pří-
slušníků policie vyžaduji, 
aby při posuzování přestup-
ků proti silničním předpisům 
byli přísnější a nekompro-
misnější. Ve svém úsilí zjed-
nat pořádek v této oblasti 

dopravy nehodlám ustoupit 
do té doby, dokud se řidiči 
nenaučí dodržovat předpisy 
a dokud se nenaučí zejmé-
na slušnému chování vůči 
svému okolí. Zřejmě to však 
nepůjde bez zvýšené přís-
nosti, a tedy i bez bolesti. 
Často voláme po tom, aby 
se slušnost vrátila do našich 
vzájemných vztahů. Máme 
tady příležitost začít každý 
z nás sám u sebe.

Jiří Veselý
radní pro dopravu
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Kdo je přistižen, ten bývá odtažen...
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Radnice Prahy 1 se rozhodla vydat na válečnou stezku 
a vytěsnit automobily z dalších metrů čtverečních ulic 
v centru. Je uzavřena Jindřišská, z dolní části Václaváku se 
stala pěší zóna. ODS dlouhodobě prosazovala zklidnění 
Václavského náměstí a okolních ulic. Zajistili jsme zpra-
cování studií nové tváře Václavského náměstí, Jindřišské, 
Štěpánské i Opletalovy. Stávající rozhodnutí o zahájení 
operace však považujeme za vytržené z kontextu. Jedná 
se o velice vážnou věc. Vždy jsme se chtěli zbavit aut z po-
vrchu, ale zároveň jim nabídnout místa v podzemí a rozšířit 
chodníky na maximum. Vysadit do ulic nové stromy. Sou-
časný krok radnice, vytržený z celého kontextu, připomíná  
operaci srdce, kdy operatér již otevírá pacientův hrudník, 
ale anesteziolog ještě stále svačí v bufetu. Ano podporuje-
me radikální omezení automobilové dopravy v oblasti Vác-
lavského náměstí, ale nejprve chceme, aby vznikla mnoho 
let plánovaná podzemní garáž pro cílovou dopravu v tomto 

území.  Jsme přesvědčeni, že nyní se auta  pouze „přelejí“ 
do sousedních ulic a zvýší se v rámci tohoto „pokusu 
na lidech“ tlak na modrou zónu. Pokud je nám známo, 
v ulicích nepřibyl ani jeden strážník, který by vyžadoval 
respektování modré zóny a naopak neuvěřitelný počet 
strážníků váže dozor nad respektováním nového režimu. 
Trochu fraška? Ne? 

Administrativní změna dopravního režimu v dolní části 
Václaváku přináší jen větší míru nerespektování modré 
zóny v sousedních ulicích. O to složitější bude hledání  
místa k zaparkování. Co se nám příčí? Polovičaté řešení. 
Čeho chceme dosáhnout? Úplné realizace projektu, která 
přinese vyvážené řešení potřeb pro bydlící a podnikatele 
v centru Prahy a zároveň změní prostor Václaváku z ner-
vózní stoky na klidné náměstí. 

Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS 

ODS není autorem uzavírek v oblasti Václavského náměstí 

Rada městské části Prahy 1 slibuje ve svém programo-
vém prohlášení: „bez předcházející studie proveditelnosti, 
zajištění finančních prostředků, souhlasu podílejících se 
subjektů a veřejné diskuse nezadávat jakékoliv studie úprav 
veřejných prostranství, staveb nových objektů a podobně.“ 
Realita je jiná: Nikdo informoval občany, co radnice chystá 
nového pro Vrchlického sady, Kampu, Loretánskou zahradu 
či Střelecký ostrov! Tam se má za 90 milionů pokračovat 
v projektu, který občané kvůli masivnímu kácení kritizovali. 

Nebo snad plány doznaly nějakých změn? Není známo. Četli 
jste snad v časopise či na webu, že radnice vyzývá občany, 
aby se vyjádřili k zadání rekonstrukce Loretánské zahrady? 
Přitom vedení naší městské části už nechalo zpracovat další 
studii na vyklizený prostor u Lorety, aniž by zadání konzulto-
valo s komisemi pro životní prostředí a území rozvoj, natož 
představilo veřejnosti. 

Michaela Valentová, 
zastupitelka za SZ

Nerušit, tady se vládne

Od 1. dubna je zadávání výběrových 
řízení díky novému zákonu o veřej-
ných zakázkách z dílny Věcí veřejných 
výrazně transparentnější, zadavate-
lům ukládá jasné podmínky. A radnici 
Prahy 1 se přísně nastavené podmínky 
nezamlouvají. Jak jinak si vysvětlit, 
že v chvatném tempu stihla Rada MČ 
vypsat v posledních dvou březnových 

týdnech výběrová řízení za téměř půl 
miliardy korun? Novostavba pro bydlení 
se zvláštním účelem - za 190 milionů. 
Rekonstrukce severní části Střelecké-
ho ostrova - 90 milionů. Rekonstrukce 
v Hybernské, Nerudově a Navrátilově 
- 90 milionů. Rekonstrukce v Truhlář-
ské - 45 milionů. Apod. Horentní sumy 
vůbec neprošly zastupitelstvem, dokon-

ce ani Finančním výborem (což je nad 
určitou hranicí povinností Rady!).

Přitom u stavebních prací Rada ne-
předpokládá realizaci během jednoho 
rozpočtového období, nýbrž realizaci 
postupnou, s ohledem na aktuální fi -
nanční možnosti městské části. Nejsou 
ani součástí rozpočtu. Tak proč ten 
spěch? 

Rada Prahy 1: Výběrová řízení za půl miliardy ve 14 dnech
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VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU – 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – PŘIPRAVIL 
NOVINKU. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI 
NECHAT ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ EMAILOVÉ 
SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 

CHCETE MĚSÍČNÍK 
ZASÍLAT EMAILEM? 

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA ADRESU: ÚŘAD MČ PRAHA 1, 
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, VODIČKOVA 18, 115 68 PRAHA 1 

VĚŘÍME, ŽE TUTO SLUŽBU PŘIVÍTÁTE A ČTENÍ MĚSÍČNÍKU 
SI UŽIJETE TAKÉ VE FORMÁTU PDF!

▼ INZERCE
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Přispějte SOS dětským vesničkám!

Kasička pro všechna otevřená srdce. 
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„Jsem velmi rád, že můžeme touto 
cestou přispět k tomu, aby opuštěné 
děti mohly vyrůstat v prostředí, které 
jim nabídne pocit štěstí, lásku a po-
rozumění,“ prohlásil starosta Oldřich 
Lomecký, který byl také prvním dár-
cem, který do kasičky vhodil peníze.

Osm tisíc dětí u nás vyrůstá bez ro-
dičů. SOS dětské vesničky se v sou-
časnosti nacházejí v Brně, Karlových 
Varech a ve Chvalčově. Pětadvacet 
pěstounek v nich pečuje o 108 dětí. 
K dispozici jim je také specializovaný 
tým pedagogů a psychologů.

Velkým pozitivem vesniček je to, že 
se dokážou postarat o celé souroze-
necké skupiny, které by jinak byly roz-
děleny do různých dětských domovů.

Kromě zmíněné kasičky ve Vodič-
kově 18 lze posílat fi nanční příspěvky 
na účet 120 777 711/0300 anebo 
zasílat dárcovské sms ve tvaru DMS 
VESNICKY na číslo 87 777.

Více informací naleznete na www.
sos-vesnicky.cz

V informačním centru 
radnice ve Vodičkově ulici 
byla umístěna kasička, do 
které lze vhazovat peníze 
na podporu SOS dětských 
vesniček, jejichž cílem je 
vytvářet dětem bez ro-
dičovské péče náhradní 
rodinné prostředí.

Český rozhlas Regina 92,6 FM 
přináší Pražanům nové pořady

Pro všechny, kteří se zají-
mají o tajemná místa a his-
torii naší metropole, nachys-
tal Český rozhlas Regina 
na každou neděli od 19.15 
nový pořad Temná Praha, 
který dokumentární formou 
představuje místa a objekty 
s pohnutou historií. Začíná 
se příběhy z 20. století a po-
kračuje dále proti proudu 
času. Posluchači se tak do-
zví o Sekyrárně v Pankrácké 
věznici, atentátu na Aloise 
Rašína v domě v Žitné ulici, 
pokusu o atentát na Staro-
městském náměstí v roce 
1990 či zahrádkářské kolo-

nii v Suchdole, kde se v roce 
1976 zřítilo letadlo. Pořad 
Temná Praha vzniká ve spo-
lupráci s PIS, Muzem HMP 
a historiky. Dále pak každou 
neděli od 21.15 můžete po-
slouchat další novinku – po-
řad Za oponou. V něm hereč-
ka a moderátorka Michaela 
Dolinová mapuje pražskou 
divadelní scénu. V každém 
díle se dozvíte o právě pro-
běhlých i chystaných pre-
miérách a chybět nebudou 
ani rozhovory s osobnostmi 
divadelního světa. Nalaďte 
si i Vy nedělní rozhlasové no-
vinky na 92,6 FM.
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Hasiči radí: bezpečné prázdniny
Milí čtenáři,

s blížícím se časem prázdnin dospěl 
ke svému závěru seriál, v kterém jsme 
se vám snažili v průběhu jednotlivých 
ročních období přinést informace a ze-
jména rady z oblasti požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva. Naše posled-
ní dva články, Bezpečné prázdniny 
a Bezpečná dovolená, budeme věno-
vat tématu bezpečnostních rizik, která 
s sebou přináší nástup teplého počasí 
v jarním, a především letním období, 
doby dovolených a prázdnin spojené 
často s činnostmi vedoucími ke vzniku 
požárů, ale také úrazů, utonutí apod. 
Zmíníme se rovněž o rizicích spojených 
se zahraničními dovolenými v seizmic-
ky neklidných oblastech (nebezpečí 
zemětřesení, tsunami …) a zcela na 
závěr si zopakujeme i několik základ-
ních pravidel, na která bychom neměli 
zapomenout při odjezdu na dovolenou.

Dnešní téma zahájíme pravidly platný-
mi pro rozdělávání ohňů v přírodě. Zde 
mějme na paměti tyto zásady:
● Pečlivě zvážíme výběr místa (dostatek 
vody pro následné uhašení; nevhodné 
v blízkosti stohů slámy, dozrávajícího obi-
lí, strnišť a sen, ve vysoké trávě apod.).
● Oheň nesmíme rozdělávat v lese (s vý-
jimkou míst ve vyhrazeném tábořišti)
● Vzdálenost ohniště od lesního pozem-
ku musí být nejméně 50 m
● Oheň nerozděláváme při extrémním 
počasí (silný vítr, extrémní sucho).
● Ohniště izolujeme od okolního pro-
středí (vyhloubením prohlubně, kameny 
nebo pískem).
● Nerozděláváme zbytečně velký oheň 
s vysokými plameny; k jeho rozhoření 
nepoužíváme nikdy takové hořlavé látky, 
jako jsou benzín, nafta apod.
● Sedíme vždy v bezpečné vzdálenosti 
od ohniště, oheň nikdy nepřeskakujeme 
(nebezpečí vznícení šatů a popálení).
● Ohniště nepřetržitě střežíme a opouš-
tíme až po úplném vyhasnutí ohně (za-
lijeme vodou nebo zasypeme zeminou); 
přesvědčíme se, že nehrozí jeho samo-
volné vznícení (při odchodu se z ohniště 
nesmí kouřit a popel i půda pod ohniš-
těm musí být chladná).

V případě, že dojde k popálení (I. stup-
ně), zraněné místo chladíme vodou (nej-
lépe tekoucí nebo chladivými obklady) do 
odeznění bolesti, neobvazujeme a neoše-
třujeme žádnými mastmi, tuky, zásypy.

Horké letní dny bývají často doprováze-
ny bouřkami. Pokud nás bouřka oprav-
du zastihne:
● Přerušíme právě vykonávanou činnost 
a vyhledáme spolehlivý úkryt.
● Ve městě se snažíme ukrýt nejlépe 
ve velkých budovách s ocelovou či žele-
zobetonovou konstrukcí a ve stavbách 
s hromosvodem.
● Uvnitř budov se zdržujeme na suchém 

místě, dále od vodovodu, kamen, elekt-
rospotřebičů, zásuvek a telefonu; zavře-
me okna, vypneme televizor, PC a další 
přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
● V přírodě nezůstáváme na kopcích 
a holých pláních, neschováváme se pod 
osamělými stromy či převisy nízkých 
skal; na otevřeném prostranství se sna-
žíme přečkat bouři v podřepu s nohama 
u sebe.

Při zasažení osoby bleskem voláme 
vždy zdravotnickou záchrannou službu 
(155) a do jejího příjezdu se snažíme 
poskytnout první pomoc:
● Zkontrolujeme stav vědomí – pokud 
postižený nereaguje (na oslovení, zatře-
sení), zakloníme mu hlavu a zdvihneme 
bradu (uvolníme tak dýchací cesty).
● Pokud postižený dýchá normálně, pra-
videlně, ponecháme ho v poloze, v kte-
ré se nachází.
● Pokud postižený nedýchá nebo nedý-
chá normálně, zahájíme resuscitaci – 
stlačováním hrudníku – uprostřed hrud-
níku do hloubky 5-6 cm, 100x za minutu
● Zajistíme tepelný komfort.

Také při koupání bychom neměli pod-
ceňovat možná nebezpečí:
● Před vstupem do vody se osmělíme, 
náhlé ochlazení organismu může vést 
ke kolapsu a utonutí.
● Nikdy neskáčeme do neznámých vod, 
hrozí poranění páteře, které může vést 
k ochrnutí nebo smrti; pozor též na jezy, 
pod kterými se tvoří víry.
● Nepřeceňujeme své síly; také svalová 
křeč může postihnout každého.
● Dáváme pozor na lodě a vodní skútry, 
neplaveme v jejich dráze.
● Nezapomeneme také na to, že alko-
hol ke koupání nepatří.

Staneme-li se svědky tonutí, poskyt-
neme postiženému po vytažení na 
břeh do příjezdu zdravotnické zá-
chranné služby první pomoc:
● Pokud postižený reaguje (na oslove-
ní, zatřesení), sledujeme nadále jeho 
stav a bráníme podchlazení (izolační 
podložka, deka, izotermická fólie).
● Pokud postižený nereaguje, zakloní-
me mu hlavu a zdvihneme bradu (uvol-
níme tak dýchací cesty) a zkontroluje-
me dýchání.
● V případě, že postižený normálně 
pravidelně dýchá, uložíme ho do polo-
hy na boku a bráníme podchlazení
● Pokud postižený nedýchá nebo ne-
dýchá normálně, zahájíme resuscitaci 
– 5 umělými vdechy a dále pokraču-
jeme v poměru 30 stlačení hrudníku: 
2 vdechy při frekvenci stlačování 100x 
za minutu.

Více informací k první pomoci 
např. na webových stránkách www.
zachranny-kruh.cz (menu: pomoc 
– záchrana života), www.zpmvcr.cz 
(menu: pojištěnci/průvodce preven-
tivní péčí ZP MV/první pomoc).

Teplé letní počasí a prázdninové 
volno vyzývá především děti kromě 
koupání také k provozování nejrůz-
nějších venkovních aktivit. Mnoho 
z nich končí často úrazem. Typicky 
letními úrazy jsou především u men-
ších dětí pády z prolézaček, u větších 
dominují pády z kola. V posledních 
letech přibyly také úrazy z jízdy na ko-
lečkových bruslích a po pádu z koně. 
K našemu pravidelnému závěru se 
rčením „štěstí přeje připraveným“ 
dnes proto ještě přidáváme, že „opa-
trnosti nikdy nezbývá“.

Hasiči jsou samozřejmě připraveni zasahovat také v přírodě. 
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Jak na výměnu oken 
v památkové zóně

Na tuto problematiku jsme se dotázali 
Jakuba Janošíka ze společnosti JANOŠÍK 
OKNA-DVEŘE, českého výrobce a doda-
vatele těchto oken. Měl by o nich vědět 
prakticky vše, protože první špaletové 
okno vyrobili u Janošíků v roce 1926 
a v Praze řeší výměny oken denně.

Co předchází samotné výměně oken 
v historických objektech?

Úřady památkové péče většinou trvají 
na přesných replikách původních oken. 
Vzhledem k tomu, že předešlé genera-
ce nám zanechaly mnoho variant kon-
strukčních provedení, je potřeba si ne-
chat od výrobce zkreslit výkresy nových 
oken. Ty navrhneme tak, aby byla totož-
ná s okny původními. Výkresy jsou pak 
součásti žádosti o výměnu oken.

Co všechno musí obsahovat žádost 
o výměnu oken?

Kromě zmiňovaných výkresů se 
dokládá fotodokumentace a souhlas 
vlastníka nebo společenství vlastníků 
bytových jednotek. Doporučuji požádat 

i o povolení eurooken do vnitrobloku, 
které jsou cenově výhodnější variantou 
a v této části domu jsou často akcepto-
vána.

V čem jsou hlavní přednosti nových 
oken?

Zchátralá stará okna nahradí hlad-
ké linie a z estetického hlediska změní 
eleganci celého bytu i domu navenek. 
U novodobých špaletových oken jde 
především o izolační vlastnosti, ty jsou 
srovnatelné s moderními eurookny a vý-
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razně šetří náklady na vytápění. V ruš-
ných oblastech jsou významné taktéž 
zvukově-izolační vlastností. 

Jak výměna oken probíhá?
Vše záleží na přání klienta. Někdy po-

žaduje jen montáž nových oken, jindy si 
přeje výměnu provést na klíč, tedy vyří-
dit povolení na památkovém úřadu, pů-
vodní okna vybourat a zlikvidovat včet-
ně vzniklé suti, nová okna namontovat, 
zednicky zapravit a všechno uklidit, tak 
aby se nemusel o nic starat.

Úřady památkové péče většinou trvají na přesných replikách původních oken. 

Špaletová okna se stala ne-
odmyslitelnou součástí his-
torických budov a dnes spo-
lečně s nimi tvoří zlatý fond 
české architektury. Co když 
ale původní okna dosloužila? 
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Územní a časový harmonogram deratizace Prahy 1 
PRAHA 1 – JARO 
► 1. 4. – 30. 4. 2012 

Národní třída+okolí stavby, Vrchlického sady, Čelakovské-
ho sady, Krannerova kašna, Palachovo nám.+okolí, metro 
Malostranská+okolí, park u Jelení ulice, podchod mezi Čela-
kovského sady a městskou částí Praha 2, Statní opera-zeleň, 
plochy u nové budovy Národního muzea. 
► 1. 5. – 31. 5. 2012 

Václavské nám., Těšnov, Františkánská zahrada, Staro-
městské nám., přilehlé okolí+radnice, HS Rytířská, park pod 
a nad Královským letohrádkem, Zítkovy sady, park Holubička, 
Senovážné nám.+okolí, Růžový sad, Nebozízek, Dušní+okolí.
► 1. 6. – 6. 6. 2012 

Okolí Masarykovo nádraží, Klárov, Černínská zahrada, 
nám. Republiky+okolí, Na Poříčí, Na Florenci+okolí, Na Pří-
kopě, nemocnice U milosrdných sester – zahrada, Na Fran-
tišku-park, Ladeburská zahrada, Lobkowitzká zahrada, Malá 
Strana-zelené plochy. 

  
PRAHA 1 – PODZIM 
► 23. 8. – 31. 8. 2012 

Kosárkovo nábřeží, Slovanský ostrov+Žofín, Střelecký os-
trov, Kampa, Chotkovy sady+okolí,Chotkova, Petřín, U Lužic-
kého semináře park, Hradčany+Loretánské nám. 
► 1. 9. – 30. 9. 2012 

Lannovo nábřeží, Dvořákovo nábřeží, Nábřeží L. Svobody, 
Nábřeží E. Beneše, pod Zámeckými schody, Újezd+okolí, za-
hrada na Valech, Rajská zahrada, budovy magistrátu, Alšovo 
nábřeží, Mariánské náměstí+okolí, okolí Národního divadla, 
Opletalova+okolí, Smetanovo nábřeží. 

► 1. 10. – 31. 10. 2012 
Krannerova kašna, Václavské náměstí, Čelakovského sady

+podchod na Prahu 2, Vrchlického sady,Těšnov, Národní tří-
da, metro Malostranská+okolí, Malá Strana včetně zelených 
ploch, podchod a okolí u st.Opery, Smetanovo nábřeží, Klárov. 

  
Další lokality Prahy 1 dle aktuálního stavu a hlášení HS a OŽP. 

Opakovaná deratizace v místech se zjištěným vysokým výskytem. 
  

HARMONOGRAM DERATIZACE STOKOVÉ SÍTĚ 
HL. M. PRAHY V ROCE 2012 PROVÁDĚNÉ PVK A.S. 
► 2. 4. – 6. 4. 2012 

Národní třída - okolí přestavby metra, sady a parky Praha 1 
► 16. 4. – 20. 4. 2012 

Malostranské náměstí, Palachovo náměstí, Jelení 
► 7. 5. – 11. 5. 2012 

Petřín, Staroměstské náměstí 
► 21. 5. – 25. 5. 2012 

Václavské náměstí po Senovážné náměstí 
► 4. 6. – 8. 6. 2012 

Klárov, Florenc, Na Františku 
► 25. 6. – 29. 6. 2012 

okolí Masarykova a Hlavního nádraží 
► 3. 9. – 7. 9. 2012 

ostrovy Prahy 1 a nábřeží 
► 17. 9. – 21. 9. 2012 

Újezd a okolí, Mariánské náměstí, Opletalova a okolí 
► 1. 10. – 31. 10. 2012 

Opakované kontroly problematických lokalit se zvýšeným výsky-
tem hlodavců lokality dle pokynů HS a odborů životního prostředí. 

Co je Mezinárodní den rodiny?
Mezinárodní den rodiny 

(MDR) vznikl v roce 1993, 
kdy jej poprvé vyhlásila 
Organizace spojených ná-
rodů, aby zdůraznila vý-
znam, který mezinárodní 
komunita přikládá rodině 
jako základu společnosti. 
Den má sloužit k podnícení 
zájmu o celosvětové pro-
blémy a témata týkající se 
rodin a připoutat k nim po-
zornost. 15. květen je proto 
příležitostí pro vlády všech 
zemí světa, ale i pro občan-
ská sdružení a jiné nevlád-
ní organizace či pro jed-
notlivce, aby projevili svoji 
podporu instituci rodiny. 

Rodina je bezesporu zá-
kladní jednotkou společnos-
ti, klíčovou pro blaho všech 
jejích členů. Její podoba 
i funkce se ovšem v průbě-
hu staletí měnily a mění se 
dodnes. Zprvu plnila rodi-
na zejména ekonomickou 
funkci, tedy zajišťovala pře-
žití jejích členů, a manžel-
ství - jako její počátek - byla 
uzavírána zejména podle 
majetkového klíče. Širší ro-
dina, která často spojovala 
dvě generace či zahrnovala 
strýce, tety a jiné příbuzen-
stvo, se postupně zmenšo-

vala až do podoby nukleární 
rodiny skládající se pouze 
z rodičů a jejich dětí.

20. století přineslo insti-
tuci rodiny mnoho dalších 
změn. Ženy se začaly více 
zapojovat do veřejného ži-
vota a vstupovat do zaměst-
nání (částečně v důsledku 
dvou světových válek), a tím 
se také měnilo jejich posta-
vení ve společnosti i jejich 
rodinná role. Velký zlom 
představovalo objevení mo-
derních metod antikoncep-
ce, díky nimž se založení 
rodiny stávalo čím dál více 
plánovaným rozhodnutím. 
Transformující se ekonomic-
ké, politické i společenské 
procesy dostávají rodiny 
v novém tisíciletí pod stá-
le větší tlak. Stoupá počet 
neúplných rodin a rozvodů, 
mnozí mladí lidé raději žijí 
zcela samostatně (fenomén 
singles) nebo se rozhodnou 
nevstupovat do manželství - 
netvoří tedy rodinu v tradič-
ním slova smyslu a žijí tak-
zvaně „na hromádce“.

Koncert: 20. května 
K zabezpečení pocitu 

bezpečí, který je jedním 
z nejdůležitějších životních 

jistot v průběhu celého ži-
vota přispívají svou činností 
i všichni příslušníci Armády 
České republiky. 

Při příležitosti Dne rodin 
se od roku 2009 realizu-
je projekt šesti koncertů 
Ústřední hudby Armády 
České republiky se sólisty 
naší populární scény. Kon-
certy jsou pořádány jako 
poděkování Armády České 
republiky všem rodinným 
příslušníkům vojáků, kteří 
slouží v zahraničních mi-
sích, vojenským veterá-

nům, vojákům v činné služ-
bě a též široké veřejnosti. 

 V Praze se koncert usku-
teční 20. května od 18 ho-
din v dolní části Václavské-
ho náměstí. S orchestrem 
ÚH AČR vystoupí tito sólis-
té: Dascha, Filip Gondolán, 
Sestry Havelkovi, Karolína 
Žmolíková, Jurij Kruglov 
(sólista St. opery Praha), 
Vladimíra Patáková (sólist-
ka ÚH AČR) a Ludmila Bu-
dínská (housle). Program 
bude konferovat Václav 
Žmolík.  
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Rodina je základ státu. 



MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1,
Tel.: 257 409 123, 
info@malostranska-beseda.cz, 
www.malostranska-beseda.cz

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – KVĚTEN 2012

Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
Rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska-beseda.cz, 257 409 123

1. 5. úterý Million Dollar Mercedes Band  Ma-
drid (SPA) / host: Robert Nebřenský 20:30

2. 5. středa Folkový večer skupiny Devítka 20:30

3. 5. čtvrtek Yo Yo Band 20:30

4. 5. pátek Krausberry 20:30

5. 5. sobota Vzpomínka na Karla Velebného 19:30

6. 5. neděle

Taneční odpoledne 
pro starší a pokročilé 15:00

Vlasta Redl 20:00

7. 5. pondělí klub zadán –

8. 5. úterý Sky Band + Víko 19:30

9. 5. středa 7 pádů Honzy Dědka: Vladivojna La 
Chia, Kryštof Hádek a Roman Vojtek 20:00

10. 5. čtvrtek Bůhví 20:30

11. 5. pátek Bluesberry 20:30

12. 5. sobota Barování se Sandrou Novákovou 20:00

13. 5. neděle Taneční odpoledne 
pro starší a pokročilé 15:00

14. 5. pondělí Petr Kalandra Memory Band & Zuzana 
Michnová a Oskar Petr – křest 2CD 20:30

15. 5. úterý Žalman & Spol. 20:30

16. 5. středa Jan Spálený & ASPM 20:30

17. 5. čtvrtek klub zadán –

18. 5. pátek Benefi ční koncert pro YMCA 18:30

19. 5. sobota Erika Fečová 20:30

20. 5. neděle

Taneční odpoledne 
pro starší a pokročilé 15:00

Sekvoj + Kantoři 20:00

21. 5. pondělí Originální pražský synkopický 
orchestr 20:00

22. 5. úterý Poletíme? 20:30

23. 5. středa Vladimír Mišík & Etc... 20:30

24. 5. čtvrtek Lili Marlene 20:30

25. 5. pátek Dan McCafferty (Nazareth) 20:30

26. 5. sobota B.lues 20:30

27. 5. neděle

Taneční odpoledne 
pro starší a pokročilé 15:00

Divadelní spolek La’my: Dva ubohý 
Rumuni, co uměj polsky + BitMap Trio 19:00

28. 5. pondělí Nasycen + Rubiano 20:30

29. 5. úterý Olympic Retro BEST OF 20:30

30. 5. středa Potlach: Pacifi k + Stařenky 20:00

31. 5. čtvrtek zavřeno 
– příprava Fringe Festival 2012 –
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NICM poradí studentům, kam jet v létě
Letní prázdniny se blíží a Ty možná 

stále nevíš, jak naložit s volnými dny. 
Běžné brigády, co jsou u nás v České 
republice dostupné, Ti přijdou oby-
čejné, nudné nebo špatně placené. 
Takže vyvstává otázka, co budeš dě-
lat? Stav se k nám do Národního in-
formačního centra pro mládež (NICM) 
a my ti poradíme.

Samozřejmě Ti dáme tipy, kde pra-
covat a dobrovolničit v tuzemsku, ale 
taky můžeš vyjet do zahraničí! Exis-
tuje řada možností: jazykové kurzy, 
studium na nějaké zahraniční škole, 
brigády nebo různé dobrovolnické 
projekty. U nás v NICM ti poskytne-
me takové informace, aby ses mohl 
rozhodnout, jaký je pro tebe nej-
vhodnější způsob strávení letních 
prázdnin, a nasměrujeme tě na dál, 
kam budeš potřebovat. Pokud si nic 
z toho nevybereš, tak u nás můžeš 
alespoň na bezplatný internet, pokud 
se prokážeš nějakým studentským 
průkazem, vyřídit si ISIC/Alive kar-
tu, tisknout, kopírovat a skenovat za 
malý poplatek či si koupit přihlášku 
na SŠ/VOŠ/VŠ. Fotíš, kreslíš nebo se 
realizuješ jiným uměleckým způso-
bem a nemůžeš sehnat prostory pro 
uspořádání výstavy? V NICM můžeš 

svá díla prezentovat bezplatně – za-
jistíme zde expozici tvých výtvorů. 
Nebo jsi navštívil nějakou zajímavou 

zemi a chtěl bys o tom povyprávět? 
Půjčíme ti prostory k přednáškám, 
besedám nebo promítání.

NICM sídlí v ulici Na Poříčí 1035/4, otevírací doba: PO–ČT 11–17 hod., PÁ 11–16 hod.
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