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Milí čtenáři,
jedno známé přísloví říká, že je 

lepší vyhořet než se stěhovat, jiné 
zase, že výjimky potvrzují pravidlo. 
V případě stěhování strážníků z Pra-
hy 1 do objektu bývalého Bunkru 
v Lodecké ulici druhé přísloví bez-
pochyby vyvrací to první. 

Policie – ať městská či republiko-
vá – to má často těžké. Pamatuji 

se, jak doslova nechutná byla někdejší Veřejná bezpečnost. 
Po listopadu 1989 byla policie naopak po nějaký čas téměř 
bezmocná – alespoň tak jsem to tehdy vnímal. K policistům 
se kdekdo choval přezíravě až urážlivě. Někdy v polovině de-
vadesátých let se to začalo měnit – policie začala opět nabý-
vat vážnosti a postupem času dospěla do současného stavu 
plně profesionálního a všeobecně respektovaného sboru. 

Přesto není žádným tajemstvím, že mnoho lidí stále ještě 
považuje za „opravdovou“ policii jen tu republikovou. Stráž-
níci jako kdyby měli pořád cejch jakéhosi poloprofesionálního 
tělesa. Podle mého názoru za toto mylné a nespravedlivé 
hodnocení může fakt, že především městská policie řeší 
všechny naše neřesti, jichž se většinou dopouštíme: špatné 
parkování, bujarou oslavu v místním hostinci apod. Strážní-
ci jsou zkrátka mnohdy „první na ráně“, a odnášejí nelibost 
konkrétních přestupců. 

Praha 1 si svých policistů bez rozdílu příslušnosti ke kon-
krétnímu sboru váží. Na radnici se snažíme spolupráci obou 
policejních složek koordinovat a vycházet jim co nejvíce vstříc 
jak morální, tak technickou podporou. 

I když to tak nyní možná na první pohled nevypadá, jsem 
přesvědčen, že stěhování strážníků do bývalého Bunkru je 
začátkem nové etapy policejní práce v Praze 1. Více se dočtete 
v tomto čísle. 

Přeji vám vše dobré!

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta
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NOVÝ ŽIVOT? PŘECE TADY!
Jako magnet působí na snoubence Praha 1, ve které 

chce stále více párů uzavřít sňatek. V prvních dvou měsí-
cích letošního roku si své „ano“ řeklo 157 párů, z toho 129 
na zřejmě nejoblíbenějším místě – na Staroměstské radni-
ci. Řada sňatků z celkového počtu byla církevních (22).

Podle údajů matriky první městské části v průběhu 
ledna a února uzavřelo 11 párů registrované partnerství 
(z toho 4 ženské páry).

Přestože Praha 1 nemá na svém území porodnici, jedno 
miminko se zde – doma u svých rodičů – přesto narodilo.

STARÉ BYTY PROKOUKNOU
Žádné projídání či ukládání „na knížku“ – naopak, fi nan-

ce vybrané na zvýšeném nájemném v obecních bytech 
v Praze 1 poputují zpátky do zvelebování těch bytů, které 
to potřebují.

Opravovány budou jak obsazené, tak volné byty. Radni-
ce hodlá na tento účel poskytnout celou částku 30 milionů 
korun, kterou letos na nájemném vybere.

PŘIPOMÍNKY K PLÁNU
Do 18. dubna lze podávat připomínky k návrhu zadání 

Územního plánu hl. m. Prahy. Návrh zadání byl na úřední 
desce zveřejněn 15. března. Své připomínky připojí k návr-
hu také Praha 1. 

DIAMANTOVÁ SVATBA 
Šedesát let ve společném svaz-

ku – diamantovou svatbu – oslavili 
Růžena a Josef Příkopovi z Prahy 1. 
K významnému jubileu jim přišel 
18. března s kyticí a dárky poblaho-
přát starosta Oldřich Lomecký. 

Manželé Příkopovi prožili plno-
hodnotný a bohatý život, který ale 
nebyl jednoduchý. Zasáhla jim do 
něj v dětství válka a později i obtíž-
ná poválečná doba. Mají dvě děti, 

Růženu a Zdeňka, čtyři vnoučata a těší se na pravnoučata. 
Přejeme další spokojeně prožitá léta!

„S příchodem jara se v naší městské 
části pořádá více akcí, jejichž organizá-
toři žádají o spolupořadatelství. Pokud 
jde o kvalitní projekty, snažíme se 
vyhovět,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký.

Aktuálně požádali o spolupořadatelství 
Městské části Praha 1 tyto projekty a ak-
tivity: Festival Brikcius – 2. ročník cyklu 
koncertů komorní hudby v Domě U Ka-
menného zvonu, Muzika Judaika (malý 
židovský festival), Hudební folklorní festi-
val – setkání lidových muzik, Mezinárod-
ní hudební festival České doteky hudby, 
20. Dny evropského fi lmu, Město na kole, 
Farní slavnosti kostela sv. Tomáše v parku 
Kampa a Den dětí (rovněž v parku Kam-
pa). Termíny jednotlivých akcí budou 
průběžně zveřejňovány na webu Prahy 1 
(www.praha1.cz).

„Jak vidno, Praha 1 není žádný mrtvý 
skanzen. Všechny uvedené projekty 
jsou určeny domácímu divákovi, nikoli 
zahraničním turistům,“ podotýká staros-
ta Lomecký. 
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SPOLUPOŘÁDÁME
ŘADU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ
Co nejširší kulturní a volnočasovou nabídku se snaží obyvatelům Prahy 1 zajistit radnice první 
městské části. Jedním z významných nástrojů v tomto směru je institut spolupořadatelství.

Nuda v Praze 1? Vyloučeno! 

F
O

T
O

 P
E

T
R

 N
A

Š
IC

 

 /  D U B E N  2 0 1 3  W W W. P R A H A 1 . C Z

AKTUÁLNĚ

4



ZDĚŠENÍ V PRAZE 1: 
VZNIKNOU LEGÁLNÍ ŠLEHÁRNY?
Naprosto nepřijatelné – tak 
hodnotí vedení Prahy 1 nový 
nápad pražského magistrá-
tu, z něhož vzešla myšlenka 
zřídit takzvané šlehárny, tedy 
aplikační místnosti, kde by si 
drogově závislí jedinci mohli 
v klidu dopřát svoji dávku. 

„Je v tom trochu úžasu, trochu nevě-
řícnosti a hodně kritiky,“ shrnul do jedné 
věty postoj vedení Prahy 1 starosta Ol-
dřich Lomecký, který si zřízení takových 
místností neumí nejen v první městské 
části vůbec představit. Tento nápad má 
totiž jak etické a společenské, tak ryze 
praktické překážky – legislativní vakuum, 
jež by aplikaci drog v takových místnos-
tech umožňovalo. 

„Dovoluji si všechny, kteří se k tomuto 
nápadu hlásí, upozornit, že podle zákona 
je držení drogy buď trestný čin nebo 
přestupek – záleží na množství držené 
drogy – a zřízení aplikační místnosti 
samo o sobě nelegalizuje držení drogy. 
Policie musí vždy konat, tudíž nelze 
očekávat, že by v případě zřízení tako-
vých místností policisté chodili okolo 
a tvářili se, jako že se nic neděje,“ vysvětlil 
Lomecký. 

Vedení Prahy 1 si navíc vůbec neumí 
představit, že by už tak zatížené cent-
rum metropole bylo legální oázou ap-
likace drog. „Policisté a strážníci svádějí 
každodenní boj s nejrůznějšími problé-
movými existencemi, které se stahují 
do středu města. Skutečně si neumím 
představit, jak takový člověk s úsměvem 
prochází kolem policejní hlídky, poté 
si v aplikační místnosti udělá dobře 
a pak vyrazí do ulic Prahy 1 vstříc dalším 

dobrodružstvím. Čeho je moc, toho 
je příliš, jak se říká, a podobný stav by 
byl doslova fackou strážcům zákona 
a obyvatelům naší městské části,“ dodal 
starosta. 

Sociální inženýrství podobného druhu 
jasně odmítá i Mezinárodní výbor pro 
kontrolu drog (INCB), který je nezávis-
lým orgánem dohlížejícím na dodržo-
vání úmluv Spojených národů o proble-
matice drog.

INZERCE
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Jakákoli benevolence vůči drogám rozhodně není na místě. 

UDÁLOSTI
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SVĚT MÁ JEN JEDEN STŘED. KAMPU 

: Vy jste jedním z oněch 
nadšenců, díky nimž se daří posilovat 
pocit sounáležitosti obyvatel Kampy 
a vůbec Prahy 1 ke své domovině. Jak 
jste se k tomuto „poslání“ dobral? 

Člověk tu skoro tři desítky let bydlí, 
chodí do práce, do hospod a klubů, 
postupně poznává lidi odsud i odjinud, 
co mají k tomuto území vztah... Taky 
ale „zloděje“ hodnot, klidu a pohody, 
kteří bez lásky k místu vidí jen užitnou 
hodnotu a svým počínáním lákají kon-
zumenty čehokoli, povrchní barbary, 
nevzdělance, vulgárně si zde užívající. 
Jsou i tací, kteří rabují poklady historie – 
ničí památky... ovšemže za pomoci těch, 
kteří by mohli toto znehodnocování 
omezit. Ničí se často nejkrásnější místa, 
která máme v Čechách, nejen v Praze. 

Když však poznáte sounáležitost Ma-
lostraňáků i těch lokálně zamilovaných 
„náplav“, jejich věčné škorpení o pravý pa-
triotismus a objímání po hádkách při spo-
lečném zpěvu, chytne vás to taky. Platí to 
i v případě, že jste tu zpočátku nebydlel, 
jen strávil mládí v romantických parcích 
i hospůdkách a jste náplava z Karláku, kde 
Karel IV. vyměřil onen Pupek světa, tehdy 
ještě na Dobytčím trhu...

Možná pak jsem došel k podpoře 
posilování sounáležitosti, z pocitu 
ohrožení toho, co tu je – konglomerátu 
historie – budov a příběhů lidí, a také 
přírody: řeky a parků a vztahů lidí odsud 
i z daleka, kteří to tu milují… 

Vše zde začalo být ohroženo víc a víc, 

Málokteré místo má 
tak jedinečného genia 
loci jako Kampa, jež je 
oázou vzájemné po-
spolitosti, radosti ze 
života i nadějí budou-
cích generací. Jedním 
z patriotů, kteří pře-
kouzelné Kampě neú-
navně vnukají elán, je 
lékař a skvělý člověk 
Jiří Kučera. 

ale lidi to prokoukli. Ne vše se podařilo 
ochránit v čisté podobě, avšak stav 
povědomí lidí o nutnosti nepřipustit 
devastaci přírodních i historických hod-
not se zvyšuje. Z toho jistě mají radost 
i místní úřady, obyvatelstvo tu bydlí 
dál a rádo, i když draze, děti se tu rodí 
a mají si kde hrát – zejména v KC Kampa. 
Staří dospělí se těší na svá setkávání i na 
veřejné akce, mnozí se opět vracejí se 
pravidelně kouknout, posedět a pomo-
ci. A stárnoucí mladí tu jsou rádi, chtějí 
tu bydlet a mít děti. Vždyť je tu ještě 
pořád tolik radostí. 

: S vaším jménem je spo-
jena také skvělá akce Kampa – Střed 
Světa, třídenní happening plný kultu-
ry, setkávání se, přednášek atd. Letos 
se konal již popáté. Když byste ji měl 
stručně popsat někomu, kdo ji nezná, 
co byste řekl? 

Pouť, slavnost, happening s mno-
ha hudebníky, zpěváky, herci, skauty 
tvoří atmosféru... ale i konference, kde 
mnoho kapacit – historiků, básníků, 
kunsthistoriků – se vyjádřilo fundova-
ně i vesele, pozvedlo hlas na podporu 
Kampy. 

Oslava jedinečnosti této lokality, 
lidskosti, přírody a života vůbec. Prazá-
kladem je hravost, radost, recese (tedy 
legrace, ale jistě i hrozící úpadek). Vše 
pro dobro a obranu milovaného území 
se všemi krásami a vztahy, s neobyčej-
ně silným geniem loci... Spolupodílejí 
se staří i mladí při tvorbě i „konzumaci“ 
společného díla. Dobrovolná, nezis-
ková činnost pro dobrou věc (občan-
skou sounáležitost, chcete-li), která je 
„personifi kována“ Kampou – Malou 
Stranou, Středem střetu všech Světů, 
místem, kde se lidí ještě zdraví (jak 
stále říkáme)... 

Jiří Kučera nedá na Kampu dopustit.
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: Letošní ročník obohatili 
velmi prestižní umělci jako Dan Bár-
ta, Václav Koubek či pro mnohé dnes 
již kultovní kapela Traband. Čím jste 
taková esa přilákali? 

Právě tím výše popsaným. Oni pocho-
pili, že nejde jen o peníze, a rozhodli se 
pomoci také. Jsou to všichni kamarádi 
a vědí, že jde o dobrou věc – pomoc 
Kampě a okolí.  

: Středobodem podobných 
aktivit jako Kampa – Střed Světa je 
Komunitní centrum Kampa. Kam se 
podle vás za léta své existence od 
skromných začátků posunulo? 

Komunitní centrum Kampa je občan-
ské sdružení, kterému se za uplynulé 
roky podařilo utvořit něco v dnešní 
době naprosto unikátního. Je to místo 
pro setkávání občanů, zázemí pro rodi-
ny s dětmi. Během dne po celý týden je 
tu vlídné zázemí s hernou pro děti a klu-
bovnou, kde předškolní děti mohou 
navštěvovat kurzy různého zaměření. 
Ve večerních hodinách je prostor určen 
aktivitám pro dospělé. Chod centra je 
založen především na práci a nadšení 
dobrovolníků. Zde se jasně zrcadlí sku-
tečnost, že člověk je tvor společenský, 
lidé sem přijdou z vlastní vůle proto, že 
chtějí „pobejt“. Děti tu navazují první 
sociální kontakty a dospělí se vzájem-
ně poznávají jako sousedé, občané 
bez jakéhokoliv dalšího rozlišení. Toto 
občanské sdružení vneslo na Malou 
Stranu jistou vzájemnou pospolitost 
a došlo k propojení mezi dalšími spolky 
a sdruženími, kterých na Malé Straně 
není zrovna málo. Jistě velkým kladem 
je skutečnost, že objekt, kde Komunitní 
centrum Kampa působí, je právě na 
Kampě, která je Středem Světa, tedy 
i Prahy, a náleží tak všem Pražanům. 

Ovšem že bez pomoci dalších sub-
jektů bychom ten Střed Světa nevybu-
dovali. Kavárna Mlýnská soustřeďuje 
stovky mladších i starších mladých lidí: 
výtvarníků, novinářů, studentů, a tvoří 
svými aktivitami nejen na Kampě de 
facto Pražský Hydepark. Muzikantů 
z Kampy jsou desítky, většinou starších 
hudebníků hrajících i několikrát týdně 
v hospůdkách Malé Strany, ale i v pří-
rodě. Jsou to nejen místní, ale i dojíž-
dějící přátelé tohoto území. Například 
z turistických klubů TAK, NOHYB, TURAS 
(který zrovna byl před 34 lety U 2 Srdců 
založen a členové stále pomáhají při 
mnoha akcích na Malé Straně). 

Vytvářejí se další společenství, která 
jsou přitahována Kampou a Malou Stra-
nou. Přátelé divadel Na Prádle a Kampa, 
Muzea Kampa, ale také kolem kostela 
Sv. Jana Křtitele Na Prádle (ČSCH) vznik-
lo mnoho aktivit. 

Akce SOPMSH, které léta zastřešuje 
činnost mnoha současných i bývalých 
obyvatel Malé Strany a Hradčan, kteří 
radostně tvoří akce pro své spoluobča-
ny (masopusty, čarodějnice, candrbály). 
Na podporu tohoto všeho postupně 
vzniká i Nadační fond (zatím o. s.) Kam-
paNula, který již druhým rokem z výtěž-
ků benefi čních akcí (Toulky, Prostřené 
stoly, Koncerty) podporuje zdravotně 
postižené ale také další spolky a spo-
lečnosti – o život občanský v Praze 1 se 
starající subjekty. 

: Genius loci je termín, 
který kdekdo s oblibou používá, ale 
málokdo s ním prakticky souzní. 
Nejde v případě staromilců o troš-
ku donkichotský boj s fenomény 
postmoderní doby? 

Genia loci má každé místo na planetě. 
Vnímán silně či slabě. A doba je vždy 
nějaká, někdo chce a nebojí se tvořit, 
jiný jde krást. Vylepšit či alespoň omezit 
negativní jevy a skutky je v silách 
každého z nás. Snahou je, aby ti, co 

mají možnost rozhodovat o osudech 
zajímavých území, měli na paměti úctu 
k historii a se vkusem konali případné 
nutné zásahy do „krajiny“ jim na čas 
svěřené. By omezili exploataci bo-
hatství této země, by se neprohřešili 
svému poslání a postavení, ke kterému 
byli zvoleni spoluobčany. A lidem se 
snažíme ukázat, že obrana a vylepšo-
vání života, v tomto případě ve městě, 
jsou možné a radostné. Že každý může 
pomoci a svým zapojením být příkla-
dem mnoha stále jen reptajícím ška-
rohlídům, a to nejen na Kampě a Malé 
Straně. Toto myslím je běh na dlouhou 
trať s pozitivními rysy... 

: Jsou podle vás v Praze 
ještě nějaká místa, která mohou 
konkurovat Kampě? 

Je mnoho území či obcí, které žijí po-
spolitě a lidi jsou tam šťastní. V mnoha 
částech i Prahy 1 se snaží lidi pro svůj 
„širší domov“ něco dělat. Konkurencí 
bych to nenazval. Lidi, kteří něco pro 
jiné tvoří, jsou přející... Pro obyvatele se 
dějí pěkné věci na Novém Městě, v oko-
lí Betlémského i Petrského náměstí. 
Také třeba jinde, v Hlubočepích, v Dej-
vicích, na Stříškově, v Tróji, v Karlíně, na 
Žižkově... Rádi se navštěvujeme, pokud 
je čas. 

Ale známe i Český Krumlov, Strážnici, 

Mikulov, Velkou nad Veličkou, Křivoklát-
sko, Strakonice, Domažlice. Všude se 
lidi, občané snaží. A historických pamá-
tek a krásné, třeba městské přírody, 
je všude plno. 

: Mohl byste jako staro-
usedlík defi novat přijatelný kompro-
mis mezi touhou místních obyvatel 
žít v Praze 1 v klidu a náporem turi-
stického ruchu spojeného se všemi 
pozitivy i negativy? 

Naším cílem není to, aby se Malá 
Strana zakonzervovala sama v sobě. 
Samozřejmě je důležité, aby přijímala 
nové vlivy a podněty, s čímž souvisí 
i turistický ruch. Jenom je důležité, 
aby tyto podněty vedly od místních 
obyvatel a lidí, kterým na tomto místě 
záleží, a ne od různých developerů či 
podnikatelů, jejichž jediným cílem je, 
aby se v centru Prahy obohatili. O krásy 
Malé Strany se rádi dělíme i  s turisty, 
ale je především na nás všech, jakou 
tvář tohoto místa jim ukážeme – jestli 
to bude tvář laciných suvenýrů, tak jak 
ji mohou vidět v Karlově či Nerudově 
ulici, nebo tvář přívětivá, kterou mohou 
zakusit například v parku na Kampě. 

: Máte nějaké oblíbené 
zahraniční město, jímž by se Praha 
mohla v péči o centrum a jeho rozvoj 
inspirovat? 

Myslím, že v okolních zemích je 
daleko více úcty k sobě, k vlastnímu 
bydlu a historii svého národa. Města 
polská, maďarská, rakouská, německá, 
chorvatská, italská se o sebe dobře 
starají a v dobrém slova smyslu se 
chlubí vlastní starodávnou dokonalostí. 
U nás dá mnoho práce uhlídat ničení 
všeho všude pod jakoukoli záminkou. 
Naši lidi většinou prodají nos mezi 
očima, a to velice levně. Vůbec nejsou 
na sebe  a svou zemi hrdí. Jsou nato-
lik omezení, že nedokážou myslet na 
další generace. Pověst naše je v Evropě 
prachbídná. Okolní země i jejich města 
a lidi se nám diví. 

Krásná místa na planetě... Dubrovník, 
Pasov, Krakow, Budapešť – zde je vidět 
péče. 

Praha se jistě stačí inspirovat vlastním 
vkusem, vzdělaností, vztahem k histo-
rii, památkám, městské přírodě. Určitě 
může zvládat (potlačovat) likvidační 
„obchodní zájmy“ kohokoli. 

 Dá se přece vždycky rozumnými 
investicemi do budoucnosti a podpo-
rou občanské vzájemnosti dosáhnout 
spokojenosti se sebou samým, a to 
nejen v materiální oblasti.   

Radostný duch jest mocným hyba-
telem a ochráncem nádherného bytí, 
a tím pádem i zdraví.

„Vždyť  je tu pořád 
tolik radostí.“
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STRÁŽNÍCI SE STĚHUJÍ DO BUNKRU,
KTERÝ JIM NABÍZÍ KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ
Vynikající zázemí získali 
strážníci z Prahy 1, kteří 
se nyní na jaře stěhují do 
bývalého klubu Bunkr. 
Rockery tak střídají 
uniformy – a vedení 
městské části očekává, 
že luxusní podmínky se 
odrazí ve výborné práci 
„jejích“ strážců veřejné-
ho pořádku. 

„Být strážníkem v Praze 1 není často 
žádný med, což jasně dokazují případy 
posledních týdnů a měsíců, jako je na-
příklad kauza nevěstince ve Smečkách, 
řádění mladých Dánů a podobně. Nejen 
policistům, ale samozřejmě i strážníkům 
pomáháme mnoha způsoby a kom-
fortní zázemí v objektu bývalého klubu 
Bunkr představuje skutečně systémový 
krok ve zkvalitnění jejich činnosti. Na 
druhou stranu bude radnice ve svých 
požadavcích na strážníky ještě nároč-
nější,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký. 

Ve zrekonstruovaném Bunkru strážníci 
naleznou nejen dokonalé zázemí pro 
běžný chod služby, ale také ideální místo 
pro fyzickou přípravu. V suterénu je totiž 
tělocvična. Ta by přitom měla sloužit 
nejen strážníkům, ale také veřejnosti. 
Dohoda o jejím užívání obyvateli Prahy 1 
byla zapracována do nájemní smlouvy. 
Městská policie by také měla v nových 
prostorech pořádat přednášky, bezplat-
né kurzy sebeobranných technik apod. 

V této souvislosti stojí určitě za připome-
nutí, že mezi strážce veřejného pořádku 
sloužící v Praze 1 patří také Bedřich Rýč 
– oblíbený mistr bojových umění a autor 
odborných publikací. 

NEVYHOVUJÍCÍ RYBNÁ 
Komplexnost nového objektu 

potvrzuje také šéf strážníků z Prahy 1 
Miroslav Stejskal. „Na nové služebně si 
mimo jiné cením té možnosti, že nám 

Letošní představení nového ředitele pražských strážníků Eduarda Šustera (na snímku 
stojící) kolegům z Prahy 1 a starostovi Oldřichovi Lomeckému bylo také příležitostí doladit 
stěhování z Rybné ulice do bývalého Bunkru a slavnostní otevření nové služebny 8. dubna.
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svým vybavením poskytuje skutečně 
kompletní prostor a zázemí pro naši čin-
nost včetně fyzické přípravy,“ podotýká. 
Podle ředitele pražské městské policie 
Eduarda Šustera je navíc zřejmý kvalita-
tivní nepoměr mezi zrekonstruovaným 
Bunkrem a kancelářemi v Rybné ulici, 
kde až doposud strážníci z Prahy 1 síd-
lili. „Oceňujeme podporu, které se nám 
ze strany MČ Praha 1 dostává, protože 
díky ní se strážníci mohou přesunout 
z nevyhovujících podmínek služebny 
v Rybné ulici do skutečně kvalitního 
prostředí, které plně vyhovuje nárokům 
kladeným na zázemí pro výkon služby. 
Jakékoli zlepšení podmínek pro práci 
strážníků je pro nás samozřejmě velkým 
přínosem a pomáhá nám efektivněji 
zajišťovat bezpečnost občanů hlav-
ního města,“ sdělil Šuster, který se byl 

v únoru osobně představit starostovi 
Lomeckému a svým kolegům z obvod-
ního ředitelství. Téma debaty bylo jasné: 
co trápí strážníky, co potřebují od vedení 
městské policie a městské části, ale 
naopak i to, co potřebuje městská část 
od strážníků. Na přetřes tak přišly kon-
krétní provozní záležitosti výkonu služby 
strážníků včetně jejich vybavení, a právě 
i společné kroky při stěhování z Rybné. 

HOTOVO ZA TŘI ROKY 
Radní Prahy 1 rozhodli o využití Bunk-

ru coby zázemí pro strážníky při svém 
jednání v dubnu 2009. Zvažovali přitom 
také nabídku soukromé společnosti, kte-
rá zde chtěla provozovat centrum zdraví 
a vzdělávání. Přednost ovšem dostal 
projekt služebny strážníků, se stálou služ-
bou a nepřetržitým přístupem občanů, 

šatnami, jídelnou s kuchyňkou a odpo-
činkovým zázemím, včetně sociálního 
zařízení a sportovního zázemí služebny. 
Podmínkou rozhodnutí radních bylo, 
že městská policie předá zpět stávající 
služebnu v Rybné 22. 

Od ukončení činnosti hudebního klubu 
Bunkr v roce 1997 k letošnímu nastě-
hování strážníků nevedla jednoduchá 
cesta. Praha 1 dlouho hledala nového 
nájemce. Jedním z dřívějších kandidátů 
byla společnost, která chtěla v objektu 
provozovat projekt zaměřený na využití 
volného času dětí a mládeže se zaměře-
ním na pohádky. Společnost však na jaře 
2008 od tohoto záměru ustoupila. 

Komplikace se vyskytly i po schválení 
záměru poskytnout objekt strážníkům 
– veřejná soutěž na stavební úpravy se 
totiž musela opakovat. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

DANIEL HODEK (ČSSD)
1. zástupce starosty, daniel.hodek@praha1.cz 

obchod a služby, tržní řád, cestovní ruch, životní prostředí, zdravotnictví
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A SLUŽBY
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BEZOHLEDNÝM PODNIKAVCŮM
JE TŘEBA STÁLE DÝCHAT NA ZÁDA 

Cesty, jak zamezit negativním jevům spojeným 
s turistickým ruchem, neúnavně hledá radnice 
Prahy 1. Turistická sezona se blíží a s ní i řada 
nešvarů tuzemských podnikavců. 

„Občané se na nás každý rok obra-
cejí s mnoha stížnostmi, které se týkají 
turistického ruchu a jeho doprovodných 
jevů. Zmiňovány jsou zejména takzvané 
chodící reklamy, nejrůznější rikši, ale 
i nechvalně proslulé segwaye. Samostat-
nou kapitolou jsou obchody a služby, 
které jsou orientovány výhradně na 
zahraniční klientelu a obyvatelům 
Prahy 1 zhola nic nepřinášejí,“ říká 
1. zástupce starosty Daniel Hodek. 
V minulých dnech například obdržel roz-
hořčený dopis obyvatel z Celetné ulice, 
kteří si oprávněně stěžovali na nedávné 
otevření thajských masáží ve Štorchově 
domě. „Pod tento dopis bych se okamži-
tě podepsal. Jelikož jde ale o soukromý 
dům, nemáme žádné možnosti, jak proti 
masérně na Královské cestě zasáhnout,“ 
konstatuje smutně 1. zástupce starosty. 

Městská část Praha 1 a radnice přitom 
mají téměř svázané ruce i u dalších 
problémů. Na vině je především nedo-
konalá, nebo přímo chybějící legislativa. 
„Například v případě vozítek segway, 
jež představují hrozbu pro chodce, jsme 
oslovili ministerstvo dopravy s tím, aby 

byly zahájeny práce na přípravě přísluš-
ného zákona, který by tento negativní 
jev přinejmenším v městské zástavbě 
zakázal. Zatím však naše snahy přišly 
vniveč, přestože třeba ve Velké Británii 
podobný zákon existuje,“ vysvětluje 
Hodek. 

Jak doplňuje vedoucí radničního oddě-
lení obchodu a služeb Dagmar Koníčko-
vá, podnikavci zneužívající nedokonalou 
legislativu jsou si dobře vědomi své 
nepostižitelnosti. „Společně s kolegyní 
jsme byly během kontrolní akce v ulicích 
svědkyněmi toho, jak mladý řidič rikši 
parkující na chodníku na Václavském 
náměstí arogantně odbyl policistu, že je 
to jízdní kolo,“ vzpomíná Koníčková. 

Jak ze zmíněných problémů ven? Zá-
stupce starosty Hodek vidí jedinou cestu: 
„Ve spolupráci s kontrolními orgány 
radnice, dalšími institucemi a městskou 
policií musíme na tyto lidi neustále 
tlačit, v rámci legislativních možností jim 
doslova dýchat na záda a zároveň ne-
vzdávat snahu o přijetí takových zákonů, 
které nám dají možnost opravdu účinně 
zasáhnout!“ F
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. OLDŘICH LOMECKÝ (TOP 09)
starosta, oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální věci a protidrogová prevence
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SOCIÁLNÍ 
VĚCI

K
 tradičnímu turnaji O pohár sta-
rosty MČ Praha 1, zimním stážím, 
zimní Ubulize a dalším akcím 
přibudou letos dvě velké novinky 

– Liga pétanque pro seniory a Mistrov-
ství České republiky seniorů 55+.

„Zápal, s nímž se naši starší spoluob-
čané věnují pétanque, nemá v České re-
publice obdobu. Pravidelně po celý rok 
trénují, v těchto týdnech bojují v rámci 
zimní Ubuligy s podstatně mladšími 
soupeři a řada klání na ně v teplejším 
období čeká. Považuji proto za logické, 
že právě v jejich řadách vznikla myšlen-
ka pétanqueové ligy a uspořádání Mis-
trovství ČR seniorů 55+,“ řekl starosta 
Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký.

Liga pétanque pro seniory, kterou 
společně uspořádají MČ Praha 1, 
Středisko sociálních služeb Prahy 1 
a občanské sdružení Pétanque pro Vás, 
bude otevřena týmům z celé Prahy. 
Organizátoři by do ní ale rádi zapojili 
i mimopražské týmy.

Energie a tréninkové úsilí seniorů 
Prahy 1 pak přiměly občanské sdružení 
Pétanque pro Vás k tomu, aby kandido-
valo na organizátora Mistrovství České 
republiky seniorů 55+ pro letošní rok. 
To by se mělo uskutečnit v září a díky 
spolupráci MČ Praha 1 by se z této 
akce mohla stát nejprestižnější událost 
v historii českého pétanque, na kterou 
by přijeli zajímaví hosté ze zahraničí, 

zejména pak z Francie, a v doprovod-
ném programu by si pétanque mohli 
vyzkoušet i diváci. 

Senioři z Prahy 1 trénují pétanque 
minimálně každou středu od 13 hodin, 
v létě v Parku Lannova a od letošní zimy 
i v nafukovací hale v Masné, kde také 
přivítají i nové zájemce o tuto přátel-
skou hru.

Od února se také účastní zimní Ubu-
ligy v Úněticích u Prahy, která vyvrcholí 
v sobotu 9. března. Více informací o se-
niorském pétanque v Praze 1: 
 www.ubulodrom.cz, 
 www.praha1.cz, 
 www.petanque-pro-vas.com, 
 fuksa@petanque-pro-vas.com. 
Koulím zdar!

PRAHA 1 CHYSTÁ DVĚ VELKÉ 
AKCE V PÉTANQUE SENIORŮ
Pétanque, tento fran-
couzský národní sport 
a hra zároveň, zapustil 
během posledních let 
hluboké kořeny i na 
území Prahy 1, a to 
zejména díky seniorům, 
kteří se mu věnují pod 
patronací MČ Praha 1 
a Střediska sociálních 
služeb Praha 1. 

Klasická hra pocházející z Francie si získala srdce seniorů z Prahy 1. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)
zástupce starosty, tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku
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SPRÁVA
MAJETKU
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ZAČÍNÁME S OPRAVOU HODINOVÉ 
VĚŽIČKY NA ADRESE SKOŘEPKA 9

Věžička, o které bude v tomto článku 
řeč, je umístěna nad nárožím bytového 
domu z konce 19. století, postaveném 
v eklektickém stylu (dům U Šturmů). 
Fasády domu jsou orientovány do ulice 
Skořepka a na Uhelný trh. Jde o nárožní 
věž s funkčním hodinovým mecha-
nizmem, jež je bezpochyby pěkným 
estetickým prvkem ve střešní krajině 
Prahy, spoluutvářejícím její pestrost. 
Funkční hodiny jsou účelným doplněním 
městského prostoru Prahy 1.

Hodinová věž je ovšem ve velmi špat-
ném technickém stavu. Je nebezpečí, že 
části fasády začnou padat do ulic Skořep-
ka a Uhelný trh. Krytina věže, odvodnění 
střechy věže a napojení její krytiny na 
střechu domu jsou značně staré – vý-
sledkem je významné zatékání srážkové 
vody do konstrukcí věže, do krovů střechy 
domu i stěn podkrovního bytu, který se 
zde nachází. 

Problémy se zatékáním jsou zčásti způ-
sobeny odvodněním věže, kdy odvodně-
ní je zajištěno několika venkovními žlaby, 
které jsou následně vedeny do interiéru 
věže a napojeny na domovní kanalizaci. 
Stávající odvodnění však při jakémkoliv 
větším dešti přetéká, voda tak teče přímo 
do věže. Defi nitivní řešení, např. odvodně-
ní pomocí chrličů, bude však stanoveno 

až po instalaci lešení a opravdu detailní 
prohlídce. Naskýtá se totiž více variant 
řešení problému, kdy cílem MČ Praha 1 
je najít co možná nejlepší variantu. Další 
příčinou zatékání je místo, kde se napo-
juje krytina střechy domu na plechovou 
střechu věže. Přechod střešní krytiny 
proto bude muset být proveden nově 
a s dostatečnými přesahy, také s ohledem 
na malý spád střechy v tomto místě. 

Záměrem MČ Praha 1  je provést 
rekonstrukci nejen celé nárožní věže, ale 
opravit také navazující 
střešní plášť domu a vy-
měnit sedm dožilých 
vikýřových oken orien-
tovaných do ulice Sko-
řepka.  Přístup do věže 
během rekonstrukce ne-
bude v žádném případě 
volný a bude umožněn 
pouze autorizovanému 
a náležitě poučenému 
personálu. Fungující 
věžní hodiny, včetně 
celého mechanizmu, 
budou zaopatřeny tak, 
aby během stavby ne-
došlo k jejich poškození, 
proto jejich zabezpečení 
provede odborná fi rma. 

Po vybudování lešení a nutné dočasné 
stříšky, která bude zabraňovat pronikání 
deště do domu, budou konstrukce věže 
pečlivě prohlédnuty. Před započetím 
prací pak budou v patřičném rozsahu 
instalovány záchytné sítě tak, aby se dole 
procházejícím lidem nemohlo nic stát.

Dřevěné části krovu budou očištěny, 
okartáčovány a opatřeny čirým nátěrem 
proti dřevokazným organizmům. Práce 
budou probíhat tak, aby bylo zacho-
váno maximum původních tesařských 
prvků. Poškozené zděné části a omítky 
budou dle potřeby odstraněny a dopl-
něny zdivem z plných cihel, spáry mezi 
cihlami budou proškrábány a znovu 
zaspárovány. Ty části a profi ly, které ne-
bude možno již opravit, budou nahraze-
ny replikami. Zdivo bude také opatřeno 
přípravkem proti houbám a plísním. 
Krytina věže z pozinkovaného natírané-
ho plechu bude sejmuta v celém svém 
rozsahu a bude sloužit jako vzor pro vy-
tvarování nových klempířských prvků, 
které budou provedeny z mědi.

Organizace celé stavby bude řešena 
tak, aby vnější nepříznivé vlivy na místní 
obyvatele byly opravdu minimální. 
Bude dodržován noční klid a dny pra-
covního klidu. Skladování stavebního 
materiálu a jeho odvoz budou probíhat 
dle předpisů. Věříme, že se náročná 
oprava, na kterou MČ Praha 1 hodlá 
vynaložit necelých 1,2 milionu Kč bez 
DPH, podaří a že se věžička na adrese 
Skořepka 9 stane opět ozdobou střech 
Městské části Praha 1. 

Hodinová věž domu U Šturmů. Odvodnění vedené interiérem věže.

Věžička je ve značně špatném stavu.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)
zástupce starosty, jan.krejci@praha1.cz 

fi nance, transparentní radnice (on-line zakázky), protikorupční opatření
FINANCE

INFORMACE O USNESENÍ RADY HL. M. PRAHY 
K REVITALIZACI STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ

Pražský problém dostavby radnice 
a západní fronty Staroměstského náměstí 
trvá již 175 let, když počítáme od roku 
1838, kdy bylo zbouráno původní historic-
ké křídlo radniční budovy s radním sálem. 
Bezvýsledně řešilo problém narušeného 
náměstí celkem osm architektonických 
soutěží v letech 1901, 1903, 1909, 1938, 
1946, 1963, 1967 a 1987. Téměř pět set 
soutěžních návrhů dostatečně prokázalo, 
že problém dostavby Staroměstského 
náměstí není řešitelný jednou izolovanou 
nárazovou akcí. Cesta, jak se ukazuje i na 
podobných zahraničních příkladech, bude 
o něco zdlouhavější a pracnější. Věříme 
ovšem, že bude také plodnější a poučnější.

Za oněch 175 let se totiž vyvíjely 
i názory památkové péče na rehabilitaci 
a rekonstrukci historických měst. Zrodil 
se nový pojem „historická paměť místa 
a města“. Tímto pojmem se až do polo-
viny 19. století nemusel nikdo zabývat, 
neboť město se nikdy předtím masivním 

způsobem ani nebouralo, ani nepřestavo-
valo, ani nerozšiřovalo. Jeho paměť nikdo 
nemazal a nepřekrýval. 

Dnes při pohledu zpět si uvědomujeme, 
že všech osm soutěží de facto vymazávalo 
ze Staroměstského náměstí jeho původní 
historickou paměť. Zřejmě právě proto se 
nám z dnešního hlediska zdá být většina 
soutěžních návrhů nepochopitelná a dě-
kujeme osudu, že žádný z návrhů nebyl 
realizován. Staroměstské náměstí zřejmě 
svým vlastním „imunitním systémem“ 
moudře vzdorovalo cizím „implantátům“.

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila 
26. března usnesení, které znamená 
počátek cesty hledání a navazování 
na historickou paměť náměstí. 

Pracovní skupina primátora pro revita-
lizaci Staroměstského náměstí se shodla 
v názoru, že „klíčem“ ke Staroměstskému 
náměstí je rekonstrukce mariánského slou-
pu. Sloup je třeba chápat především jako 
těžiště prostoru náměstí, které v urbanistic-

kém kontextu hrálo neuvěřitelně důležitou 
roli. Můžeme říct, že sloup svojí výškou 
„reguloval“ barokní římsu náměstí, včetně 
jeho zmizelé západní fronty.

Usnesení Rady obsahuje přípravnou fázi 
rekonstrukce mariánského sloupu. Tato 
fáze začne odbornými kolokvii a skončí 
vyhlášením ideové urbanistické soutěže 
na komplexní řešení náměstí. Kolokvia 
a ideová soutěž by měly přinést přehled 
soudobých názorů historiků, restaurátorů, 
památkářů, architektů i dalších odborných 
profesí na osud fyzické i duchovní bu-
doucnosti Staroměstského náměstí. Obě 
kolokvia, národní a mezinárodní poskyt-
nou mimo jiné dostatečnou platformu 
k ventilování ideologických názorů a vy-
světlení rozporů, které vyvstaly s tématem 
případné obnovy mariánského sloupu.

VÁCLAV KRÁLÍČEK, architekt,
tajemník Pracovní skupiny primátora 

pro revitalizaci Staroměstského náměstí

Filip a František Hegerové 1793 – 

Panoramatická kresba z balkonu 

domu č. p. 549.

Jan Vrabec 2010 – Panoramatic-

ká fotografi e pořízená z téhož 

balkonu domu č. p. 549 s rozdí-

lem 217 let.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)
karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj hřišť)
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ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

ZŠ BRÁNA JAZYKŮ 
A UHELNÝ TRH SE SLOUČÍ
Zastupitelstvo Městské části Praha 1 rozhodlo 
na svém březnovém zasedání o sloučení dvou 
základních škol – Brány jazyků a Uhelného 
trhu. Od 1. září tak bude v budovách ve Voj-
těšské a na Uhelném trhu sídlit Základní škola 
Brána jazyků s rozšířenou výukou matemati-
ky, která se stane nástupnickou organizací.

HLEDÁ SE ŘEDITEL(KA). ZN. PROFESIONÁL(KA)
Konkurz na ředitele či ředitelku pro ZŠ nám. Curieových a MŠ Opletalova vyhlásila Rada MČ Praha 1. Součástí konkurzních 

požadavků na uchazeče je i předložení koncepčních záměrů. 
Zatímco v případě ZŠ nám. Curieových by měl vítěz konkurzu nastoupit letos v srpnu, v MŠ Opletalova je předpokládaný 

nástup o měsíc později. Přihlášky do obou výběrových řízení lze podávat do 24. dubna 2013, do 12 hodin, a to buď osobně do 
podatelny radnice Prahy 1 nebo k rukám vedoucí oddělení školství Zory Sládkové (Vodičkova 18). 

Uchazeči o uvedené funkce musejí splňovat příslušná profesní a další kritéria. Více se o nich dozvědí na www.praha1.cz, 
v sekci Školství. 

„Budova v Mikulandské, kde nyní sídlí ZŠ Brána jazyků, není 
naše a jsme tam v nájmu, který končí, a majitel nemá o pro-
dloužení zájem. Budova na Uhelném trhu je zase v součas-
nosti využívána jen z jedné třetiny,“ vysvětlila radní pro oblast 
školství Karolina Polverini a dodala, že diskuse o dalších 
variantách vývoje vedená se školami a dalšími odborníky
byla dlouhá a obsáhlá. Jednou ze zvažovaných variant bylo 
také sestěhování obou škol s tím, že by vedle sebe nějaký čas 
nezávisle fungovaly. „Tato varianta měla ale dost odpůrců, 
a navíc stejně počítala s pozdějším sloučením škol,“ doplnila 
Karolina Polverini.

Po skončení tohoto školního roku tak nastane velké stěho-
vání, během kterého se druhý stupeň ZŠ Brána jazyků přestě-
huje na Uhelný trh. Tato budova je nově zrekonstruovaná, má 
kvalitní a plnohodnotné hřiště i prostorné a světlé učebny. 
V létě budou navíc provedeny další investice do zkvalitňová-
ní výuky, včetně zřízení nových učeben pro fyziku a chemii, 
cvičné kuchyně či vybudování horolezecké stěny.

Pro děti z prvního stupně se nic nezmění. Ty, jež nyní dochá-
zejí na Uhelný trh, zůstanou i nadále tam a děti z Vojtěšské 
budou i od 1. září ve své budově. Žáci, kteří přejdou na druhý 
stupeň, nastoupí na začátku nového školního roku do budovy 
na Uhelném trhu. 

Ředitelem nástupnické organizace bude dosavadní ředitel 
ZŠ Brána jazyků Petr Tlustý. Jeho zástupkyní se stane nynější 
ředitelka ZŠ Uhelný trh Dagmar Sejkorová. „Chtěla bych jim 
oběma poděkovat za spolupráci při řešení pro ně jistě obtížné 
situace. Paní ředitelce Sejkorové navíc patří velké poděkování 

za perfektní vedení školy, která podle mě doplatila na to, že 
přírodní vědy nejsou v současnosti zrovna v „módě“. Jsem 
proto ráda, že ministr školství Fiala úlohu přírodních věd pro 
vzdělanost a rozvoj lidstva nedávno zdůraznil a vyhlásil pod-
poru jejich výuky za svoji prioritu,“ prohlásila radní Karolina 
Polverini a připomněla, že i ZŠ Brána jazyků bude podporovat 
talentované žáky se zájmem o matematiku a další přírodo-
vědné předměty. 

První žáci se ve škole na Uhelném trhu učili od roku 1883. 
V roce 1964 byla škola přičleněna k Výzkumnému ústavu 
pedagogickému a ověřovaly se v ní nové metody a formy 
práce i nové osnovy a učitelé byli a dosud jsou spoluautory 
a recenzenty učebnic a pomůcek. V roce 1978 zde byla jako 
jediná v ČSSR otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů. Od roku 1988 se žákům otevřely 
třídy se zaměřením nejen na matematiku, ale i informatiku. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JUDr. IVAN SOLIL (ČSSD)
ivan.solil@praha1.cz, bezpečnost a prevence kriminality, veřejný 

pořádek a kontrola, civilní obrana a ochrana obyvatelstva BEZPEČNOST
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K
rátce po jedné hodině ráno prová-
děla hlídka strážníků Pohotovost-
ního útvaru Městské policie hl. m. 
Prahy kontrolní činnost v Dlouhé 

ulici v centru metropole. Zde si strážníci 
všimli stříbrného vozidla taxi, jehož řidič 
měnil směr jízdy a ulicí projížděl vysokou 
rychlostí. Strážníci pojali podezření, že 
řidič vozidla by mohl být pod vlivem 
alkoholu. Když hlídka dala řidiči znamení 
k zastavení vozidla, řidič prudce zrychlil 
a začal ujíždět. Muž poté projížděl ulice-
mi Rybná a Hradební a několikrát dokon-
ce ohrozil kolemjdoucí. V Hradební ulici 

AGRESIVNÍ TAXIKÁŘ 
ŘÁDIL V CENTRU PRAHY

si navíc prorazil u vozidla olejovou vanu, 
a z té pak začal vytékat olej. Řidič dále 
pokračoval do Revoluční ulice, kde projel 
křižovatku směrem do ulice Nové Mlýny 
na červenou. V levotočivé zatáčce ještě 
k tomu dostal smyk. Taxikář ani poté ne-
vzdal pokus o únik a pokračoval Těšnov-
ským tunelem až na Rohanské nábřeží, 
kde ho strážníci služebním vozidlem 
zablokovali a znemožnili mu pokračovat 
v jízdě. Muž se však nevzdal a pokusil se 
z místa utéct, čemuž strážníci zabránili 
za použití donucovacích prostředků 
a služebních pout. Strážníci dále zjistili, 

že evidenční číslo označení vozidla taxi-
služby nesouhlasí s registrační značkou. 
Hlídka proto na místo přivolala strážníky 
ze specializované skupiny Taxi, která zjis-
tila, že muž nemá v pořádku dokumenty 
potřebné k provozování taxislužby a je 
podezřelý ze spáchání správního deliktu. 
Provedená dechová zkouška skončila 
s negativním výsledkem. Na místo byla 
přivolána Policie ČR z oddělení do-
pravních nehod, která si celou událost 
dále převzala k dalšímu šetření. Olejo-
vé skvrny zlikvidovali přivolaní hasiči.  
                                                                      OKV MP

Honičkou v centu Prahy skončila kontrola řidiče taxislužby, který 7. března 
při ujíždění před strážníky poškodil vozidlo. Celou věc šetří Policie ČR. 

Strážníci řeší v ulicích Prahy 1 mnoho dopravních přestupků. Některé pak kvůli neadekvátním reakcím řidičů přerostou v trestný čin. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)
pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy
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KULTURA

RELAXACE V PRAZE 1:
NEJEN KULTURA, ALE I SPORT 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (1+4)
O pohár starosty MČ Praha 1 – 20. 4. 2013 od 10.00 hod.
Hřiště Na Františku a v ul. Masná.

Tradice turnajů si od počátku získala oblibu a stala se nedíl-
nou součástí sportovního vyžití občanů MČ Praha 1. Nejlepší 
celky jsou oceněny Poháry starosty MČ Praha 1 a všechna 
zúčastněná družstva obdrží diplomy. Oceněni jsou i nejlepší 
střelec a brankář. Start je bezplatný a součástí je nezbytné 
občerstvení.

DRUHÉ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Praha 1 vyhlásila druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí 

Grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013.
Od 27. března 2013 pro druhé kolo výběrového řízení na 

poskytnutí Grantů na ochranu kulturního dědictví je vyčleněna 
částka 687 000 Kč (uzávěrka pro podání žádostí je 24. května 
2013 do 12 hod.).

Přesné podmínky pro žádosti o grant jsou k nalezení na 
webových stránkách Městské části Prahy 1 www.praha1.cz, 
v sekci Kultura.
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IV. PEJSKAŘSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Městská část Praha 1 si vás dovoluje pozvat na IV. PEJSKAŘ-

SKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, které proběhne 20. 4. 2013 na Kam-
pě. Těšit se můžete na ukázky kynologického výcviku, dog 
dancing, agility, dogfrisbee, psí školy a jako novinku „TUŽ-
KOPSY,“ – portrétují a namalují vám obrázek vašeho pejska. 
Veškeré disciplíny si můžete pod vedením instruktorů ozkusit 
se svým pejskem. Uvidíte také výcvik služebních psů Městské 
policie. Během odpoledne se můžete zúčastnit přehlídky 
pejsků Prahy 1, na kterou jste srdečně se svými mazlíčky zváni.

Odborná porota ohodnotí nejkrásnějšího, nejšikovnějšího 
a nejzvláštnějšího pejska. Každý pejsek dostane dárek. 



TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)
jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

A
ktualizované informace o jednot-
livých sektorech, kde se bude uklí-
zet v konkrétních víkendech, jsou 
k dispozici na webových stránkách 

MČ Praha 1. 
Úklid stojí naši městskou část vždy 

v každém kole (jarní, letní a podzimní) 
více než 500 tisíc korun. Je to poměrně 
velká částka, a tak nás vždy mrzí, že 
úklid neproběhne ve všech částech 
v takové kvalitě, kterou bychom si přáli. 
Řada našich spoluobčanů bez ohledu 
na potřeby naší městské části a potřeby 
svých slušnějších sousedů neodjede se 
svými auty a pod těmi, která zůstanou 
zaparkovaná v místech, kde probíhá 
úklid, není možné kvalitně uklidit. Na 
řidiče pravidelně apelujeme, avšak 
někdy si říkáme, že je to snad marnost 
nad marnost. V minulosti jsem dokonce 
rozesílal lidem, kteří nepřeparkovali své 
automobily v době komplexního úklidu 
komunikací, dopis, kterým byli pozváni 
na radnici. Cílem těchto setkání byl jistý 
morální apel při osobním rozhovoru. 
Z adresátů si do kanceláře radního pro 
dopravu přišla popovídat asi tak po-
lovina. Příchozí v převážné většině svá 
pochybení přiznali a slíbili, že se to při 
příštím úklidu nebude opakovat. 

Dovoluji si znovu všechny vyzvat: 
„Zkuste nás, kteří věnujeme čistotě naší 
městské části úsilí i peníze, příjemně 
překvapit a odjeďte se svými automobily 
včas“. Svůj apel na naše spoluobčany 
budu stále opakovat, protože vedení 
radnice nemůže rezignovat v žádné 
z problematických oblastí a třeba do 
nekonečna se musí snažit změnit stav, se 
kterým nemůže být vyjádřena spoko-
jenost. Práce v samosprávě je v pravém 
slova smyslu služba občanům, v mém 
případě obyvatelům naší městské části. 
Občané od své radnice očekávají, že 
na území městské části, kde žijí, bude 
především pořádek, čisto a dostatek 
odpadkových košů, že nebudou obtěžo-
váni nadměrným hlukem z nočních barů 

DOPRAVA

JARNÍ GRUNTOVÁNÍ JE TADY! 

a restauračních provozoven, že budou 
chráněni před kapesními krádežemi 
kamerovým systémem nebo i jinak. 
Očekávají také, že budeme dbát na posí-
lení bezpečnosti, zlepšíme komfort pro 
parkování jejich vozidel, že se postaráme 
o to, aby byly v pořádku chodníky, že se 
postaráme o to, aby se v ulici opakovaně 
nekopaly výkopy, když se opravuje nebo 
ukládá to či ono vedení, ale aby tyto 
práce byly koordinovány, aby byla udržo-
vána a rozšiřována zeleň, aby občané na 
své radnici našli zastání při řešení problé-
mů spojených s jejich životem na území 
městské části a ještě by bylo možno jme-

novat další řadu takzvaných drobností, 
které však život významně ovlivňují. 
Naplnění toho, co jsem ve stručnosti 
vyjmenoval, to je především naším kaž-
dodenním úkolem. Jak se tohoto úkolu 
dokážeme zhostit, občané denně posuzují 
a jejich hodnocení se ukáže, když ne dříve, 
tak určitě v příštích volbách.

Všem občanům přeji hezké jaro 
v uklizeném centru naší krásné Prahy 
a těm, kteří se svými auty před kom-
plexním úklidem odjedou, děkuji.

Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy 
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Je tu duben a s ním i letošní 
jarní úklid komunikací Pra-
hy 1. Úklid proběhne podle 
smluveného harmonogramu 
opět o víkendech ve dnech 
13. a 14. dubna, 20. a 21. 
dubna, 27. a 28. dubna a pak 
ještě v sobotu 4. května. 

Detailní mapu úklidu naleznete na str. 20
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JAK STAROSTA LOMECKÝ PROTANČIL PENÍZE NA KNIHOVNU
Počátkem března byla vzhledem k odmítavému postoji radnice Prahy 1 po 107 letech uzavřena knihovna na Pohořelci. Nevyplatí 

se to, řekl starosta Lomecký z TOP 09 a škrtl z rozpočtu 600 tisíc korun, kterými doposud Praha 1 na provoz knihovny přispívala. 
Ještě před necelým rokem TOP 09 na webu Prahy 1 ústy místostarosty Krejčího tvrdila občanům opak – tedy, jak je důležité knihovnu zacho-

vat. Co změnilo postoj radnice? Prý ekonomická hlediska. Ta je ale třeba ctít především u komerčních nájemců. U knihovny, která je přirozeným 
místem kulturního a společenského života, se to dá pochopit jenom stěží. 
Zvláště v lokalitě, kde mizí jeden obchod za druhým, a která se vybydluje. 

Pokud by starostovi Lomeckému opravdu leželo na srdci úsporné hospo-
daření Prahy 1, která letos vládne zhruba třičtvrtěmiliardovým rozpočtem, 
určitě by nedopustil, aby městská část „protančila“ na svém plese 
5,5 milionu korun z veřejného rozpočtu, a raději by si vzal příklad ze 
sousední Prahy 2, která letos přispěje knihovně na Vinohradech částkou 
3,5 milionu korun. 

Pokud by starostovi Lomeckému opravdu leželo na srdci úsporné hos-
podaření, stačilo by, kdyby městská část na provoz knihovny použila 
zlomek účelové dotace, kterou získala z rozpočtu hlavního města 
Prahy coby odvod z loterií. 
Členové zastupitelstva za ODS sice podpořili rozpočet na rok 2013, ale ani 
ve snu je nenapadlo, že starosta Lomecký nechá pobočku padnout a již 
nedomluvil plné fi nancování knihovny z hlavního města, kde mají tuto 
oblast na starosti jeho straničtí kolegové z TOP 09. Stačilo napodobit jeho 
předchůdce Filipa Dvořáka z ODS, který ihned po svém zvolení v roce 
2009 vyjednal příspěvek hlavního města na fi nancování knihovny ve 
výši 250 tisíc korun. 
Pokud by starostovi Lomeckému opravdu leželo na srdci ekonomické 
hospodaření, pak by nemohl dopustit rozšíření počtu lidí placených z rad-
ničního rozpočtu. V době, kdy radnici vedla ODS, zde působili 4 uvolnění, 
tedy placení politici, a předseda fi nančního výboru. Nyní, v éře TOP 09, se 
jedná o 7 uvolněných, předsedu fi nančního výboru a navrch předsedu 
bezpečnostní komise. Pokud bychom spočetli fi nanční náklady na pla-
ty těchto lidí za volební období, jednalo by se o několik milionů korun. 

Pokud tedy starostovi Lomeckému opravdu leží na srdci úsporné hospo-
daření, zde je první rada, jak ušetřit: Nepořádejte předražené plesy a ne-
plaťte lidi, kteří by stejně jako v dobách ODS mohli a měli pro radnici 
pracovat zadarmo. Ušetřené peníze investujte do provozu knihovny, 
která stoprocentně slouží lidem.

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS

O
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PŘIBÝVAJÍ V PRAZE 1 ČERNÉ STAVBY? 
 Na zastupitelku Věcí veřejných Kateřinu Klasnovou se v poslední době obrací čím dál víc obyvatel Prahy 1, které trápí černá stavba 

v jejich sousedství. Podle mnohých vznikají tyto stavby za tichého souhlasu úřadu Prahy 1, někdy dokonce s jeho přímým přispěním. 
 Problém černých staveb se týká všech oblastí městské části. Nejenže tyto stavby znepříjemňují život obyvatel, mnohdy znamenají 

přímé ohrožení jejich majetku a bezpečnosti. „Znám případy, kdy se lidé obrátili na úřad MČ Praha 1, ten ale proti stavbám nijak ne-
zasáhl, naopak panuje podezření, že se stavební odbor snaží některé stavby zpětně legalizovat,“ uvádí na základě rozhovorů s občany 
Prahy 1 Kateřina Klasnová. 

Někdy je dokonce Praha 1 sama iniciátorem stavby bez povolení, když městská část provádí opravy domů nejen bez souhlasu spoluvlastní-
ků, ale i bez vědomí a souhlasu příslušných úřadů. „Proti černým stavbám je třeba bojovat, ať je jejich iniciátorem kdokoli. MČ Praha 1 by však 
samozřejmě měla jít příkladem,“ říká Klasnová. 

Máte-li podezření, že právě ve vašem okolí vzniká černá stavba, napište o tom na e-mail k.klasnova@veciverejne.cz.

PROJÍDÁNÍ KNIHOVNY
Přečtěte si usnesení Rady MČ UR13_0261 z 19. února 2013. Dozvíte se tam, že za občerstvení pro akci Reprezentační ples MČ Praha 1 je 

Rada městské části ochotná vydat 700 000,- Kč bez DPH, tedy mnohem víc, než dosud platí za celoroční provoz knihovny na Pohořelci. 
Místo nadstandardu půjčovny knih (máme na našem území 
přece ještě dvě) zve pan starosta všechny občany Prahy 1 na 
reprezentační ples. Za vstupné pouhých 1900 Kč se 5. dubna 
na Žofíně můžeme nechat okouzlit magií čísel. Připomeňme si 
na závěr slova pana starosty, která pronesl v Českém rozhlase: 

„Tato pobočka byl určitý nadstandard ve formě knihovny. 
Jsme připraveni pro místní občany zřídit komunitní centrum 
tím, že jim dáme k dispozici nějaký menší prostor a k tomu 
přiměřené fi nanční prostředky.“ Z dalších slov redaktora vyplý-
vá, že tím menším prostorem myslel pan starosta plynárenský 
domeček na Kampě. Kdopak se asi nastěhuje do prostorů 
knihovny?

VV

ODPOVĚĎ: NESOUVISEJÍCÍ VĚCI
Nevím, co autor příspěvku myslel „podle slov redaktora“, ale pravda 

je taková, že jde o dvě spolu nesouvisející věci. Plynárenský domek bude 
po opravě užívat Komunitní centrum Kampa. Na Pohořelci bude prostor 
po bývalé knihovně nabídnut nově vytvářenému komunitnímu centru 
místních občanů. A knihovna – ta je mnohem vybavenější o dvě tramva-
jové stanice výše. A na margo plesu – je beznadějně vyprodáno. Ti, co si ty 
drahé lístky koupili, včetně desítek sponzorů, kteří zde umísťují svá loga, 
už proti nákladům přinesli příjmy přes půl milionu korun.

Oldřich Lomecký 

ODPOVĚĎ: POHORŠOVÁNÍ ODS NAD 
UZAVŘENÍM KNIHOVNY NA POHO-
ŘELCI MÁ NĚKOLIK VAD NA KRÁSE 

1. Pobočku neuzavřel starosta, ale ředitel městské knihovny 
a ta je, jak je všem dobře známo, příspěvkovou organizací 
Magistrátu hlavního města Prahy. 

2. Je pravda, že MČ Praha 1 v rozpočtu pro rok 2013 ne-
schválila dotaci pro městskou knihovnu. Pro toto usnesení dne 
18. 12. 2012 hlasovalo 25 z 35 zastupitelů, včetně poloviny 
zastupitelů z ODS. 

Tedy si kladu otázku: buďto s uvedeným krokem souhlasí 
a po mediální masáži berou vše zpět, nebo neví o čem hlasují? 
Výmluva, kterou teď uvádějí, že si mysleli, že chybějící peníze 
dodá magistrát v době, kdy neplatí své závazky, je úsměvná. 

Napodobovat bývalého starostu Filipa Dvořáka, který, jak 
ODS uvádí, si v roce 2009 s tehdejším primátorem Pavlem 
Bémem cosi vyjednal, nechceme – ani to už není z pochopi-
telných důvodů možné. Prostor společenského setkávání pro 
občany Pohořelce se samozřejmě neztratí, ale bude cílený 
přímo pro ně. Stávající prostory se upraví pro nově vznikající 
komunitní centrum.

A co říct na kritiku ohledně plesu? Jde o tradiční akci, která 
rozhodně nebude stát vymyšlenou, nehorázně vysokou sumu, 
přičemž valnou část nákladů uhradí sponzoři. Dámy a pánové 
z ODS, proč používáte podpásové argumenty, které jsou navíc 
zbarveny hodně do ruda? Věřím, že si toto nedorozumění 
vyříkáme přímo na plese, kde se jako každý rok budete dobře 
bavit téměř až do rána. 

Oldřich Lomecký 



SENIOŘI

Odjezd na výlety je tradičně od hotelu Intercontinental 
v Pařížské ulici čp. 30. Na výlety se přihlašuje přes podatelnu 
Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže občan-
ským průkazem.

ČTVRTEK 2. KVĚTNA: 
hrad Velhartice a město Klatovy (odjezd v 8.30)

ČTVRTEK 9. KVĚTNA: 
Rumburská loreta a sklárna Egermann, Nový Bor (odjezd v 8.30)

Na tyto květnové výlety se přihlašuje od pondělí 15. dubna!
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 

může přihlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posled-
ních výletů.

Vždy je možné zavolat organizátora výletů Karla Ulma dva 
dny před výletem a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo. V pří-
padě již naplnění výletu bude sdělen stav. V případě změny 
bude každý přihlášený řádně a včas informován telefonicky. 
Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. Odhlašování žádáme stejným způsobem 
přes podatelnu nebo na tel. čísle 777 161 539, Karel Ulm, a to 
pouze ve středu a čtvrtek mezi 9.00 a 10.00 hod.                                              

Karel Ulm,
člen sociální komise 

Také v květnu si mohou senioři užít oblíbené výlety. V nádherném jarním měsíci jsou 
pro ně připraveny výpravy za poznáním a zážitky na hrad, ale třeba i do sklárny.

UŽIJTE SI ROZKVETLÉ JARO 
NA NĚKTERÉM Z VÝLETŮ!

Stejně jako při každém výletu, i při tom na hrad Rábí v březnu vznikla jako milá vzpomínka společná fotografi e. 
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MAPA ÚKLIDU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 
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Jarní kolo úklidu
Blok č. 1 13. 4. 2013 (sobota)
Blok č. 2 20. 4. 2013 (sobota)
Blok č. 3 20. 4. 2013 (sobota)
Blok č. 4 21. 4. 2013 (neděle)
Blok č. 5 13. 4. 2013 (sobota)
Blok č. 6 14. 4. 2013 (neděle)
Blok č. 7 14. 4. 2013 (neděle)
Blok č. 8 21. 4. 2013 (neděle)
Blok č. 9 27. 4. 2013 (sobota)
Blok č. 10 28. 4. 2013 (neděle)
Blok č. 11 27. 4. 2013 (sobota)
Blok č. 12 28. 4. 2013 (neděle)
Blok č. 13 4. 5. 2013 (sobota)
Blok č. 14 4. 5. 2013 (sobota)

Komplexní úklid komunikací 2013
Jarní kolo úklidu: 13. 4.–14. 4. 2013 | 20. 4.–21. 4. 2013 | 27. 4.–28. 4. 2013 | 4. 5. 2013
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VČASNÝMI KONTROLAMI SE PŘEDCHÁZÍ PROBLÉMŮM
V historickém jádru MČ Prahy 1 

se nachází díky historické stavební 
dispozici mnoho podzemních pro-
stor , které slouží široké veřejnosti. 
V těchto prostorách jsou umístěny 
ve většině případech hudební kluby, 
bary a provozovny zabývající se 
hostinskou činností. 

Vedle atraktivního prostředí s vel-
kou dávkou romantiky, umocněnou 
historickou autenticitou, číhá nebez-
pečí v podobě zvýšeného požárního 
rizika. 

Nedávné neštěstí v Brazilském 
městě Santa Maria nebo v Ruském 
městě Permu jasně dokazují, jak 
je důležité dodržování požárně 
bezpečnostní pravidel. Ani Hlavní 
město Praha nezůstalo ušetřeno 
neštěstí, které proběhlo před cca 
deseti lety v diskotéce Safari na 
pražském Smíchově. 

Oddělení vnější kontroly Odbo-
ru Kanceláře Starosty, v rámci své 
odbornosti, s metodickou pomocí 
Radního pro oblast kontroly a bez-
pečnosti, provádí v prostorách s ma-
jetkovou účastí MČ Prahy 1 kontrolu 
plnění smluvních podmínek v oblasti 
požární bezpečnosti. 

Zvláštní pozornost je věnována 
provozovnám umístěným v pod-
zemních podlažích, jako jsou různé 
hudební kluby a bary s hudební pro-
dukcí., kde je zvýšené požární riziko, 
zejména pokud jde o únikové cesty. 

Tyto kontroly jsou prováděny jako 
prevence s ukládanými úkoly nájem-
cům k odstraňování zjištěných závad 
v oblasti požární bezpečnosti.  

Za rok 2012 bylo k dnešnímu dni  
provedeno více jak šedesát kontrol 
v provozovnách s majetkovou účastí 
MČ Prahy 1.    F
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STAŇTE SE SPOLUAUTORY 
BEZSTAROSTNÉ JÍZDY
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U SETKÁNÍ SE STAROSTOU 
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!

Dovolte mi, abych Vás pozval na další z pravidelných 
setkání, při kterých si budeme povídat o Vašich problé-
mech, námětech a vůbec o všem, co je pro nás, obyvate-
le Prahy 1, důležité. 

DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 
26. DUBNA OD 19 HODIN V RESTAURACI 
KOTLETA, TRUHLÁŘSKÁ 4.

Pokud chcete přímo přispět ke zlepšování života v naší 
městské části, přijměte, prosím, toto pozvání. 

Problémy Prahy 1 jsou pro mě příliš důležité, než abych 
se o nich dozvídal pouze z dopisů a e-mailů. 

Těším se na Vás!

Oldřich Lomecký
starosta Prahy 1

ailů. 

Oldřic

Bezstarostná jízda je aktuální 
dopravní servis, který si můžete 
naladit každý všední den v do-
pravních špičkách, ráno od 6.00 
do 10.00 a odpoledne od 15.00 
do 19.00 hodin, na frekvenci 
ČRo Regina 92,6 FM. 

Během pořadu neustále 
sledujeme dopravní situa-
ci v ulicích hlavního města 
prostřednictvím kamerového 
systému Dopravního informač-
ního centra, spolupráce s Po-
licií ČR, Dopravním podnikem 
hl. m. Prahy a Global assistance. 
Nedílnou součástí pořadu jste 
i vy, sami řidiči. Bezplatně volá-
te na linku 800 900 500, sdělíte 
aktuální dopravní informaci 
a ta je během několika minut 
zařazena do vysílání. Vedle 
dopravních informací Český 
rozhlas Regina přináší i vyvá-
žený mix hudby, zpravodajství 
a zábavy. Více informací nalez-
nete na regina.rozhlas.cz   F
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VELIKONOČNÍ ZPRÁVA H
REHABILITACE STŘELECKÉHO 

Těším se na nový Střelecký ostrov. 
Lépe snad starý ostrov v zašitém kabá-
tě. Podstata a atmosféra zůstanou stejné. 
Ta v říční mlze tajemná. Potvrzuje se 
nám, že obnovný zásah do Střeleckého 
ostrova byl důležitým a nutným roz-
hodnutím. Nejenom z pohledu vizuální 
kvality a atmosféry významného kultur-
ně-historického odkazu minulosti. 
Potvrdila se akutní nutnost zajistit ce-
lou řadu technických substancí parku, 
které mají podstatný vliv na fungování 
a existenci ostrova, včetně zdaleka ne 
pouze restaurátorské obnovy Balšánko-
va schodiště z mostu Legií. 

Smyslem realizace projektu je vrátit 

Střeleckému ostrovu bezpečí a od-
počinkovou noblesu pro návštěvníky 
parku. Péčí o dnešní vegetační kostru 
parku a doplněním nové generace 
zajistíme trvalost „hájové“ atmosféry 
ostrova na Vltavě. Stromy ostrova jsou 
na vrcholu své životnosti a realiza-
ce projektu zajistí jejich udržitelnou 
existenci. Jde o podstatný odborný 
biotechnický zásah do celé vegetační 
struktury parku. Mnohokrát bylo řeče-
no, že jírovec maďal, také koňský kaštan 
lidově, se svou typickou vůní, kvě-
tem a náladou nadále zůstane jistým 
znakem identity Střeleckého ostrova. 
Bylinné patro ostrova, tedy travnaté 
pobytové louky a přírodní břehy, po-
važujeme za koberec ostrova. Trávníky 
budou zavlažované říční vodou a zajistí 
kvalitu trávníků při náročném provozu 
na ostrově. Budou svobodným pro-
storem k „polehávání“. Záleželo nám 
na tom, aby voda k závlaze stromů 
a trávníků byla voda říční a „vracela“ se 
koloběhem zpět. Cesty, které byly do-
posud asfaltové a špatným provedením 
ničily kmeny stromů, budou přírodní. 
Místa, která je dobré mít „zpevněná“, 
například pro pohyb v zimě a za mokra, 
jsou kryta žulovou štětovou dlažbou. 
Drť v mlatu cest a kameny v plochách 
a obrubách jeden kámen jest. Štětové 
jsou dílem plochy pod mostními ob-
louky, před vstupem do hygienického 
zázemí parku pod schodištěm z mostu 
Legií a cesty ke Spolkovému domu od 
schodiště či nově budovaného výtahu. 
Také plocha před Spolkovým domem je 
kryta mlatem a štětem. Novým prvkem 
bude výtah z mostu a na most. Věříme, 
že tato samozřejmá technická součást 
dnešního světa zapadne maximálně 
jemným způsobem do života ostrova. 
Věříme, že se sžije dostatečně jemně 
a neokázale. Také tento prvek má být 
součástí příběhu cest lidí, příběhu 
vztahů mezi lidmi, městem a řekou. 
Přáli bychom si, aby i říční cesty více 
fungovaly. Ty návštěvní, ale i ty běžné, 
denní. Uvidíme. Ostrov je jakýmsi „par-
níkem na Vltavě“, to si myslel již archi-
tekt Balšánek v roce 1903, který ostrov 
jako loď pro Prahu upravoval. I před 
touto dobou park intenzivně žil. Bude 

zde osazen mobiliářem, jehož kvalita 
umístění i provedení souvisí s kvalitou 
odpočinku a vnímání okolí. V neposled-
ní řadě je kompletně zajištěna zcela 
nová instalace veřejného osvětlení. 
Tedy nová bude, ovšem s „povinnou 
tváří staropražských luceren“. Světelná 
scéna je pro nás důležitá, kromě bez-
pečnosti veřejného prostoru jde také 
o večerní atmosféru ostrova. Z pohledu 
ze břehů a také ta vnitřní. Museli jsme 
se potýkat s normativními pravidly pro 
veřejné osvětlení ve městě a věříme, 
že jsme divné normy udržely „na uzdě“ 
a park nebude přesvětlen. Nebude. Při-
dali jsme však podsvícené oba oblouky 
mezi třemi ostrovními pilíři mostu Legií. 
Nikoliv prioritně pro efekt, ale pro funk-
ci. Oblouky si zaslouží život a stanou 
se jemnou ozdobou večerní atmosféry 
Prahy. Nutno dodat, že kompletní elek-
troinstalace byly v naprosto dezolátním 
a životu nebezpečném stavu. Prostě 
byly přestárlé. Vzpomínám si na kabelo-
vé instalace pro letní akce na ostrově 
„tekoucí“ korunami stromů z prostoru 
pod schodištěm. Dnes budou mít kul-
turní akce možnost napojení na nové 
energetické přípojky. Právě proto, aby 
nebylo nutné bát se o život účastníků 
akcí a byly zajištěny bezpečné příkony. 
Také součást kvalitního a přátelské-
ho života parku. Pro děti je navrženo 
herní zázemí. Tohle není prvek, o který 
bychom zcela bojovali. Raději bychom, 
aby děti považovaly parky za prostor ke 
hrám a svým fantaziím. Chápeme však 
nutnost doby, že jde o dílek k pohodlí 
a atraktivitě. Věříme, že bez zbytečné-
ho efektu a že tato dvě místa srostou 
s parkem přirozeně. Mohutné kamenné 
Balšánkovo schodiště, statická kotva 
středního pilíře celého mostu, který 
denně „vibruje“ pod enormním doprav-
ním tlakem automobilové a tramvajové 
dopravy, bylo doposud v havarijním sta-
vu. Je nejenom zásadně restaurováno, 
ale je zajištěna také podstatně poško-
zená statická funkce tělesa schodiště, 
a tím také středního pilíře mostu. Inte-
riéry prostoru pod mostem byly mokré, 
protékající vodou netěsného schodiště, 
což kromě statických vad nedovolova-
lo opravit a rekonstruovat hygienické 

TOMÁŠ JIRÁNEK, 
autorizovaný krajinářský architekt. 
Zakladatel společnosti New Visit 
(r. 2000). V roce 1997 spoluzakladatel 
koncepce Správy krajiny kompono-
vaného krajinářsko urbanistického 
díla Národního hřebčína v Klad-
rubech nad Labem. Individuální 
člen Evropského fóra pro politiku 
architektury. Podporovatel politiky 
architektury – národního programu 
stavební kultury. Autor management 
plánů objektů památek UNESCO, 
člen vědecké rady Ministryně kultury 
pro témata architektury. Vítěz několi-
ka architektonických soutěží. 

Držitel ocenění Grand Prix Archi-
tektů 2007 za rekonstrukci zámec-
kého parku ve Ctěnicích (spolu 
s Davidem Prudíkem a kolegy) Pro-
jekt vybrán mezi krajinářskou cenu 
přehlídky Visegradské čtyřky (10 děl 
za ČR). Akademií architektů nomino-
ván na Grand Prix 2008 za Centrální 
lázěnský park v Poděbradech (spolu 
s Markem Lehmannem a kolegy).

Osobní motto: 
Město-lidé-krajina; zraněný vztah, 

který potřebuje zodpovědné vidění 
architektů a porozumění společnos-
ti. Krajina je kulturní, nikoliv pouze 
agrární či ekologický koncept. Lidé 
v krajině bydlí, nejsou ani mimo, ani 
nad ní. 



LAVNÍHO ARCHITEKTA:
OSTROVA V PRAZE 1

a energetické zázemí ostrova. Pod 
schodištěm budou funkční toalety pro 
návštěvníky parku a hygienické zázemí. 
Rehabilitace ostrova zajistí mimo jiné 
zcela novou kanalizační infrastrukturu. 
Od havarijní čerpací stanice, kterou jako 
ohavné nadzemní těleso pod oblou-
kem mostu zcela zapustíme pod zem 
a bude vybavena novou technologií, až 
po náhradu kanalizačního vedení, které 
doposud bylo přilepeno jako „ozdoba“ 
krajního mostního pilíře. Kanalizace 
slouží nejenom celému objektu Spolko-
vého domu s restaurací, ale je naprosto 
zásadní pro fungování hygienického 
zázemí parku. Ostrov prodělává také 
důležitou opravu břehového opevnění, 
kde hrozilo postupné rozpadání neje-
nom říční abrazí, ale také díky kořenům 
stromů. Opevnění je samozřejmou 
součástí existence ostrova. Odstraníme 
také objemné betonové těleso pro 
jakési transparenty socialismu. Raději ať 
je pryč, než mu „bude nalezena funkce“ 
někdy v budoucnu.             

Přesto, že jsme od počátku zahájení 
projekčních prací pro Městskou část 
Praha 1 přesvědčeni o naléhavosti reno-

vačního zásahu, musím vyjádřit názor, že 
stav ostrova je, snad již brzy „byl“, oprav-
du vážný. Jako architekt musím vyjádřit 
dík za soustředěnost a trpělivost, s jakou 

roky městská část vede záměr k cíli. 
V našich krátkých politických periodách 
v naší zemi to není zcela obvyklé.       

                   TOMÁŠ JIRÁNEK

www.facebook.com/praha1cz

je ta nejlepší adresa!

Sledujte dìní 
v Praze 1 na nejpopulárnìjší 

sociální síti! Pøipojte se s k tìm, 

kteøí vìdí, že 
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PŘIJĎTE SI HRÁT DO VIKÝŘŮ 
MALOSTRANSKÉ BESEDY! 

Výstava Vikýře PLAY je sou-
částí mezinárodního projek-
tu interaktivních putovních 
výstav ORBIS PICTUS PLAY 
Jiřího a Radany Waldových. 
Výstavy spojené s tímto 
projektem, které již od roku 
2000 umělecky koncipuje 
Petr Nikl, navštívilo po celém 
světě více než 2,6 milionu 
lidí. 

Výstava Vikýře PLAY se 
koná v Malostranské besedě 
pod záštitou primátora 
hl. m. Prahy, pana Bohu-
slava Svobody a starosty 
MČ Praha 1, pana Oldřicha 
Lomeckého a zaplňuje 
vybrané prostory v prvním, 
druhém a třetím patře. Hlav-
ní částí expozice Vikýře PLAY 
je systém pěti podstřešních 
komůrek, patřících jednot-
livým oknům půdy. Kromě 
soustředěného pohledu do 
okolí chrámu svatého Mikulá-
še očima holubů budou tato 
hnízda poskytovat kreativní 
výbavu v podobě nejrůzněj-
ších zvukových, optických 
a kinetických nástrojů. 

Na výstavě Vikýře PLAY, která začala 28. 3. 2013 v prostorách Malostranské 
besedy, se stanete aktivními spolutvůrci expozice, které se můžete dotý-
kat, hrát si s ní a dokonce ji přímo měnit. 

Další nástroje jsou umís-
těny na dlažbě půdního 
prostoru, některé objekty 
jednotlivé komůrky pro-
pojují. Tyto další objekty 
jsou snadno přemístitelné, 
a kdykoli tak mohou uvolnit 
místo pro komorní koncert 
a divadelní produkce. Někte-
ré drobnější nástroje mohou 
viset v trámoví krovů jako 
netopýři.

Intimní místnost s oknem 
do dvora se stala Nahráva-
cím studiem snílků, opatře-
ným menším nahrávacím 
zařízením, které umožňuje 
jednotlivcům i skupinám 
„nastudovat“ vlastní hudeb-
ní dílka a v případě zájmu 
si na CD, DVD nebo jiném 
médiu odnést z výstavy 
audio či video záznam své 
tvořivosti pro další využití. 
Tato zcela unikátní hudební 
sekce je přístupná návštěv-
níkům výstavy a umožňuje 
i uspořádání speciálních 
akcí. 

Ve 2. patře se Videokavárna 
v sousedství BioBistra stala 

workshopovou interaktivní 
zónou a místem pro besedy 
a projekce. Další intimní 
výstavní místnost druhého 
patra nabízí množství nástro-
jů pro různé způsoby kres-
lení. Foyer v prvním patře 
u Hudebního a divadelního 
klubu bude hostit Sensorium 
rozvíjející dvanáct smyslů 

člověka dle představ Jana 
Amose Komenského a Ru-
dolfa Steinera.

Niklova koncepce v Ma-
lostranské besedě vytváří 
imaginativní prostor pro 
všechny smysly, otevřený 
všem bez rozdílu věku nebo 
sociálního postavení. Více 
informací na www.vikyreplay.cz.
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POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI NECHAT ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 

CHCETE MĚSÍČNÍK ZASÍLAT E-MAILEM? 
NAPIŠTE NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!

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

OD NAROZENÍ JAROSLAVA 
HAŠKA UPLYNULO 130 LET

Koncem dubna si Městská část Praha 1 
za účasti starosty Oldřicha Lomeckého 
připomene slavné výročí. Ve starém 
pavlačovém domě nedaleko pražské-
ho Václavského náměstí, v místech 
kde nyní stojí Hotel Majestic Plaza, se 
30. dubna 1883 narodil Jaroslav Hašek. 
130. výročí narození a 90. let od úmrtí 
tohoto spisovatele se stalo impulsem 
k vyhlášení Jubilejního roku Jaroslava 
Haška 2013. Mezinárodní společnost 
Jaroslava Haška a Společnost pro 

oživení nesmr-
telnosti Jaroslava 
Haška v Lipnici nad 
Sázavou uspořádá 
třídenní mezinárod-
ní konferenci ŠVEJK: 
ANO, ČI NE?, která 
se bude konat 26. až 
28. dubna 2013.  

Dílo českého 
humoristy a satiri-
ka Jaroslava Haška 
překračuje hranice 
doby, zemí i národů. 
Je jedním z našich 
nejpřekládanějších 
autorů. V Lipnici nad 
Sázavou byla napsá-

na podstatná část jeho nejvýznamněj-
šího díla, Osudy dobrého vojáka Švejka. 
Hostinec a penzion U České koruny 
v Lipnici nad Sázavou je nejen místem 
posledního působení Jaroslava Haška, 
stal se také významným symbolem pro 
pořádání tradičních konferencí a místem 
pro fanoušky slavného spisovatele. Kdo 
by se o Haškovi chtěl dozvědět více, 
může si zakoupit knihu od nakladatelství 
Emporius s názvem Data – Fakta – Doku-
menty, autorem je Radko Pytlík.

DUBEN V KOMUNITNÍM 
CENTRU KAMPA 
5. 4. 15 hod.: Diskuze se zástupci 
Iniciativy Praha pro maminky.

6. 4. 16 hod.: Divadlo pro děti: ANIČ-
KA A LETADÝLKO, Teta Bažantová II. 

9. 4. 19 hod.: Přednáška na téma 
nejnovější poznatky z medicíny: mig-
réna, osteoporóza, očkování, lymská 
borelióza a prevence rakoviny, před-
náší MUDr. M. J.Stránský.

11. 4. 10–12 hod.: Respektující 
výchova v praxi, seminářem provází 
Daniela Tlapáková.

18. 3. 15.30 hod.: vernisáž výstavy 
dětí z výtvarného spolku Hruška 
„Kampa očima dětí“.

20. 4. 10.30–12.30 hod.: Storytelling 
and Puppet Theatre (3–6let).

20. 4. 16 hod.: Divadlo pro děti TOY-
MACHINE, LBH: Pták Ohnivák. 

29. 4. 15.30–16.30 hod.: Zvukohraní, 
prožitkové hudební setkání pro celou 
rodinu. 

Více na www.kckampa.eu!

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT PRO NEDOMAZLENKY 
NA PODPORU DÍVČÍ KATOLICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY V PRAZE 1 
V ÚTERÝ 23. DUBNA 2013 V 18 HODIN V KOSTELE 
SV. FRANTIŠKA SERAFINSKÉHO, KŘIŽOVNICKÉ 
NÁMĚSTÍ 3, PRAHA 1-STARÉ MĚSTO. 

Vystoupí Conca Collegium (členové České fi lharmonie 
a Symfonického orchestru Českého rozhlasu), sbor Sponte 
Sua se sbormistrem Janem Lejsalem, Markéta Stivínová 
a studentky školy. Soubory přednesou skladby P. J. Vejva-

novského, A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Aichingera a dalších. 
Základní cena vstupenky je 150 Kč. Částku vstupného 

lze navýšit dle vašeho uvážení – výtěžek z koncertu pod-
poří vzdělávací programy a sociální služby pro studentky.
Pro závaznou rezervaci vstupenek a informaci o platbách 
kontaktujte Jarmilu Neumannovou, tel. 774 894 848, 
e-mail: koncert@divciskola.cz. 

Další informace: www.divciskola.cz.
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V Galerii 1 ve Štěpánské 47 vystavují do 22. května studenti.

Do Prahy 1 přijeli na návštěvu nejen francouzští školáci...

...ale také házenkáři z této země. 

Učitelé dostali od radnice ocenění za svou práci. 

Tradičně se konala akce Kampa – 

střed světa. 

V Malostranské besedě je 

k vidění výstava Vikýře PLAY. 



POZVÁNKA NA 
JARNÍ AUKČNÍ VÝSTAVU
Vážení pøíznivci výtvarného umìní, vážení podporovate-

lé našeho sdružení, srdeènì vás zveme na Jarní aukèní 

výstavu s obèerstvením, která se uskuteèní: 

4. DUBNA 2013 OD 18:00 
V KAVÁRNÌ VESMÍRNA, VE SMEÈKÁCH 5.

■ V naší expozici uvidíte díla souèasných výtvarníkù 

 napøíè žánry a generacemi.

■ Budete mít mimoøádnou pøíležitost vystavená díla 

 si zakoupit a ihned odnést domù.

Tìšíme se na vás.

Pracovníci obèanského sdružení Máme otevøeno?

www.vesmirna.cz
www.mameotevreno.cz




