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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ PRAHA 1 

ZA PODPORY MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 

A NADACE PRAŽSKÉ DÌTI POØÁDÁ

DÌTSKÝ PØÍMÌSTSKÝ 

TÁBOR 2012
JAKO AKCI ALTERNATIVNÍHO VYUŽITÍ 

VOLNÉHO ÈASU DÌTÍ A MLÁDEŽE OD 8 DO 14 LET.

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA 1, ZAHRADA V LORETÁNSKÉ ULICI 8, 

  KDE BUDE VYBUDOVÁNA TÁBOROVÁ ZÁKLADNA.

TERMÍN :  OD 16. 7. DO 29. 7. 2012 VE DVOU TURNUSECH.

  DENNÌ OD 09.00 DO 18.00 (19.00) HOD.

STRAVOVÁNÍ:  ZAJIŠTÌNO V JÍDELNÌ HRADNÍ STRÁŽE  

  (OBÌD, PITÍ A ODPOLEDNÍ SVAÈINA).

CENA:  ZA DÍTÌ A DEN 150 KÈ.

PARTNEØI: MP PRAHA, PÈR, HZS, SDH RADOTÍN, HRADNÍ STRÁŽ A DALŠÍ...

PROGRAM A PØIHLÁŠKY NA 

WWW.HASICIPRAHA1.CZ NEBO 604 231 691
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Milí čtenáři,
rok uplynul jako voda a Praha 1 

bude mít opět tu čest přivítat nejlepší 
světové šachisty. Šachový festival se 
uskuteční v druhé polovině června 
v Malostranské besedě. Její příjemné 
kulisy tak na necelý týden opanují tro-
chu jiné Múzy než obvykle, protože ša-
chy jsou nejen uměním, ale také kulti-
vovaným soubojem a ve své vrcholové 
podobě rovněž sportem – když sedíte 
pět hodin nad partií, potřebujete velmi 
dobrou fyzickou kondici. 

Ještě před tím, 9. června, se 
uskuteční tradiční Den Prahy 1, který 
tentokrát nebude žánrově vyhraněný. 
Chceme jím především připomenout 
spojení původních obcí, jež se kdysi 
sdružily do útvaru dnes známého jako 
Městská část Praha 1. 

Jak jste jistě zaznamenali v médi-
ích, během posledního květnového 
víkendu policie na základě požadavku 
radnice Prahy 1 „vystěhovala“ z Klá-
rova stanové městečko hnutí Occupy. 
Aktivisté po celou dobu svého protestu 
obtěžovali okolí hlukem, tělesnou 
potřebu vykonávali přímo v parku, 
a dopustili se tak porušení minimálně 
vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. 

Osobně jsem zastával názor, že s tě-
mito lidmi bychom měli nejdříve hovo-
řit a až teprve pak harašit zbraněmi, 
respektive policií. Když jsem se však 
za nimi na Klárov vypravil a pokusil se 
jim z očí do očí vysvětlit, že porušují 
práva jiných a že si na ně lidé stěžují 
dokonce prostřednictvím petice, byla 
to z mé strany úplně zbytečná snaha. 
Nadávali mi a mé argumenty je vůbec 
nezajímaly. Takhle dialog nevypadá. 

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 

Měsíčník Městské části Praha 1 • ročník XXI • Vychází 11x ročně • místo vydání Praha 
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měsíce• Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu.
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UDÁLOSTI    5
Nový nevěstinec Ve Smečkách skončil, a to 
díky velkému tlaku radnice Prahy 1, která – 
při neexistenci zákona o prostituci – využila 
všech možností, jak problémový podnik zavřít. 
V ulici navíc bude úřadovna strážníků. 

ROZHOVOR    6–7
Ani po roce a půl v ředitelském křesle Ná-
rodní knihovny ČR se Tomáš Böhm nevzdal 
smělých plánů, s nimiž do této instituce 
zamířil. Do několika let chce dát knihovně 
modernější a přívětivější tvář. 

TÉMA    8
Soutěže, dobrá zábava, ale třeba i ukázky 
práce dobrovolných hasičů – to vše čeká na 
účastníky oslav Dne Prahy 1. Tradiční akce se 
koná v sobotu 9. června a účastníci si mohou 
odnést zajímavé ceny!

PAN ZAHRADNÍK      19
Významné jubileum – dvacet let péče o Fran-
tiškánskou zahradu – slaví 6. června zahrad-
nický nestor Pavel Klykorka. Díky jeho péči 
má centrum Prahy zahradu srovnatelnou se 
zahraničními „kolegyněmi“.

HASIČI RADÍ                20
Jak na dovolenou? Před odjezdem nezapomeň-
te uzavřít přívod vody a plynu a vypnout elekt-
rický jistič. Kromě zabezpečení proti vloupání 
je vhodné zanechat u spolehlivého souseda 
kontakt na místo pobytu a rezervní klíče. 

Foto na titulní stranì: redakèní archiv
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Slavnosti Navalis  
opět připomněly světce 

Krátce

Velmi bohatý program nabídl kromě 
vodní slavnosti na Vltavě barokní pro-
cesí, mši a koncert. 

 „Čtrnácté století dalo Čechům dvě 
významné osobnosti, jejichž odkaz je 
dodnes živý – Karla IV. a Jana Nepo-
muckého. Ten první patří mezi největ-
ší Evropany celé historie, ten druhý je 

zase uctíván doslova po celém světě,“ 
řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký, který se slavností také zúčastnil.

Sv. Jan Nepomucký je mj. patronem 
všech lodníků, vodohospodářů, gon-
doliérů, mlynářů a mostů. Podle jeho 
sochy na Karlově mostě vznikly sochy 
na 30 tisících mostech po celé Evropě.

Filipi povede František
Libor Filipi bude od 18. červ-

na řídit Nemocnici Na Františku. 
Rozhodli o tom radní první měst-
ské části. Od Filipiho, který dříve 
šéfoval nemocnici v Sedlčanech, 
vedení Prahy 1 očekává nápravu 
hospodaření nemocnice, aniž tím 
nějak utrpí stávající rozsah lékař-
ské péče.

Svatby také v kapli 
Kaple sv. Terezie ve Vojanových 

sadech bude novým místem v Pra-
ze 1, kde lze uzavřít sňatek. Roz-
hodli o tom radní první městské 
části. Pro svatby bude tato kaple 
sloužit od dubna do října. 

Úklid pokračuje 
Obrovský zájem je mezi bezdo-

movci o úklid ulic Prahy 1, který 
dlouhodobě probíhá v této městské 
části. Speciální projekt pro osoby 
bez přístřeší začal už v roce 2008. 
Osoby bez přístřeší, které uklízejí 
předem vybrané ulice v centru, do-
stávají za hodinu padesát korun.

Oslaví společná léta
Dvě významné svatby – smarag-

dová a diamantová – se uskuteční 
v červnu v Praze 1.  Smaragdovou 
svatbu oslaví 14. června manželé 
Houdkovi (55 let společného živo-
ta), 29. června si pak 60 společně 
strávených let připomenou man-
želé Kučerovi. Radnice Prahy 1 
připravuje pro oba páry slavnostní 
obřad na Staroměstské radnici. 

Výstava o statečnosti 
Až do 18. června lze na Karlově 

náměstí zhlédnout výstavu Aten-
tát na Heydricha, kterou připravilo 
Občanské sdružení Post Bellum. 
Výstava připomíná 70. výročí aten-
tátu na zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha.

Okupace skončila
Jasně protiprávní byl podle vede-

ní Prahy 1 zábor parku na Klárově, 
který obsadili lidé údajně spojení 
s hnutím Occupy. Akce povolená 
pražským magistrátem postupně 
přerostla v trvalé narušování něko-
lika vyhlášek. Policie proto 28. květ-
na účastníky vyzvala, aby stanové 
městečko odklidili a místo opustili.

Piknik na Petříně
Piknikování na Petříně – tak 

se jmenuje další ročník oblíbené 
akce, která bude opět příjemným 
zážitkovým dnem pro celou rodinu. 
Milovníci pikniků si na Petříně dají 
dostaveníčko 23. června. Podrob-
né informace budou uveřejněny na 
www.prazskeveze.cz!
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Již počtvrté se uskutečnily slavnosti Navalis, které se ko-
nají k uctění památky a odkazu světově známého českého 
světce Jana Nepomuckého. Nechyběla ani vodní slavnost. 

Vyvrcholením slavností byla akce na Vltavě. 
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Jepičí život měl nový ne-
věstinec v ulici Ve Smeč-
kách. Ve čtvrtek 24. květ-
na nechal stavební odbor 
radnice Prahy 1 podnik 
zavřít kvůli chybějícím do-
kumentům. 

„Při kontrolní prohlídce stavby bylo 
zjištěno, že se tam uskutečnily ne-
schválené stavební úpravy a že objekt 
nebyl využíván v souladu se svými 
dispozicemi. Stavební úřad si proto 
vyžádal potřebné doklady, a když je 
neobdržel, nechal dům vyklidit,“ řekl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

Vedení Prahy 1 navíc přijalo návrh 
systémového řešení, které předložil 
radní Ivan Solil a jež počítá se zříze-
ním kontaktního místa městské poli-
cie přímo v ulici Ve Smečkách. „Díky 
nepřetržité přítomnosti strážníků bu-
dou mít potíže i další problémové pod-
niky,“ slíbil Solil. 

Nové podniky otvírají osoby s proka-
zatelnou kriminální minulostí. Podle 
dosavadních zpráv se domů zmocňují 
patrně násilným způsobem, svým ko-
náním doslova deptají místní obyvatele 
a vytvářejí zde podhoubí pro další ne-
zákonnou činnost. Přítomnost městské 
policie v těsném sousedství nevěstinců 
je tak velkým příslibem rychlého řešení 
této situace. 

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

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

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

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

Kam se obrá  t pro informace?

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

Gestorem projektu 
je Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Vám poskytne praktickou pomoc.

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

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

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

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

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

Smečky holek Ve Smečkách končí

Městská část Praha 1 také z vlast-
ní iniciativy započne podávat soudní 
návrhy na výkony rozhodnutí a ape-
lovat u odborů státní správy na rea-
lizaci postupů ve správním řízení za 
účasti policejních složek. Souběžně 

bude první městská část také opa-
kovaně žádat policejní orgány a stát-
ní zastupitelství, aby zkoumaly, zda 
jednáním provozovatelů nejsou na-
plněny znaky uvedeného trestného 
činu kuplířství. 

Nový nevěstinec měl jepičí život. 
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Tomáš Böhm odemy 
V lecčems připomíná 
někdejšího ředitele 
pražské zoo Petra 
Fejka, který také svá-
děl s tradicionalisty 
zarputilý boj o mo-
derní tvář svěřené 
instituce. Vede však 
Národní knihovnu, je-
jíž status celonárod-
ního klenotu zaruču-
je každému řediteli 
doslova zostřený do-
hled. Tomáš Böhm se 
ale ani po roce a půl 
v šéfovském křesle 
nevzdal většiny svých 
smělých plánů. 

Vy jste při svém nástupu prohlásil, že 
prověříte všechny sporné investiční 
projekty Národní knihovny. Jak to do-
padlo? 

Pokud jde o objekt samotného Kle-
mentina, tak v době mého nástupu do 
funkce se zde dokončovala první etapa 
celkové revitalizace, která je postupně 
naplánována až do roku 2016. V první 
etapě jsem tudíž stihl udělat jen někte-
ré korekce, nicméně v druhé – a na 
jejího zhotovitele končí teď v červnu 
výběrové řízení – počítám se zeštíhle-
nými náklady.

Podobně se podařilo ušetřit bezmála 
sto milionů korun při revizi projektu na 
výstavbu depozitáře v Hostivaři. 

Hodně rozruchu vzbudil svého času 
váš záměr vystavět pod Klementinem 
podzemní garáže…

Ono to bylo trochu jinak. V době 
mého příchodu se počítalo pod jedním 
nádvořím s výstavbou podzemního de-
pozitáře. Já jsem byl proti, jelikož dělat 
podzemní depozitář pod úrovní hladiny 
Vltavy a v zátopovém území je podle 
mě nesmyl. Navrhl jsem, aby místo 
toho vznikl v podzemí zásobovací dvůr, 
díky němuž by zmizela doprava z areá-
lu Klementina. Nicméně nakonec jsme 
od záměru budovat podzemní zásobo-
vací dvůr upustili, a to proto, že toto ře-
šení by si vyžádalo částečné zásahy do 
fasády objektu Klementina, což by jistě 
bylo ze strany části veřejnosti i památ-
kářů halasně kritizováno. Navíc se proti 
tomuto záměru hned od počátku vzed-
mul odpor ze strany části obce, takže 
jsem v zájmu uklidnění situace pustil 
nápad z hlavy.

V žádném případě však neměly 
vzniknout klasické podzemní garáže či 
parkoviště.

Bude tedy něco v podzemí Klemen-
tina? 

V rámci celkové revitalizace vznikne 
pod částí Klementina zázemí pro čte-
náře: šatny, občerstvení, toalety, a po-
dobně. 

Zarazilo vás při kontrole projektů ještě 
něco jiného?

Ano, objevilo se tady několik smluv, 
především na nejrůznější služby, jež 
byly pro knihovnu velmi nevýhodné. 
Celkově to na mě dělalo dojem, že 
efektivní hospodaření není pojem, kte-
rý by zde byl v minulosti respektován.

Do čela Národní knihovny jste přišel 
po letitém vedení vydavatelství Rin-
gier. Nakolik se liší šéfovská pozice 
v takto dvou zcela odlišných světech?

 Je jasné, že v soukromém vydavatel-
ství hraje prim ekonomická stránka. Už 

jsem řekl, jak to v Národní knihovně po 
mém nástupu vypadalo, že tady bylo 
třeba provést revizi uzavřených smluv. 
Byl to pro mě po dlouhém čase stráve-
ném v ostrém konkurenčním prostředí 
docela šok. Takže první úkol byl jasný: 
zastavit plýtvání, dát fi nancím zdravý 
rozměr. 

Jaké máte věcné záměry? 
Tím nejbližším je spuštění zkušebního 

provozu digitální knihovny. Jak vyplývá 
z názvu, postupně budeme do digitální 
podoby převádět většinu českých tisků. 
Máme už pohromadě všechny skenery, 
software je také připraven.  V červenci 
začínáme s testováním a následně se 
zkušebním provozem.

Tomáš Böhm chce z Národní knihovny vytvořit příjemné 



ká Národní knihovnu 

Ing. Tomáš Böhm (51)
vystudoval VŠE v Praze, poté absol-
voval roční studium na University 
of London, Wye College – Master 
of Science in Agricultural Econo-
mics. Působil v řídicích a mana-
žerských funkcích, vedl mimo jiné 
společnost Ringier ČR, a. s. 
V pozici generálního ředitele Ná-
rodní knihovny ČR působí od za-
čátku loňského roku. 
Domluví se pěti světovými jazyky. 
Mezi jeho záliby patří především 
literatura a divadlo.

À propos – digitální knihovna. Co 
jste říkal na kritiku ohledně tech-
nického řešení tohoto klíčového 
projektu? 

Většina kritických připomínek vy-
plývala buď z neznalosti či nepo-
chopení celého procesu výběru zvo-
leného řešení anebo, co si budeme 
povídat, v některých případech svoji 
roli sehrál i konkurenční boj. 

Co si vůbec jako ředitel klasické 
instituce myslíte o moderní době, 
elektronických knihách, čtečkách 
a o tom, že hodně mladých dnes kni-
hu v jakékoli podobě vůbec nevez-
me do ruky? 

Kniha jen tak nezanikne. Část tiš-

těné produkce – zejména oddychový 
žánr – se podle mého názoru sice 
úplně přesune do elektronických 
čteček, ale to přece není žádná ka-
tastrofa. Sám kombinuji podle nálady 
a možností četbu tištěných a elektro-
nických knih. Totéž platí pro návštěv-
níky Národní knihovny, kteří si mohou 
půjčovat nejen klasické knihy, ale od 
počátku letošního roku i elektronické 
čtečky.  

Vraťme se ještě k vašim záměrům. 
Jak by měla Národní knihovna vypa-
dat za pár let? 
Řekl jsem, že revitalizace Klemen-

tina má být hotová do roku 2016. V té 
době bych tady rád viděl co nejvíce 

otevřený areál, kam by chodili nejen 
návštěvníci samotné knihovny, ale 
také účastníci nejrůznějších výstav, 
koncertů, workshopů… To vše by se 
zde mělo běžně konat a udělat z Ná-
rodní knihovny příjemnou kulturní 
oázu uprostřed uspěchaného velko-
města.  

Nepochybuji, že veřejnosti se tako-
vé plány musejí zamlouvat. Jak se 
vám ale daří tuto vizi prosazovat 
v debatách s odborníky? 

Není to lehké, to přiznávám. Když 
jsem byl jmenován ředitelem, řada 
dlouholetých zaměstnanců i odbor-
níků zvenku ke mně po nějaký čas 
přistupovala jako k tomu „hodně div-
nému tvorovi, který přišel odněkud 
z novin“. Postupem času se však hra-
ny obrousily, možná i proto, že nechci 
mít patent na rozum a že snad doká-
žu naslouchat – viz případ údajných 
podzemních garáží. Většina odborné 
veřejnosti tedy posléze pochopila, že 
nechci zasahovat do odborného cho-
du knihovny a že mým cílem je přede-
vším manažerské řízení.

Což v praxi znamená?
Což v praxi znamená, že každý pra-

covník musí mít své jasné pravomoci 
a také svou odpovědnost. Říkám to 
se vším důrazem, jako manažer i jako 
pravicově smýšlející člověk.

A poslední dotaz: co čte ve svém 
volném čase generální ředitel Ná-
rodní knihovny ČR?  

Generální ředitel má jednu úchyl-
ku: každé ráno si kupuje patery no-
viny a všechny je důkladně prolistuje. 
Z knih dává přednost severským de-
tektivkám a jednou za čas duchovní 
literatuře. 

kulturní centrum. 
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Den Prahy 1 bude plný zážitků 
Soutěže, dobrá zábava, ale třeba i ukázky práce dobrovolných hasičů – to vše čeká na 
účastníky oslav Dne Prahy 1. Tradiční akce se koná v sobotu 9. června. Organizátoři 
zvou velké i malé obyvatele první městské části na vzrušující den, který může být za-
končený kromě uspokojení ze spousty nových zážitků také získáním hodnotné ceny! 

„Den Prahy 1 se už dáv-
no pevně zabydlel v diáři vý-
znamných akcí, které měst-
ská část pro své obyvatele 
pořádá. Když se letos lidé 
nejen opět pobaví, ale 
také si odnesou větší po-
cit sounáležitosti k svému 
domovu, k místům, s nimiž 
spojili svůj život, cíl bude 
naplněn,“ řekl starosta Pra-
hy 1 Oldřich Lomecký. 

Letošní ročník chce pro-
střednictvím putování po 
kontrolních stanovištích 
připomenout někdejší spo-
jení jednotlivých lokalit do 
současného celku – tedy 
Prahy 1. Přestože i dnes 
místní patrioti nedají do-
pustit na své čtvrti – Staré 
Město, Nové Město, Jose-
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I. Stanovišt  - Slovanský ostrov (Zofín)II. Stanovišt  - Par ík za Starom stským orlojemIII. Stanovišt  - Prostranství p ed RudolfinemIV. Stanovišt  - Staré zámecké schody
V. Stanovišt  - Nám stí ko Na Kamp

ýýý t

ils

S
tá

ýýý tttuuunnneelll

S

W
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náŽŽiittnná

VV

orienta ní mapa stanoviš
Stanovišt  I-IV od 10:00 do 13:00. 
 Stanovišt  .V nám stí ko Na Kamp  
        od 10:00 do 17:00.

III.

II.

I.

V.

IV.

Hrací kartu naleznete uvnitř časopisu. Můžete si ji také vyzvednout na jednotlivých stanovištích. 

Kontakt:
jméno a príjmení:

tel:
e-mail:

Stanovišt  .I(Slovanský ostrov - Zofín)
Dobrovolní hasi i 

Odpov  na otázku:

Stanovišt  .II(Par ík za Starom stským orlojem)
Magická Praha(alchymistická dílna, fakírské vystoupení, v štírna, zrození hadí ženy)

Odpov  na otázku:

Stanovišt  .III(Prostranství p ed Rudolfinem)
Cirkus trochu jinak(historický koloto , dobová st elnice, šapitó, kejklí i a artisté)

Odpov  na otázku:

Stanovišt  .IV(Staré zámecké schody)
Výtvarníci ze Sdružení výtvarník  Karlova mostu(karikatury, výtvarná dílna)

Odpov  na otázku:

Stanovišt  .V(nám stí ko Na Kamp  - cílová rovinka 
a osv žující fontána jako p ekvapení)St edov ká emesla (ková , švec, zbrojí , košíká , mincí )Odpov  na otázku:Bohatý doprovodný program:artisté, komedianti, kejklí i na chudách, bubliná ...

fov, Malou Stranu a Hrad-
čany –, podle historiků bylo 
po založení Prahy klíčovou 
čtvrtí právě Staré Město. 

Pět stanovišť
Pět stanovišť bude umís-

těno v těchto místech: I. Slo-
vanský ostrov (ukázky prá-
ce dobrovolných hasičů), II. 
parčík za Staroměstským 
orlojem (Magická Praha – 
alchymistická dílna, fakír-
ské vystoupení, věštírna, 
zrození hadí ženy), III. pro-
stranství před Rudolfi nem 
(Cirkus trochu jinak – histo-
rický kolotoč dobová střelni-
ce, šapitó, kejklíři a artisté), 
IV. Staré zámecké schody 
(Sdružení výtvarníků Kar-
lova mostu), V. náměstíč-

ko Na Kampě (středověká 
řemesla, unikátní fontána, 
doprovodný program, vyhlá-
šení výsledků). 

Účastníci si mohou vzít 
kartu s sebou z tohoto vý-
tisku časopisu nebo ji obdr-
ží na kterémkoli stanovišti. 
S kartou poté budou ob-
cházet jednotlivá stanovi-
ště. Na každém dostanou 
do karty potvrzující razítko 
a budou muset zodpovědět 
soutěžní otázku. Kdo v kar-
tě odpoví správně na všech-
ny otázky, bude zařazen do 
slosování o hodnotné ceny. 

 Zahájit hru bude možné 
na kterémkoli stanovišti, 
avšak upozorňujeme, že 
první čtyři (Slovanský ost-
rov, parčík za Staroměst-

ským orlojem, prostranství 
před Rudolfi nem, Staré zá-
mecké schody) budou ote-
vřena pouze od 10.00 do 
13.00. 

Kdo dojde až do cíle na 
náměstíčku Na Kampě, 
bude odměněn skvělou po-
dívanou a zážitky, na které 
jen tak nezapomene. Toto 
cílové stanoviště bude ote-
vřeno do 10.00 do 17.00. 

Program byl přiraven 
tak, aby pobavil nejen do-
spělé, ale především děti. 
Nenechte si ujít báječnou 
rodinnou podívanou!

Den Prahy 1 si mezi lidmi 
v minulých letech vydobyl 
velkou popularitu. Loni byl 
tematicky zaměřen na lite-
raturu, předloni na hudbu. 
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Komplexní úklid komunikací 2012
Jarní kolo úklidu:  14. 4. – 15. 4. 2012 | 21. 4. – 22. 4. 2012 | 28. 4. 2012 | 5. 5. – 6. 5. 2012
Letní kolo úklidu:  4. 8. – 5. 8. 2012 | 11. 8. – 12. 8. 2012 | 18. 8. – 19. 8. 2012 | 25. 8. 2012
Podzimní kolo úklidu: 15. 9. – 16. 9. 2012 | 22. 9. – 23. 9. 2012 | 6. 10. – 7. 10. 2012 | 13. 10. 2012

Jarní kolo úklidu Letní kolo úklidu Podzimní kolo úklidu
Blok . 1 6. 5. 2012 (ned le) 5. 8. 2012 (ned le) 16. 9. 2012 (ned le)
Blok . 2 14. 4. 2012 (sobota) 11. 8. 2012 (sobota) 22. 9. 2012 (sobota)
Blok . 3 14. 4. 2012 (sobota) 11. 8. 2012 (sobota) 22. 9. 2012 (sobota)
Blok . 4 15. 4. 2012 (ned le) 12. 8. 2012 (ned le) 23. 9. 2012 (ned le)
Blok . 5a 5. 5. 2012 (sobota) 4. 8. 2012 (sobota) 15. 9. 2012 (sobota)
Blok . 5b 5. 5. 2012 (sobota) 4. 8. 2012 (sobota) 15. 9. 2012 (sobota)
Blok . 5c 6. 5. 2012 (ned le) 5. 8. 2012 (ned le) 16. 9. 2012 (ned le)
Blok . 6 15. 4. 2012 (ned le) 12. 8. 2012 (ned le) 23. 9. 2012 (ned le)
Blok . 6.1 (spolu s blokem 6) (spolu s blokem 6) (spolu s blokem 6)
Blok . 7 21. 4. 2012 (sobota) 18. 8. 2012 (sobota) 6. 10. 2012 (sobota)
Blok . 7.1 (spolu s blokem 7) (spolu s blokem 7) (spolu s blokem 7)
Blok . 8 21. 4. 2012 (sobota) 19. 8. 2012 (ned le) 7. 10. 2012 (ned le)
Blok . 9 22. 4. 2012 (ned le) 18. 8. 2012 (sobota) 6. 10. 2012 (sobota)
Blok . 9.1 (spolu s blokem 9) (spolu s blokem 9) (spolu s blokem 9)
Blok . 10 22. 4. 2012 (ned le) 19. 8. 2012 (ned le) 7. 10. 2012 (ned le)
Blok . 11 28. 4. 2012 (sobota) 25. 8. 2012 (sobota) 13. 10. 2012 (sobota)
Blok . 12 28. 4. 2012 (sobota) 25. 8. 2012 (sobota) 13. 10. 2012 (sobota)

1

2

3

4

5a

5b

5c

7

6

8
12

10

11

9.1

9

9
9.1

9.1

10

7.1

6.1

3

9

9

9

Aktualizovaná mapa úklidu

▼ INZERCE
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Dětské hřiště 
na Slovanském ostrově září novotou
Barevné prvky dětského 
hřiště na Slovanském ost-
rově září od začátku června 
novotou. Prvky, které se 
staly terčem vandalů se 
sprejem a fi xami v ruce, 
dostaly zcela nový povrch. 
Součástí této rehabilitace 
byly také opravy drobných 
škod, které vznikly každo-
denním provozem hřiště. Re-
habilitace prvků proběhla ve 
dvou dnech a radnice na ni 
ze svého rozpočtu vynaložila 
40 tisíc korun českých.

Hřiště před úpravou a po ní...
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„Hřiště na Slovanském ostrově dlou-
hodobě patří mezi nejvyhledávanější 
místa pro trávení volného času s dětmi. 
Poté co jsem inicioval uzavírání celého 
ostrova v nočních hodinách, kdy je ostrov 
střežen bezpečnostní agenturou a riziko 
poškození inventáře ostrova se podstat-
ně snížilo, je oprava těchto znečištěných 
prvků dalším logickým krokem v naší péči 
o toto jedinečné místo,“ uvedl Daniel Ho-
dek, 1. zástupce starosty, který má péči 
o dětská hřiště ve své kompetenci. 

Hřiště je svými herními prvky určeno 
nejen nejmenším dětem s doprovodem. 

Ve vnější části hřiště jsou umístěny jed-
notlivé herní prvky jako skluzavky, hou-
pačky, provazové průlezky, hopsadla 
nebo kolébadla, které mohou využívat 
i starší děti. Veškeré použité prvky vyho-
vují bezpečnostním normám týkajícím se 
provozu dětských hřišť. To platí i o zvole-
ných typech barev, které jsou certifi ková-
ny pro použití na dětských hřištích.

„Při návrhu dětského hřiště jsme se 
snažili o zachycení vyjimečnosti místa 
a určitého, velmi silného genia loci. Zá-
kladní motiv architektonického výrazu 
kompozice hřiště se odvíjí od přímé 

pohledové vazby s funkcionalistickou 
stavbou Mánesa,“ uvedl Zdeněk Sen-
dler, který je pod současnou podobou 
hřiště podepsán.

Výsledkem je jedinečně stylizované 
vykročení vlastní budovy do prostoru 
parku formou jednoduchých vybraných 
prvků. Základním materiálem jsou ba-
revné betonové panely, které byly dopl-
něny jednotlivými herními prvky, a hřiš-
tě je tak nenásilně rozděleno na několik 
herních sekcí. V blízkosti dětského hřiš-
tě je také pítko s pitnou vodou a oblíbe-
ný dětský vláček Český lvíček. 

S příchodem jara a za-
hájením turistické sezony 
se Praha, a především její 
historické jádro stalo cílem 
náletů osob, které na vše, 
co se nehýbe, načerno 
umisťují nálepky, letáčky, 
letáky a plakáty. Každým 
rokem se množství letáků 
zvyšuje, počet napadených 
míst se rozšiřuje, typů le-
táků a nálepek přibývá. 
Městská část Praha 1 díky 
iniciativě 1. zástupce sta-
rosty Daniela Hodka říká 
dost!

Problematika černé re-
klamy proto byla v dubnu 

Začátek konce černé reklamy
na území Prahy 1 pečlivě 
monitorována s cílem za-
jištění aktuálních infor-
mací. Výsledky sledování 
jsou alarmující. „Praha 1 
je městskou částí, která je 
nelegální reklamou zatíže-
na nejvíce. Černá reklama 
je svým sdělením zaměře-
na především na zahranič-
ní turisty, z nichž 99 % bě-
hem svého pobytu navštíví 
Prahu 1, či jí projde,“ uvedl 
1. zástupce starosty Měst-
ské části Praha 1 Daniel 
Hodek (ČSSD), odpovědný 
za oblast čistoty a životní-
ho prostředí.FO
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Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►
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V denním stacionáři se nikdo nenudí 
„Navštěvovat Denní stacionář v Týnské ulici je prima. Máme zde své vrstevníky, se kte-
rými si rozumíme.“ To říkají senioři z Prahy 1, kteří si stacionář nemohou vynachválit.

Ve stacionáři se rozhodně nenudí-
me, i když jsme v životě hodně proži-
li, chodíme do stacionáře rádi. Mimo 
naše aktivizační programy, ve kterých 
zpíváme, procvičujeme paměť, ma-
lujeme, tvoříme, světe div se, také 
cvičíme. Sice je to cvičení na židlích 
a úměrné našemu věku, ale cvičíme 
s chutí. Také chodíme společně do di-
vadla. Výlety? Ty jsou naše oblíbené. 
V únoru jsme dokonce byli  ve středo-
věké vesnici Řepora. Poslední  výlet  

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

V Týnské 17 nemá nuda a pasivita místo. 

První letní tábor pro seniory 
Ještě je několik volných míst, neváhejte  

s rozhodováním. Od 16. 6. do 23. 6. 2012 
pořádá MČ Praha 1 první letní tábor pro se-
niory. Ubytování je zajištěno v Masarykově 
chatovém táboře YMCA u řeky Sázavy.

Dopravu, ubytování a celotýdenní program 
pod vedením zkušených táborových vedou-
cích hradí MČ Praha 1. Účastník tábora si hra-
dí pouze plnou penzi ve výši  1750 Kč. Lékař 
bude přítomen po celou dobu konání tábora.

Pokud se rozhodnete prožít skvělou a po-
hodovou atmosféru večerního táboráku, leh-
kého pohybu v přírodě, soutěží a her v krásné 
přírodě s velkou dávkou humoru, neváhejte 
a přihlaste se na těchto kontaktech.

Marta Lešnerová  
tel. 222 324 052, mobil: 724 021 784

Helena Čelišová 
tel. 222 322 243, mobil: 724 952 701

Nebo osobně na adrese: 
Středisko sociálních služeb  Dlouhá 23  Praha 
1, 6. patro,  kde obdržíte i závaznou přihlášku. 
Přihlášku si můžete vyzvednout i v informač-
ním centru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 a ode-
vzdat ji na výše uvedených místech.

Závazný termín pro podání 
přihlášek je 8. 6. 2012!

Ekovláčkem po Praze se vydařil, nejen 
proto, že svítilo sluníčko, ale podívali  
jsme se do míst, kam už pěšky nedo-
jdeme. 

Myslíte, že v našem věku už neml-
sáme? Opak je pravdou. Občas si po-
chutnáváme na sladkostech a dort, 
který jsme si sami nazdobili krémem 
a ovocem, nám obzvlášť chutnal. Příští 
týden nás čeká soutěžení  ve stolních 
hrách a navštívíme cukrárnu, aby-
chom se přesvědčili, jak chutná dort 

od profesionálů. V pondělí 4. června 
se pak uskuteční Básničky z čítanky –  
další pořad poezie, který připravil reci-
tační klub Týnka. V rámci pohodového 
odpoledne v divadle Viola vystoupí 
členky recitačního klubu; všichni spo-
lečně zavzpomínáme při dobré kávě 
a prožijeme hezké odpoledne.

Prostě slovo nuda u nás nemá mís-
to! 

Klienti denního stacionáře
Týnská 17, Praha 1 
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Seniorské výlety v srpnu – přihlášky od 18. 6. v informačním centru!
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Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

►

Rekonstrukce oplocení restaurace 
Petřínské terasy a budovy Kněžského refektáře 

Během své jarní procház-
ky Seminářskými zahradami 
jste si jistě povšimli, že se 
něco děje v okolí restaura-
ce Petřínské terasy a bu-
dovy Kněžského refektáře. 
Nemohli jste přehlédnout 
stavební techniku, dělníky, 
ohrazení a vyznačení stavby 
a s tím spojený jistý stavební 
ruch a nepořádek. Od květ-
na 2012 zde totiž probíhá 
kompletní rekonstrukce 
oplocení. 

A co se vlastně konkrétně 
s restaurací Petřínské terasy 
a Kněžským refektářem pro-
vádí? Cílem projektu je kom-
pletní výměna nevyhovující-
ho a místy polorozpadlého 
oplocení tohoto objektu. Při 
opravě bylo postupováno 
dle technického řešení, kte-
ré navrhl Václav Hrabík. 

Poté co bylo celé místo 
stavby provizorně ohrazeno 
a viditelně označeno, mohla 
oprava začít. Bylo navrženo 
postupné rozebrání stáva-
jících nevyhovujících vrat, 
sloupků a dřevěných výplní 
oplocení. Poté byly strojově 
vyhloubeny výkopy pro beto-
nové patky, do nichž se ná-
sledně osadily dřevěné nos-
né sloupky. Tyto sloupky byly 
natřeny kvalitním impreg-
načním nátěrem a vrchní 
lazurou, to vše, aby sloupky 
tak lehce nepodléhaly hnilo-
bě a jiným vnějším vlivům. 
Nové výplně polí oplocení 
jsou taktéž ze dřeva, vše 

opět důkladně impregnová-
no a natřeno lazurou. Kotve-
ní dřevěných prvků oplocení 
je provedeno mosaznými 
vruty a šrouby. Vrata a vrát-
ka do objektu jsou opět ze 
dřeva a jsou opatřena ková-
ním a panty z mosazi. 

Postupy byly konzultová-

ny se zástupci památko-
vé péče, a to od vlastního 
technického řešení až po 
konečnou barvu plotu. 
Výše popsaná oprava oplo-
cení restaurace Petřínské 
terasy a budovy Kněžské-
ho refektáře by měla skon-
čit koncem května 2012, 

kdy by celá stavba měla 
být předána investorovi, 
tj. Městské části Praha 1. 
Věříme, že všichni návštěv-
níci restaurace Petřínské 
terasy a budovy Kněžského 
refektáře výraznou změnu 
zaznamenají a že budou 
spokojeni. 

Staré oplocení před budovou Kněžského refektáře. Ještě starý vchod do Petřínských teras.

Nové oplocení před budovou Kněžského refektáře. Nový vchod do Petřínských teras.

www.facebook.com/praha1cz

MYSLÍTE SI, 
ŽE ZNÁTE SVOJI PRAHU 1?

► Pokud ano, podívejte se každé pondělí na 
    facebookové stránky Prahy 1, kde naleznete fotografi i 
    ulice nacházející se v naší městské části.  
► Ověřte si, jestli víte, jak se jmenuje. 
► Správnou odpověď včetně zajímavostí o dané ulici  
    naleznete vždy v pátek opět na Facebooku. 
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FINANCE 13

►

POZVÁNKA NA 

DEN DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ PRAHA 1

UKÁZKY PRÁCE HASIÈÙ, POLICISTÙ A STRÁŽNÍKÙ | VÝŠKOVÁ TECHNIKA 
| HASIÈSKÁ VOZIDLA HISTORICKÁ I SOUÈASNÁ | MOŽNOST VYZKOUŠENÍ VLASTNÍHO HAŠENÍ | 

HUDBA | PROGRAM PRO DÌTI 

V SOBOTU 9. ÈERVNA 2012 OD 14.00 DO 17.00

NA SLOVANSKÉM OSTROVÌ A U PALÁCE ŽOFÍN

PØIJÏTE SE PODÍVAT A VYZKOUŠET SI V PRAXI, CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVEM „HASIÈ“! 

AKCI POØÁDÁ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ PRAHA 1 VE SPOLUPRÁCI S MÌSTSKOU ÈÁSTÍ PRAHA 1, 

ZA ÚÈASTI HASIÈSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU PRAHA, SBORÙ DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ Z PRAHY 

A OKOLÍ, MÌSTSKÉ POLICE PRAHA, POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY A DALŠÍCH SPOLUPRACOVNÍKÙ. 

Turisté si užívají v Praze 1,
ale poplatky jdou na magistrát 

Tu situaci známe všichni: skupinka roz-
jařených turistů prochází centrem Prahy 1,
posedává zde na lavičkách, odhazuje 
odpadky a podobně – když ale dojde na 
účtování „nákladů“ za jejich pobyt se vše-
mi následky, Městská část Praha 1 má 
smůlu. Příslušný poplatek jde do kasy 
magistrátu, respektive hlavního města. 

O jaký že to jde poplatek? Mám na 
mysli ubytovací poplatek z lůžka, jinak 
též známý jako poplatek za hotelové 
lůžko. Ten činil v minulých letech čtyři 
koruny, letos pak magistrát přišel s jeho 
navýšením o dvě koruny. 

Nic proti tomu, zvýšení poplatku be-
zesporu odráží cenové skoky v mnoha 
dalších oblastech, zejména klasických 
komunálních službách. Méně v pořádku 
je však to, že tento poplatek z lůžka míří 
do magistrátní kasy, nikoli do té v Pra-
ze 1. Turisté, kteří jsou zdrojem tohoto 
poplatku, ale využívají především infra-
strukturu Prahy 1, koše, lavičky, parky 
– a všechny dopady jejich pobytu tedy 
téměř výhradně řeší právě radnice Pra-
hy 1. Bylo by tudíž nanejvýš spravedlivé, 
kdyby zmíněný poplatek putoval do roz-
počtu naší městské části. 

Celá věc má ještě jeden rozměr. Nová 
metodika rozdělování každoroční magis-
trátní dotace městským částem způso-
bila, že Praha 1 je proti loňským létům 
chudší o polovinu této dotace, což činí 
desítky milionů korun. Pokud by hlavní 
město poplatek z hotelového lůžka smě-
řovalo do kasy naší městské části, dalo 
by se s přimhouřenýma očima mluvit 
o jisté kompenzaci za zkrácenou dotaci.  
         

  Jan Krejčí
zástupce starosty Proč Městská část Praha 1 nemůže vybírat poplatek z hotelového lůžka?
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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:►



ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ14

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Víte, jak krtek 
ke kalhotkám přišel?

Prvňáčci ze základní školy J. G. Jar-
kovského na Praze 1 už to vědí. Děti 
totiž přišly do Sdružení TEREZA na 
vzdělávací program „Jak krtek ke kal-
hotkám přišel“. Společně s krtečkem 
zjistily, jak se vyrábí oblečení. Nejprve 
rostly jako len, poté jej česaly a nako-
nec si samy vyzkoušely tkaní na jedno-
duché tkalcovské osnově. Uvědomily si 
tak, jak dlouhá a náročná je jen část 
cesty, na jejímž konci jsou třeba džíny, 
které mají právě na sobě.

„Cílem našich programů je vytáhnout 
děti z lavic a nabídnout jim zajímavý 
program, který v nich vzbudí zájem 
o poznávání přírody a okolního světa. 
Dáváme dětem příležitost, aby samy 
přicházely na věci a zákonitosti okolo 
nich a vytvářely si vlastní názory, ať už 
se jedná o ekologii či jiné oblasti,“ říká 
koordinátorka ekologických výukových 
programů Barbora Landová.

Mottem Sdružení TEREZA, které se 
od roku 1990 věnuje environmentál-

ní výchově dětí na školách, je slogan 
Velké změny začínají od nejmenších. 
„Těmi nejmenšími máme na mysli ne-
jen děti, které jednou budou vytvářet 
podobu naší společnosti, ale i malé 
skutky, které může každý z nás ve 
prospěch životního prostředí činit,“ 
vysvětluje zaměstnankyně Sdružení 
TEREZA. Do programů je v současné 
době zapojeno přes 67 000 dětí z více 
než 700 základních a středních škol 
z celé ČR. 

Do programů je v současné době zapojeno téměř 70 tisíc dětí. Více informací naleznete na www.terezanet.cz!
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Děti slavily na Žofíně svůj svátek
Předškoláci i školáci z Prahy 1 zaplnili předpo-

slední květnový den Slovanský ostrov, aby na něm 
s předstihem oslavili Mezinárodní den dětí. Akci 
s názvem Dětský den pro ně zorganizovala Městská 
část Praha 1 ve spolupráci s Nadací Pražské děti.

Na děti z mateřských a základních škol, ale také 
z pozvaných dětských domovů čekal pestrý program, 
který byl tvořen soutěžemi, ale také vystoupeními 
animačního týmu, kouzelníka, středověkých rytířů 
a lapků či například exhibicí profesionálních cyklistů. 

Nechyběly samozřejmě populární skákací 
hrad, výtvarný ateliér Sdružení výtvarníků Karlova 
mostu nebo třeba bezplatné jízdy dětským vláč-
kem. Milovníkům bigbítu pak přišel určitě vhod 
koncert skupiny dětí ze ZŠ Vodičkova s originál-
ním názvem Masakrózní hustec.

Velké poděkování patří partnerům Dětského 
dne, společnostem Pražská plynárenská, Devoto 
a Specialized.
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Děti se báječně bavily.
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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:►

Další bezohledný turista
ničil pražskou památku 
Praha – centrum Evropy – je proslavená svými památkami. V množství turistů, kteří za 
jejich krásami přicestují, aby je obdivovali, se najdou i tací, kteří se nechovají jako sluš-
ná návštěva.  Snaží se získat nebo ulovit fotografi e a zážitky z méně obvyklých pozic. 
Nebo hůř, snaží si odvézt domů nějaký suvenýr z pražských památek. 
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Jako například v posled-
ní době: operátor kamero-
vého systému uviděl mla-
díka, který lezl na spodní 
část orloje Staroměstské 
radnice a nechával se fo-
tit svými kamarády. Přitom 
část římsy poškodil. Pak 
slezl dolů a celá skupina 
mladých lidí nerušeně ode-
šla. 

Strážníci cizince dostihli 
v Karlově ulici a předali po-
licistům pro podezření ze 
spáchání trestného činu. 
Před policisty se obhajo-
val tím, že na orloji nebylo 
žádné upozornění, že se 
na něj nesmí lézt. 

Podobný příběh, ale 
s horším následkem, se 
odehrál zhruba před dvě-
ma lety. Na sousoší sva-

tého Václava tehdy vylezl 
muž a přisedl si na jeho 
koně. 

Na výzvy strážníků a po-
licistů k opuštění sochy po 
hasičském žebříku nerea-
goval, při pokusu slézt ze 
sochy uklouzl a jeho pád 
skončil velmi vážným zra-
něním. 

Čirý vandalismus
V srpnu loňského roku 

vylezl na sousoší svatého 
Jana, Felixe a Ivana na 
Karlově mostě francouz-
ský turista. 

Ze sousoší začal odla-
movat jeho části a házet 
je na dlažbu. Celé jeho 
konání viděli strážníci na 
kamerách městského ka-
merového systému, takže 

během několika málo oka-
mžiků byla jejich hlídka na 
místě a turistu pro pode-
zření ze spáchání trestné-
ho činu omezila na osobní 
svobodě a předala do ru-
kou policistů. 

„V těchto případech 
je jasně vidět užitečnost 
celého městského kame-
rového systému. Záběry 
strážníci monitorují dvacet 
čtyři hodin denně, mají tak 
možnost účinně a rychle 
zasáhnout v podobných si-
tuacích. Kamery jsou nám 
také velkými pomocníky 
při odhalování pachatelů 
krádeží a dalších trest-
ných činů,“ řekl Miroslav 
Stejskal, ředitel strážníků 
z Prahy 1.

OKV MP

Kamerový systém znovu zabránil větším škodám. 
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KC Kampa 
připravuje nové kurzy 
Přinášíme vám seznam 
kroužků a kurzů Komunit-
ního centra Kampa, které 
budou otevřeny od září 
2012. Přesné časy konání 
kroužků a kurzů a další 
podrobnosti budou bě-
hem léta a začátkem září 
zveřejněny na webu KCK 
a Facebooku.

Těšíme se na Vás opět v neděli 2. září 
2012 od 13.00 hodin na již tradičním 
divadelním festivalu Teatrotoč, kte-
rým na zahradě KCK zahájíme nový 
školní rok.

Kroužky od 1,5 roku do 4 let:
• Ještěrky (2 – 4 roky) – Štěpánka.
• Robátka (Hudební škola YAMAHA) – 
pro děti od 4 do 18 měsíců.
• První krůčky k hudbě (Hudební škola 
YAMAHA) – pro děti od 18 měsíců do 
4 let. 
• Světýlka I (3 – 12 měsíců) – Jana.
• Světýlka II (12 – 18 měsíců) – Jana.
• Světýlka III (18 – 24 měsíců) – Jana.
• Andělíčci (1 – 2 roky) – Arnoštka.
• Indiáni (2 – 4 roky) – Arnoštka.
• Kids in Motion – angličtina pro nej-
menší) Classacts.
• Young Toddler Classes (Batolata) – 
pro 2–3leté děti s rodiči – Classacts.

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

Kampík — dětská skupina s progra-
mem (2–4 roky):
• Hlídání dětí s programem, pondělí, 
středa a pátek od 8.00 do 18.00 ho-
din.

Kroužky od 3 do 10 let:
• Barevný svět - výtvarný kroužek (3 – 6 
let) – Iveta.
• Dramatický kroužek (od 5 let).
• Angličtina pro nejmenší (od 3 let).
• Čínština pro děti chodící a mluvící – 
Linda Sun.
• Beznot (od 4 let) Dětský pěvecký sbor 
– Zuzana a Markéta.

Kroužky pro děti od 10 let:
• Modeláři (od 10 let).

Kurzy pro dospělé:
• Orientální tanec – Darina.
• Hathajóga – Jóga pro každý den — Iveta.
• Africké bubny – Jakub Severin.
• Cvičení na míči – Klára Veselá.
• Angličtina pro maminky.

Kontakt: 
Komunitní centrum Kampa: 
U Sovových Mlýnů 3, 118 00 Praha 1, 
www.kckampa.eu, www.facebook.com/
KCKampa, info@kckmapa.eu, ema.pospi-
silova@kckampa.eu, tel: 608 444 654.
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Komunitní centrum se stará o příjemné a užitečné trávení volného času. 

DÌTSKÉ 
SPORTOVNÍ HRY

ve dnech 4. až 6. èervna 2012
na høišti Na Františku

Pondìlí 4. èervna
Mateøské školy od 8.30 do 11.30 hodin

Úterý 5. èervna
1. stupeò ZŠ od 8.30 do 12.30 hodin 

Støeda 6. èervna
2. stupeò ZŠ od 8.30 do 13.00 hodin

Bližší informace naleznete na: www.praha1.cz, tel.: 221 097 400, 
mob.: 602 699 268, e-mail: jinrich.nejezchleba@praha1.cz

Mìstská èást Praha 1 poøádá



DOPRAVA 17

Obytné zóny: žádné rodeo

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Když před časem vzni-
kaly obytné zóny, bylo to 
většinou ve vilových čtvr-
tích nebo na sídlištích, kde 
už samotný automobilový 
provoz před jejich zřízením 
byl velmi malý a zavedení 
obytné zóny motoristy té-
měř nijak neomezovalo. Co 
to vlastně obytná zóna 
je? Jedná se ze zákona 
č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunika-
cích o oblast, kde jsou sta-
novena jasná pravidla pro 
vzájemné chování pěších 
a motoristů. I když každý 
motorista by měl tato pra-
vidla znát, jistě neuškodí 
a předpokládám, že ani 
nikoho neurazí, si je trochu 
připomenout. 

Obytná zóna je zastavě-
ná oblast, jejíž začátek je 
označen dopravní značkou 
IP 26 a „Obytná zóna“ a ko-
nec je označen dopravní 
značkou IP 26 b „Konec 
obytné zóny“. V obytné 
zóně smějí chodci užívat 
pozemní komunikaci v celé 
její šířce, přičemž se na ně 
nevztahuje § 53 chůze. Hry 
dětí na pozemní komunika-
ci jsou v obytné zóně do-
voleny. V obytné zóně smí 
řidič jet rychlostí nejvýše 
20 km/hod. Přitom musí 
dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům, které nesmí 
ohrozit; v případě nutnosti 
musí zastavit vozidlo. Stání 
je dovoleno jen na místech 
označených jako parkoviš-
tě. Za účelem organizování 
dopravy může obec v obec-
ně závazné vyhlášce obce 
vydané v přenesené působ-
nosti vymezit místní komu-
nikace nebo jejich úseky 
v obytné zóně, které nelze 
užít ke stání nákladního vo-
zidla nebo jízdní soupravy.  
V obytné zóně musí chod-
ci umožnit vozidlům jízdu. 
To platí i pro děti hrající si 
v obytné zóně.

Takových obytných zón je 
několik i na území Městské 
části Praha 1. Jsou vždy na 
začátku i na konci ozna-
čeny příslušnou dopravní 
značkou.

Jedná se například o lo-
kality v oblastech, které za-
hrnují ulice, Cihelná, Char-
vátova, Jalovcova, Josefská, 
Karlova, Liliová, Maiselova, 
Malostranské nám., Mari-

ánské nám., Melantricho-
va, Michalská, Mlynářská, 
Nerudova, Pod Bruskou, 
Samcova, Seminářská, Sně-
movní, Truhlářská, Týnská 
ulička, U Lužického seminá-
ře, U Milosrdných, U Obec-
ního dvora, U Radnice, 
U Starého hřbitova, Úvoz, 
Magdaleny Dobromily Retti-
gové a další. 

Rádi bychom znovu ape-
lovali na řidiče, že dopravní 
značka neznamená jen to, 
že si zde hrají děti, ale ze-
jména to, že pohyb vozidel 
i pěších má svá zákonem 
přesně stanovená pravidla. 
Často se setkáváme s tím, 
že ani ti, kteří žijí a pracu-
jí na území, kde je obytná 
zóna, sami nevědí, jak se 
mají vůči ostatním chovat. 

V rámci zklidňování do-
pravy se bude na území 
naší městské části počet 
obytných zón rozšiřovat. 
V úvaze je například horní 
část Václavského náměstí 
od křížení ulic Jindřišská 
a Vodičkova až po vjezd na 
Václavské náměstí ze Seve-
rojižní magistrály a výjezd 
do ulice Mezibranské. 

Je dobré naučit se s tou-
to dopravní situací žít a re-
spektovat vzájemné vztahy. 
Je to řešeno nejen záko-
nem, ale měla by být pří-
tomna i vzájemná slušnost, 
po které veřejnost tolik volá. 
Každý, kdo se v obytné zóně 
pohybuje, může začít hned 
u sebe.

Jiří Veselý
radní pro dopravu
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Obytnou zónu označuje srozumitelná dopravní značka. 
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ODS se v posledních letech dařilo brzdit vznik nových 
podniků v ulici Ve Smečkách. Ano stálo to dost sil a žádalo 
si to i bezprostřední reakci. Současná radnice sice veřejně 
proklamuje svoji snahu o zamezení prostituce v této lokalitě, 
v praxi má však chování mrtvého brouka. Naši zastupitelé 
včas upozorňovali na nové záměry Ve Smečkách. Již prosinci 
loňského roku  podal zastupitel Martin Skála (ODS) interpe-
laci, ve které uvedl: „..je vůbec možné, že došlo k povolení 
propagace nevěstince? Tento postup se jeví jako krajně 
netransparentní a zavánějící korupčním jednáním a je to 
bohužel věc, která se doufám, už nebude nikdy opakovat.“ 

V lednu letošního roku upozorňuje zastupitel Michal Valen-
ta (ODS), že „podle informací občanů z lokality Václavského 
nám. se buduje v ulici Ve Smečkách nový erotický klub.“ A po-
žaduje informaci, jak proti tomuto projektu radnice bojuje! 

Nestalo se nic, a nový „erotický klub“ byl v květnu otevřen 
a další dva, včetně sebeuspokojujících se žen ve výloze neda-
leko od mateřské školky, se otevírají tento týden. Podobný 
podnik v Praze dosud žádný nebyl, neboť ODS ve vedení 
radnice v předchozím období, podobným excesům vždy 
dokázala zabránit. 

Radnice se vymlouvá na současnou legislativu, která jí 
údajně brání v razantnějším řešení. Nemá pravdu. V seve-
ročeském Dubí se s tímto problémem dokázali vypořádat 
i v rámci současné legislativy. Kdyby vedení radnice Prahy 1 
naslouchalo hlasům ODS již dříve, situace by možná nebyla 
tak beznadějná, ke škodě obyvatelů, ale o dialog s opozicí 
nestojí. 

Tento text vyjadřuje 
stanovisko klubu ODS

ODS upozorňovala na nové nevěstince Ve Smečkách včas – radnice nedbala 

Na rekonstrukci Střeleckého ostrova plánoval rozpočet naší 
městské části 21,5 miliónů korun, leč letos na jaře náhle 
částka vzrostla na 90 miliónů. Co za ty peníze získáme? 
Není známo: Radnice naší MČ veřejnost ani své odborné 
komise s novým projektem neseznámila. Rozsáhlé káce-
ní navrhované v původním projektu vzbudilo velký odpor 
veřejnosti. Vznikla pracovní skupina zástupců veřejnosti, 
radnice a expertů. Její závěr: zmenšit rozsah kácení a vyhlá-

sit 2 památné stromy. Masivní zásahy v jedinečném místě 
uprostřed Vltavy a patrně největší letošní investice MČ 
Praha 1 si jistě zaslouží, aby radnice svým občanům projekt 
představila při veřejném projednání a informovala, zda 
bude námitky expertů a veřejnosti vůči původnímu projektu 
respektovat. 

Michaela Valentová, 
zastupitelka zvolená za Stranu zelených

Jak má vypadat Střelecký ostrov po rekonstrukci?

Konečně prý začne rekonstrukce 
Werichovy vily. Oprava má trvat až 
šest měsíců a bude stát 25 milionů 
korun. Vše bude platit Praha 1, proto-
že Rada MČ se nedohodla s Nadací 
Medy Mládkové. Jednání podle Old-
řicha Lomeckého stále probíhají, ale 
kdo by ještě věřil v zázračný obrat? 

Praha 1 přichází o stovky milionů 
(ne)hospodařením s nebytovými 
prostory, zdráhá se ulevit občanům od 

dopadů heren, protože se bojí fi nanč-
ních ztrát. Ale směle odmítne nejlepší 
vysoutěžený projekt a nabídku Nada-
ce zaplatit celou rekonstrukci vily! 

Kde chce vedení Prahy 1 vzít 
prostředky, když s nimi ani v rozpočtu 
na rok 2012 nepočítalo? „Rok 2011 
skončil s přebytkem cca 40 mil., 
starosta plánuje použít části těchto 
peněz z rezervy, cca 15 mil, k pou-
žití na rekonstrukci v letošním roce. 

Zhruba 10 mil. bude rozpočtováno 
do roku 2013,“ uvedla mluvčí Veroni-
ka Blažková. O přesunu milionů z re-
zerv, i o jednání s Nadací, rozhoduje 
koalice opět sama, aniž by cokoli 
konzultovala se všemi zastupiteli. 
Doufejme, že aspoň rekonstrukce vily 
proběhne řádně... 

Kateřina Klasnová, 
zastupitelka VV

Proč bude opravu Werichovy vily platit Praha 1? 
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O Františkánskou zahradu 
pečují dvacet let stejné ruce 

Díky šikovnosti a osobnímu nasazení Pavla Klykorky má Františkánská 
zahrada světové parametry. 

FO
TO

 PETR
 N

AŠIC

Když byste měl stručně představit „vaši“ zahradu někomu, 
kdo ji vůbec nezná, co byste řekl? 

Použil bych tvrzení řady lidí, kteří za totality emigrovali a po 
roce 1989 se vrátili. Jejich slova, že Františkánská zahrada 
snese plné srovnání se zahradami v Paříži či Londýně, mě 
tehdy hřála u srdce – a hřejí dodnes. 

Máte nějaké „štamgasty“?
No spoustu! Každý den sem rád chodil například Miroslav 

Horníček. Mně je ale jedno, jak je kdo slavný – hlavní je, že 
jsou lavičky plné! (směje se)  

Prošla zahrada za těch dvacet let nějakými většími změ-
nami? 

Ne – a říkám, že naštěstí ne. Není nic horšího, než když se 
se zelení chaoticky experimentuje. Trvalý vzhled má zahrada 

Významné jubileum – dvacet let péče 
o Františkánskou zahradu – slaví 
6. června zahradnický nestor Pavel 
Klykorka. Díky jeho péči má centrum 
Prahy zahradu srovnatelnou se zahra-
ničními „kolegyněmi“. 

Františkánská zahrada 
je otevřena v období od 15. dubna do 15. září od 7 do 22 
hodin, od 15. září do 15. října od 7 do 20 hodin a od 15. 
října do 15. dubna od 8 do 19 hodin. V zahradě je velmi 
pěkné dětské hřiště, nechybějí ani tři pítka. Na bezpečí 
návštěvníků a veřejný pořádek dohlížejí v rámci hlídkové 
činnosti městští strážníci. 

především díky železnému pravidlu: pokud je nutné nějaký 
keř nebo strom kvůli stáří, nemoci nebo nebezpečí pro ná-
vštěvníky odstranit, ihned se místo něj vysazuje nový. 

Jak vypadá péče o zahradu v každodenní praxi? 
Každý den je třeba nejen provádět zástřih zelených plotů 

a záhonů, řezat růže a podobně, ale také samozřejmě zalé-
vat, zahradu uklízet a zamykat. Největší nápor je v sezoně, 
tedy od března do října. V zimě je nutné odklízet sníh, sypat 
náledí a dělat tyto typické zimní práce. 

Čím náledí sypete? Solí? 
Vůbec! Tady se sůl nesmí striktně používat, protože zejmé-

na tisy jsou na ni velmi citlivé. Sypeme zásadně čistým pís-
kem. 

Zmínil jste tisy a předtím růže. Jaké další druhy zeleně jsou 
v zahradě? 

Rostou tady hlavně okrasné listnáče. Převažují lípy, turec-
ké lísky, máme tu záhony břečťanů a barvínků, ale třeba i vin-
nou révu a několik jabloní, které obrok dávají slušnou úrodu 
velmi dobrých jablek. 

Takže si alespoň každý druhý rok pochutnáte na „svém“ 
ovoci?

Ale kdepak. Tahle jablka putují vždycky do mateřské školy 
v Platýzu. 

▼ INZERCE
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Bezpečná dovolená

Pokud se rozhodneme strávit dovo-
lenou v zahraničí, měli bychom si před 
odjezdem opatřit informace o místních 
zvyklostech, bezpečnostních a zdravot-
ních  rizicích. Ty je možné nalézt např. 
na webových stránkách ministerstva 
zahraničních věcí (www.mzv.cz). Do-
poručujeme též registraci v systému 
DROZD (http://drozd.mzv.cz), která 
umožní následné  poskytování rych-
lé pomoci občanům v nouzi, zejména 
v případě přírodních katastrof či sociál-
ních nepokojů.

Před bezprostředním opuštěním 
naší domácnosti nezapomeňme uza-
vřít přívod vody a plynu a vypnout 
elektrický jistič. Kromě zabezpečení 
domácnosti proti vloupání je vhodné 
zanechat u spolehlivého souseda kon-
takt na místo pobytu a rezervní klíče. 
Zjednodušíme tak např. zásah hasičů 
v případě nutného otevření bytu.

Cestujeme-li na dovolenou vlast-
ním vozem, nepodceňujme únavu 
za volantem a odpočívejme alespoň 
patnáct minut po každých dvou ho-
dinách. Nedostatek odpočinku se 
projeví zhoršenou soustředěností 
a zpomalením našich reakcí. Nezapo-
mínejme na pitný režim a vynechme 
tučná jídla. 

Pokud naše cesty povedou do seiz-
micky aktivních oblastí (Alpy, území 
Portugalska, Španělska, Itálie, států 
bývalé Jugoslávie, Řecka, Turecka, 
Japonska, Indonésie, Kalifornie ad.), 
měli bychom se v místě našeho pře-
chodného ubytování seznámit s dů-
ležitými telefonními čísly a místními 
pravidly pro případ třesení či příchod 
vlny tsunami. 

Během třesení, které nás zastihne 
v budově:
● vyhledáme nejbližší bezpečné místo 
– prostor zárubní, prostor pod pevným 
stolem nebo bytelným nábytkem, u vnitř-
ních nosných zdí; dále od oken, zrcadel,
● nepoužíváme výtah.

Během třesení, které nás zastihne ve 
volném prostoru:
● se zdržujeme v dostatečné vzdálenosti 
od staveb a vysokých stromů.

Po třesení:
● je třeba počítat s následnými mírněj-
šími dotřesy, které mohou trvat i několik 
dní,
● nepoužíváme výtah, může být staticky 
narušen,
● omezíme telefonické soukromé hovo-
ry, telefonní síť musí být k dispozici pro 
organizování záchranných prací,
● sledujeme sdělovací prostředky, pokud 
je to možné, a řídíme se pokyny místních 
bezpečnostních složek.

Nejčastějším projevem podmořského 
třesení bývá tsunami – série po sobě 
jdoucích vln způsobených náhlým pře-
místěním velkého množství vody na vel-
kých vodních plochách. Vlna může v hlu-
bokých oceánech dosáhnout rychlosti 
až 700 km/h. Při přiblížení se k pobřeží 
rychlost zpomaluje a současně narůs-
tá výška vlny až do výše několika desí-
tek metrů. V tomto okamžiku můžeme 
zaznamenat jev, který nás před vlnou 
varuje – dochází k výraznému, neob-
vyklému ústupu vody (až několik stovek 
metrů) a odkrývají se místa mořského 
dna. První vlna ze série vln nebývá nej-
silnější. Vlny přicházejí v intervalech 10 
až 45 minut. Pokud si zapamatujeme 

tyto průvodní jevy tsunami, máme mož-
nost  z ohroženého místa  včas uniknout 
– nejlépe co nejvýše do vnitrozemí.

O tom, jak důležitou roli v našem živo-
tě hraje informovanost a připravenost, 
vypovídá např. článek zveřejněný  v sou-
vislosti s tsunami v roce 2005 britským 
listem The Sun. Autor v něm popisuje pří-
běh desetileté Tilly z Oxshottu, překřtěné 
deníkem na „anděla z pláže“. V osudnou 
neděli byla dívka se svou matkou  a dal-
šími turisty na pláži Majkhao v Thajsku, 
když se moře začalo chovat velmi ne-
obvykle. Vzpomněla si na svého učitele, 
který v hodině zeměpisu vykládal o pod-
mořském  třesení a projevech tsunami. 
Její varování umožnilo evakuaci pláže 
a blízkého hotelu ještě před příchodem 
vlny. Díky Tilly nepřišel nikdo z letoviska 
o život a nikdo nebyl vážněji zraněn.

Milí čtenáři, v průběhu našeho se-
riálu jsme se vám snažili poskytnout 
informace a rady, jak se správně za-
chovat  v případě nejrůznějších mi-
mořádných událostí. Přesto vám pře-
jeme, abyste se nikdy nestali jejich 
účastníky. A pokud snad přece, věří-
me, že vám získané znalosti umožní 
účinně ochránit nejenom sebe, ale 
poskytnout pomoc také druhým.

V tuto chvíli vám přejeme ale přede-
vším krásnou dovolenou. Vaši hasiči.

OBOK

Nejenom sílící sluneční 
paprsky, ale také pohled 
na kalendář nám připomí-
ná, že tolik očekávané dni 
odpočinku jsou za dveřmi. 
Aby naše nadcházející 
(i každá další) dovolená 
byla spojena jen s příjem-
nými zážitky, přibalme si 
k našim zavazadlům ještě 
několik užitečných rad.

Hasičská práce, to je nejen prevence, ale především boj proti ohni a dalším živlům. 
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Moderní špaletová okna  
jsou spojením funkčnosti a stylu

V čem se liší konstrukce nových oken?
Dokonalé není potřeba vylepšovat - 

konstrukce vychází z poznatků starých 
truhlářských mistrů podpořena techno-
logiemi 21. století. Každé z okenních kří-
del je osazeno izolačním těsněním a ve 
venkovním křídle izolačním dvojsklem. 
Při této konstrukci se vlastnosti okna 
rovnají moderním eurooknům.

Je možné těchto vlastností dosáhnout 
i při repasování oken?

Doplnění těsnění a dvojskla na pů-
vodní okno určitě vylepší jeho izolační 
vlastnosti, ale nikdy se neutěsní spára 
mezi oknem a zdivem. Na stejné nebo 
srovnatelné vlastnosti se tedy nedosta-
ne. Doporučuji rychlý test těsnosti této 
spáry, a to přiložením dlaně v zimních 
měsících pod parapet.

Jak se změní vlastnosti oken po výměně?
Je těžké to porovnat, protože těsnost 

původních oken je rozdílná. Lze ale 

konstatovat, že z hlukověizolačního 
hlediska jedoucí tramvaj pod okny již 
neuslyšíte. A z tepelněizolačního hle-
diska v porovnání s podprůměrně izo-
lovaným oknem, tedy standardní kon-
strukcí starých špalet, se náklady na 
vytápění sníží zhruba na polovinu. 

Má výměna špaletových oken i další 
benefi ty?

Jistě. Pocitově je nejdůležitější ten este-
tický. Oloupanou barvu nahradí čisté linie 
nových oken, které dají zcela nový ráz ce-
lému bytu či domu. Navíc nové technolo-
gie povrchové úpravy špaletových oken 
zabezpečí její stálost na dlouhou řadu let.
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Zachovávají se při výměně i okrasné 
prvky oken?

Ano, vyžadují to přímo památkové 
úřady. Všechny řezby i profi lové lišto-
vání jsou nahrazeny přesnými replika-
mi.

A dokážete vyrobit také přesné repli-
ky historických vchodových dveří?

Ano, výměnu těchto prvků řešíme 
komplexně. Naši řezbáři nemají pro-
blém ani se sebevíc složitějšími de-
taily, které jsou u vchodových dveří 
poměrně časté. Díky tomu mohou být 
vchodové dveře po výměně vstupní vi-
zitkou a pýchou celého domu.

V předchozím vydání nám 
Jakub Janošík ze společnosti 
JANOŠÍK OKNA-DVEŘE přiblí-
žil situaci kolem špaletových 
oken. S ohledem na odezvu 
čtenářů jsme mu položili ještě 
několik doplňujících dotazů. 
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Prahou projde sokolský průvod
První červencový den bude Praha 

svědkem slavnostní události, jejíž ne-
opakovatelnou atmosféru lze zažít jen 
jednou za šest let. Ulicemi historického 
centra města projde sokolský sletový 
průvod, v němž budou sokolky a soko-
lové ze všech míst republiky i ze zahra-
ničí. V průvodu budou vidět nádherné 
historické sokolské prapory, účastníci 
v sokolských, ale také lidových krojích, 
k slavnostní náladě přispějí rovněž 
hudební tělesa a folklorní soubory. 
Průvod je slavnostním úvodem týdne, 
v němž se v Praze odehrává XV. všeso-
kolský slet. Ten je vyvrcholením oslav 
150 let od založení Sokola, které si le-
tos připomíná nejen sokolská obec, ale 
celá česká společnost. V rámci sletu se 
bude v Praze konat řada sportovních 
a kulturních akcí, sokolové vystoupí na 
několika pódiích rozmístěných v centru 
Prahy, hromadná vystoupení se pak 
uskuteční 5. a 6. července v pražském 
Edenu, v Synot Tip Aréně.

Sletový průvod, který sletový týden 
zahajuje, projde v neděli 1. 7. v době 
mezi 10.00 a 12.30 po trase Václav-
ské náměstí – Můstek, ulice 28. říj-
na, Národní třída, Smetanovo nábřeží, 
Křížovnická a nám. Jana Palacha, kde 
bude na schodišti před budovou Ru-
dolfi na tribuna. Poté bude průvod po-
kračovat ulicemi Široká, Pařížská až na 
Staroměstské náměstí. Na trase průvo-
du bude v čase od 10.00 do 12.30 vy-

loučena automobilová i městská hro-
madná doprava. Česká obec sokolská 
se všem občanům i návštěvníkům 
Prahy 1 předem omlouvá za zhoršení 
dopravního i pěšího provozu způso-
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Sokolové ukáží nejen disciplinu a soudržnost, ale také pěkné kroje. 

Český rozhlas Regina 92,6 FM 
zve na Karlínské fi lmové léto

V rámci prvního fi lmového týdne 
můžete vidět např. fi lmy Lidice, Vyšší 
princip, Atentát či Romeo, Julie a tma. 
Představení začínají vždy ve 21.30 v let-
ním kině na zahradě Karlínské budovy 
Českého rozhlasu, Hybešova 10, Praha 8. 
Vstup na všechna představení, stejně 
tak jako ochutnávka pravého protekto-
rátního gulášku zdarma.

V dalších letních týdnech a měsících 
pak jednotné vstupné činí 29 Kč a ještě 
v červnu se můžete těšit např. na Půl-
noc v Paříži, Probudím se včera a dal-
ší fi lmy. Více informací naleznete na: 
www.regina.rozhlas.cz

V úterý 19. června bude u pří-
ležitosti sedmdesátého výročí 
operace Antropoid slavnostně 
zahájeno Karlínské fi lmové 
léto 2012 projekcí fi lmů připo-
mínajících události roku 1942.

bené tímto omezením. Zároveň všech-
ny zve se na průvod podívat a užít si 
dobrou náladu, k níž určitě jednotlivá 
hudební tělesa, folklorní soubory i vy-
stoupení na pódiích přispějí.



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

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – ČERVEN 2012

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

1. 6. pátek Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com

21.00

2. 6. sobota Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

3. 6. neděle Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

4. 6. pondělí Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

5. 6. úterý Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

6. 6. středa Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

7. 6. čtvrtek Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

8. 6. pátek Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

9. 6. sobota Fringe festival Praha 2012, 
www.praguefringe.com 

21.00

10. 6. neděle Taneční odpoledne pro starší 
a pokročilé

15.00 

11. 6. pondělí Jakub Noha – křest CD! 21.00

12. 6. úterý Gospel Limited 20.30 

13. 6. středa  7 pádů Honzy Dědka: M. Suchánek, 
MUDr. L. Zámečník a N. Moravcová

20.00 

14. 6. čtvrtek Milo + Jan Lacina a Kočká v láhvi 
(znovu zasahuje) 

21.00

15. 6. pátek Nasycen + Hush 21.00

16. 6. sobota Richard Adam – křest CD! 18.00 

17. 6. neděle 

Taneční odpoledne 
pro starší a pokročilé

15.00 

Věra Nerušilová & N I G U N 20.00

18. 6. pondělí Ivan Hlas Trio 21.00 

19. 6. úterý 5P Luboše Pospíšila 21.00 

20. 6. středa Jananas 
(na dlouho poslední koncert v Praze)

21.00 

21. 6. čtvrtek Originální pražský 
synkopický orchestr

20.00 

22. 6. pátek Poletíme? 21.00 

23. 6. sobota Divadelní spolek La’My: 
Centrifuga hadr

19.00 

24. 6. neděle Taneční odpoledne 
pro starší a pokročilé

15.00 

25. 6. pondělí Benefi ční Barování 
se Sandrou Novákovou

20.00 

26. 6. úterý Voice & Toys: Ladies First 21.00 

27. 6. středa Potlach: Pacifi k + Miki Ryvola a Béďa 
Šediifka Röhrich –  uvádí Tony Linhart

20.00 

28. 6. čtvrtek Trio Prokop – Andršt – Hrubý 21.00 

29. 6. pátek Eliška Ptáčková – křest CD! 21.00 

30. 6. sobota klub zadán

Rádi bychom Vás pozvali do krásné 
restaurace Vila Kajetánka, která se na-
chází v kompletně zrekonstruovaném 
zámečku Kajetánka v Praze 6, Břev-
nově. K restauraci patří hezká zahrád-
ka, kde si můžete v klidu, na čerstvém 
vzduchu, hned vedle rybníku s kachna-
mi a rybami, pochutnat na vynikajících 
jídlech, připravených zkušenými kucha-
ři, kteří vařili v takových restauracích, 
jako je La Finestra, La Galerie a podob-
ně. Vybrat si můžete mezi posezením na 
zahrádce nebo uvnitř v zámečku, kde 
je  ve dvou podlažích několik salonků, 
z toho část vyčleněná pro kuřáky.

Můžete ochutnat speciality italské ku-
chyně, ale také jiné malé i větší lahůdky. 
Mimochodem mezi ty větší jistě patří ví-
deňský řízek připravený podle receptu 
světoznámé vídeňské restaurace Figl-
müller s lehkým bramborovým salátem, 
který má v průměru cca 35 cm, a na ta-
líř se vám sotva vejde... A to všechno za 
více než přijatelné ceny, například zmi-
ňovaný řizek se salátem stojí 179 Kč, za 
pivo 0,5 l dáte od 26 do 39 korun, a to 
za výbornou Plzeň. Ale i ostatními cena-
mi budete mile překvapeni...

V restauraci si můžete rezervovat 
salonek na rodinou oslavu pro několik 
lidí, ale i svatební nebo fi remní oslavu 
pro 500 lidí....

A to všechno jen kousek od centra 
Prahy, 20 minut procházkou z Praž-
ského hradu...

Parkovat můžete v Radimově uli-
ci, přímo před parkem, v kterém je 
restaurace. Spojení MHD: od metra 
Dejvická autobusem číslo 180 do 
stanice Kajetánka (10 minut), od 
metra Hradčanská autobusem číslo  
174 do stanice Kajetánka (8 minut). 

Stanice Kajetánka je 100 metrů od 
restaurace.

Těšíme se na vás, ať už přijdete na 
výtečný oběd nebo večeři nebo jen na 
pivo nebo skleničku Aperolu či něčeho 
jiného na osvěžení! 

Najdete nás na adrese:
Radimova 8, Praha 6, tel: 240 580 022
www.vilakajetanka.cz

Vila Kajetánka zve k posezení
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