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OBSAH 3EDITORIAL

Milí čtenáři,
moderní člověk je zahrnován 

informacemi v takové míře, že je v té 
záplavě často není schopen správně 
vyhodnocovat. Zprávy, analýzy, komen-
táře se na nás valí opravdu ze všech 
stran a soudný konzument musí mít 
nějaký klíč k tomu, jak oddělit zrno od 
plev. 

Docela dobrým klíčem je podle mého 
názoru preference regionální tematiky. 
Kdo se aktivně zajímá o problémy své 
městské části či obce, kde bydlí a žije, 
určitě přivítá raději informace z jednání 
„svého“ zastupitelstva než zprávu, že 
senátoři vyrazili zkoumat parlamentní 
systém na Tichomořských ostrovech. 
Je pochopitelně nesmyslem ignorovat 
„velké“ zprávy, nicméně zároveň není 
nutné nechat se jimi zcela zahltit.

V Praze 1 se dozvídáme o rozhod-
nutích radnice, ale také o mnoha 
kulturních a společenských akcích či 
nejrůznějších událostech z řady zdrojů. 
Kromě klasického webu a radniční-
ho měsíčníku rovněž z Facebooku 
a internetové televize. Ta je opravdu 
naší chloubou. Tušili jste například, že 
ji sleduje také několik lidí v Saúdské 
Arábii? 

Když už píši o regionální problemati-
ce, dovolte mi, abych přidal ještě jednu 
úvahu. Téměř každý den se z médií 
dozvídáme, že ČR nemá s EU úplně 
ideální vztahy, Češi jsou označováni za 
euroskeptiky apod. Proti těmto faktům 
či tvrzením stojí spolupráce regionů – 
například ze zkušeností v naší městské 
části jednoznačně vyplývá, že spoluprá-
ce s partnerskými zahraničními regiony 
je výtečná. 

Přeji vám příjemné prožití února 
a těším se na shledanou s vámi při 
jedné typické regionální akci – Malo-
stranském masopustu!

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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UDÁLOSTI    5
Od konce října loňského roku do letošního 
jara probíhají rekonstrukce komunikací na 
Starém Městě. Konkrétně se to týká ulic 
Karlova, Husova, Jilská a Liliová. Praha 1 
do těchto prací investuje 22 milionů korun.

ROZHOVOR    6–7
Fotograf Petr Našic je nejen kmenový fotograf 
radničního měsíčníku, ale také světoběžník. 
Jeho fotografi cké umění oceňují osobnosti me-
zinárodního formátu – například známý režisér 
Emir Kusturica. 

TÉMA    8–9
Nejen „klasika“ v podobě radničního mě-
síčníku a webu, ale také Facebook, a hlavně 
internetová televize – to jsou hlavní komuni-
kační kanály, které informují o dění v první 
městské části. 

HASIČI RADÍ 20
Tentokrát se poradna týká ukrytí při úniku 
nebezpečných látek a katastrofách. V Praze 
se v současné době nachází necelých 800 
funkčních stálých úkrytů s kapacitou zhruba 
116 tisíc osob.

POZVÁNKA NA PLES 22
Reprezentační ples Prahy 1 se letos uskuteční 
30. března na tradičním místě – v Paláci Žofín 
na Slovanském ostrově. Přijďte se vkusně 
pobavit na tradiční akci, která je vždy ozdobou 
plesové sezony!

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Hana Hegerová 
má čestné občanství 

Krátce

Čestnou občankou Prahy 1 se stala známá šansoniérka 
Hana Hegerová. Udělení čestného občanství projednali 
24. ledna zastupitelé první městské části. 

„Návrh samozřejmě nejprve předjed-
nala komise pro občanské záležitosti, 
udělování čestného občanství a Ceny 
Prahy 1 a rada městské části,“ řekl sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, podle 
něhož by se udělování čestného ob-
čanství a dalšího ocenění – Ceny Pra-
hy 1 – nemělo ani v budoucnu stát něja-

kou formalitou, obvyklou záležitostí. „Tato 
ocenění by měly dostávat pouze sku-
tečné osobnosti, které mají úzký vztah 
k Praze 1,“ zdůraznil Lomecký. Hana He-
gerová je navzdory ukončené kariéře stá-
le jednou z nejoblíbenějších tuzemských 
zpěvaček, přičemž bydlí přímo v centru 
metropole, na Staroměstském náměstí. 

Svoz objemného odpadu
Již od tohoto měsíce by mohlo 

dojít k obnovení úterních svozů 
ze tří stanovišť velkoobjemových 
kontejnerů. Předběžně se přitom 
počítá také se dvěma víkendový-
mi svozy z tradičních devatenácti 
stanovišť, a to na konci března 
a května. 

Přesný harmonogram organi-
zace svozu objemného odpadu  
bude jako obvykle zveřejněn na 
webových stránkách MČ Praha 1 
– v rubrice Čistota a životní pro-
středí nebo v aktualitách odboru 
životního prostředí.

Výsuvný sloupek
Kvůli omezení vjezdu vozidel 

do parku Kampa byl od 1. února 
uveden do provozu systém výsuv-
ného sloupku u vjezdu do parku, 
a to ve směru od Lichtenštejnské-
ho paláce a náměstí Na Kampě. 

Bezkontaktní karty nutné k vjez-
du jsou vydávány v pondělí a ve 
středu oprávněným žadatelům 
po složení vratné zálohy a mani-
pulačního poplatku, a to v odboru 
životního prostředí radnice Pra-
hy 1 ve Vodičkově ulici (kancelář 
č. 420). Návod na obsluhu zaříze-
ní obdrží žadatelé společně s bez-
kontaktní kartou.

Bezdomovci dále uklízejí 
Také letos probíhá projekt „Na-

bídka práce pro osoby bez přístře-
ší na území MČ Praha 1“, který již 
od roku 2008 nabízí bezdomov-
cům možnost výdělku za úklid ve-
řejných prostranství. 

„Lidé bez přístřeší mají o úklid 
velký zájem. Každý účastník pro-
jektu si za kvalitně odvedenou 
práci vydělá padesát korun za 
hodinu, přičemž úklid probíhá ve 
třech dvouhodinových cyklech 
denně,“ uvedl starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký, který mimo jiné 
odpovídá i za sociální oblast. 

Městská část letos na projekt 
vyčlenila ze svého rozpočtu část-
ku 600 000 korun. 

„Občanky“ bez problémů 
Bez jakýchkoli problémů pro-

bíhá v Praze 1 vydávání nových 
elektronických občanských průka-
zů. Hned první pracovní den, kdy 
bylo možné o nový typ průkazu za-
žádat – tedy 2. ledna 2012 –, od-
dělení osobních dokladů na radni-
ci Prahy 1 odbavilo 58 žádostí.

Lze však očekávat nárůst kaž-
dodenní agendy. O občanský prů-
kaz si totiž lze zažádat kdekoli, 
a tak se předpokládá, že v Pra-
ze 1 o něj budou žádat i ti, kteří 
zde nebydlí. 
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Hana Hegerová oslovuje poetickými písněmi starší i mladší posluchače. 
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Zlatý kříž se znovu zablyští 
Zlatý kříž se opět 
zablyští letos na 
jaře – poté co 
skončí půlroční re-
vitalizace ulic Kar-
lova, Husova, Jilská 
a Liliová na Starém 
Městě. Praha 1 do 
oprav této oblasti 
investuje celkem 
22 milionů korun. 

„Chodníky a vozovky v cen-
tru Prahy 1 jsou každý den 
vystavovány obrovské zátě-
ži, a tak není divu, že jsou 
na některých místech silně 
poškozeny,“ uvedl starosta 
první městské části Oldřich 
Lomecký. 

Uvedené ulice se v rámci 
revitalizace dočkají přede-
vším nové dlažby, ale dochá-
zí také k výškovým úpravám 
stávajících povrchových prv-
ků inženýrských sítí, úpravám 
dopravního značení atd. 

V Karlově ulici jde o zvýše-
ní úrovně vozovky a chodní-
ku, výškové úpravy chodníků 
s obrubníky, výškové úpravy 
stávajících povrchových prv-
ků inženýrských sítí, zrušení 
třístupňových prahů, vybudo-
vání dvoustupňových prahů, 
osazení kamenných patníků, 
úpravu dopravního značení 
atd.

V Husově ulici se změny 
týkají předláždění s částeč-
nými výškovými korekcemi, 
výškových úprav chodní-
ků a obrubníků, výškových 
úprav stávajících povrcho-

vých prvků inženýrských sítí, 
zrušení třístupňového prahu 
do Jalovcové ulice a vybudo-
vání nového dvoustupňového 
prahu, úprav dopravního zna-
čení atd.

V Liliové ulici probíhá zvý-
šení úrovně vozovky, výšková 
úprava chodníků s obrubní-
ky, výškové úpravy stávajících 
povrchových prvků inženýr-
ských sítí, zrušení třístupňo-
vého prahu se žlaby směrem 
ke Karlově ulici, vybudování 
nového třístupňového prahu 
ve směru do Anenské a úpra-
va dopravního značení.

V Jilské ulici jde také o zvý-
šení úrovně vozovky a chodní-
ků, tvarovou úpravu chodníků 
a obrubníků, výškové úpravy 
stávajících povrchových prv-
ků inženýrských sítí, vybudo-
vání čtyř třístupňových prahů, 
celkovou úpravu náměstíčka 
na rohu Jilské a Zlaté – vybu-

Nepovolená reklama postupně mizí
Už jen zhruba čtvrtina 

nepovolených velkoformáto-
vých reklam hyzdí centrum 
metropole. Městské části 
Praha 1 se vyplácí nekom-
promisní postup vůči tomu-
to jevu. 

„Těm, kteří takovéto ne-
povolené reklamy v centru 
umisťují, velmi dlouho – pro 
mne z nepochopitelného 
důvodu – procházela fi nta, 

kdy reklamu pověsili na kon-
strukci vzdáleně připomína-
jící stavební lešení. Stavby 
totiž mohou být podobnými 
plachtami zakryty. Nové 
vedení Prahy 1 ale odmítlo 
jakékoli obezličky tolerovat. 
Striktně využíváme usta-
novení stavebního zákona 
a domnělé stavby přísně 
kontrolujeme. Od toho je už 
jen kousek k odstranění le-

šení i reklamní plachty,“ po-
psal postup radnice staros-
ta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

„Řetězovou reakci“ v po-
době odstraňování nepovo-
lených reklam odstartovalo 
loňské řízení proti údajné 
stavbě a nepovolené rekla-
mě na Jungmannově ná-
městí. Reklama, jež prostor 
hyzdila po velmi dlouhý čas, 
se stala symbolem tohoto 

nešvaru. Nové vedení MČ 
Praha 1 však zasáhlo a do-
nutilo vlastníka, aby rekla-
mu odstranil. Poté násle-
dovalo odstranění reklam 
v ulicích Petrská, Na Poříčí, 
U Bulhara, Na Příkopě, Ná-
rodní, Legerova a Na Floren-
ci (zde dokonce tří reklam). 
Reklamy se nacházejí ještě 
v ulicích Revoluční, Hybern-
ská, Národní a Wilsonova.

dování parkoviště a zeleného 
ostrůvku se stromy, lavičkami 
a pítkem, vybudování dvou 
nových vpustí, úpravy doprav-
ního značení atd.

„Máme najatý speciální 
stavební dozor, který kon-
troluje celý průběh prací 

a dodržování správných 
technologických postupů, 
od rozmístění podklado-
vých materiálů až po fi nální 
umístění dlažby, aby se ne-
stalo, že povrch bude ne-
rovný a nestabilní,“ dodal 
Lomecký.
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Na inspekci prací vyrazili i starosta Oldřich Lomecký a jeho první zástupce Daniel Hodek. 

Hotovo!
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Fotograf Petr Našic: Kust 
Když světoznámý fi lmový 
režisér označí někoho za 
vynikajícího fotografa, jde 
o pochvalu, která má něco 
do sebe. Petr Našic je ale 
nejen „dvorním fotogra-
fem“ Emira Kusturici – kro-
mě něj se sblížil například 
také s primabalerínou An-
glického národního baletu 
v Londýně Dariou Klimen-
tovou či legendou českého 
herectví Vlastimilem Brod-
ským. Jako jediný Čech 
navíc mohl fotografovat při 
natáčení fi lmu Amadeus, 
který Miloš Forman zčásti 
točil v Praze. 

Nemá cenu předstírat, že se nezná-
me, a proto ti nebudu vykat. Máš za 
sebou spoustu profesních „majstršty-
ků“, které by ti mohl leckdo z kolegů 
závidět. Jak v tomhle kontextu vnímáš 
focení pro radniční měsíčník Praha 1, 
jehož jsi kmenovým fotografem? 

Focení se věnuju od mala, živí mě to 
přibližně patnáct let. Za tu dobu jsem 
se stihl naučit nepohrdat žádnou zakáz-
kou. Navíc – je samozřejmě fajn, když 
se člověk může pochlubit spoluprací 
s opravdovými osobnostmi, ale to ti slo-
ženky nezaplatí. Ke každé práci proto 
přistupuju s maximální pokorou. 
Asi ani ty bys nechtěl, aby tenhle roz-
hovor sklouzl do podoby povrchního 
klábosení v nedělním odpoledni. Tak-
že pálím hned ostrými: jak se takový 
morous jako ty mohl dostat k tělu zmí-
něným osobnostem? 

Tak především se necítím být mo-
rousem, ale naopak nesmírně vtipným 
chlápkem. (dává si záležet na tom, aby 
udržel kamenný obličej) To bych asi 
neměl hodnotit já, ne? Jestli ti mám 
na tuhle otázku nějak normálně odpo-
vědět, asi bych řekl, že jde – v případě 
pana Brodského bohužel musíme mlu-
vit už v minulém čase – o lidi, s nimiž 
jsem naladěn na podobnou notu. Když 
budu mít tu drzost a pokusím se mluvit 
za ně, zřejmě máme podobný náhled na 
svět. 
Což je? 

Citlivější vnímání problémů a asi jistá 

Milovník cestování a cizích kultur Petr Našic vyrazil na sklonku minulého roku do Nového Yorku. 

dávka životní skepse. Takže vysloveně 
existenciální záležitost, žádné morouso-
vatění, kamaráde. 

V principu jsem si všiml, že čím větší 
„hvězda“, tím pokornější a přemýšlivější 
je to člověk. Strašné zážitky mám s těmi 
pseudohvězdičkami, s uměle vyhnaný-
mi VIP, které jsou slavné jen proto, že 
v nějaké televizi čtou zprávy o počasí 
anebo měsíc chodily s nějakým draze 
vykoučovaným sportovcem. 
Byl jsem svědkem toho, jak Emir 
Kusturica loni při své návštěvě Prahy 
na tiskové konferenci prohlásil, že jsi 
výborný fotograf, který ho jako jediný 
chápe a umí vyfotit. Oba víme, že nejsi 
dvakrát průbojný typ. Proč se takovou 
referencí neoháníš, kudy chodíš? 

Sám jsi to řekl. Neumím – a ani to ne-
chci umět – vymetat všemožné večírky, 
shánět zakázky podlézáním a ohánět se 
Emirem nebo někým jiným. 
Kde jsi se s Kusturicou vlastně sezná-
mil? 

Mám jednoho osudového kamaráda, 
který se jmenuje Honza Hřebejk. Prá-
vě u něj jsem se přibližně před čtyřmi 
roky seznámil s Kusturicovým asisten-
tem. Ten pak odvezl nějaké moje fotky 
z Hřebejkova natáčení přímo Emirovi, 
který mě posléze pozval fotit k němu do 

Srbska. Fotil jsem pro něj při natáčení 
jeho známého fi lmu Závěť a tam jsme 
se dobře poznali. 
A jak jsi se dostal k fotografování při 
natáčení Formanova Amadea? 

Nijak světoborně. Moje máma se 
znala s předním českým scénografem 
Josefem Svobodou a požádala ho, aby 
mě tam protáhl a zařídil, aby mně do-
volili fotit. Bylo mi osmnáct, měl jsem 
Praktiku z bazaru a maďarské černo-
bílé fi lmy. Pamatuju si to jako dneska, 
jak se mi tam nechtělo, ale musel jsem 
kvůli mámě, když už to dohodla. Tak 
jsem tam polotajně fotil, samozřejmě 
s požehnáním pana režiséra Formana, 
ale nesměl jsem udělat žádný záběr 
z pozice kamery, což si americká pro-
dukce dost tvrdě hlídala. Pak to leželo 
asi patnáct let v šuplíku až do doby, kdy 
Honza Hřebejk režíroval divadelní verzi 
Amadea. Tak jsme to vytáhli na světlo 
a udělali k premiéře v Divadle Pod Pal-
movkou výstavku z natáčení fi lmu. Teď 
už si to žije nějak vlastním životem, pro-
jelo to kus světa, visí to v několika ho-
telích a na zdech bytů mých kamarádů. 
A světe, div se – pár lidí si to i koupilo. 
Tvoje branže je plná sebevědomých, 
přemotivovaných týpků, kteří nic a ni-
koho nerespektují, a přestože fotit 
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urica mi složenky nezaplatí
Do ciziny lítám moc rád. Vždycky se 

i běžnou turistiku snažím spojit s foce-
ním. To byla například právě Indie, kam 
jsem letěl soukromě. Až tam mě pohltilo 
věčné martyrium místních lidí. Naopak 
na Srí Lance jsem pořizoval fotky po tsu-
nami na zakázku, a to pro jednu huma-
nitární organizaci. 
Věnuješ se i dlouhodobějším projek-
tům?

Konec loňského roku jsem strávil 
v New Yorku, kde jsem se vrátil ke sta-
rým hříchům z doby, kdy jsem tam stu-
doval. Tehdy mě napadl projekt zrcadlo-
vých mrakodrapů. Fotím mrakodrapy 
jako typický znak města, které je díky 
nim vlastně velkým zrcadlem. 

Podobně se zhruba poslední tři roky 
věnuju focení i jiných měst – v Londý-
ně fotím metro, v Amsterodamu mosty 
a grachty, což jsou jejich pověstné vodní 
kanály, v Paříži se chystám fotit hřbitov 
Père Lachaise a v Praze –
Věže!

Ale kdepak, to by bylo dost klišé. 
V Praze fotím tramvaje, které podle mě 
k tomuhle městu patří přinejmenším 
tak jako věže. 

Až budu mít všechno pohromadě, 
chci z těchhle fotek udělat výstavu, pří-
padně i vydat knížku. 
Obšťastni na závěr naše čtenáře něja-
kou veselou příhodou z fotografování... 

Docela zábavná, i když pro mě osob-
ně ne zcela vtipná, byla scénka, kdy mě 
bývalý primátor Prahy nechal veřejně 
vyhodit z plesu, protože jsem na něj 
dorazil nikoli ve smokingu, nýbrž v oran-
žových gatích s modrou mikinou. Tehdy 
jsem fotil pro magistrát a jakási primá-
torova podržtaška mi vůbec neřekla, co 
mě posílá fotit.

Zpravodajská fotografi e se dnes čím 
dál více bulvarizuje. Jak coby stará 
škola tohle hodnotíš? 

Trendem je fotografovanou osobu 
bleskově cvaknout a pokud možno ji na 
fotce co nejvíc ztrapnit. Stačí, když má 
někdo konexe na odběr, a může z foto-
grafování – kdysi respektované branže 
– udělat úplnou stoku. 
Co by měl umět dobrý fotograf?

Určitě by měl zvládat víc žánrů, to 
znamená jak akci, tak portrét, ale tře-
ba i krajinu. Já fotím rád všechny žánry, 
s výjimkou svateb, psů a porodů. Těch 
jsem se už nafotil dost a trochu se mi 
přejídají. Jinak práci fotografa provází 
neustálá připravenost vyrazit – zavo-
lají tě a musíš letět. K fotografovi patří 
taky určitá pošahanost v tom smyslu, že 
s sebou obvykle tahá nádobíčko a je při-
praven fotit jakoukoli zajímavost, která 
se zrovna namane. 
Zmínil jsi různé žánry. Fotíš rád taky 
akty? 

(usmívá se) Jako kdybys to nevěděl... 
Jasně, akty fotím rád a vlastně mě pro-
vázejí po celou mojí kariéru. Nejde ale 
o žádné porno. Dobrý akt musí pohladit, 
není to o tom, abys nad ním slintal. 
Kterých kolegů si vážíš? 

Jak jsem už říkal, dneska už může fo-
tit kdokoli s lepším mobilem a ono je to 
v těch novinách a časopisech dost vidět. 
To se ale samozřejmě netýká partičky, 
která má můj velký respekt a kam patří 
třeba Ptáček, Kronbauer, Šibík, Cudlín, 
Němec, Hochová, Koudelka a ještě ně-
kolik dalších. Možná je to tím, že mými 
učiteli byli Ján Šmok a Jaroslav Krejčí.
Často létáš za fotkami ven – fotil jsi 
například na Srí Lance nebo v Indii. Co 
tě do těchto končin zavedlo? 

pořádně neumějí, všude se derou do-
předu. Nakolik podle tebe takoví „ko-
legové“ degradují tuhle profesi?

No, strašně... S příchodem digitálu se 
na focení vrhl fakt kdekdo. Nevadí mi, 
když někdo fotit chce, trpělivě se to učí 
a snaží se postupně zlepšovat – to jde 
samozřejmě i s digitálem, přestože po-
dle mě se nejvíc naučíš s klasickým apa-
rátem na fi lm. Digitál ale svádí k tomu, 
aby sis po několika zdařilých snímcích 
začal myslet, že jsi ten největší talent na 
světě, i když umíš houby. 
Na druhou stranu ale digitál zpřístup-
nil fotografování opravdu všem, ne? 

Nic proti tomu. Focení je pro spoustu 
lidí skvělým koníčkem. Tragédie je, když 
si amatér začne neodůvodněně myslet, 
že je profík. Samostatnou kapitolou jsou 
mobilní telefony – i s nimi dneska nafo-
tíš ledacos v ucházející kvalitě, a to bys 
koukal, kolik lidí s kvalitním mobilem si 
myslí, jak báječně umí fotografovat. 

Průšvih je, když redaktorská slepič-
ka dostane v redakci takzvaný chytrý 
telefon a pak nejen píše články, ale tím 
mobilem taky pořizuje fotky do novin. 
Všude se šetří, takže za několik takhle 
„kvalitních“ fotek udělaných mobilem je 
větší honorář než za jeden opravdu kva-
litní snímek od profíka. 

Petr Našic
se narodil 29. ledna 1964 v Praze 1, kde dodnes žije. V roce 1988 zakončil 
státní zkouškou studium na Divadelní fakultě AMU (obor organizace a ří-
zení divadel, produkce). V devadesátých letech absolvoval řadu zahranič-
ních stáží (The Brooklyn Academy of Music, New York, USA, The Amsterdam 
Summer university, Amsterdam, Holandsko, The British Council, Glasgow, 
Londýn, Velká Británie aj). 

Fotografování se věnuje od dětství, docházel na soukromé hodiny k před-
nímu českému fotografovi, teoretikovi fotografi e a vysokoškolskému peda-
gogovi profesoru Jánu Šmokovi. Teoretické znalosti posléze naplno uplatnil 
v divadelním prostředí, kde se léta pohyboval – nejprve jako kulisák v Diva-
dle na Vinohradech, poté – po ukončení DAMU – na manažerských postech 
(například v Divadle pod Palmovkou). 

Průběžně fotografuje řadu světových osobností uměleckého světa. Je 
autorem knihy Bróďa ve fotografi ích a vzpomínkách Petra Našice. Posled-
ních patnáct let fotografuje „na volné noze“, v minulosti pořizoval fotodoku-
mentaci například pro pražský magistrát. V současné době totéž dělá pro 
Městskou část Praha 1.

Má za sebou řadu tuzemských i zahraničních výstav, podílel se na tvorbě 
několika knih, plakátů, divadelních programů a obalů na CD. Další informa-
ce jsou na www.petrnasic.eu.
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„Občané se díky široce pojatému zpravodajství dozvídají 
o událostech a akcích, které se v Praze 1 konají, ale vlastně si 
tak mohou i kdykoli udělat obrázek o tom, jak pracují jimi zvolení 
lidé a radnice jako celek,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, 
podle něhož široké a otevřené informování navíc přispívá ke vní-
mání radnice coby moderního a přátelského úřadu – což je jeden 
z cílů současného vedení. 

www.praha1.tv
Jak uvádí reportér čím dál populárnější internetové televize 

Zdeněk Vesecký, v loňském roce bylo pro potřeby Městské části 
Praha 1 natočeno 272 videí. „Záběry jednotlivých reportáží jsme 
natáčeli nejen po Praze, ale třeba také v jihočeských Česticích, 
kde má městská část svou školu v přírodě. Diváci se s námi 
mohli podívat do nitra průvodu homosexuálů, navštívit domy 
s pečovatelskou službou, přesvědčit se, jak se vaří v Nemocnici 
Na Františku, jakým způsobem radnice řeší problémy,“ vyjme-
novává Vesecký některá z mnoha témat. Televizní štáb se ale 
zúčastnil i rizikovějších natáčení – například nočních policejních 
razií v nevěstincích.  

Starosta Oldřich Lomecký se loni na kameru vyjádřil k 91 té-
matům. „Zaznamenali jsme ho při představování nových radnič-
ních projektů, na setkání s občany i našimi a světovými politiky, 

Puls Prahy 1 sledují
časopis, web i televize
Nejen „klasika“ v podobě radničního měsíčníku a webu, ale také Facebook, a hlavně 
internetová televize – to jsou hlavní komunikační kanály, které informují obyvatele 
Prahy 1 a další zájemce o dění v první městské části. 

včetně bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové,“ 
vzpomíná Vesecký. Kromě starosty dostali prostor k prezentaci 
své činnosti i další členové vedení první městské části, ale i opo-
ziční zastupitelé. 

A jaké jsou divácky nejoblíbenější reportáže? „Určitě s dob-

Oko jejich kamery je doslova všudypřítomné! 
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rovolnými hasiči z Prahy 1. Každé takové téma viděly na webu 
Prahy 1 tisíce návštěvníků. Velmi sledované jsou také seniorské 
aktivity, ale největší počet unikátních zhlédnutí si loni připsala 
reportáž o skupině postižených hudebníků The Tap Tap a jejich 
písničce Řiditel autobusu. V klipu se mimochodem v malé roli 
řidiče mihnul i starosta Oldřich Lomecký. Video vidělo 33 500 
diváků,“ říká Vesecký. 

Bonbonkem sledovanosti internetové televize jsou zahraniční 
diváci. Vysílání pravidelně sleduje 4000 Slováků, 800 Němců, 
29 návštěvníků pochází ze Saúdské Arábie a 66 z Austrálie. 

www.praha1.cz
Přestože jde v případě internetových stránek již o klasický 

nástroj, i ten lze neodborností  znetvořit, nebo naopak profesi-
onalitou povznést k výšinám. Praha 1 je naštěstí druhý případ, 
o čemž svědčí ocenění odborníků z americké Rutgers University 

– ti vyhodnotili web Prahy 1 jako nejlepší ze všech 22 městských 
částí v metropoli. 

Ke kvalitě internetových stránek nepochybně přispívá také je-
jich vysoce profesionální správa, kterou zajišťuje IT odborník Jiří 
Verner. Ten rovněž sleduje stále se zvyšující návštěvnost webu. 
„Jen za loňský prosinec, přestože byly vánoční svátky, přesáhl 
počet návštěvníků portálu Prahy 1 čtyřicet tisíc návštěv – přesně 
40 406 – a zobrazeno bylo téměř sto padesát tisíc stránek – 
149 490. Ať si čtenář zkusí představit, že by toto množství lidí 
fyzicky navštívilo radnici,“  podotýká Verner. 

Praha 1 také provozuje realitní server www.reality.praha1.cz 
na kterém informuje o všech výběrových řízeních, nabídkách 
a záměrech z oblasti pronájmů a prodeje nemovitého majetku 
Městské části Praha 1: bytů, nebytových prostor, domů a pozem-
ků. Tento realitní web navštívily za uplynulý měsíc celkem přes tři 
tisícovky návštěvníků – přesně 3034 –, přičemž zobrazeno bylo 
přes třináct tisíc stránek – 13 581.

www.facebook.com/praha1cz
Samostatnou kapitolou je Praha 1 na Facebooku. Sdružují se 

zde lidé, kteří v první městské části bydlí, ale i pracují či podnikají. 

Měsíčník (pod portálem Prahy 1)
Radniční měsíčník doznal po nástupu nového vedení městské 

části řady změn. Zeštíhlil, otevřel se opozici a „odtajnil“ jednotlivé 
radní. Každý z nich tak má vlastní rubriku s informací o oblas-
tech, ze něž odpovídá, kontaktem a fotografi í. Čtenáři díky této 
novince mohou průběžně sledovat, co se v které oblasti děje dů-
ležitého. Přirozeným zájmem každého radního by měla být pre-
zentace klíčové problematiky, předkládání řešení atd. 

„Měsíčník také poskytuje řadu praktických informací. V sou-
časné době například ve spolupráci s hasiči otiskujeme na po-
kračování poradnu, kde se čtenáři dozvídají, jak reagovat v přípa-
dě úniku nebezpečné látky, co hrozí během topné sezony a další 
užitečné rady,“ vysvětluje šéfredaktorka Veronika Blažková. 

Podle starosty Oldřicha Lomeckého by však bylo chybou 
usnout na vavřínech, byť komunikační kanály v Praze 1 fungují 
dobře. „Také v této oblasti se nám daří pružně reagovat na tren-

dy, čehož nejlepším důkazem je boom naší internetové televize. 
Už nyní ale uvažujeme, zda by v budoucnu nestálo za úvahu ještě 
těsnější propojení jednotlivých kanálů tak, aby informování bylo 
celistvější a pružnější. Rádi bychom také do skladby programové 
nabídky – zejména co se týká zajímavých reportáží – více zapojili 
obyvatele Prahy 1,“ dodává Lomecký. 

Televizi Praha 1 lze také sledovat přímo 
na televizních obrazovkách, a to na těchto 
místech: 

● Úřad MČ Praha 1 – Informační centrum
● Úřad MČ Praha 1 – kancelář Zóna 
    placeného stání
● Nemocnice Na Františku
● Poliklinika Palackého
● ZŠ nám. Curieových
● ZŠ Brána jazyků
● Malostranská ZŠ
● ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského
● ZŠ Uhelný trh
● ZŠ Vodičkova
● DPS Pštrosova
● DPS Týnská 
● DPS Tomášská 
● DPS Benediktská (probíhá instalace)
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OBCHOD A SLUŽBY10

Podnikatelské centrum
zve na vzdělávací semináře 
Sérii seminářů pro podni-
katele pořádá během úno-
ra Hospodářská komora hl. 
m. Prahy v Podnikatelském 
centru Prahy 1 v Jungman-
nově ulici č. 3. Vzdělávací 
semináře ocení zejména 
menší živnostníci. 

„Když jsme předloni v květnu pod-
nikatelské centrum otvírali, slibovali 
jsme si, že bude sloužit všem podnika-
telům, kteří chtějí v naší městské čás-
ti rozvíjet své aktivity ve prospěch ob-
čanů. Ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou hl. m. Prahy se daří tento cíl 
naplňovat,“ uvedl 1. zástupce starosty 
Prahy 1 Daniel Hodek. 

Kdo z podnikatelů se chce naučit 
přesvědčivě prezentovat v němčině, 
pro toho je určen seminář 6. února od 
9 hodin, případně 7. února od 16 ho-
din. Souvislosti podnikání a internetu 
představí seminář, který se uskuteční 
16. února od 9 hodin a 17. února od 
16 hodin. Podobně komplexní infor-
mace – tentokrát ale o MS Outlook 
– poskytne další seminář: 20. února 
od 9 hodin a 21. února od 16 hodin. 
Řada podnikatelů pak určitě přivítá 
možnost naučit se, jak prezentovat 
své aktivity v angličtině – seminář se 
uskuteční 27. února od 8 hodin a 28. 
února od 16 hodin. 

Na jednotlivé semináře je možné 
hlásit se pomocí internetového rozhra-

ní www.seminare.hkp.cz. Semináře 
mají omezenou kapacitu v návaznosti 
na dané téma od 10 až po 15 osob. 
Zúčastnit se mohou osoby samostat-
ně výdělečně činné se sídlem v Praze 

Osvědčené místo, kde lze nastartovat podnikatelskou kariéru. 

nebo vazbou na Prahu (více než 50 
procent pracovní činnosti musí pro-
bíhat na území Prahy), ale v případě 
zájmu i zaměstnanci mikropodniků se 
sídlem či pobočkou v Praze.

Vyhodnocení grantů 
v oblasti životního prostředí přidělených v roce 2011

Na základě podaných žádosti bylo v roce 
2011 z rozpočtu Městské části Praha 1 poskyt-
nuto celkem 38 příspěvků v rámci  grantového 
programu na aktivity v oblasti životního prostře-
dí  36 žadatelům, a to v celkové výši 215 600 
korun. 

Nejnižší poskytnutá částka činila 500 korun,  
nejvyšší 25 000 korun. Na zlepšení vzhledu 
Městské části Praha 1 – ozelenění vnitrobloků 
a květinovou výzdobu oken – bylo věnováno 
celkem  190 600 korun. Částku 25 000 korun 
obdrželo občanské sdružení Hradčanské včely 
na projekt  „Včelaření v samém centru Prahy“.

Podle uzavřených smluv o poskytnutí fi nanč-
ního příspěvku byla povinnou přílohou vyúčto-
vání grantových prostředků také fotodokumen-
tace provedených úprav.
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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

Sociální dávky
se vyplácejí nově v Praze 2
Na Krajskou pobočku 
Úřadu práce v Praze 2 – 
do Šafaříkovy ulice č. 14 
– musí za sociálními dáv-
kami nově jezdit obyvatelé 
Prahy 1. Změnu pracovi-
ště přinesla od 1. ledna 
2012 novelizace přísluš-
ných zákonů. 

„Praha 1 musí samozřejmě respek-
tovat zákony. Městská část nemá 
s tímto rozhodnutím nic společného. 
Pracovníci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví na naší radnici, kteří 
až do konce loňského roku propláce-
ní dávek zajišťovali, jsou samozřejmě 
občanům i nadále k dispozici při ře-
šení nejrůznějších problémů,“ sdělil 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
(TOP 09). 

Na Úřad práce přešly výplaty ne-
pojistných sociálních dávek, tedy 
agenda dávek pomoci v hmotné 
nouzi  (příspěvek na živobytí, dopla-
tek na bydlení, mimořádná okamžitá 
pomoc), dávek sociální péče o těžce 
zdravotně postižené a staré občany 
a agenda příspěvku na péči.   

Jednotná úřední doba všech kon-
taktních pracovišť Úřadu práce ČR je: 
pondělí a středa 8–17 hodin, úterý 
a čtvrtek 8–13 hodin, pátek pouze 
podatelna. 

Další podrobné informace o změ-

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

nách souvisících se sociální refor-
mou budou postupně zveřejňovány 
na internetových stránkách  Úřadu 

práce, Ministerstva práce a sociál-
ních věcí a Úřadu městské části Pra-
ha 1. 

Sem si nově jezdí obyvatelé Prahy 1 pro sociální dávky. 
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VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – PŘIPRAVIL 
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SPRÁVA MAJETKU12

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

(Ne)obyvatelé Prahy 1
aneb Strašák jménem trvalý pobyt

Obecně známou skuteč-
ností je, že počet obyvatel 
městské části Praha 1 sou-
stavně klesá (viz tabulka). 
Nejinak hovoří i data za loň-
ský rok, kdy počet obyvatel 
klesl na hodnotu 29 749 
(stav k 30. 9. 2011). Co 
ale přesně znamená toto 
číslo? Počet všech lidí dlou-
hodobě žijících v Praze 1? 
Nikoliv. Jde o počet obyva-
tel přihlášených k trvalému 
pobytu v MČ Praha 1. Jinak 
řečeno, číslo 29 749 říká, 
kolik je „občanek“ (rozuměj 
občanských průkazů) vyda-
ných naším úřadem. Ve sku-
tečnosti je ale počet obyva-
tel žijících v naší městské 
části vyšší, neboť zde žije 
nemalé množství lidí, kteří 
nejsou k trvalému pobytu 
přihlášeni. O počtu těchto 
(ne)obyvatel se můžeme jen 
dohadovat – pět tisíc, osm 
tisíc, 10 tisíc? – naopak 
o příčině tohoto jevu však 
máme jasno. „Žiju v nájem-
ním bytě, a proto nemohu 
mít trvalý pobyt“, nebo „ma-
jitel bytu mi nechce dát sou-
hlas se zřízením trvalého 
pobytu“, zaznívá až příliš 
často. Jak je to tedy s trva-
lým pobytem u lidí žijících 
v nájemním bytě?

Pro nájemníky:
Přihlášení se k trvalému 

pobytu je vaše právo dané 

Poměrně atrativní lokalita... 
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zákonem o evidenci obyva-
tel a rodných číslech, a jde 
o velmi jednoduchý správ-
ní úkon: na úřadě vyplníte 
a podepíšete přihlašovací 
lístek, předložíte občanský 
průkaz, doložíte oprávnění 
k užívání daného bytu (ná-
jemní smlouvou), zaplatí-
te správní poplatek 50 Kč 
a s okamžitou platností jste 
občanem Prahy 1. Souhlas 
pronajímatele není vyža-
dován. Poté  si můžete za-
koupit parkovací rezidentní 
kartu, žádat o státní pří-
spěvek na bydlení a užívat 
dalších výhod spojených 
s trvalým pobytem v místě 
bydliště.

V případě přihlášení osob 
s vámi společně užívajících 
daný byt (druh, družka, 
dítě, jiná spolubydlící oso-
ba) k trvalému pobytu je 
situace také jednoduchá: 
postup je podobný postupu 
uvedenému v předchozím 
odstavci s tím rozdílem, že 

navíc musíte dát vy, jakož-
to nájemce bytu, souhlas 
s přihlášením této osoby 
k trvalému pobytu. Souhlas 
pronajímatele opět není vy-
žadován. 

Pro majitele bytů:
Právo nájemníka přihlá-

šení se k trvalému pobytu 
je dáno zákonem o evi-
denci obyvatel a rodných 
číslech. Přestože se řada 
pronajímatelů domnívá, že 
trvalý pobyt nájemce může 
zakládat nějaké vlastnické 
nároky této osoby k nemo-
vitosti, pak věřte, že v žád-
ném případě nemůže. Jde 
o institut evidenční, a proto 
je váš nájemník s trvalým 
pobytem stejně daleko od 
vlastnictví pronajatého  
bytu jako bez něj. K jaké-
mukoliv nakládání s ne-
movitostí (prodej, zástava, 
atd.) je oprávněna pouze 
osoba uvedená v katastru 
nemovitostí Českého úřadu 

katastrálního a zeměměřič-
ského. 

Jinou, často zmiňovanou, 
obavou je případný výkon 
exekuce, kdy hrozí zabave-
ní zařízení bytu, které není 
majetkem povinného (zde 
nájemníka), nebo které je 
majetkem nových nájem-
níků, kdy osoba, na niž je 
výkon exekuce nařízen, již 
v bytě nebydlí. Exekutor 
však není povinen provádět 
výkon exekuce pouze v mís-
tě trvalého pobytu dlužníka, 
nýbrž je oprávněn provádět 
výkon exekuce i v jiném 
místě, má-li za to, že se 
povinný na daném místě 
zdržuje. Pravděpodobnost 
výkonu exekuce ve vašem 
bytě tak není nikterak zá-
vratně vyšší. Jinými slovy: 
starosti s exekucí uvalenou 
na nájemníka mohou na-
stat i bez trvalého pobytu 
nájemníka, přičemž míra 
těchto starostí je odvislá od 
solidnosti daného exekuto-
ra. Po skončení nájemního 
vztahu je však vhodné po-
žádat MČ o výpis z eviden-
ce obyvatel. Pokud totiž 
bývalý nájemce zůstal při-
hlášen k trvalému pobytu 
v předmětné nemovitosti, 
můžete jej nechat odhlásit 
ve správním řízení.

Trvalý pobyt také, jak je 
často považováno, nijak 
nezesiluje práva nájemní-
ka v nájemním vztahu, tj. 
skončí-li nájemní smlouva 
(i výpovědí z důvodu poru-
šení smluvních ujednání), 
pak není trvalý pobyt práv-
ním důvodem k dalšímu 
užívání bytu. 

Že trvalý pobyt není nic 
zlého, potvrzuje i zkuše-
nost městské části (jakožto 
největšího pronajímatele 
v Praze 1), neboť již řadu 
let vyžaduje od svých ná-
jemců přihlášení se k trva-
lému pobytu v daném bytě. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

33 825 33 356 32 853 32 552 31 964 31 223 30 641 30 343 30 502 30 002 29 749

Stav obyvatel k 31. 12.►

* stav k 30. 9. 2011



FINANCE 13

„Bylo třeba skloubit potřeby a důvo-
dy rekonstrukce s fi nančními možnost-
mi tak, aby projekt neutrpěl, co se týká 
kvality, a přitom stál co nejméně. Roz-
počet Prahy 1 se proti minulým létům 
opět o něco snížil v rámci úspor, nicmé-
ně kvůli odlišné metodice vypočítání 
každoroční dotace od magistrátu naše 
městská část přišla také o více než 80 
milionů korun. V této situaci samozřej-
mě při zvažování všech investičních 
i neinvestičních aktivit musíme počítat 
každou korunu,“ říká zástupce starosty 
Jan Krejčí. 

Revitalizace celého prostoru Stře-
leckého ostrova počítá s tím, že tento 
oblíbený park začne veřejnosti slou-
žit po létech stagnace jako důstojný 
rekreační prostor. K tomu je samo-
zřejmě nutné vytvořit zázemí pro 
volnočasové aktivity a dětská hřiště 
a zázemí pro setkávání a odpočinek. 

Projekt počítá s rekonstrukcí a do-
plněním stávající sítě cest, rekon-
strukcí a doplněním vybraných prvků 
inženýrské infrastruktury, komplet-
ním vybavením mobiliářem, zřízením 

Střelecký ostrov
je letos klíčovou investicí 
Rekonstrukce Střeleckého 
ostrova patří mezi letošní 
klíčové investice v Praze 1. 
Projekt počítá se systé-
movou revitalizací celého 
prostoru, avšak zároveň 
není předimenzovaný. 

► 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

nových toalet a hygienického zázemí. 
Samostatnou kapitolou je celková 

obnova veřejné zeleně, která musí 
projít generační výměnou. Počítá se 
rovněž s vybudováním závlahového 
systému parku a vytvořením zátěžové 
travnaté plochy s přípojnými sloupy pro 
možnost napojení mobilních zařízení 
při příležitostných kulturních akcích. 

Mezi původním objektem střelnice 
a mostem Legií má být zachován his-

torický promenádní prostor jako parter 
mezi Spolkovým domem a mostem 
Legií. Dojít by mělo k obnovení vizu-
ální souvislosti parku s širším okolím, 
například pohledu na Karlův most, Ná-
rodní divadlo, Tančící dům a Smíchov. 

Součástí projektu je i zajištění bez-
bariérového přístupu pro osoby se sní-
ženou mobilitou a maminky s kočárky. 
Střelecký ostrov bude více zviditelněn 
v informačním systému metropole. 

Revitalizace Střeleckého ostrova patří mezi letošní nejvýznamnější investiční akce. 
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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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„Z prací dětí mám velkou radost, 
stejně jako z obětavosti paní Antůško-
vé,“ řekla Karolina Polverini. 

„Moc děkuji dětem za jejich práci 
a rodičům za to, že své děti v tomto ko-
níčku podporují,“ prohlásila na vernisá-
ži právě Michaela Antůšková. Starosta 
Oldřich Lomecký poznamenal, že tak 
krásné a uklidňující fotografi e určitě 
přispějí ke klidnější atmosféře jednání, 
která jsou vedena v přilehlých kance-
lářích.

Na vystavující děti čekalo velké pře-
kvapení: fi rma Olympus jim věnovala 
pouzdra Lowepro a stativ Velbon a za-
půjčila jim tři fotoaparáty. S kroužkem 
se navíc domluvila na další spolupráci. 
„Velké poděkování patří vedení Redu-
ty, kde pořádáme pravidelná setkání 
s osobností a které nám pomohlo na-
vázat spolupráci se společností Olym-
pus,“ vysvětlila Karolina Polverini.

Výstava v prostorách radnice není 
pro děti z kroužku první, protože už zde 
vystavovaly v Informačním centru prá-
ce pod názvem Fotí – nezlobí.

„Výstava je odměnou pro děti, které 

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Děti vystavují své fotografi e 
Děti z fotografi ckého 
kroužku ze ZŠ Brána jazy-
ků, pod vedením Michaely 
Antůškové, vystavují své 
fotografi e s motivem zátiší 
v 7. patře radnice ve Vo-
dičkově ulici. Výstava i její 
vernisáž se uskutečnily 
z iniciativy radní Karoliny 
Polverini.

si odnášejí dobrý pocit z hezkých foto-
grafi í, které samy vytvořily v ateliéru. 
Chtěla bych, aby výstava byla inspirací 
pro rodiče, babičky i dědečky, jak se 
dá s dětmi a s fotografi ckým aparátem 
tvořit,“ prozradila Michaela Antůšková. 

Fotokroužek nabízí aktivní a hodnot-
né využívání volného času. Starší děti 
pak navíc inspiruje ke kreativnímu vy-
tváření vlastních webových stránek. 
Děti se scházejí v malebném ateliéru 
pod střechou v Karlově 23 na Starém 
Městě. Vybrat si mohou z těchto termí-
nů: pondělí 13.00 – 16.00 hod., úterý 
14.00 – 17.00 hod., středa 14.30 – 
17.30 hod. 

„Učíme se pracovat s fotoaparáty 
všech značek za pomoci různých počí-
tačových metod, ale i výtvarných postu-
pů,“ doplnila paní Antůšková a dodala, 
že si děti rozšiřují i své povědomí o histo-
rii, když při procházkách s fotoaparátem 
poznávají minulost Prahy 1 a navštěvují 
zdejší galerie. Michaela Antůšková také 
pomáhá dětem při přípravě na talento-
vé přijímací zkoušky na střední výtvarné 
školy. 

„Fotografování beru jako zálibu, jako 
hledání krásy, které se dá provozovat 
téměř všude a za většiny okolností a jež 
velmi zpestřuje pohled na svět a přináší 
radost nám i druhým,“ uzavřela.

Malí fotografové se učí pořizovat snímky všech možných žánrů. 
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Milion korun na volnočasové aktivity dětí

Původní suma činila 800 000 korun, vedení 
radnice ale posléze souhlasilo s návrhem opo-
zičního zastupitele Martina Skály, který navrhl 
navýčení o 200 000 Kč. „Uzávěrka přijímání 
žádostí bude 16. února a vše by mělo rozhod-
nout Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém jed-
nání, které se bude konat 20. března,“ vysvět-
lila radní pro oblast školství Karolina Polverini.

Všechny žádosti posoudí výběrová komise 
na konci února a výsledek předloží Radě Měst-
ské části Praha 1, jež by o tomto bodu měla 
jednat 6. března a poté ho postoupit zastupi-
telům.

Podrobné informace, včetně formulářů, na-
leznete na www.praha1.cz v sekci Školství.

Městská část Praha 1 vyhlásila grantové řízení, v jehož rámci budou podpořeny pro-
jekty zaměřené na využití volného času dětí a mládeže. Aktivity se musejí uskutečnit 
na území Prahy 1 v roce 2012. Vedení radnice pro tyto účely vyčlenilo milion korun.
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Strážníci kontrolovali MHD

Na tuto bezpečnostní akci bylo na-
sazeno 17 strážníků městské policie, 
včetně strážníků z Útvaru psovodů 
se služebními psy a hlídky strážníků 
z Pohotovostního útvaru městské po-
licie. Desítky dalších strážníků z Hlíd-
kového útvaru a obvodních ředitelství 
dohlížely na pořádek a bezpečí v pro-
středcích a prostorech MHD v rámci 
běžné hlídkové činnosti.

Během bezpečnostní akce strážní-
ci opakovaně zkontrolovali sedmnáct 
vytipovaných stanic metra, mimo jiné 
stanice metra Muzeum, Můstek, Ná-
městí Republiky, Národní třída a Flo-
renc. Hlídka Útvaru psovodů zkon-
trolovala v průběhu noci ze soboty 
na neděli šest vlakových nádraží, 
na území MČ Prahy 1 Hlavní nádraží 
a Masarykovo nádraží. Strážníci z Po-
hotovostního útvaru zkontrolovali 17 
heren nacházejících se ve vestibu-
lech metra a jejich okolí, na Hlavním 
nádraží čekárny, vestibuly, prostory 
úschovny zavazadel.

V rámci bezpečnostní akce strážníci 
zkontrolovali 152 osob, z čehož byly 

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:►

První lednový víkend pro-
běhla na území hlavního 
města Prahy bezpečnostní 
akce zaměřená na veřej-
ný pořádek ve frekvento-
vaných stanicích metra, 
na vybraných nádražích, 
zastávkách tramvají a au-
tobusů a ve vybraných 
nočních linkách MHD. 

čtyři osoby předvedeny na Policii ČR. 
Pro opilost nebo znečišťování vykázali 
81 osob z prostředků a prostor MHD. 

V neděli ráno navázala na bez-
pečnostní opatření akce zaměřená 
na vyhledávání a sběr injekčních 
stříkaček, jehel a dalšího infekčního 

materiálu ve stanicích metra a jejich 
okolí. Strážníci nalezli 48 injekčních 
stříkaček, 12 jehel a 126 kusů dal-
šího infekčního materiálu. Všechen 
nalezený materiál předali k bezpečné 
likvidaci. 

OKV MP

Pozornost strážníků je samozřejmě upřena také na MHD. 
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Zloději se zaměřují na seniory
Policie téměř denně zaznamenává nové 

případy krádeží a podvodů na seniorech. Na-
příklad v sobotu 14. ledna neznámá žena oslo-
vila 89letého muže, bydlícího na Malé Straně, 
a nabídla mu pomoc s nákupem. Seniora do-
provodila až ke dveřím bytu, kde se rozlouči-
la. Nešťastník po jejím odchodu zjistil, že mu 
z tašky zmizela peněženka s celým důchodem.

Rady, jak těmto případům předcházet: 
• Neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám 
umožní si návštěvníka prohlédnout. Na dve-
řích používejte bezpečnostní řetízek.
• Nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá 
o pomoc. To, že vás někdo oslovuje jménem, 
ještě neznamená, že vás zná. 
• Na dveřích je vhodné mít na jmenovce muž-
ské jméno nebo příjmení v množném čísle. 

• V případě návštěvy pracovníka vodáren 
apod. se o takové návštěvě dozvíte včas od 
správce domu, případně z domovní nástěnky. 
Tento pracovník se musí prokázat příslušným 
průkazem. Vše si můžete ověřit telefonicky 
u fi rmy, která jej zaměstnává!
• Pokud očekáváte opraváře apod., který je 
předem ohlášen, nebuďte doma sami. 
• Pokud vás navštíví podomní prodejce, jed-
nejte s ním raději na chodbě před svým bytem. 
Požádejte o čas na rozmyšlenou, zaslání na-
bídky poštou!
• Doma nemějte více peněz v hotovosti nebo 
velmi cenné věci, pokud nemáte zabudovaný 
trezor. Peníze si raději uložte na účet a cennos-
ti do bezpečnostní schránky v bance. Policisté 
doporučují své cenné věci vyfotografovat.

mjr. Bc. Andrea Zoulová
tiskové oddělení pražské policie



KULTURA, SPORT16

Praha 1 vyhlásila 
kulturní granty na letošní rok
Od 12. ledna 2012 mohou organizace provozující kulturní aktivity, spolky a další 
organizace žádat Prahu 1 o granty v oblasti kultury a občanské a spolkové činnosti.

Na grant v samotné kultuře je z rozpoč-
tu první městské části vyčleněna částka 
4 150 000 korun (uzávěrka pro podání 
žádostí je 10. února 2012), v grantu na 
rozvoj občanské společnosti a spolkové 
činnosti si úspěšní žadatelé rozdělí 700 
000 korun (uzávěrka 8. února 2012) 
a v grantu na ochranu kulturního dědic-

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

tví je vyčleněna částka 2 000 000 korun 
(uzávěrka 23. března 2012). 

„Rada Prahy 1 stanovila pro všechny 
granty jasná a transparentní pravidla. 
Cílem není podporovat velká divadla 
a podobné instituce – to by měl dělat 
magistrát –, nýbrž pomáhat malým di-
vadlům, alternativním scénám a spol-

kům, které spoluutvářejí pestré kultur-
ní a společenské dění v naší městské 
části,“ uvedl Pavol Škrak, radní Pra-
hy 1 pro kulturu, občanskou společ-
nost, sport a zahraniční vztahy. 

Přesné podmínky pro žádosti o grant 
se zájemci dozvědí na www.praha1.cz, 
v sekci Kultura. 

11. 2., 16.00 Divadélko Romaneto — Dlouhý, 
  Široký a Bystrozraký
14. 2., 18.00 Nejtěžší volba — Promítání 
  a beseda / Dokument / ČR 2010
21. 2., 20.00 Pod sluncem tma — Filmový klub 
  KCK / Dokument / ČR 2011

Jarní prázdniny: v týdnu 6.–12. února bude 
provoz KC Kampa částečně omezen.

KC Kampa, 
U Sovových mlýnů 3, Praha 1
Telefon: 608 444 654, email: info@kckampa.eu. 
Pravidelný program kurzů a kroužků pro děti 
a další podrobnosti najdete na www.kckampa.eu 
a na www.facebook.com/KCKampa.
Chcete-li podpořit Komunitní Centrum Kam-
pa a přispět na provoz, číslo našeho účtu je 
145930399/0800.

Z programu KC Kampa

Díky grantu se mohl uskutečnit také divadelní festival na Kampě v podání divadla ANPU.
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DOPRAVA 17

Pro hlupáky pořád dobré

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Kdo dnes čeká informa-
ce o dopravní problematice 
na území Prahy 1, nedočká 
se. O zajímavé informace 
ale podle mého názoru 
nepřijde. Jsem politik, 
a tak se zajímám o veške-
ré dění v naší městské čás-
ti, tedy nejen o dopravu. 
Seznámím vás s „fíglem“, 
který poslední dobou trá-
pí Městskou část Praha 1, 
a jsem přesvědčen, že ne-
jenom ji. 

Jako politická reprezen-
tace, tedy volená samo-
správa, se o tom dovídáme 
zprostředkovaně a často 
v náznacích, ale získávané 
informace jsou blíž prav-
dě, než by si někdo do-
kázal připustit. Jde o nový 
„fígl“?  Ó nikoliv, jde o starý 
omšelý známý trik, ale pro 
hlupáky pořád dost dobrý. 

Každý z nás se setkal 
se situací, kdy se hlásí na 
konkurz do zaměstnání, do 
výběrového řízení, veřejné 
soutěže, chce si prona-
jmout byt, nebytový prostor 
a podobně. Trápí se tím, 
zda uspěje, či nikoliv. Se 
svými trampotami se svěří 
přátelům. A tu se zpravidla 
objeví nápad, že někdo má 
známého, který má zná-
mého, a ten by prý úspěch 
takového podání dokázal 
zařídit. Mnozí podlehnou 
takovému svodu a využijí 
pomyslné výhody přechytra-
čit systém, tedy radu, zastu-
pitelstvo, komisi nebo jiný 
orgán, který ve věci bude 
rozhodovat. Lze to i částeč-
ně chápat, protože je lidské 
chtít se zbavovat překážek. 
Ten známý známého pak za 
úspěšnost podání  požadu-
je nějakou protihodnotu, 
nejčastěji fi nanční.  Aby bylo 
zdání slušnosti dokona-
lé, nezapomene sdělit, že 
jeho pomoc nemusí dobře 
dopadnout, a že tedy od-
měnu převezme jen až po 
kladném vyřízení. A jelikož 
nabídka je přece solidní, 
navrhne, aby peníze byly 
deponovány u oboustranně 
důvěryhodné fyzické nebo 
právnické osoby nebo do-
konce u právní kanceláře, 
notáře či banky. To podle 
výše částky za zprostředko-
vání protislužby. A ty částky 
jsou různě vysoké podle 
důležitosti toho, co člověka 

trápí, a podle výhody, kterou 
takovouto nabídnutou ma-
nipulací může získat. Jde 
o řád od tisíců korun až do 
milionů. 

Co se děje pak?  Žádost či 
přihláška je řádně podána 
na příslušná místa Městské 
části Praha 1 nebo Úřadu 
městské části Praha 1, to 
podle toho, jestli věc řeší sa-
mospráva nebo úřad. Dotyč-
ný známý známého pak už 
nedělá vůbec a zhola nic!!! 
Celá věc proběhne tak, jak 
má a žádosti je příslušnou 
radou, zastupitelstvem, ko-
misí nebo jiným orgánem 
vyhověno či nikoliv. Výsled-
ky takových rozhodnutí jsou 
běžně zveřejňovány na elek-
tronickém portálu Městské 
části Praha 1. V případě 
zveřejnění informace o vý-
sledku pak známý známého 
začíná pracovat. V případě, 
že žádosti nebylo vyhověno, 
tak začne omlouvat potí-
že objektivní i neobjektivní 
a svalovat vinu za neúspěch 
na toho či onoho. Pro zdání 
solidnosti se pak vrací pře-
dem deponovaná částka do 
rukou žadatele, který si po-
steskne, že to sice nevyšlo, 
ale že na světě ještě existují 
slušní lidé, kteří mu depono-
vané peníze vrátili. 

Zcela jiná je situace v pří-
padě, že žádosti bylo vyho-
věno. V tom už náš známý 
známého začne vychvalovat 
svoje schopnosti to či ono 
ovlivnit, a především inka-
suje deponovanou částku.  
Ten kdo se snažil rozhodnu-
tí ovlivnit, je také spokojen, 
protože vynaložené fi nanční 
prostředky přece nevydal 
marně. Znovu je třeba při-
pomenout, že jde o řád od 
tisíců korun až do milionů.  
Známý známého inkasu-
je, aniž by hnul prstem pro 
úspěch věci. Jak prosté milý 
Watsone, řekl by  Sherlock 
Holmes.

Takových „vykuků“ se po-
hybuje mezi námi mnoho 
a prožívají celkem úspěšné 
období. Díky komu?  No pře-
ce díky hlupákům.

Stále se hovoří o trans-
parentnosti rozhodování, 
a věřte, že se situace trvale 
zlepšuje a rozhodování jsou 
čím dál tím častěji v celé 
naší zemi poctivá a prů-
hledná. Někdy jde o roz-
hodnutí politická, ta bývají 
těžší, a často jde o rozhod-
nutí správní, tedy rozhodnu-
tí úřadu. Takovému „vykuko-
vi“, aniž by cokoliv dělal pro 
zdar věci, protože sám ví, 
že to ve stále větším počtu 

transparentních rozhodnutí 
ani nejde, však stačí sledo-
vat jen výsledky příslušných 
rozhodnutí. S těmi pak 
„obchoduje“ s hlupáky.

Tak to mohlo být i na-
příklad i s onou mediálně 
probíranou milostí uděle-
nou panem prezidentem, 
tak to bylo před mnoha 
a mnoha lety při nabí-
zení umístění studenta 
na střední nebo vysokou 
školu a tak to bylo zcela 
jistě v řadě dalších mož-
ných případů konkurzů, 
veřejných soutěží, výběro-

vých řízení a podobně. 
Když se od takového 
„vykuka“ nechá okrást 

občan, a jinak než kráde-
ží takové jednání nazvat 
nelze, jde o jeho peníze 
a o jeho bezbřehou hlou-
post. Často však podléhají 
svodu získat výhodu před 
ostatními i fi rmy a tam už 
jde o mnohem větší peníze 
a mnohem větší společen-
skou nebezpečnost. 

A co říci všem na závěr? 
Vy chytřejší se zamysle-
te a vy hlupáci plaťte dál. 
Ono na všechny stejně jed-
nou dojde. Za naši Měst-
skou část Praha 1 a její 
politickou reprezentaci 
však mohu slíbit, že pokud 
získáme věrohodné infor-
mace, že se takto „kupčí“ 
s našimi rozhodnutími, ne-
budeme váhat ani minutu 
a podvodníky poženeme 
k odpovědnosti.

Jiří Veselý

Když jsou rozhodnutí transparentní, stejně tak je tomu u toku peněz.
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V novoročním projevu se starosta Oldřich Lomecký zmínil 
o tom, že se radnice Prahy 1 chce zasadit o to, aby se 
Praha 1, a zejména Malá Strana, nevylidňovala, aby se byty 
nepřeměňovaly v kanceláře a sídla fi rem. Jeho hlasování 
k žádosti společnosti Rudolf Jelínek z Vizovic o odkoupení 
pozemku, který vlastní Praha 1, a který leží pod domem 
U Lužického semináře 48, který až do své smrti obývala 
Slávka Budínová, tomu odporuje. 

Vezme za své další bytová plocha? 
Starožitník Rudolf Příhoda, kterému paní Slávka dům od-
kázala, prodal dům se zahradou společnosti Rudolf Jelínek 
a.s., jednomu z největších výrobců ovocných destilátů na 
světě. Tato společnost nyní požádala Prahu 1 o odprodej 
jejího pozemku. Zároveň se na Malé Straně proslýchá, že 
jsou již připraveny plány na kompletní přestavbu tohoto 
unikátního domu na „Prodejní a návštěvnické centrum 
společnosti R.Jelínek“. Za naprosto klíčový pozemek Pra-
hy 1, který leží uprostřed celého areálu, pod částí domu, 
nabídla společnost R. Jelínek mrzkých 52 tisíc. 

Rada NEDOPORUČILA pozemek prodat, starosta Lomec-
ký přesto zvedl ruku pro prodej 
Radou bylo Zastupitelstvu doporučeno prodej neschválit. 
Klubu ODS vadí nejen nízká cena za pozemek, také nejasný 

záměr, co s domem Vizovičtí zamýšlejí a hlavně, že podle 
územního plánu lze bez problémů zastavit i celou zahradu, 
která k domu přiléhá. Dosud Praha 1, díky svému pozem-
ku, drží klíč k celé lokalitě ve své ruce a není důvodu, aby 
jej ukvapeně a bez informací prodávala. Proto napřeme 
všechny síly, abychom chybné rozhodnutí zvrátili. Přidejte 
se i Vy! 

Klub ODS bude bojovat proti nevýhodnému prodeji 

Město ani naše městská část nevyužívají možností, jak 
regulovat tlak investorů na bourání a přestavbu historických 
domů v Pražské památkové rezervaci. Vedení města opa-
kovaně dopouští, aby si developeři prosadili novou masivní 
výstavbu nejen proti odborným podkladům Národního 
památkového ústavu, ale i proti zájmům obyvatel – a to i v 
případě, že se má stavět i na pozemcích města. Ani v Revo-

luční se nic převratného k lepšímu asi nechystá: Obchody, 
kanceláře, plechová fasáda, neproběhla architektonická 
soutěž, město nezadalo podmínky, k stavbě se nevyjadřo-
vala ani komise pro územní rozvoj. Stavební úřad, který 
má posuzovat architektonickou a urbanistickou vhodnost, 
patrně zase selhává. Zjedná nápravu nové vedení radnice?

Michaela Valentová

Další chystaná demolice v centru města – tentokrát zasaženo pražské panorama

Úklid městské části stojí desít-
ky milionů ročně. Je to nutné? Na 
návrh Věcí veřejných se tím zabýva-
lo prosincové zastupitelstvo. Nové 
výběrové řízení však vedení městské 
části odmítlo.

Praha 1 na úklid vydá ročně kolem 
sedmdesáti milionů korun. Jen úklid 
psích exkrementů stojí radnici milion 

korun měsíčně, další tři miliony ročně 
platí za sběrné sáčky. Peníze inkasuje 
fi rma CDV.

Věci veřejné žádaly nové výběrové 
řízení na úklidové práce. „Radnice se 
k jeho vypsání díky VV zavázala v ko-
aliční smlouvě a ta, i po odchodu VV, 
platí,“ připomněla Kateřina Klasnová.

Navíc se loni „véčkům“ dostalo od 
TOP 09 a ČSSD ujištění, že nejpoz-

ději do konce roku 2011 bude nový 
dodavatel úklidových služeb znám. 
Na prosincovém zastupitelstvu však 
TOP 09 a ČSSD nové výběrové řízení 
odmítla.

„Ověřování cen prostřednictvím vý-
běrových řízení je zdravou fi remní pra-
xí, tím spíš bych to očekávala u měst-
ské části, která hospodaří s veřejnými 
prostředky,“ dodala Karolína Peake. 

Milion a čtvrt měsíčně za odstranění psích exkrementů považuje radnice za přiměřenou částku

Odpověď starosty: 
Musím konstatovat, že klub ODS směšuje dojmy 

a pojmy.
Změna bytové plochy na kanceláře souvisí se sní-

žením koefi cientu bydlení u kteréhokoliv objektu. Toto  
rozhodnutí  zjevně nesouvisí se záměrem prodeje či 
neprodeje 49 m² pozemku MČ Praha 1 uvnitř pozemku 
(o velikosti zhruba 700 m²) vlastněného společností 
R. Jelínek. Schválení záměru prodeje, pro který jsem 
hlasoval, dalo investorovi prostor k tomu, aby radnici za 
pro ní nepřístupných 49 m2 mohl nabídnout adekvátní 
cenu. V současném stavu je objekt neobyvatelný, takže 
nevím, jaké fi ktivní byty ODS zachraňuje. O změně koe-
fi cientu se zatím nejednalo, investor R. Jelínek plánuje 
v domě rekonstrukci dvou bytových jednotek. 

Oldřich Lomecký

Vyhrajte kurz bezpečné
jízdy s Reginou!

Bezstarostná jízda Českého rozhlasu Regina 92,6 FM při-
náší nejen prvotřídní dopravní informace, ale během února 
a března mohou posluchači Reginy jejím prostřednictvím 
získat i poukaz na kurz bezpečné jízdy v hodnotě téměř 
3000,- Kč. 

Poslouchejte Český rozhlas Regina 92,6 FM a vyhrajte! 
Bezstarostnou jízdu si můžete naladit každý všední den 
ráno od 6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 19.00. 

Každou neděli probíhá Bezstarostná jízda – návrat domů 
od 14.00 do 19.00. Své postřehy z pražské dopravy mohou 
posluchači volat na bezplatnou linku 800 900 500. Špič-
kové dopravní zpravodajství zajišťují motohlídky v terénu 
a přímé vstupy redaktora, který sleduje pražský  kamerový 
systém.

▼ INZERCE
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28.–30.5.2012
Cesta je spojena s bohatým programem: 

exkurze do pivovaru Holba, Zlatorudné Mlýny, poutní místo ve 
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cena 900 ��/osobu

�����)%����Martiny Pechové,

*����(���!%���	+�����. 221 097 71, 725 831 656

Odjezd 28. 5. v 6:00 hod. 
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��	�� Praha 1

Vážení senioři,
vzhledem k velkému úspěchu Setkání 
s osobností v Jazzovém klubu Reduta 
si vám dovolujeme oznámit, že tato 
oblíbená odpoledne budou díky 
podpoře starosty Oldřicha Lomeckého 
pokračovat i v průběhu letošního roku. 

NEJBLIŽŠÍ SETKÁNÍ:
16. února od 15.00

NOVĚ OD 14.00 V TĚCHTO TERMÍNECH:
1. března, 15. března, 5. dubna, 
19. dubna, 3. května, 17. května, 
7. června, 21. června. 

Vstupenky budou k dispozici 
v Informačním centru Městské části 
Praha 1 (Vodičkova 18) a v Klubu seniorů 
Týnská, a to od 9. ledna!

Těšíme se na vás!

Jakékoliv informace vám rádi zodpovíme 
na tel. čísle 724 981 618.

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ 
V REDUTĚ V ROCE 2012
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Hasiči radí: Ukrytí obyvatelstva 

Starší generace si  jistě vzpomene na 
školní předmět branná výchova a pravi-
delná cvičení s ochrannými maskami. 
Jaká je situace v této oblasti dnes a co 
to vlastně  jsou prostředky individuální 
ochrany? Na rozdíl od prostředků im-
provizované ochrany, které si můžeme 
zhotovit svépomocí, jde v tomto případě 
o speciální prostředky pro ochranu dý-
chacích cest a povrchu těla před škod-
livými účinky otravných, radioaktivních 
a biologických látek. Zahrnují dětské 
ochranné vaky a kazajky, dětské mas-
ky, masky pro dospělé, ochranné fi ltry 
a ochranné oděvy. Stejně jako v napros-
té většině zemí EU a vyspělých státech 
světa se v období míru s jejich použi-
tím nepočítá. Jako doplňující opatření 
v rámci evakuace a ukrytí by byly tyto 
prostředky vydávány pouze za stavu 
ohrožení státu a válečného stavu, 
a to vybraným skupinám obyvatelstva 
– dětem a mládeži do 18 let a jejich do-
provodu a osobám ve zdravotnických, 
sociálních nebo podobných zařízeních 

a jejich doprovodu. O výdejních místech 
uvedených prostředků by bylo obyvatel-
stvo úřady včas informováno. Ostatní 
občané si mohou v případě zájmu tyto 
prostředky kdykoli zakoupit ve speciali-
zovaných prodejnách (seznam prodejen 
např. na stránkách www.mvcr.cz). 

Metro i sklepy
Hovoříme-li o ukrytí obyvatelstva, 

máme na mysli tzv.  stálé a improvizo-
vané úkryty. Stálými úkryty rozumíme 
stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlako-
vě neodolné úkryty a ochranné systémy 
podzemních dopravních staveb – v Pra-
ze vybrané úseky metra a Strahovský 
automobilový tunel. Stálé úkryty byly bu-
dovány v období studené války. Tvoří je 
trvalé ochranné prostory v podzemních  

částech staveb 
nebo stavby sa-
mostatně stojící. 
Jsou vybaveny 
technologiemi, 
které umožňují 
dodávky nezá-
vadného vzdu-
chu, elektrické 
energie a pitné 
vody. Řada těch-
to úkrytů byla 
v y b u d o v á n a 
jako dvouúče-
lové stavby, tj. 
stavby využíva-
né v době míru 
jako sklady, 
garáže, kina, 
kavárny apod.  
K ukrytí obyva-
telstva by dnes  
sloužily v pří-
padě vyhlášení 

stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu. V současné době se takové úkry-
ty  vzhledem ke změně mezinárodní 
politické situace a zároveň  fi nanční ná-
ročnosti více nestaví a naše pozornost 
se proto přesouvá na  úkryty improvi-
zované. Jde o předem vybrané objekty 
a prostory (např. podzemní garáže, skle-
py) vhodné, po provedení jednoduchých 
úprav, pro improvizované ukrytí obyva-
telstva. K ochraně obyvatelstva před 
toxickými účinky nebezpečných che-
mických látek se v době míru využívají 
přirozené ochranné vlastnosti obytných 
a jiných budov. Jde zpravidla o místnosti 
a prostory na odvrácené straně od zdro-
je nebezpečí utěsněné proti pronikání 
těchto látek.

Ukrytí obyvatel Prahy řeší organizač-
ně tzv. Plán ukrytí hl. m. Prahy, který je 
součástí Havarijního plánu hl. m. Prahy. 
Seznam stálých úkrytů a stanic met-
ra s ochranným systémem a instrukce 
k vytipování a vybudování improvizo-
vaného úkrytu naleznete na webových 
stránkách www.praha.eu (menu: Magis-
trát hl. m. Prahy/Odbory MHMP/Odbor 
krizového řízení/Informace o ukrytí).

V Praze se nachází v současné době 
necelých 800 funkčních stálých úkrytů 
s kapacitou cca 116 tisíc osob. Ochran-
ný systém metra je schopen pojmout 
cca 350 tisíc obyvatel, Strahovský auto-
mobilový tunel cca 15 tisíc obyvatel.

Hl. m. Praha se jako jeden z mála re-
gionů České republiky  snaží o zachová-
ní stávajících stálých úkrytů. Bez vedení 
jejich evidence a pravidelných  kontrol 
ze strany Hasičského záchranného sbo-
ru hl. m. Prahy  by tento úkrytový fond, 
do kterého byly vloženy nemalé fi nanční 
prostředky, zřejmě velmi rychle zanikl.

OBOK

V předchozím článku 
našeho seriálu jsme se 
v rámci problematiky 
úniku nebezpečných látek 
zmínili rovněž o prostřed-
cích improvizované ochra-
ny. Dnes navážeme téma-
tem ukrytí obyvatelstva, 
v jehož úvodu vysvětlíme  
pojem prostředky individu-
ální ochrany.

Kryty jsou důmyslně řešeny. 

Tradičním úkrytem je metro. 
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Býci ovládli Obecní dům 

Návštěvníci si mohou prohlédnout 
díla od největších světových mistrů (Pa-
blo Picasso, Salvador Dalí, Francisco 
Goya) až po české meziválečné umělce 
(Emil Filla, Karel Čapek). 

Originální kresby, olejomalby, kera-
miky, ale také další archiválie či videa 
přibližují nejen díla těch nejslavnějších 
výtvarných mistrů, ale také fascinující 
svět španělské koridy. Řada z vystavo-
vaných děl bývá k vidění jen zřídka. Ně-
kolik z nich nebylo v Praze dosud před-
staveno nikdy, jako například slavný 
Picassův přípravný karton ke Guernice 
(Carton du Guernica), který má stejné 
rozměry jako výsledné dílo. 

Výstava dále nabízí Picassovy ar-
chitektonické kresby arény „Plaza de 
toros“ ze sbírky Lucie Bosèové nebo 
sadu fotografi í z alba rodiny Bosè-Do-
minguinových, která obsahuje vzác-
né snímky Picassa v toreadorském 
kostýmu.

Až do 9. dubna je v Obec-
ním domě instalována 
unikátní výstava Tauroma-
quia, která přibližuje téma 
nedílné součásti španělské 
kultury – býčích zápasů. 

Zápůjčky na výstavu Tauromaquia po-
skytla řada domácích galerií zvučných 
jmen – Národní galerie, GASK, Galerie 
Hradec Králové, Oblastní galerie v Liber-
ci, Krajská galerie ve Zlíně nebo Severo-
česká galerie Litoměřice. 

Archiválie a další zajímavé propriety, 
které přibližují španělskou koridu, za-

půjčilo na výstavu španělské muzeum 
býčích zápasů Museo Taurino. Další díla 
putovala do Prahy například z Picassova 
Musea Casa Natal v Malaze, z muzea 
Réattu v Arles či ze soukromých sbírek.

Projekt Tauromaquia v Obecním 
domě připravil celý kurátorský tým, 
hlavní kurátorkou je Serena Baccaglini.

Pablo Picasso zavítal prostřednictvím svých děl do pražského Obecního domu. 

FO
TO

 R
ED

AK
Č

N
Í A

R
C

H
IV

▼ INZERCE

KOSTARIKA 
dovolená plná zážitků 

 zájezdy přímo šité na míru
 sestavení detailního programu  
 cesty (doprava, ubytování, 
 stravování, výlety)
 sezonní zajímavosti
 pobyty dobrovolníků 

www.kostarika.webnode.cz





ZABIJAČKA
V NOVOMĚSTSKÉM

18. 2. 2012
od 11 hodin

TOMBOLA – ve 14 hodin losování
Skvělé ceny – například zabijačkové balíčky, pivní suvenýry, 
               dárkové poukázky atd. 1. cena – SUD PIVA

PROHLÍDKY PIVOVARU 
– s odborným výkladem hlavního sládka

● HARMONIKÁŘ – živá pivovarská muzika  
● KOVÁŘ – prodej výrobků 

PIVO ● 11° vlastní kvasnicový ležák
  ● 18° Speciál

KURZ PLNĚNÍ JITRNIC – od 13 hodin
Pod dohledem řezníka se zaučíte do řeznického řemesla.
Komu se podaří jitrnici naplnit obdrží DÁREK!

Vodičkova 20, 110 00 Praha 1,  Tel.: +420 602 459 216, E-mail: sales@npivovar.cz  

www.npivovar.cz

OTEVŘENO DENNĚ

10 ČUNÍKŮ

● 0.5 l 29,- Kč 

PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT S SEBOU DOMŮ!

PIVOVARU

ZABIJAČKOVÉ MENU
Pochutnáte si na domácích zabijačkových dobrotách



M�STSKÁ �ÁST PRAHA 1   
SDRUŽENÍ OB�AN� A P�ÁTEL MALÉ STRANY A HRAD�AN 

M�STSKÁ POLICIE HLAVNÍHO M�STA PRAHY OBVODNÍ �EDITELSTVÍ PRAHA 1   
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍK� KARLOVA MOSTU 

  

po�ádají a srde�n� Vás zvou na 
 

 

MALOSTRANSKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ 

 

V SOBOTU 18. ÚNORA 2012 
SRAZ MEZI 13.00 – 13.30 HODIN 

P�ED HOSTINCEM U �ERNÉHO VOLA 
Loretánské nám�stí 1 - Hrad�any 

Starosta M� Praha 1  Ing. Old�ich Lomecký vydá souhlas 
k zahájení pr	vodu masek, budou-li se tyto chovat mravn�. 

 

Aklimatiza�ní zastávky p�i sestupu pr	vodu: 
U DVOU SLUNC�  Nerudova 47 � KR�MA U BRABANTA  Thunovská 15 

� PIVNICE U HROCHA  Thunovská 10 � 
�� MALOSTRANSKÁ CAFFETERIA  Malostranské nám. 9 ��

�JOS’BAR Malostranské nám. 7 a kavárna STARBUCKS Malostranské nám. 28 
� 

KAMPA U KARLOVA MOSTU 
veselice s p�íchodem masek okolo 16.00 

Kampa od 11.00 – 18.00          PROGRAM         Kampa od 13.00 – 18.00 
budou hrát: 

stánky s prodejem                                                            
sva�eného vína, piva                                         r�zná hudební t�lesa 
od koblih, grogu p�es guláš,                                                                       a  
medovinu, po jitrnice                                               ROCK´N´ROLL GANG 
a pe�ené prase                                                               ROMANO TRAJO 
                                                 

 

pr	vod masek a veselici doprovází 
PRAŽSKÝ POU
OVÝ ORCHESTR 

D�kujeme za pomoc p�i realizaci: 
         

 
           

 

 


