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Milí čtenáři,
oslavy letošního Dne Prahy 1 

budou velmi komorní, a přitom zcela 
určitě zajímavé pro každého, kdo má 
rád historii a literaturu. Právě literární 
toulky naší městskou částí jsou totiž 
hlavním mottem nadcházející akce. 

Výsledná dramaturgie letošních 
oslav je výsledkem pečlivých příprav. 
Cílem nebylo mít v době úspor 
předimenzovanou, „rozjuchanou“ 
podívanou, která by vyšuměla do 
ztracena vzápětí poté, co by skončila. 
Naopak – byl bych velmi rád, kdyby si 
z letošního Dne Prahy 1 účastníci lite-
rárního kvizu odnesli nejen případné 
ceny, ale především nové vědomosti 
a třeba i hlubší zájem o literaturu. 

Nestydím se za to, že patřím do 
„staré školy“. Raději než po čteč-
ce elektronických knih sáhnu po 
knize, jež voní novotou nebo naopak 
antikvariátem. Je možné, že až se 
bude podobná oslava, jako je Den 
Prahy 1 s literárním podtextem, konat 
za padesát let, účastníci budou po 
centru pobíhat s nějakými brýlemi, 
které jim promítnou příslušný text… 
Té doby se sice zřejmě nedožiji, 
nicméně alespoň budu ušetřen toho, 
že mi moderní technologie představí 
dílo Franze Kafky coby upoutávku na 
burské oříšky nebo chipsy. 

V souvislosti se zmiňovanou „sta-
rou školou“ si vám dovolím doporučit 
rozhovor s páterem Bernardinem, 
který naleznete v příslušné rubrice. 
Tomuto vitálnímu, hluboce věřícímu 
muži byl letos v březnu neuvěřitel-
ných 102 let. Pan páter se nicméně 
– navzdory zdravotním handica-
pům – snaží žít stále pokud možno 
aktivně, přičemž by mohl být většině 
z nás příkladem, jak lze život prožít 
nesobecky, pro druhé.

 
 Oldřich Lomecký 

starosta 
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Oldřich Lome
staro

UDÁLOSTI    4–5
Nový dům s pečovatelskou službou na rohu 
ulic Dlouhá a Benediktská byl slavnostně 
otevřen 20. dubna. Senioři a lidé se zdravot-
ním postižením získávají komfortní bydlení se 
všestrannou péčí. 

ROZHOVOR    6–7
Nejstarší člen řádu minoritů páter Bernardin 
oslavil nedávno 102 let. V rozhovoru pro 
radniční měsíčník přibližuje fragmenty svého 
života, který zasvětil Bohu a víře. Každý den 
vyprošuje odpuštění všem lidem. 

TÉMA    8–9
Den Prahy 1 patří mezi nejoblíbenější akce, 
které se v první městské části konají. Tento-
krát bude s literárním podtextem. Setkáte se 
se známými postavami a také si budete moct 
vyzkoušet vlastní tvorbu. 

NEZISKOVÝ SEKTOR    18
Snídaňový happening se uskuteční 14. květ-
na od 9 hodin na Kampě, která bude jedním 
z moha míst na světě, jež se připojí k oslavám 
Světového dne pro fair trade. Přijďte podpořit 
dobrou myšlenku! 

FOTOOHLÉDNUTÍ     22
Do dob, kdy automobily byly v plenkách a uli-
ce zely prázdnotou, se vrátila Praha 1 během 
jarního úklidu komunikací. Podívejte se na 
zajímavé fotografi e a zkuste si představit, jak 
veřejný prostor vnímali naši předci. 

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: REDAKČNÍ ARCHIV
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DPS Benediktská
přivítá v květnu první klienty

Komunitní plánování
Další setkání pracovních skupin 

komunitního plánování sociálních 
služeb se uskuteční během květ-
na v prostorách konferenčního 
sálu Prahy 1 v pasáži ve Vodičkově 
ulici 18. 

Ve čtvrtek 19. května od 10.00 
do 12.00 proběhne setkání pra-
covní skupiny pro „Seniory a seni-
orky, poté – od 13.00 do 15.00  
setkání na téma „Rodiny s dětmi 
a mládež“. 

V úterý 24. května od 14.00 do 
16.00  se setká pracovní skupina 
pro „Osoby se zdravotním postiže-
ním“, následovat bude od 16.00 
do 18.00 setkání na téma „Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“.

Rock Café zase ožilo 
Koncert čtyř kapel proběhl 

v Rock Café 15. dubna – přesně 
dva roky poté, co byl tento známý 
hudební klub na Národní třídě 
kvůli problémům s hlukem uza-
vřen. 

„Příběh Rock Café byl neko-
nečný příběh mezi provozovateli 
a radnicí Prahy 1, kde místo toho 
aby se šlo dopředu, tak se neustá-
le hledaly problémy. Nyní je vidět, 
že to jde. Jsem opravdu rád, že po 
čtyřech měsících mého působení 
ve funkci starosty jsme se dokáza-
li přes všechny problémy přenést 
a klub bude opět fungovat,“ řekl 
při znovuotevření klubu starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

Vyprávění o mlýnech 
Velmi zajímavé vyprávění o mlý-

nech a jejich významném vlivu na 
rozvoj ekonomicko-sociální struk-
tury společnosti nejen v Českém 
království připravila pro všechny 
zájemce v rámci pravidelných vlas-
tivědných vycházek Pražská infor-
mační služba. 

Akce se koná v neděli 22. květ-
na, sraz je v 15 hodin na Novot-
ného lávce. Cena 100/70 Kč. 
Seznam všech aktuálních  vlasti-
vědných vycházek, a to nejen těch, 
které se konají po Praze 1, nalez-
nete na www.praguewelcome.cz. 

Tombola pomohla 
Konzervatoř Jana Deyla a střed-

ní škola pro zrakově postižené 
v Praze 1 získala výtěžek z tombo-
ly, která se uskutečnila v rámci ne-
dávného Reprezentačního plesu 
Prahy 1. 

Podle ředitelky školy Milady Ry-
bářové, jíž předal šek s vybranou 
částkou 34 100 Kč starosta Old-
řich Lomecký, věnované fi nance 
poputují na zkvalitnění výuky zdej-
ších žáků. 

Krátce

První klienti se už v květnu nastěhují do nového domu 
s pečovatelskou službou na rohu ulic Dlouhá a Bene-
diktská. Ten byl slavnostně otevřen 20. dubna. 

„Kritéria pro umístění do DPS jsou 
velmi striktní. Rozhodující je zdravotní 
stav žadatele, konkrétní potřeby seni-
ora nebo osoby se zdravotním postiže-
ním, věk, fi nanční a sociální situace,“ 
vysvětlila  Helena Čelišová, vedoucí 
Střediska sociálních služeb Praha 1. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví na základě podané žádosti prove-
de sociální šetření a postoupí každou 

Starosta Oldřich Lomecký si při slavnostním otevření prohlédl celý objekt. 

žádost umisťovací komisi, složené 
z odborníků. Poté se žádostí zabývá 
sociální komise, jež provádí další šet-
ření, ověřuje informace a žádosti, kte-
ré sítem projdou, doporučí radním ke 
schválení. Rada je konečná instance, 
která rozhoduje o schválení žádosti. 
Stejný postup bude i při schvalování 
žádostí v druhé, květnové vlně přidě-
lování nájemních smluv. 
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závody opanují centrum 
Maratonci přibíhají,

Volkswagen Maraton Praha a další doprovodné běhy v rámci maratonského víkendu 
opět dorazí do hlavního města. Víkend 7. a 8. května bude patřit běžcům, avšak radnice 
Prahy 1 znovu udělala vše, aby dopady závodů na místní obyvatele byly co nejmenší. 

„Organizátorům jsme opět stanovili 
přísné podmínky. Lidé z Prahy 1 vesměs 
nejsou maratonem a dalšími závody 
nadšeni a je povinností nás, volených 
zástupců, učinit vše pro to, aby dopady 
podobných akcí byly co nejmenší. Re-
spektuji prestiž pražského maratonu 
i jeho tradici, nicméně pochopitelně mu-
sím hájit zájmy a potřeby lidí, které zastu-
puji,“ uvedl starosta první městské části 
Oldřich Lomecký. 

Také tentokrát proto budou muset or-
ganizátoři – společnost Prague Internati-
onal Marathon – dbát nejen na bezchyb-
nou organizaci, ale také na informování 
občanů. Kromě adresného informování 
rezidentů bude znovu v provozu speci-
ální telefonní linka 800 165 102. Linka 
bude v provozu od pondělí 2. 5. 2011 
do 8. 5. 2011 od 9.00 do 18.00 hod. 
a 8. 5. 2011 od 8.00 do 17.00 hod. 

V den závodu, tedy 8. 5. bude k informo-
vání sloužit ještě další linka, a sice 800 
100 991 (v době od 8 do 17 hod.). Aktu-
alizované informace jsou na www.pim.cz.

Uzavírka ulic
Uzavírka ulic pro IAD (individuální au-

tomobilovou dopravu) pro závod Volks-
wagen Maraton Praha, Volkswagen 
Rodinný Minimaraton 4,2 km (Run for 
Transplant), Allianz Procházka 2 km, 
v neděli 8. května 2011 se vztahuje na:

Pařížská: 8.30–16.00
Dvořákovo nábř. v úseku nám. Curieových 
po nábř. Ludvíka Svobody: 9.00–16.00
Čechův most: 8.45–9.20
Klárov: 8.55–9.40
Tomášská: 8.30–9.30
Valdštejnská: 8.30–9.30
Mostecká: 8.45–9.40

Karlův most: 8.45–9.45
Křižovnická: 9.00–14.30
Mánesův most: 9.00–14.30
Kosárovo nábřeží: 8.30–14.30
Most Legií: 10.15–14.20
Smetanovo nábřeží: 10.15–14.30 
Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka 
Svobody: 9.15–15.50
Na Příkopě, 28. října, Národní, Masa-
rykovo nábřeží: 9.30–11.30
Jiráskovo náměstí: 9.45–11.40
Masarykovo nábř.: 9.30–11.40
náměstí Curieových: 9.00–16.00
Celetná: 9.00–11.15
Ovocný trh, Železná: 9.25–11.15
Králodvorská: 9.15–10.20
Revoluční: 9.15–10.20
Linhartská: 7.00–17.00
Malé nám.: 9.20–9.45
U Radnice: 9.20–9.45
Mariánské nám.: 9.30–9.45
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Páter Bernardin: Odp
Zažil nacistickou 
okupaci a komunis-
tické bezčasí. Svo-
bodných poměrů se 
dočkal až ve věku, 
kdy mnozí rezignují 
na aktivní život. Le-
tos 5. března mu bylo 
102 let. Na životní 
pouti ho provází Bůh, 
u něhož dodnes vy-
prošuje požehnání 
všem lidem. Dokonce 
i těm, kteří mu kdysi 
ublížili. Takový je pá-
ter Bernardin. 
Povídali jsme si 
v kostele sv. Jakuba, 
kde tento nejstarší 
člen řádu minoritů 
tráví poslední etapu 
pozemského bytí. 
Přestože špatně slyší 
a vidí, jeho mysl je 
stále otevřená. 

Jaké to je, být duchovním pastýřem 
v převážně ateistickém Česku? 

Víte, já už jsem v roce 1981 odešel 
z aktivní služby do důchodu, takže těž-
ko mohu porovnávat míru víry v sou-
časné době a ani to nechci dělat. Není 
ale žádným tajemstvím, že v Čechách 
se víře skutečně moc nedaří. Ovšem 
třeba na Moravě je to už jiné... 
Nakolik se vám změnil život po od-
chodu do penze? 

Dříve jsem žil hodně aktivně, protože 
jsem měl na starosti celou farnost svaté-
ho Jakuba, která zahrnovala kostely sva-
tého Jakuba, svatého Ducha a svatého 
Haštala. Nejprve jsem působil jako kap-
lan, později jako administrátor farnosti. 
Probíhala zde spousta úprav, měnily se 
elektrické rozvody, opravovaly varhany... 
Za tohle všechno jsem odpovídal, a to 
se také podepsalo na mém zdraví. Začal 

Oslavenec se dožil 102 let s jasnou myslí. 

jsem mít problémy se srdcem, dokonce 
jsem skončil na čas na vozíku. 

Po odchodu do důchodu se mi poda-
řilo vozík opustit, ale od té doby chodím 
o holi. Nyní už skoro neslyším, vidím 
jen matně na jedno oko. Přesto si ale 
na nic nechci stěžovat, protože vím, že 
vše je v rukou božích. 
Vy jste po složení řeholního slibu – 
v roce 1926 – odjel studovat nejprve 
fi lozofi i a poté teologii do Itálie. Jak 
dnes na své „duchovní začátky“ 
vzpomínáte?  

(Zasní se) To byla krásná doba. Když 
se zpětně ohlížím za celým životem, 
studium v Itálii bylo asi to nejhezčí, 
co jsem kdy zažil. Dodnes si pamatu-
ji, jak jsem se po vysvěcení na kněze 
v římské bazilice Dvanácti apoštolů 
v roce 1931 chystal zpátky do Česko-
slovenska. Když jsem později odjížděl 
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ustil jsem úplně všem 
Máte z oné doby nějakou jedinečnou 
vzpomínku? 

V Krumlově – poté, co odešlo naše 
vojsko – převzali správu sudetoněmeč-
tí ordneři. Ti mi jednoho dne, když jsem 
šel přes náměstí, řekli, abych propříště 
ve vlastním zájmu neopouštěl kostel. 
Jenže já měl jít druhý den na pohřeb, 
což znamenalo znovu kus cesty měs-
tem... Pohřeb se sice konal se zpož-
děním, nicméně ordneři pochopili, že 
některé moje povinnosti se zkrátka bez 
pobytu mimo kostel neobejdou. 

Pak si také dodnes jasně vzpomínám, 
jak se jednoho dne objevili němečtí vojá-
ci. Přijeli v koloně na motocyklech a vy-
padali na tehdejší dobu velmi moderně. 
Předpokládám, že s vojáky byly ještě 
větší potíže než s ordnery. 

A víte že ne? Chovali se ke mně vel-
mi slušně. Možná i kvůli tomu, že jsem 
původem Slovák; v Sudetech jsem žil 
na základě zvláštního povolení. 
Překvapili vás takto mile později 
i komunisté? 

Když se komunisté dostali k moci, 
myslel jsem si, že budu moct mluvit na-
dále svobodně. Brzy jsem však narazil. 
Kvůli mým názorům mi v roce 1950 se-
brali plat duchovního a internovali mě 
v Bohosudově a později v Oseku u Du-
chcova. Měl jsem v továrně pracovat 
na soustruhu. Tahle práce mi ale vůbec 
nešla, a tak jsem nakonec skončil jako 
dělník, který nosil kýble s jablky. 

Společně s dalšími duchovními jsem 
byl internován v klášteře, který jsme po 
návratu z práce nesměli opouštět. Bylo 
to ponižující, ale na druhou stranu mě 
nepotkalo to, co jiné kolegy a bratry: 
noční přepadení farnosti Státní bez-
pečností, mučení, opravdové vězení...
Jak dlouho jste byl internován? 

Naštěstí jen necelý rok. Celou dobu 
jsem se modlil ke svatému Maxmili-
ánovi. Ten, jak známo, zemřel v kon-
centračním táboře Osvětim, kde nabídl 
svůj život výměnou za život otce rodiny, 
jednoho ze skupiny vězňů, kteří byli 
odsouzeni na smrt vyhladověním, a to 

kvůli tomu, že jeden z vězňů předtím 
utekl. Možná vám to bude připadat 
směšné, ale jsem přesvědčen, že tyto 
modlitby pomohly mému propuštění. 
Svatého Maxmiliána, jenž je také znám 
pod občanským jménem Rajmund Kol-
be, jsem navíc osobně poznal právě 
během studií v Itálii.
Odpustil jste komunistům zvěrstva, 
která páchali nejen na duchovních, ale 
na každém, kdo s nimi nesouhlasil? 

Všechno, co mě potkalo, jsem bral 
klidně. Odevzdal jsem se Bohu. Ale lhal 
bych, kdybych řekl, že jsem po propuš-
tění z internace nepociťoval velké štěstí. 
Na ty, kteří mě ubližovali, jsem se však 
nezlobil tehdy a nezlobím ani nyní. K víře 
patří odpuštění, to není nic nového. 
Vraťme se k současnosti. Můžete 
stručně popsat váš den? 

V pět hodin spolu s ostatními bratry 
vstávám. V šest máme modlitby a roz-
jímání, poté mši svatou. Pak následuje 
snídaně, kde pohovoříme. Potom mám 
svůj volný čas. Do oběda, který je v půl 
jedné, většinou poslouchám nábožen-
ské rádio Proglas. K poslechu patří 
i malé zdřímnutí si. (Usmívá se) Po obě-
dě jdeme na krátkou modlitbu, načež 
mám opět čas sám pro sebe. Znovu 
vyplňuji především poslechem rádia. 
V osmnáct hodin máme nešpory (pod-
večerní pobožnost, pravidelně dodržo-
vaná v klášterech – pozn. autora), v půl 
sedmé je večeře. Po večeři se díváme 
na televizi, poté – v osm hodin – se ro-
zejdeme. Pak znovu poslouchám rádio. 
Spát chodím v půl jedenácté. 
Ven vůbec nechodíte? 

Ale ano, tu a tam se jdu projít, i když 
s holí už to na žádné dlouhé vycházky 
není. Nejraději chodím na Staroměst-
ské náměstí a také ke Slovanskému 
domu. Napočítal jsem, že musím přejít 
pět přechodů. (Usmívá se) 
Co vám dnes dělá největší radost? 

Každý nový den, který mohu prožít. 
Vím, že se čím dál více blíží chvíle mého 
setkání s Bohem – o to více si užívám 
své zbývající dny pozemského života. 

Páter Bernardin, civilním jménem Josef Mráz, se narodil 5. března 1909 
v Levoči v tehdejším Rakousko-Uhersku. Jeho maminka Marie se v roce 
1902 provdala za vdovce Jana Mráze. Narodili se jim čtyři synové, dva však 
zemřeli v mladém věku. Mladší bratr Jan také vstoupil do řádu minoritů a byl 
vysvěcen na kněze. Zemřel v klášteře v Levoči ve věku 93 let. Páter Bernar-
din vstoupil do řádu v 16 letech. Před 2. světovou válkou studoval fi lozofi i 
a teologii v Itálii. Kněžské posvěcení přijal 12. července 1931 v bazilice 
Dvanácti Apoštolů v Římě. Po návratu do tehdejšího Československa půso-
bil jako duchovní pastýř postupně v několika městech. V padesátých letech 
minulého století jej totalitní moc zbavila všech církevních funkcí, byl inter-
nován a musel se živit jako dělník. Po uvolnění poměrů se mohl k duchovní 
službě vrátit.  V roce 1976 byl jmenován prozatímním administrátorem far-
nosti sv. Jakuba v Praze 1. Zde působí i po odchodu do penze. 
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taxíkem ze semináře v San Teodoro 
a budova zmizela za zatáčkou, téměř 
jsem plakal. 
Co vám na tomto pobytu v Itálii tolik 
imponovalo? 

Seminář byl mezinárodní, studoval 
jsem v něm s Poláky, Maďary, Rumu-
ny, Američany... Bylo nás tam čtyřicet, 
žili jsme společně jako bratři. Nic tak 
čistého a bezstarostného jsem později 
už nezažil. 
Kde jste působil po návratu do Čes-
koslovenska? 

Nejprve jsem byl šest let kaplanem 
v rodné Levoči. Na podzim roku 1937 
mě nadřízení poslali do kláštera v Čes-
kém Krumlově. Tam jsem zažil okupaci. 
V Krumlově ale bylo málo věřících, kteří 
mluvili česky, a proto jsem byl v roce 
1942 poslán do Opavy, kde jsem půso-
bil jako kaplan až do konce války. 



TÉMA8

Den Prahy 1 přiblíží s
Posezení v literární 
kavárně, maraton ve 
čtení, kurz tvůrčího 
psaní či setkání se 
slavnými literárními 
postavami – to vše 
a ještě více čeká na 
ty, kteří se rozhodnou 
v sobotu 7. května 
společně oslavit Den 
Prahy 1. Tentokrát 
pod mottem „Praha 1 
literární“. 

„Oslavy Dne Prahy 1 svým pestrým 
programem každoročně lákají stovky 
obyvatel naší městské části i hosty odji-
nud. Cílem akce je připomenout si vždy 
některý ze střípků neuvěřitelně bohaté 
historie i současnosti našeho domova, 
Prahy 1. Také letos jsme udělali vše pro 
to, aby příchozí mohli prožít příjemný 
den na procházce ulicemi, dozvědět se 
něco nového a pobavit se připraveným 
programem. Ten je připraven pro malé 
i velké, takže si určitě každý přijde na 
své,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký. 

Kafka i Němcová 
 Účastníci oslav naleznou v ulicích 

řadu stanovišť věnovaných literárním 
velikánům, kteří žili a tvořili v naší 
městské části. Namátkou si tak budou 
moct připomenout například Bože-
nu Němcovou, Jana Nerudu či Franze 
Kafku. Nebudou chybět ukázky děl 
slavných spisovatelů ani nádherné his-
torické kostýmy. V rámci hlavního pro-
gramu předvedou své odvážné kousky 
akrobaté odkazující na Lidi z maringo-
tek Eduarda Basse, na Bělehrad zno-
vu vytáhne Haškův Dobrý voják Švejk 
a Františkánská zahrada se vrátí do 
dob, kdy se městem procházela Bože-
na Němcová se svými přáteli. Zejména 
malým návštěvníkům Oslav Dne Pra-
hy 1 je potom věnována loutková po-
hádka O Šetkovi od Karla Jaromíra Er-
bena, kterou v uličním amfi teátru na 
Uhelném trhu sehraje Studio Damúza. 

Vedle hlavního programu jsou při-
praveny i doprovodné akce. Pokud má 
někdo sám spisovatelské ambice, jis-

tě mu přijde vhod kurz tvůrčího psaní 
s Jiřím Dědečkem. Odpočinout u kávy 
s knihou v ruce bude možné v Literár-
ní kavárně pod širým nebem, fungovat 
bude také knižní trh. Možnost stát se 
přímým aktérem Oslav Dne Prahy 1 
poskytne Maraton ve čtení, kterého se 
může každý aktivně zúčastnit a přečíst 
kousek z Pražských pověstí.

Po celý den oslav bude možné rov-
něž luštit literární tajenku a soutěžit 
o zajímavé ceny. Příchozí na každém 
stanovišti najdou odpověď na jednu 
z otázek a tím i příslušné písmenko 
do tajenky. Každý soutěžící, jemuž se 
povede navštívit všechna stanoviště 
a vyluštit tajenku, se dostane do slo-
sování o ceny. To proběhne večer na 

Minulé ročníky Dne Prahy 1 nabídly mnohdy expresivní podívanou. Letos bude vše komornější. 
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pisovatelské legendy

Kampě v rámci závěrečného koncer-
tu, na kterém zahrají a zazpívají Pavel 
Dobeš a Monika Načeva s Michalem 
Pavlíčkem. Připraveno bude samozřej-
mě i občerstvení. 

„Vstup na celý program oslav je zce-
la zdarma. Věřím, že Den Prahy 1 se 
vydaří a bude pro všechny příjemným 
zážitkem,“ dodává starosta Lomecký. 

PROGRAM OSLAV: 
13.00 Slavnostní zahájení 
Lidé z maringotek předvedou odvážné akrobatické kousky.
Slovanský ostrov (Žofín)

14.00 Doba Boženy Němcové
Návrat do starých časů. Slavná spisovatelka a její blízcí na procházce.
Františkánská zahrada

15.30 K. J. Erben dětem
Dobro zvítězí nad zlem v pohádce O Šetkovi.
Uhelný trh

16.30 Švejk jede do boje
Švejk na cestě k odvodu do c. a k. armády.
Připojte se k průvodu. Do kroku hraje kapela.
Z Uhelného trhu na Střelecký ostrov

17.00 Poslušně hlásím... 
Mobilizace! Nabíráme odvedence do c. a k. armády.
Každý dostane vojenský list na památku. Bojovou náladu udržuje kapela.
Střelecký ostrov

18.00 Pochod odvedenců na frontu
Seřadit. Pochodem v chod za dobrým jídlem, 
pitím a hudebními radovánkami.
Marš ze Střeleckého ostrova na Kampu

19.00 KONCERT 
PAVEL DOBEŠ, MONIKA NAČEVA & MICHAL PAVLÍČEK

Na všechny akce VSTUP ZDARMA!

DOPROVODNÝ PROGRAM:
13.30 až 17.00 Maraton ve čtení – Pražské pověsti
Slovanský ostrov (Žofín)

10.00 až 13.00 Kurs tvůrčího psaní
Lektor: Jiří Dědeček 
Kapacita je omezena. Vstup zdarma. Přihlášky na: denprahy1@gmail.com! 
Malostranská beseda, Videokavárna (2.patro)

10.00–17.00 Knižní trh
Slovanský ostrov (Žofín)

10.00–18.00 Literární kavárna
park Kampa

Přehled stanovišť:
1.  Jan Neruda – park Kampa
2.  Eduard Bass – Slovanský ostrov (Žofín)
3. Franz Kafka – Kozí plácek
4. Božena Němcová – Františkánská zahrada
5. Jan Hus – Betlémské náměstí
6. Jaroslav Hašek – Střelecký ostrov
7. Karel Jaromír Erben – Uhelný trh

Stanoviště jsou otevřena od 10 do 16 hodin. Navštivte všechna, vyluštěte 
Literární tajenku a vyhrajte některou z hodnotných cen.

Zúčastněte se knižního trhu!
V rámci Oslav Dne Prahy 1 proběhne v sobotu 7. května rovněž knižní trh na 
Slovanském ostrově, na který zveme každého, kdo chce nabídnout své kni-
hy k prodeji nebo výměně. Zúčastnit se mohou antikvariáty i fyzické osoby. 
Prostor pro trh je omezen, proto prosíme zájemce, aby se přihlásili na 
emailové adrese: denprahy1@gmail.com
Otevírací doba trhu: sobota 7. května od 10 do 17 hodin
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OBCHOD A SLUŽBY10

Skleněný svět: 
mistři vitráží oprašují historii 
Jedním z mála tuzemských restaurátorů skla s nejvyšším možným certifi kátem je 
Petr Coufal, který pokračuje v rodinné tradici slavného rodu Jiřičků. Součástí jeho 
umělecké dílny v Praze 1 je i evropský unikát – sklad historických skel. 

„Tahle dílna tady fungu-
je od roku 1935. Založil ji 
Josef Jiřička senior, který 
zde – podle návrhů Maxe 
Švabinského – vytvářel vit-
ráže do katedrály svatého 
Víta na Pražském hradě. 
Díky dalším pokračovate-
lům rodu Jiřičků a navzdo-
ry nelehké době komunis-
tické totality dílna přežila 
do dnešních dnů. Převzal 
jsem ji před několika lety, 
protože pan Jiřička junior 
zemřel a jeho otci už zdra-
votní stav nedovoloval, aby 
se restaurování a vede-
ní dílny aktivně věnoval,“ 
říká Coufal, který zároveň 
připomíná, že právě aka-
demickým malířům z rodi-
ny Jiřičků vděčí za vše, co 
dnes umí. 

Dílna je unikátní jednak 
díky Coufalově certifi ko-
vané odbornosti, jednak 
tím, že zde pracuje špič-
kový tým restaurátorů. 

„Bonusem“ je ojedinělý 
sklad historických skel. 
„Také díky tomu snad není 
v Praze 1 kostel, ve kterém 
bychom neopravovali vit-
ráže, protože tady máme 
náhradní sklo téměř do 
každého okna,“ podotýká 
Coufal. 

Restaurování vitráží spo-
čívá hlavně ve výměně olo-
věné sítě, která drží skleně-
nou mozaiku. Restaurátoři 
nejprve musejí ze staré sítě 
vyndat sklíčko po sklíčku, 
všechna je očistit, případně 
opravit, a poté opět uložit 
do nové olověné sítě. U za-
kázek od církve – jichž je 
většina – samozřejmě spo-
lupracují památkáři. 

V současné době se 
však objevuje i nová sorta 
zákazníků – Společenství 
vlastníků jednotek, která 
si objednávají opravu či vý-
měnu oken v historických 
domech. „Neodmítnu ale 
ani babičku, která si přijde 
s rozbitým okýnkem,“ po-
tvrzuje Coufal sepětí s Pra-
hou 1. 

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►

Petr Coufal dobře ví, jak důležité je mít kolem sebe špičkový tým. 

Umělecké sklenářství 
Jiřička – Coufal
U Milosrdných 14, Praha 1
Tel.: 737 666 851
www.vitraz.cz
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SOCIÁLNÍ VĚCI 11

Boj proti drogám:
policie ladí noty s odborníky
Tříštit síly v boji proti 
drogám nechtějí policis-
té, odborníci a zástupci 
veřejnosti, kteří se proto 
dohodli na ještě těsnější 
koordinaci svých kroků 
v této oblasti. 

„V rámci pravidelných setkání zain-
teresovaných subjektů jsou diskutová-
ny různé strategie boje proti drogám. 
Přestože nám všem jde o společnou 
věc, jiný úhel pohledu samozřejmě 
mají například policisté a jiný zástupci 
neziskových organizací. Cílem těchto 
setkání je nalézat kompromisy a záro-
veň koordinovat vzájemné postupy,“ 
vysvětlila Jana Pařízková, zástupkyně 
starosty Prahy 1. 

Při zatím posledním setkání – ta 
se konají z iniciativy MČ Praha 1 – se 
přítomní dohodli, že pracovníci, kteří 
se pohybují v ulicích po hlavičkou ofi -
ciálních terénních programů, budou 
požádáni, aby určili lokality, kde by 
tyto programy v budoucnu už nemě-
ly probíhat. Jde například o vestibuly 
metra a další frekventovaná místa. 
„Zde jsou terénní programy, které 
pomáhají drogově závislým osobám 
– ať již prostou výměnou stříkaček 
a jehel nebo nasměrováním k systé-
mové pomoci – problematické. Lidé 

je v nakumulovaném prostoru opráv-
něně vnímají velmi negativně,“ podo-
týká Pařízková s tím, že kvůli jasnému 

odlišení od drogových dealerů by měli 
sociální pracovníci i nadále nosit spe-
ciální vesty.

Paøízková Jana, Mgr.
zástupkynì starosty

jana.parizkova@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►Využijte služeb sociálně-právní poradny!
Pomoc a radu naleznou 

obyvatelé Prahy 1 v sociál-
ně-právní poradně, kterou 
pro ně zdarma zřídila rad-
nice první městské části. 
Poradna je otevřená každé 
pondělí v době od 13 do 
17 hodin v budově Úřadu 
MČ Praha 1, Vodičkova 18,  
Kancelář Zastupitelstva MČ 
P1 – na schodišti v pasáži, 
vlevo ve směru z Vodičkovy 
ulice. 

► pracovně-právní vztahy 
► rozvodová řízení 
► dědická řízení 
► nájemní vztahy 
► sociální dávky a služby 
► nepříznivá sociální situace 

► bytová problematika 
► deregulace nájemného 
► umístění do DPS 
► pečovatelská služba 
► systém tísňové péče 
► aktivizační aktivity pro   
    seniory 
► odborné fi nanční pora-   
    denství.

Finanční poradna  je v pro-
vozu na stejném  místě 
v každý lichý čtvrtek od-
poledne – pouze však po 
předchozím objednání na 
telefonním čísle  221 097 
351 – sekretariát odboru 
sociálních věcí a zdravot-
nictví Úřadu Městské části 
Praha 1.

Na str. 23 najdete inzerát 
Støediska sociálních služeb.

►
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Kudy dál v boji proti drogám? Městská policie patří k pilířům bezpečných ulic. 
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Nebojte se přijít poradit!
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Nemovitosti
opravujeme kvalitně a levněji 

Škrty a šetření se nevy-
hnuly ani stavebním zakáz-
kám vypisovaným na opravy 
nemovitých objektů ve vlast-
nictví městské části Pra-
ha 1. Sice se oproti roku 
2010 propadly rozpočtované 
prostředky na opravy dosti 
zásadně, přesto neočeká-
váme již tak výrazný propad 
v objemu stavebních zaká-
zek. Jak je to možné? Jed-

Stavební zakázky v Praze 1 jsou pod drobnohledem...

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku a zdra-

votnictví

Tuto oblast má na starosti:►

termínu aj., jsme prohlásili 
za kritéria kvalifi kační a zá-
roveň u nich určili postačující 
hodnoty – např. doba záruky 
minimálně 5 let, doba reali-
zace maximálně 60 dní, atd. 
Stále ovšem probíhají para-
metrické úpravy formulace 
zadávacích podmínek a do-
chází k jejich vyhodnocování, 
takže postupem času může 
dojít k větším či menším 
změnám těchto pravidel, 
které mají za cíl jediné: vyšší 
transparentnost a maximál-
ní výhodnost pro městskou 
část.

Uchazeč o veřejnou za-
kázku nalezne potřebné do-
kumenty a informace kom-
fortně na webu. Jde o výzvu 
k podání nabídky, slepý vý-
kaz výměr (naceněný výkaz 
výměr od projektanta slouží 
k určení přibližné hodnoty 
zakázky), vzor smlouvy o dílo 
a všechny další nezbytné in-
formace ke správnému po-
dání nabídky. 

Do tohoto výběrového ří-
zení se nakonec přihlásilo 
rekordních 16 uchazečů. Tak 
obrovský zájem o stavební 
zakázky nikdy na Praze 1 ne-
byl. Výherce se zavázal reali-
zovat stavbu za částku lehce 
přesahující 600 tisíc korun 
bez předem schváleného 
objemu víceprací. Za zmínku 
také stojí, že byla  podepsá-
na již nová smlouva o dílo, 
kdy několik nových formula-
cí v této smlouvě podstatně 
posílilo pozici zadavatele za-
kázky, tj. městské části.  

V současné době stavba 
spěje ke zdárnému konci, 
přičemž kvalitu a rozsah pra-
cí hlídá nezávislý stavební 
dozor.

Ve stejné režii probíhá i re-
alizace ostatních stavebních 
zakázek. Jsem si proto jistý, 
že i přes méně prostředků 
určených na opravy v roce 
2011 dokážeme stavět v po-
dobném rozsahu, jako se 
stavělo v letech minulých.

Tomáš Macháček 
zástupce starosty 
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noduše. Dnes totiž opravuje-
me za výrazně méně peněz 
– a to aniž bychom slevili 
z požadované kvality.

V listopadu 2010, těsně 
po mém uvedení do úřa-
du, jsem dostal k podpisu 
smlouvu o dílo na kompletní 
rekonstrukci jednoho slu-
žebního bytu MČ P1 o výmě-
ře cca 85 m2. Smlouva na 
rekonstrukci hovořila o část-
ce přesahující 1,17 milionu 
bez DPH s explicitně uvede-
ným svolením s vícepracemi 
v hodnotě 10 % z výše zakáz-
ky. Po provedeném místním 
šetření bylo jasno: smlouvu 
o dílo v žádném případě 
nepodepsat, poškrtat výkaz 
výměr (podrobný seznam 
položek, které má stavba 
obsahovat) a soutěžit znovu 
– nyní veřejně.

Přitom poškrtání výkazu 
výměr neznamenalo snížení 
kvality. Zmizely pouze ty po-
ložky, které neměly zjevné 
opodstatnění.

Společně s tím jsme na-
stavili pravidla pro výběr vítě-
ze. Nově tak existuje jediné 
hodnotící kritérium – cena. 
Ostatní kritéria, běžně po-
važovaná za hodnotící, jako 
jsou záruční doba, doba rea-
lizace, sankce za nedodržení ...včetně důsledné kontroly. 
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FINANCE 13

Neblahé dědictví mi-
nulosti pořád provází 
účetnictví Městské části 
Praha 1, které ještě stá-
le není ve stavu, kdy by 
i ten nejnáročnější cifr-
špión mohl spokojeně 
lusknout prsty. 

„V současné době se velice inten-
zivně pracuje na napravení účetnictví 
a operativní evidence.  Tímto se přede-
vším zabývá komise pro ekonomické 
systémy, která již navrhla způsob řeše-
ní a napravení systému do stavu který 
bude odpovídat současným standar-
dům,“ sdělil zástupce starosty Prahy 1 
pro fi nance Jan Krejčí. 

Nápravu účetnictví zahájil v minu-
lém volebním období tehdejší staros-
ta Filip Dvořák, který úřad převzal po 
tříletém působení Petra Hejmy – ten 
byl v listopadu 2009 zastupitelstvem 
odvolán právě v souvislosti s nejas-
nostmi okolo správného hospodaření 
Městské části Praha 1. 

Hospodaření Městské části Pra-
ha 1 je odlišné od řady jiných měst-
ských částí a mimopražských obcí. 

Hlavní odlišnost spočívá v tom, že 
městská část má velmi rozsáhlou eko-
nomickou činnost. Při pronajímání ma-

jetku a hospodaření s ním je postup 
městské části velmi blízký činnosti 
soukromých fi rem. A zde se vyskytují 
největší problémy městské části, pro-
tože účtování ekonomické činnosti je 
výrazně odlišné od běžného účtování 
rozpočtové organizace. Toto účtování 
se tedy velmi liší od toho, které umějí 
a běžně používají obce. 

„Hlavní činnost, tedy hospodaření 
podle rozpočtu, je i v Městské části 

Praha 1 dlouhodobě vedena pečlivě 
a ve velmi dobré kvalitě. Byl bych rád, 
kdybych velmi brzy mohl toto konstato-
vat i v oblasti ekonomické,“ řekl Krejčí. 

Celý proces nápravy hospodaření 
je i v současné době stále ještě vel-
mi komplikovaný a bude časově veli-
ce náročný. Plánované úpravy budou 
probíhat v druhé polovině roku. „Cí-
lový stav je naplánovaný na začátek 
roku 2012,“ dodává Krejčí. 

Dobré účty dělají dobré přátele. 

Náprava účetnictví
je složitá a časově náročná 

► 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
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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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Děti z kroužku umějí s fotoaparátem již ledacos...

„S fotokroužkem jsem začala předlo-
ni díky prima učitelům a nápadu pana 
ředitele Petra Tlustého ze Základní 
školy Mikulandská. Nejdříve jsem uči-
la žáky druhého stupně, ale od letoš-
ka i děti z prvního stupně ze školy ve 
Vojtěšské ulici – ty vyzvedávám rovnou 
před školou a jdeme fotit,“ říká Antůš-
ková, která se sama ve svém ateliéru 
v Karlově ulici fotografi i věnuje již té-
měř dvacet let. 

Nejmenší členové kroužku jsou 
osmiletí, nicméně poslední dobou 
se začínají hlásit i děti z víceletých 
gymnázií. Vedle práce v ateliéru je 
pevnou součástí aktivit kroužku foto-
grafování Prahy 1, všech jejích krás, 
i návštěvy galerií. „Díky podpoře 
Městské části Praha 1 a zvýhodně-
ným cenám fotoprací u firmy Foto 
Škoda lze cenu za členství v kroužku 
držet na přijatelné výši,“ podotýká 
Antůšková, která také stojí za velkou 
událostí – každoroční výstavou děl 

svých svěřenců na schodišti v Zá-
kladní škole Mikulandská. 

Od loňska se mohou větší děti rovněž 
učit tvorbu internetových stránek. „Ne-
dávno jsme uspořádali workshop Jana 
Pohribného nazvaný Malovaní světlem. 
Dětem se moc líbil a fotografi e, které 
při tom vznikly, si můžete prohlédnout 
na www.antuskova.cz. Rovněž je mož-
ná individuální výuka a příprava na ta-

lentové zkoušky,“ vypočítává vedoucí 
další aktivity. 

Navzdory rozdílné míře talentu si 
každé dítě díky kroužku uvědomí, že 
fotografi e je prostředek, který může 
přinášet radost i jako ryze amatérské 
hobby. „Chtěla bych, aby se děti naučily 
dívat se kolem sebe otevřenýma očima 
a aby při tom poznávaly krásu a jedi-
nečnost  Prahy 1,“ dodává Antůšková. 

Chcete strávit příjemný jarní den, zasportovat si a ještě 
k tomu vyhrát pěkné ceny? Přijďte na Dětský den Prahy 1! 
Co na vás čeká? Výuka tanců, loutkové a hrané pohádky, 
rytířské souboje, dětská diskotéka, Český animační team, 

muzikál POMÁDA a spousty soutěží. 
Těšíme se na setkání! 

Karolína Polverini, 
radní pro školství Městské části Praha 1

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

KDE & Co.
WWW.KDEKOLIVCOKOLIV.CZ

Dětský den Prahy 1 
1. června od 9 do 17 hodin 
Slovanský ostrov – Žofín

Malí fotografové 
se učí vidět svět objektivem
Znát svůj fotoaparát, kom-
ponovat, pracovat se svět-
lem, časem, clonou, ale 
i zpracovávat snímky v po-
čítači – to vše se učí děti 
z Prahy 1 ve fotokroužku, 
který vede fotografka 
Michaela Antůšková. 
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Severočech  
řádil přímo před radnicí
S agresivními 
pachateli se mu-
sejí často potýkat 
strážníci z Pra-
hy 1. Zatím po-
slední „větší“ 
případ se odehrál 
v dubnu přímo 
u budovy radnice. 

„Já nejsem podezřelej 
z přestupku, aby bylo jas-
no!“ křičel dvaačtyřiceti-
letý Severočech v úterý 
19. dubna v poledne na 
strážníky, kteří byli vyslá-
ni k přestupku – případu 
neoprávněného parkování 
na vyhrazeném parkovišti 
ve Vodičkově ulici. Když byl 
přestupce hlídkou vyzván 
k prokázání totožnosti, od-
mítl doklady s tím, že „jde 
o buzeraci“. 

Muž se poté pokusil od-
jet, přičemž napřed najel 
do jedné strážnice zadní 
částí vozu, chvilku poté 
do ní narazil zepředu. Pro 
důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu byl 
proto omezen na osobní 
svobodě, což komento-
val mimo jiné slovy, že tu 
„paní to bude mrzet“. 

Když byl hlídkou stráž-
níků převezen k místní-
mu oddělení Policie ČR, 
pokusil se odejít.  Nedbal 
výzvy strážníků a potom 
se rozeběhl z chodníku do 
vozovky – byla mu proto 
nasazena služební pouta. 
Na místním oddělení Poli-
cie ČR posléze celý případ 
převzal k vyřešení službu 
konající policista.

Agresivita stoupá 
Jen během prvních čtyř 

měsíců letošního roku mu-
seli strážníci z Prahy 1 če-
lit hned několika útokům či 
hrozbám. 

Například muž, který 
byl strážníky zadržen při 
vloupání na Žofín, jim vy-
hrožoval zabitím, opilý 

muž na hlavním nádraží se 
jim zase pochlubil nožem 
a pistolí, z níž se nakonec 
naštěstí vyklubala airosfto-
vá zbraň. 

Dalšího zjevně opilého 
muže strážníci zadrželi, 
když se pokoušel nased-
nout do auta a odjet. 

Muž se dokonce rozjel, 
na výzvy strážníků, aby za-
stavil, nereagoval, naopak 
zrychloval a jednoho ze 
strážníků vozidlem ohro-
zil, takže ten musel usko-
čit z cesty. Nakonec muž 
naboural několik zapar-
kovaných vozidel. Muž byl 
agresivní i poté, co vystou-
pil z vozu, snažil se napad-
nout jednoho ze strážníků. 
Nadýchal téměř tři promile 
alkoholu.

Podobně řešil svůj pře-
stupek Středočech, kte-
rý zaparkoval v rozporu 
s předpisy v Masné ulici. 
Také on do strážníků na-
jížděl svým vozem, takže 
mu museli uskočit z cesty. 
I tento muž skončil na Po-
licii ČR. 

„Skutečně se stává po-
měrně často, že člověk, 
který se dopustil přestup-
ku, je na strážníky agresiv-
ní a útočí na ně. Nedá se 
říct, že by přímo stoupal 
počet těchto útoků, stoupá 
ale jejich agresivita. Lidé 
stále častěji využívají jako 
zbraň proti strážníkům prá-
vě své automobily,“ potvr-
zuje neblahý trend mluvčí 
pražských strážníků Jana 
Přikrylová. 

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:►

Z přestupku se může snadno stát trestný čin. (Ilustrační foto)

FO
TO

 P
ET

R
 N

AŠ
IC

 (1
) &

 M
ĚS

TS
K

Á 
PO

LI
C

IE
 (2

)



KULTURA, SPORT16

Sousedé 
spolu oslavili Velikonoce
Plné tradic, ale především dobré nálady a zábavy bylo velikonoční sousedské 
setkání, které pro své obyvatele připravila Městská část Praha 1. V pondělí 
25. dubna se na Kampě nikdo nenudil! 

„Sousedská setkání 
patří už pevně do har-
monogramu akcí, které 
městská část pořádá. 
Velikonoční pondělí ke 
konání takového setkání 
samozřejmě přímo vybí-
zelo,“ konstatoval radní 
Prahy 1 pro kulturu Pavol 
Škrak, který si na Kam-
pě osobně vyzkoušel 
vymalovat svoji kraslici, 
a přestože mu vejce při 
zdobení prasklo, neza-
hořkl. 

Příchozí si mohli kro-
mě zdobení kraslic vy-
zkoušet také to, jak 
se plete velikonoční 
pomlázka. K vidění byl 
nejeden zdařilý kousek 
– leckterý z chlapců 
a mužů poté neodolal vábení tradic 
a ještě jednou si svůj výtvor vyzkoušel 
na drahé polovičce. 

„Moc se mi tady líbí. Zkoušela jsem 
si ozdobit kraslice i uplést si pomláz-
ku, ale nevím,“ řekla nám dvanáctile-
tá Maruška z Nového Města, která na 
Kampu dorazila s maminkou a tatín-
kem. Její výtvory však na první pohled 
patřily k těm lepším...

Kraslice z lásky
Prahu 1 v dubnu také potkala velká 

čest, když se stala první samosprávou, 
která obdržela chorvatskou „Kraslici 
z lásky“. Zhotovili ji malíři z městečka 
Kloštar Podravski a v pondělí 11. dub-
na ji spolu s představiteli první městské 
části odhalili župan Koprivnicko-križe-
vacké župy Darko Koren a velvyslanec 
Chorvatské republiky v ČR Frane Krnić. 

Městské části Praha 1 
kraslici věnovaly Chorvat-
ské turistické sdružení 
a Turistické sdružení Ko-
privnicko-križevacké župy.

Slavnostní odhalení 
proběhlo v parku za Sta-
roměstskou radnicí. 

Projekt tvorby obřích 
„Kraslic z lásky“ vznikl 
před třemi lety z podnětu 
Turistického sdružení Ko-
privnicko-križevacké župy. 
Kraslice putují po světě 
jako symbol přátelství, 
lásky a veselí Velikonoc 
a zdobí náměstí, parky 
i galerie. Jsou zhotovo-
vány z polyesteru a jsou 
vysoké 2,05 metru a ši-
roké 1,5 metru. Jejich 
hmotnost je zhruba 35 ki-

logramů. Dosud existuje dvacet obřích 
kraslic, které v minulých letech ozdobily 
náměstí chorvatských měst a náměstí 
a galerie v New Yorku, Bilbau, Pamplo-
ně, Budapešti, Římě, Miláně, Barcelo-
ně, Bratislavě a v dalších metropolích. 
Kromě Prahy 1 se letos malované kras-
lice objevily ve slovinském městě Ptuj, 
v Bruselu, Grazu, Salzburgu, Záhřebu 
a v jihomaďarském městě Pécs.

Světové divadlo míří do Prahy
Každý – od divadelního 

profesionála po běžného di-
váka – si vybere „to svoje“ 
v programu letošního Praž-
ského Quadriennale, které 
se odehraje v metropoli mezi 
16. a 26. červnem. Přestože 
hlavní stan akce rozbije ve 
Veletržním paláci, i v Praze 1 
se můžeme těšit na neobvyk-
lé zážitky – na na piazzettě 
Národního divadla bude živá 
výstava projektu Intersekce: 
Intimita & spektákl, která 
v labyrintu 30 boxů nabídne 
intenzivní zážitky v oblasti 
současného divadla a umění.

Mezi největší hvězdy, jež 
pro piazzettu Národního diva-
dla chystají speciální projek-

ty, patří rusko-americká umě-
lecká dvojice Ilya a Emilia 
Kabakovovi, jejíž tvorbu cha-
rakterizuje fůze každoden-
ních témat a konceptuálního 
přístupu ve výtvarném umění 
a divadle. Pozornost přitahu-
je nesporně i britský umělec 
a spisovatel transformující 

jazyk do vizuálních materiá-
lů Nathaniel Mellors, jehož 
práce byly vystaveny mimo 
jiné v Tate Britain v Londýně 
či Stedelijk Museum Amster-
dam. Světové renomé před-
chází rovněž respektovaného 
tanečníka a choreografa Jo-
sefa Nadje, jehož tvorba se 
vyznačuje přirozeným prolnu-
tím tance, divadla a výtvarné-
ho umění. Pražské Quadri-
ennale pořádá Ministerstvo 
kultury ČR a realizuje Institut 
umění – Divadelní ústav. 
Generálním komisařem PQ 
2011 je významný slovenský 
scénograf Boris Kudlička. 
Veškeré další informace na-
leznete na www.pq.cz.

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►
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Možnost uplést si pomlázku přilákala malé i velké. 
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Slavnostní otevření nové haly bylo zároveň společenskou záležitostí.  

Nádraží září,
prokouknou i Vrchlického sady

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Letištní terminál připomíná hala pražského Hlavního nádraží, kterou 14. dubna 
slavnostně otevřeli prezidenti České republiky a Itálie. Městská část Praha 1 při-
spěje ke zvelebení celého prostoru revitalizací přilehlých Vrchlického sadů. 

„Ohledně revitalizace Vrch-
lického sadů se nacházíme 
těsně před vydáním územ-
ního rozhodnutí. V současné 
době projekt optimalizujeme 
tak, aby byl co nejkvalitnější,“ 
uvedl Jiří Veselý, radní Pra-
hy 1 pro oblast dopravy. Před-
běžný rozpočet revitalizace 
počítá s částkou okolo 270 
milionů korun. Práce by měly 
proběhnout ve třech etapách, 
přičemž první etapa – pokud 
vše půjde hladce – by mohla 
být zahájena v příštím roce. 

Rekonstruovaná hala 
nádraží ostře kontrastuje 
s nynější podobou sadů. 
Cestující, který se propracu-
je přes šedesátku obchodů 
na bezmála 10 tisících čtve-
rečních metrech k východu 
z haly, se musí obrnit nejen 
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před pohledem na nekulti-
tovanou zeleň, ale i na řadu 
problematických existencí. 
„Velmi dobře si uvědomuje-
me, že současný stav, kdy se 
lidé bez přístřeší provizorně 
kumulují v části Vrchlického 
sadů, není z dlouhodobého 
hlediska udržitelný. S ma-
gistrátem jsme domluveni, 
že tato problematika bude 
řešena komplexně,“ řekl sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký radničnímu měsíčníku při 
slavnostním otevření haly, 
jehož se zúčastnil vedle obou 
prezidentů, Václava Klause 
a Giorgia Napolitana. 

Rekonstrukci zajišťovala 
italská společnost Grandi 
Stazioni. Práce trvaly čtyři 
roky a stály 1,15 miliardy ko-
run. Kromě obchodů přibyly 

v hale nově jezdící pásy mezi 
poschodími a dva výtahy 
propojené s parkovištěm na 
střeše budovy. Je v ní i nové 
zákaznické centrum Českých 
drah s řadou přepážek pro 
nákup jízdenek. Po odbavo-
vací hale je nyní na řadě se-
cesní Fantova kavárna, která 
má být opravena do konce 
roku 2013.

Nádraží je v provozu od 
14. prosince 1871, kdy z něj 
byl zahájen železniční pro-
voz Dráhy císaře Františka 
Josefa na jih do Benešova, 
Tábora a Vídně. Původní bu-
dova nádraží byla postavena 
v novorenesančním slohu 
podle návrhu Ignáce Ullman-
na a Antonína Barvitia. Vrch-
lického sady před nádražím 
byly založeny roku 1876.
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Snídaně v trávě:
dejte si fair trade potraviny! 
Snídaňový happening se uskuteční 14. května od 9 hodin na Kampě, která bude 
jedním z moha míst na světě, jež se připojí k oslavám Světového dne pro fair trade. 

„Oslavit Světový den pro 
fair trade nebylo nikdy jed-
nodušší. Stačí si 14. květ-
na ráno uvařit do termosky 
fairtradovou kávu nebo čaj, 
upéct buchtu z fairtradové-
ho kakaa, třtinového cukru 
či čokolády nebo třeba jen 
nachystat chleba s poma-
zánkou z lokálních surovin 
a vyrazit na pražskou kam-
pu – za těmi, kteří podporují 
fair trade a chtějí svátek fair 
trade oslavit. Budeme hned 
na první louce od Mostu Le-
gií – stačí seběhnout scho-
dy a hned nás uvidíte,“ zve 
jedna z organizátorek, Gab-
riela Štěpánková. 

V současné době je 
do snídaně zapojeno již 
22 měst. Jednotlivá měs-
ta a místa budou ještě 
přibývat. Aktualizovaný 
seznam míst a více infor-
mací s možností registrace 
na snídani naleznete na 
webových stránkách www.
ferovasnidane.cz.

Fair trade je způsob ob-
chodu dávající drobným 
pěstitelům a řemeslníkům 
z rozvojových zemí příleži-
tost uživit se vlastní prací 
za důstojných podmínek. 

Pokud si tedy český spo-
třebitel koupí fairtradový 
výrobek, má jistotu, že 

za ním nestojí například 
zneužívání dětské práce, 
nelidské pracovní podmín-

ky, či devastace životního 
prostředí. Více najdete na
www.fairtrade.cz.

Tato snídaně bude trochu jiná...
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Nový dům s pečovatelskými byty, který byl před 
nedávnem dokončen na rohu Dlouhé a Benedikt-
ské, je výsledkem intenzivní snahy radnice Prahy 1, 
ještě pod vedením ODS a ČSSD, zajistit s dlouho-
dobou perspektivou bydlení seniorům v místě, kde 
prožili většinu svého života. Vlastní stavba trvala 
málo přes rok. Nyní nabízí bydlení a služby téměř 
čtyřem desítkám seniorů z Prahy 1. Od rozhodnu-
tí, že nový dům bude určen právě seniorům až po 
položení základního kamene však byla cesta dlou-
há šest let. Čekalo na ní spoustu obtíží. Stísněné 
podmínky stavební parcely, potřeba zachování prů-
jezdu do sousedního vnitrobloku, diskuse se souse-
dy o počtu pater a také, boj s památkáři o možnost 
užívání střešní terasy jako pobytové zahrady. Právě 
střešní terasa, která byla základním požadavkem 
pro zajištění plného komfortu uživatelů, nyní ko-
runuje celé dílo. To se architektům i dodavatelům 
stavby mimořádně povedlo. Je to úplně nový dům 
a přitom, jakoby zde stál odjakživa. 

Jediné, co je nepochopitelné, je přístup stávající-
ho vedení radnice, kde tuto oblast řídí Věci veřejné, 
jmenovitě místostarostka Mgr. Jana Pařízková, 
k obsazení volných bytů. Již dva měsíce v přízemí 
vesele úřaduje nová cestovka a v horních patrech 
se stále honí meluzína. Přitom seniorů, kteří mají 
zájem o bydlení v tomto domě není málo. To jsou 
hned tři škody najednou: senioři nebydlí, nikdo ne-
platí nájemné a radnice hradí náklady na provoz ze 
„svého“. Možná, že bývalá projektová manažerka 
ABL z divize D60-speciální činnosti (špiclování 
a fízlování) jen neumí využít své schopnosti ve pro-
spěch seniorů z Prahy 1.

Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS

Senioři se budou stěhovat

Za vlády minulé koalice audi-
ty shledávaly závažné nedostatky 
v účetnictví, nebylo jasné, kdo za 
jaké rozhodnutí zodpovídá, neexis-
toval přehled o majetku, uzavřených 
smlouvách a pohledávkách, zakázky 

byly zadávány málo transparentním 
způsobem. Bohužel i s novým ve-
dením se poměry mění jen pomalu. 
Přehled o tom, kdo městské části 
co dluží, je stále nekompletní, nikdo 
nenese zodpovědnost za více než 

150 dlouhodobě nepronajatých bytů 
a o elektronickém tržišti zakázek se 
jen mluví.

Filip Pospíšil 
(zastupitel zvolený na kandidátce SZ)

►

Jak radnice hospodaří?►

▼ INZERCE
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▼ INZERCE

Kompletní výměna 
špaletových oken 

od přímého výrobce

www.trustav.cz
email: trustav@trustav.cz

tel.: 724 903 875

Vážení předsedové SVJ v Praze 1
Oznamujeme vám, že i letos probíhá akce na odstraňování graffi ti z fasád domů v majetku SVJ a ochrana těchto fasád proti 
dalším nástřikům graffi ti. A nemusí se jednat pouze o fasády nové nebo opravené.

V případě poškození takto upravené fasády nástřikem graffi ti vám bude  po oznámení fasáda vyčištěna.
Celou akci plně zaštiťuje a hradí Úřad Městské části Praha 1.

Pokud máte o tuto akci zájem, prosím,
přihlaste se na mailovou adresu: graffi tistopp1@volny.cz, nebo na kontaktní telefon 602 809 410 p. Štěpán.

Pojďme společnými silami přispět ke zkrášlení naší význačné části Prahy.

Graffi ti hyzdí nejeden kout Prahy 1. Očista fasády je pak nezbytná...
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N M. ANO

DOKÁZAT OBUV JE IBABA

PODVOZEK VÝZVA DOMÁCKY
ALEXEJ

William Shakespeare:  
Když dva jedou na koni, ... (pokračování v tajence)

▼ INZERCE
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Díky jarnímu úklidu v Praze 1 se mimo 
jiné naskytl velmi zajímavý obrázek 
téměř kompletně vyparkovaných ulic. 
V nich byly vidět udivené pohledy za-

hraničních turistů, ale také místních 
obyvatel, kteří jsou sice na podobný 
obrázek zvyklí, ale jenž i je přesto vždy 
znovu překvapí. Člověk se na chvíli vrá-

til do dob našich předků, kdy se ulice-
mi Stověžaté neproháněly automobily, 
všude bylo více klidu a méně hluku. 
Poznáte, o které ulice jde? 

Auta zmizela, čas se zpomalil
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K v ě t e n  2 0 1 1
3.5. 1800 Vernisáž výstavy Panenky pro UNICEF 
7.5. 1600 Divadélko Romaneto — Vodnická pohádka 
10.5.  1830 Workshop — korálkování s designérkou šperků  
10.5. 2000 KCK Kino: „25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna“ 1.díl 
16.5.  1600 Čteme dětem: Zajíček Zlobílek, hluchý drak, natahovací   
  Mařenka a jiné pohádky (2010) — autorské čtení pro dě   
24.5. 2000 KCK Kino: „25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna“ 2.díl 
28.5. 1500 Sobota s tátou — pro dě  a ta nky,      
  soutěže a bojovka s večerním táborákem 
31.5.  1700 Vernisáž výstavy — Studio Oáza  
1.6. 1500 Den dě  s klaunem Ferdou, soutěže, hry, zábava pro dě  i rodiče 
Změna programu vyhrazena

Dětské odpoledne a Den otevřených dveří KC Kampa ve středu 1.6. 2011 od 1500. 
Odpoledne plné zábavy. Hry a soutěže. Od 1600 vystoupení klauna Ferdy. 
Ceny pro všechny. Malování na obličej. Občerstvení. Vystoupení Afrických 
bubnů, bubnování na djembe. Vyhlásíme ukončení sbírky na Malostranskou 
pohádkovou hernu a datum realizace. Program nových kroužků pro školní rok 
2011/2012, přihlášky na Příměstské tábory KC Kampa léto 2011. Vstup zdarma!

Příměstské tábory v KC Kampa — již pro dě  od 3 let! Pohádkový, divadelní 
i anglický tábor! Přihlášky nejpozději do 15.6. 2011. Více h p://kckampa.eu 
11.–15.  červenec 2011 Příměstský tábor KCK (3–6 let a 7–11 let) 
8.–12. srpen 2011 Příměstský tábor Classacts v anglič ně (5–7 let) 
15.–19. srpen 2011 Příměstský tábor Divadelní díla (8–13 let) 
22.–26. srpen 2011 Příměstský tábor KCK (3–6 let a 7–11 let)

Komunitní centrum Kampa

Jsme tu pro Vás!
Potřebujete pomoci s nákupy 

nebo s péčí o svou osobu, 
a to nejen přes den, ale i večer?

Připadáte si občas bezmocní 
a bojíte se zůstat sami doma?

Je Vám samotným doma smutno 
a rádi byste našli společnost 

a zábavu?

Pokud bydlíte v Praze 1, 
jsme tu pro Vás! 

Volejte na čísla 
222 322 243 nebo 222 324 052,
případně navštivte naše stránky 
www.socialnisluzby-praha1.cz, 
kde najdete všechny potřebné 

kontakty a informace.



V NEDĚLI . KVĚTNA 
Mše v katedrále sv. Víta od  hodin
Procesí na Karlův most od  hodin

Barokní špektákl na Vltavě od  hodin

WWW.NAVALIS.CZ

BENÁTSKÉ GONDOLY  HISTORICKÉ LODĚ  OHŇOSTROJ
PŘIJĎTE OCHUTNAT BENÁTSKÉ SPECIALITY NA HLADINĚ VLTAVY

PŘIJEĎTE NA  LODI  PŘIJĎTE DO PROCESÍ
TĚŠÍME SE NA VÁS

ZÁŠTITY

SPONZOŘI

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou

řižovníků s červenou hvězdou
232 sv. Anežkou Českou

HLAVNÍ PARTNER

HONORÁRNÍ KONZUL

GENERÁLNÍ PARTNER SPOLUPOŘADATEL ZÁŠTITY

HONORÁRNÍ KONZ


