PRAHA 1
MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1.CZ • ČERVENEC–SRPEN 2012

CVIČENÍ PROTI
VELKÉ VODĚ
STR. 8–9

VÍCE NA STR. 16

MALOSTRANSKÁ BESEDA
byla plná šachu
str. 4

ROZHOVOR
s H. Kynychovou

str. 6–7

!
SĚŽE
ET
OTU
NSĚ
RT
AOS
OČZ
ZPÚ

SOUTĚŽ
PRO MLADÉ
UMĚLCE

ä(/(=Èě679Ë

JSME TU STÁLE PRO VÁS
kování j QiŐDdí jÒDUPDtuUy
elektUo jÒspojovDcí PDteUiál

výrREDNOtÿŢRG.ÿ
Linhartská 6
110 00 PUDhD 1 – SWDUé MĚsto
Tel./FDx: 224 212 723
www.urotta.cz

58
79

EDITORIAL

OBSAH

UDÁLOSTI

3

5

Spoustu zábavy, ale i poučení nabídl účastníkům Den Prahy 1 – tradiční akce, která se
letos konala 9. června. Užít si ji přišli malí
i velcí. Na příchozí čekal program připravený
na celkem pěti stanovištích.

Milí čtenáři,
i když se aktuální číslo tohoto měsíčníku na řadě stránek nese v letním
duchu, dovolte mi, abych se ohlédl za
červnem. Ten byl totiž bohatý na mediálně zajímavé události – a to plánované
i překvapivé.
Zatímco pečlivě plánovanou – a nakonec i velmi úspěšnou – akcí byl například šachový souboj mezi velmistry
Petrem Svidlerem a Davidem Navarou
v Malostranské besedě (partnerem
byla Městská část Praha 1), mezi méně
zdařilé akce patřil bezesporu pokus
Věcí veřejných, respektive paní Klasnové o mé odvolání z funkce starosty.
Je to v Praze 1 už takový kolorit:
starostenské křeslo nepatří k těm, jež
by se nehoupala. Starostové v naší
městské části byli v minulosti opakovaně odvoláváni v průběhu volebního
období. Co jsem se dozvěděl z dostupných zdrojů, za jejich odvoláním
nebyly praktické důvody – většinou
šlo o vytrvalou snahu opozice, k níž se
v určitý moment, při xtém pokusu o odvolání, přidali zhruba rok před volbami
intrikáni ze starostovy vlastní politické
strany…
Jsem přesvědčen, že v tomto volebním období nic podobného nehrozí.
Koalice TOP 09 a ČSSD nemá potřebu
činit politickou sebevraždu v přímém
přenosu a oslabovat své postavení
vnitrostranickými intrikami. Zástupné důvody Věcí veřejných k odvolání
starosty, ale i jeho zástupců či radních,
tedy nemají u zastupitelů kdovíjakou
odezvu.
Rád bych vám popřál co nejpříjemnější prožití letních dnů, mnoho pěkných zážitků a načerpání nové energie.
S mnohými se těším na osobní setkání
i během prázdnin, s ostatnímii v září na
stránkách tohoto
hoto časopisu.
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Již pošesté se letos koná charitativní projekt
Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, který každoročně přináší do dětských
domovů nejen radost, ale také pohyb a pro
některé děti i záblesk budoucí profese.
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Hlavní město Praha v součinnosti s Městskou
částí Praha 1 připravuje, při příležitosti desetiletého výročí od ničivé povodně v roce 2002,
cvičení výstavby protipovodňové ochrany pod
názvem „Staré Město 2012“.

MODERNÍ RADNICE

19

Nepředimenzovaná, přátelská a přitom odborně zdatná radnice je cílem snah současného
vedení MČ Praha 1. Dalším krokem na této
cestě je projekt, který vzdělává úředníky a zlepšuje chod úřadu. Větší část nákladů platí EU.

LETNÍ TIPY

23–26

Léto nemusí být nudné ani ve městě. Připravili
jsme pro vás několik tipů na oddych uprostřed
velkoměsta. Logicky jsou spojeny především
s kulturou, ale třeba i vlastivědnými vycházkami,
které osvěží tělo i mysl.
Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Oldřich Lome
starosta
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Krátce

Pěkný výlet

Žáci ZŠ Vodičkova navštívili při
svém putování Normandií pláže,
kde se vylodili 6. června 1944
spojenci britských, amerických,
kanadských a francouzských jednotek. V městečku Arromanché
žáci zhlédli v místním muzeu film
v českém jazyce a poznali mnoho
dalších skutečností, které je při
dalším studiu určitě obohatí. Pobyt byl výtvarně zaměřen, děti na
všech místech kreslily a fotografovaly.

Atlas pro vozíčkáře

Vyjít vstříc potřebám hendikepovaných spoluobčanů se rozhodla radnice Prahy 1, která nechá
zpracovat speciální atlas objektů
na území Prahy 1, kam se lze dostat rovněž s hendikepem. „Chceme, aby i lidé s hendikepem mohli
nejen pohodlně vyřizovat své záležitosti, ale také plnohodnotně
společensky a kulturně žít,“ uvedl
k záměru starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP 09).
První díl atlasu – jehož odborným garantem bude Pražská organizace vozíčkářů – vyjde před
letošními Vánoci, druhý v červnu
příštího roku.

Památky se otevřou

Již po patnácté otevřou památky své brány v rámci Dnů evropského dědictví. Praha 1 přivítá
návštěvníky o víkendu 8. a 9. září
od 10.00 do 18.00 hodin. Akci
oživí hra pro dětské návštěvníky.
Ostatním se zdarma otevře sál
B. Martinů v Lichtenštejnském paláci, slavnostní sál v Profesním domě,
vodácká klubovna, Novomlýnská
vodárenská věž, gotický ambit a sál
J. Lucemburského v klášteře minoritů, taneční sál v Konviktu, památník Fr. Palackého, palác Michnů
z Vacínova a skvost Slovanského
ostrova – palác Žofín.

Šachový svátek

opanoval Peter Svidler
Vítězstvím 3 : 1 skončil zápas mezi velmistry Petrem
Svidlerem a Davidem Navarou. Rus potvrdil svou třídu
a odvezl si z Prahy 1 skalp nejlepšího českého šachisty.

Poslední předprázdninové Odpoledne s osobností v Redutě
se konalo zejména ve znamení
sportu a divadla. Hosty byli herec
Ladislav Županič, fotbalový internacionál Antonín Panenka a velcí
milovníci sportu – starosta Oldřich Lomecký a jeho zástupce Jan
Krejčí.
A chcete znát tajemství výborných výkonů a skvělé kopací
techniky střelce legendární penalty z Bělehradu? Tady je: pěkně
propečená klobáska u maminky
ve stánku na stadionu Bohemky,
a pokud možno, chvíli před zápasem, aby šutérovi nevyhládlo.

FOTO PETR NAŠIC

Reduta plná sportu

Peter Svidler (vlevo) vyhrál dvě partie, ve zbývajících remizoval.

Zápas, který pořádala Pražská šachová společnost v čele s neúnavným
organizátorem Pavlem Matochou, se
hrál od 20. do 24. června v Malostranské besedě. Na programu byly čtyři
partie. V první hrál Navara bílými a remizoval, ve druhé černými prohrál, ve
třetí znovu podlehl (tentokrát bílými)

a v závěrečné partii se soupeři rozešli
smírně.
Součástí akce byl i velmi bohatý doprovodný program včetně simultánek
obou velmistrů. Zatímco Svidler hrál
proti i českým manažerům a dalším
pozvaným hostům, Navara si to rozdal
s českými reprezentantkami a juniory.
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Den Prahy 1 si užili všichni

„Den Prahy 1 je oblíbenou akcí, která nabízí kombinaci zábavy i poznání
a hlavně příjemně strávené chvíle ve
společnosti blízkých i ostatních obyvatel naší městské části,“ řekl starosta
Oldřich Lomecký, který se celé akce
rovněž zúčastnil.
Mezi Žofínem, Staroměstským náměstím, Rudolfinem, Starými zámeckými schody a Kampou se od rána
pohybovaly skupinky dětí a dospělých,
které si kromě soutěžení užívaly i program připravený na celkem pěti stanovištích.
Stanoviště č. 1 bylo na Slovanském
ostrově. Doprovodný program si zde
vzali na starost dobrovolní hasiči,
městští strážníci i policisté. Stanoviště
č. 2 zavedlo soutěžící do Prahy magické. Program byl tedy stylový: alchymisté, polykač ohně, fakír, kartářky a hadí
žena, jež navíc dětem umožnila „pomazlit se“ s hady – škrtiči. Stanoviště
č. 3 bylo před Rudolfinem a nabídlo
„Cirkus trochu jinak“. Dětský historický
kolotoč, střelbu kuší a lukem na krásné
malované terče s klauny doplnila ekvilibristická vystoupení žonglérů.

FOTO PETR NAŠIC

Spoustu zábavy, ale
i poučení nabídl účastníkům Den Prahy 1
– tradiční akce, která
se letos konala 9. června. Užít si ji přišli malí
i velcí.

Tradiční akce v tradičních kulisách...

Za stanovištěm č. 4 museli zájemci
vystoupat na Staré zámecké schody,
kde byl doprovodný program v režii
Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Děti i dospělí si mohli namalovat
v rámci výtvarné dílny obrázek, za
který získali tričko či krásnou knížku.
K dispozici jim byl také umělec, který

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 podmínky jako každý jiný občan tohoto státu. Tak Vám ovšem dokážeme
usnadnit život!
ß Hodláte v ČR podnikat mimo režim zákona o živnostenském podnikání? 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

jim namaloval jejich karikaturu. Závěrečné stanoviště bylo na náměstíčku
Na Kampě, kde byla postavena osvěžující fontána, děti si mohly vyzkoušet
velké bublifuky a připravena byla rovněž přehlídka historických řemesel.
Na všech stanovištích probíhala vědomostní soutěž.

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
definována, a proto je nutné vždy posuzovat každý případ individuálně s ohledem 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, bezúhonnost, 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.
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ROZHOVOR

Hanka Kynychová
učí děti z dětských domovů, jak se „hejbat“
Již pošesté se letos
koná charitativní
projekt Hejbejte se
a zpívejte s Hankou
Kynychovou, který
každoročně přináší
do dětských domovů nejen radost, ale
také pohyb a pro některé děti i záblesk
budoucí profese. Projekt oblíbené cvičitelky nově podpořila
rovněž Praha 1.
Co konkrétně váš projekt dětem
z dětských domovů nabízí?
Jak napovídá název, jde hlavně
o cvičení. Smyslem projektu je dopřát dětem vzdělání v oblasti volnočasových aktivit, na které mnohdy
v dětském domově nezbývají finanční
prostředky. A také jsem chtěla dětem
ukázat, že nic není „zadarmo“, ale že
úspěch a ocenění přijdou až po tvrdém tréninku. Děti z přihlášených dětských domovů tak nejprve během léta
nacvičí všechny disciplíny a na podzim
– konkrétně v listopadu – budou soutěžit ve finále. Jak nácvik, tak ostrá
soutěž se uskuteční jako vždy v Praze.
V čem děti soutěží?
V kategoriích Aerobik mini, Aerobik
Kadet, Aerobik Junior, Hip hop, Zumba, Muzikál a MTV Dance. Děti mohou
závodit už od čtyř let. Mnoho dětí je
zapojeno do téměř všech kategorií
a myslím, že když zvládnou všechny
choreografie, má to neuvěřitelný vliv
na jejich sebevědomí, za což jsem
moc ráda.
Jakým způsobem probíhá soutěž?
Ptám se hlavně kvůli tomu, že se
přímo nabízí scéna, jak se chovanec
dětského domova upne na cvičení
coby na „útěk z reality“ a když pak
nepostoupí do finále, může to být
další rána do jeho frustrace, kterou
je samotný pobyt v ústavu...

Děti nedají na Hanku Kynychovou dopustit.

Nebojte se, i tohle máme vychytané. Vy jste chlap, tak vám to řeknu
tak, abyste to hned pochopil. (směje
se) Děti, které postoupí do finále, dále
soutěží o „velké“ medaile – což bych
přirovnala k finálovým bojům v Lize
mistrů ve fotbalu. A soutěžící, kteří
tam nepostoupí, pak zápolí o „malé“
medaile v Evropské lize, která sice
není tak prestižní jako Liga mistrů, ale
ocenění z ní má taky svou, a to nemalou váhu. Žádné z dětí tak nemusí výsledek oplakat.
Nakolik se projekt v průběhu let vyvíjel?
Když jsem poprvé objížděla dětské
domovy, do projektu se jich zapojilo
devět. Dnes je jich třikrát víc (za celou dobu trvání jsem měla možnost
navštívit asi 60 dětských domovů).
Hned na začátku se mi podařilo sehnat generálního sponzora – TV Nova,
což znamenalo jak publicitu, tak pře-

devším peníze. S tímto sponzorem za
zády jsem se svými kolegy a přáteli
projekt vypiplala do současné podoby. Ohledně financí jsme se ale dnes
ocitli v podobné situaci jako kdysi na
začátku: sponzoři kvůli krizi omezili
svou podporu a ani já na tom nejsem
tak dobře, abych si mohla – jako dříve – dovolit sponzorovat projekt pouze
ze svého. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že se letošní ročník vůbec neuskuteční, ale to prostě nedopustím.
Kdybych měla děti, s nimiž se znám
řadu let a pro které je cvičení se mnou
často klíčovou aktivitou jejich současného života, zklamat, nemohla bych
se ráno na sebe podívat do zrcadla.
Čím vám letos pomůže Praha 1?
Teprve ladíme detaily, ale Praha 1
se postará o program části dětí během letního nácviku. Pokud se budu
například věnovat tréninku navíc, kde
budou cvičit méně šikovné děti, ty
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ditelé a některé ředitelky náš projekt
z nějakého důvodu bojkotují. Zrovna
tak ne všude jsou ty nejskvělejší tety,
ale i výběr tet záleží na řediteli. Bohužel
stále platí, že jaký ředitel, takové tety.
Naštěstí se ve většině případů setkávám s bezvadnými řediteli a ředitelkami a tetami i strýčky, kteří mají dětský
domov jako svoji druhou rodinu. A i děti

ký cynik ve mně by se rád zeptal, jestli je to od všech upřímné, nebo zdali
spíš nejde o dobrý kalkul...
Rozhodně ne! Všechny tváře, které
jsem kdy oslovila s prosbou o pomoc
při pořádání akcí mého nadačního fondu, pomáhají, řekla bych zcela upřímně. A vždy, když mají volno v diáři, tak
se akcí bez nároku na honorář ochotně
zúčastní. Jsem moc ráda, že se děti mohou setkat s hvězdami televizní obrazovky, „osahat“ si je, mluvit s nimi apod.
Zdá se nefér jmenovat pouze vybrané
tváře, protože kdybych měla jmenovat
všechny, vydalo by to minimálně na celou stránku (směje se), ale za všechny
si dovolím jmenovat Petra Vágnera,
Honzu Musila, Markétu Mayerovou, Davida Deyla, Libušku Vojtkovou, Milušku
Bittnerovou, Adélu Gondíkovou, Lucii
Benešovou, Olgu Menzelovou a další
a další a další… Děkuji vám všem!

FOTO ARCHIV NADAČNÍHO FONDU HANKY KYNYCHOVÉ (2)

ostatní se díky radnici Prahy 1 podívají po historickém centru, navštíví galerie s dětským programem a podobně.
Podotýkám, že spousta dětí zavítá do
Prahy vůbec poprvé v životě – určitě si
odtud odvezou nezapomenutelné zážitky nejen ze cvičení, ale právě taky
z míst, kudy kráčela historie, jak se
říká. (usmívá se)

Přečetl jsem si o vás, že vaše vlastní děti se zúčastňují akcí s dětskými
domovy, dokonce si berete děti „z děcáku“ domů a snad jste prý uvažovala
také o adopci. Tak jak to je?
Je pravda, že moje děti mají mezi dětmi z dětských domovů spoustu kamarádů, stejně tak platí, že už u nás doma
několikrát děti z „děcáku“ byly. Sporné
je to jen v případě vámi zmíněné adopce – znám jednu holčičku, o jejíž adopci
jsem dokonce chvíli uvažovala, ale myslím, že ještě nedozrál ten správný čas
pro adopci dalšího člena naší rodiny.
Ale když vidím, že některé děti neměly
štěstí nejen na rodiče, ale i na ředitele
dětských domovů, nutí mě to o adopci
stále více přemýšlet.
Tím chcete říct, že v některých domovech jsou špatní ředitelé?
Nejsem odborník, abych mohla hodnotit pedagogické schopnosti konkrétních ředitelů, avšak vím, že někteří ře-

jsou už dnes ale natolik sebevědomé,
že si často účast v projektu doslova vydupají a toho si moc vážím.
Když s dětmi mluvíte, setkáváte se
s prosbami typu „teto, kup mi mobil“
a podobně?
S touhle konkrétní prosbou jsem se
zatím nesetkala, ale v této souvislosti
mám jinou příhodu: jedna firma, která se zabývá recyklací elektroodpadu,
nám nedávno pro děti z domovů dodala starší mobilní telefony, a když jsme
je rozdali, slyšeli jsme nejen radostné
„jé“, tak i takovéto mírně zklamané
„hm“, protože to nebyly „dotykáče“. Ale
radost převažovala.
Mnohem větší deficit než v materiální oblasti vnímám samozřejmě v citech
dětí. Hodně se jich chce pomazlit a přitulit, což mi rozhodně nevadí.
Váš projekt podporuje řada známých
osobností z českého šoubyznysu. Leh-

Spolupracujete s jinými organizacemi, které se zabývají dětmi s nešťastným osudem a dětskými domovy?
Setkala jsem se s předsedkyní Fondu ohrožených dětí Marií Vodičkovou.
Probíraly jsme plánované rušení kojeneckých ústavů a některých dětských
domovů. Nejsou na to jednotné názory a i já si nejsem jistá, jestli obstojí
argument, že dobrý dětský domov je
něco horšího než průměrná nebo podprůměrná pěstounská péče. Děti z domovů si s sebou mnohdy nosí strašné
osobní příběhy, a pokud je dětský domov opravdu kvalitní, takové dítě se
v dobrém kolektivu podle mého názoru
lépe stabilizuje. A za tímto názorem si
opravdu stojím! Ale už jsem řekla, že
nejsem odborník, mluvím teď jako člověk, jemuž se jen podařilo trochu nahlédnout „za oponu“.
Na závěr jeden z pedagogického hlediska ne možná korektní dotaz: co říkáte na hypotézu, že v mnohém jsou
geny důležitější než výchova?
Taky jsem se s tímhle názorem setkala, ale nesouhlasím s ním. Z vlastní
zkušenosti vím, že pozitivní příklad je
to nejlepší, co může být. A to platí pro
všechny děti – ať jsou z dětského domova, nebo ne.

Pomozte dobré věci!

Podpořte Nadační fond Hanky Kynychové zasláním libovolné částky na účet č. 431247560207/0100 vedený
u Komerční banky a. s., Praha 5. Pokud chcete aktivity
pro děti z dětských domovů
podpořit jinak než finančně,
volejte 607 185 011 nebo
pište na fingralova@email.cz!
www.kynychova.cz
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Praha chystá cvičení

Hlavní město Praha v součinnosti s Městskou částí Praha 1
povodně v roce 2002, cvičení výstavby protipovodňové ochrany
Cvičení se uskuteční
11. srpna 2012 a jeho náplní bude stavba a prověření
funkčnosti mobilních protipovodňových prvků v oblasti
pravobřežní části Vltavy na
území městské části Praha 1. O výstavbě protipovodňových opatření chránících
Nové Město, Staré Město
a Josefov bylo rozhodnuto
zejména proto, že tato část
protipovodňových opatření
zabránila před deseti lety

zatopení uvedených částí při
povodni.
Cvičení bude doplněno
bohatým doprovodným programem složek integrovaného záchranného systému na
Slovanském ostrově.
Cvičení přinese pro Pražany i návštěvníky hlavního
města jistá omezení, která
se budou týkat zejména
veřejné dopravy, individuální automobilové dopravy
a omezení, či úplné přeru-

šení činnosti právnických
subjektů tím, že dojde k úplnému uzavření Dvořákova
nábřeží, Smetanova nábřeží
a Masarykova nábřeží, včetně částí přilehlých ulic. Rovněž bude omezen průchod
pěších osob, neboť chodníky
v místech výstavby budou
zcela uzavřeny. Chodit se
bude na protilehlých chodnících a částečně po náplavkách. Uzavřena bude také
Kaprova ulice od náměstí

Jana Palacha po Žateckou
ulici, včetně křižovatky s ulicí
Valentinskou. Průchod pro
pěší bude pouze přes vestibul metra Staroměstská.
„Jsme si vědomi toho, že
některá omezení se mohou
dotknout vašeho běžného
života, a proto nám dovolte
požádat vás touto cestou
o laskavé pochopení pro
všechna přijatá opatření na
území Městské části Praha 1
nezbytná pro zdárný průběh
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FOTO PETR NAŠIC (5)

protipovodňové ochrany

připravuje, při příležitosti desetiletého výročí od ničivé
pod názvem „Staré Město 2012“.
celého cvičení,“ uvádí sdělení Magistrátu hl. m. Prahy.

Mobilní bariéry

Hlavní město začalo brát
protipovodňovu
ochranu
opravdu vážně po ničivých záplavách na Moravě
v roce 1997. Příroda jasně
ukázala, že proti velké vodě
by se tehdy nedokázala
ubránit ani Praha.
V roce 1999 bylo naplánováno celkem osm etap

výstavby protipovodňových
opatření hlavního města (Staré Město a Josefov – Malá
Strana a Kampa – Karlín a Libeň – Holešovice a Stromovka – Výtoň, Podolí a Smíchov
– Zbraslav, Radotín a Velká
Chuchle – Troja – Modřany.
Výstavba začala v centrální části Prahy, načež postupně pokračovala v okrajových částech. Povodni v roce
2002 se Praha ještě ubránit
nedokázala. Díky v té době

již dokončené první etapě
bylo ale již před zaplavením
uchráněno Staré Město.
V centru Prahy jsou pro
případ povodňového ohrožení využívány mobilní protipovodňové bariéry – hliníkové
zábrany sestavené z jednotlivých dílců. Výška těchto bariér činí tři metry. V některých
částech Prahy jsou vybudovány protipovodňové stěny ze
železobetonu, jinde můžeme
vidět hráze s využitím zeminy.

Kanalizační síť je pro případ
ohrožení chráněna uzávěry,
které zamezí proudění vody
v opačném směru.
V první městské části se
věnují protipovodňové prevenci nejen profesionální hasiči a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
ale také členové Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1.
Ti v minulosti například nacvičovali
protipovodňovou
ochranu Žofína.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

FOTO PETR NAŠIC
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Jsou to všechno chodci, tvrdí Ministerstvo dopravy.

Segway ohrožuje chodce,
Praha 1 hledá řešení
Čím dál větším problémem se stávají v Praze 1 vozítka Segway, jejichž uživatelé
bezohledně křižují chodníky a další veřejná prostranství. Radnice chce přísnější
legislativu po vzoru Velké Británie.
► Tuto oblast má na starosti:

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

„Dochází k absurdní situaci, kdy uživatelé těchto dopravních prostředků nesmí
dle vyhlášky užívat pozemní
komunikace, aby sami nebyli ohroženi. Svým chováním,
které vychází už ze samé
podstaty dopadů užívání
motorizovaných dopravních
prostředků mezi lidmi, však
ohrožují každým svým pohybem pěší uživatele chodníků,
včetně penzistů, maminek
s kočárky, dětí, pejskařů
a dalších pěších návštěvníků
a obyvatel centra Prahy,“ říká
1. zástupce starosty Prahy 1
Daniel Hodek, který inicioval
jednání s Ministerstvem dopravy ohledně změn legislativy tak, aby byl provoz vozítek Segway regulován.
Jak ale vyplývá ze stanovis-

ka Ministerstva dopravy, pro
něj tento problém neexistuje.
Uživatel vozítka Segway je prý
ve smyslu zákona o provozu
o pozemních komunikacích
považován za chodce.
Pro určitou regulaci je ale
kromě Prahy 1 také dopravní expert a bývalý ministr dopravy Petr Moos: „Nebylo by
asi dobré hovořit přímo o jejich plošném zákazu, to si
neumím dost dobře představit, ale například městská
vyhláška by mohla regulovat
jejich výskyt v konkrétních
lokalitách, jako je například
Karlův most a uličky Starého Města – podobně jako
jiná vyhláška reguluje pití alkoholu na některých, přesně
daných veřejných místech,“
vysvětluje Moos s tím, že

ale naopak v rekreačních
zónách je Segway výborným
a například pro hendikepované lidi velmi vhodným prostředkem.
Zástupce starosty Hodek
názor Ministerstva dopravy
respektuje, ale Praha 1 podle něj bude dál hledat cesty, jak provoz vozítek Segway
regulovat. „Už z oficiálního
popisu tohoto zařízení, který
uvádí, že ‚Segway je dvoukolový dopravní prostředek
pro jednoho pasažéra a přiměřený náklad‛, je patrné,
že Segway není chodec, nevykazuje totiž žádné prvky
chůze. Tedy ani specifikací,
ani způsobem pohybu ani
rychlostí se Segway chodci
v praxi nepřibližuje,“ podotýká Hodek.

SOCIÁLNÍ VĚCI
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Více než šestnáct set roků činil součet věku všech účastníků jedinečného
projektu Střediska sociálních služeb
a Městské části Praha 1. Dostal název Expedice kolem světa 2012 a jeho
účastníci poznali doslova celý svět.
A to přes to, že neopustili malebné
údolí Sázavy mezi městy Kácov a Český Šternberk. Tam totiž, v areálu Masarykova tábora YMCA v Soběšíně, sídlil
první ročník letního tábora pro seniory
z Prahy 1.
Každý den stojí za to, aby ho člověk
žil – tak znělo motto tábora. A kdo měl
tu možnost tábor navštívit, určitě by dodal: Každý den se člověk může dobře
bavit. Tak to totiž v Soběšíně vypadalo.
Nevěříte? „Zpočátku jsme si říkali, jak
se tu asi bude našim klientům líbit, ale
od prvních okamžiků byly pochyby pryč.
Bezvadná parta i atmosféra. Moc jsme
si to tu opravdu užili,“ prozradila ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a velmi ráda dodala, že
nejlepší odměnou organizátorům byla
ta skutečnost, že se všichni zúčastnění
senioři už v průběhu tábora přihlásili
na další ročník. Tam už pojedou jako
pokročilí táborníci.
Program od rána do večera si vzal
na starost zkušený organizátor táborů
a věkem také dříve narozený Jaroslav
Kráčmera: „Celý tábor jsme pojali jako
plavbu kolem světa, kdy jsme každý
den navštívili jiný kontinent. Účastníci
nafasovali cestovní pasy, do nichž sbírali body za soutěže i razítka jednotlivých kontinentů. A věřte mi, že soutěže
tady všichni brali vážně a pouštěli se
do nich naplno.“

FOTO PETR NAŠIC

Senioři se vypravili
na expedici kolem světa

První ročník letního tábora pro seniory se vydařil.

Povaze navštíveného kontinentu se
pak přizpůsoboval program, a to včetně ranních rozcviček, na něž se všichni
těšili. A tak se třeba při návštěvě Austrálie změnila rozcvička v souboj klokanů. Při návštěvě Jižní Ameriky se pak
vedl napínavý boj ve svíčkovém fotbale.
Nezapomnělo se ale ani na oslavy
narozenin paní Pokorné (70) a paní
Bártové (74). A jak se říká, nebyl to na
táboře žádný věk, protože nejstaršímu
triu bylo 84, 85 a 86 let.
Hlavním kritériem při sestavování
programu podle Jaroslava Kráčmery
bylo, aby si všichni užili legraci. „Prvním úkolem proto také bylo, že všichni

museli na začátku pobytu projít branou
do dětství,“ dodal.
Zábava nepřestávala ani večer, kdy
dvakrát přijela trampská kapela a jednou dokonce populární František Nedvěd se synem, kteří navíc přivezli vynikající špekáčky z Jílového. Ve stejný
večer pak dorazil i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který přivítal možnost
zazpívat si a popovídat po náročném
dni naplněném složitým jednáním Zastupitelstva MČ Praha 1. „Gratuluji organizátorům za skvělý nápad a ty, kteří
letos nejeli, zvu srdečně na příští rok.
Věřte, stojí to za to!“ prohlásil starosta
Lomecký.

Seniorské výlety v červenci a srpnu
Ani během prázdnin nepřijdou senioři z Prahy 1 o své oblíbené výlety. V úterý 10. července
se jede na hrad Loket a do Karlových Varů –
odjezd v 8. 30.
Na úterý 7. srpna je připraven výlet do kláštera
Zlatá Koruna a do Českého Krumlova. Odjezd:
8.00. Třetí výlet je naplánován na 9. srpna, tentokrát na zámek Humprecht
a do Jičína. Odjezd bude
v 9.00. Na všechny tři výlety se odjíždí od hotelu Intercontinental v Pařížské
ulici čp. 30. Přihlašování
na výlety probíhá přes
podatelnu Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18
nebo Malostranské náměstí 22. Senior/ka se
prokáže občanským průkazem.

Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze
na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni
budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 4 posledních výletů.
V případě již naplnění
výletu bude sdělen stav.
V případě změny bude
každý zúčastněný řádně a včas informován
telefonicky. Tímto také
žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
mobilní telefon. Odhlašování žádáme stejným
způsobem přes podatelnu nebo na tel. číslo 777 161 539, Karel
Ulm, a to pouze ve středu a čtvrtek od 9.00
do 10.00.

► Tuto oblast má na starosti:

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz
sociální vìci a protidrogová prevence

SPRÁVA MAJETKU

Dějiny objektu
polikliniky Palackého
Dům č. p. 720, na adrese
Palackého 5, v katastrálním
území Nové Město, nyní
poliklinika Palackého, má
bohatou historii sahající až
k počátkům stavebních aktivit na Novém Městě pražském. Dům vznikl v 70. letech 14. století na pozemku
odděleném parcelací části
zahrady kláštera U Panny
Marie Sněžné, při vytýčení
někdejší ulice Tandlířské
(podle obchodníků se starým šatstvem), později Pasířské (podle kovářů), dnes
ulice Palackého. Pozdějším
zánikem kláštera U Panny
Marie Sněžné došlo k dalšímu rozšíření a prohloubení
parcel na úkor zbylé části
klášterní zahrady. Držitelé
domů při Pasířské ulici jsou
uvedeni v Městských knihách – v Knihách soudů zahájených – Libri juridiciorum
bannitorum – obsahujících
koupě i jiná postupování
domů. Zde se můžeme dočíst, že na stávající parcele
objektu polikliniky Palackého bývaly ve středověku
původně dva domy, kdy jejich majiteli byli v počátcích
právě pasíři a kováři, později
např. i řezníci.
V roce 1648 oddělením
části od původních domů
povstal nyní sousední dům
► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

Výřez z Huberova ortografického plánu, r. 1769.

č. p. 719, který se jmenoval
U Smetanů, kde později bydlel i František Palacký.
O nejstarší středověké zástavbě parcely pod domem
č. p. 720 nemáme přesnější zprávy a neznáme ani její
podobu, zato z Knih měšťanských práv, Berní ruly nebo
např. Berní vizitační tabely
(vše uloženo v Archivu hl. m.
Prahy) se dočteme, kdy a kdo
domy na parcele dnešní polikliniky Palackého vlastnil.
A majiteli nebyli pouze pánové ze známého rodu Černínů
z Chudenic, následovali majitelé např. Štěpán Hozlauer
z Hozlau, hraběnka Pissingerová, Josef – Svobodný pán
z Bubna, až např. v 19. století
rodina Barochova.
Kromě vyobrazení na Huberově ortografickém plánu
z roku 1769 (viz obr. č. 1) je
známa až podoba pozdně
klasicistní přestavby domu
z roku 1872, přičemž tato
►
přestavba
do sebe integrovala starší původní konstrukce a to zejména suterénu
budovy a částečně i přízemí
z ulice Palackého. Tato přestavba byla provedena podle
plánů stavitele a tehdejšího

majitele domu, architekta
Benedikta Barocha. Co je
vhodné zmínit, že dne 8. října 1874 zemřel v domě č. p.
720 významný český básník
Vítězslav Hálek, což již od
roku 1876 připomíná pamětní deska na uličním průčelí
domu.
Dům vystřídal opravdu
celou řadu soukromých majitelů a změny těchto vkladů
soukromých vlastnictví se
táhnou až do roku 1925,
kdy je zanesen vklad na

Všeobecnou nemocenskou
pokladnu pro hlavní město Prahu. Poslední zásadní
změna vlastnických poměrů
je doložena vkladem z roku
1953, kdy právo vlastnické
přechází na Československý
stát – Ústřední národní výbor hlavního města Prahy.
Významnou a z hlediska
stavebního velmi hodnotnou etapou vývoje jsou meziválečné přestavby celého
objektu a také navazující
stavební úpravy probíhající
ve 30. a ještě 40. letech pro
Všeobecnou nemocenskou
pojišťovnu (dle architekta
Františka Tomka a inženýra
Františka Strnada). Z těchto úprav dnes již např. nenajdeme dostavbu objektu
při Františkánské zahradě
– směrem do zahrady byla
totiž dostavěna trojpodlažní
kancelářská budova a to pro
potřeby evidence a odbavení
klientů Všeobecné nemocenské pokladny. Tato dostavba byla později zbořena.
Následné rozsáhlejší novodobé úpravy a časté změny dispozic jsou pak již bez
jakékoliv památkové hodnoty a spíše setřely stopy starších stavebních etap. Zásadním zásahem do domu bylo
již výše zmíněné odstranění
dostavby z meziválečného
období při Františkánské zahradě, kdy na místě původní dostavby nyní najdeme
novou přístavbu s atriem do
Galerie Myšák.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV (2)
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Pohled na průčelí objektu polikliniky Palackého.

FINANCE
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Praha 1 dobře hospodaří,
ale vše musí složitě účtovat

„Nové vedení městské části po svém
zvolení jasně pojmenovalo jednu z priorit – nápravu hospodaření a účetnictví.
Během necelých dvou let se podařilo
stabilizovat celou ekonomickou sféru,
a to navzdory mnoha objektivním potížím,“ říká zástupce starosty Prahy 1 Jan
Krejčí, který je zodpovědný za oblast financí.
Jednou z nesnází je právě značně
komplikovaně nastavené účetnictví ve
vztahu ke státní správě. Celý systém by
mohl být podle odborníků mnohem přehlednější a jednodušší.
Městská část Praha 1 jako jediná
mezi ostatními v hlavním městě používá informační systém SAP, zatímco
veškeré ostatní městské části používají
systém Ginis. Ten je také na magistrátu.
„My samozřejmě musíme zajistit, aby
datová struktura našeho systému byla
kompatibilní s magistrátním systémem,
což má mnohá úskalí,“ vysvětluje Krejčí.
A existuje i další problém: přestože
stát prostřednictvím svých institucí před

FOTO JAROSLAV TATEK

V nelehkých podmínkách
vzniká Podrobný analytický přehled – účetní výkaz,
který musí Městská část
Praha 1 odevzdat pražskému magistrátu. Termín
odevzdání, 31. červenec,
se přitom rychle blíží.

Magistrát a radnice Prahy 1 mají odlišné informační systémy.

časem přislíbil zjednodušení této informační a účetní administrativy, opak je
pravdou. Samosprávy mají za povinnost
zpracování velmi rozsáhlého statistické-

ho výkazu. Ten musí obsahovat například i zcela nulové hodnoty, kdy obec
určitý druh transakce vůbec neuskutečnila.
► Tuto oblast má na starosti:

WWW.PRAHA1.CZ
► 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!

►

Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz
 finance, transparentní
radnice (on-line zakázky),
protikorupèní opatøení

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Cyklistická Tour de Kids

svoji letošní pouť zakončí na Václavském náměstí
V sobotu 14. července 2012 od 12.15
hodin se uskuteční závěrečný závod
dětské cyklistické Tour de Kids v letošní
sezoně. Malé účastníky přivítá Tomáš
Löbl jako moderátor i zpěvák a klaun
Čiko, který s dětmi kouzlí, hraje a vyrábí z balónků neuvěřitelné věci. V Praze v rámci programu se můžete těšit
na Marka Ebena, detektivní výtvarnou
dílnu Petra Morkese a především na
Dádu Patrasovou, která má pro děti
připravené hodinové vystoupení. Akce
se koná ve spolupráci s Městskou částí
Praha 1 a MHMP.
Závody nejsou pro profesionály, ale
pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet závodění
nebo se třeba jen přijít pobavit a strávit příjemné odpoledne ve společnosti
jiných závodníků.
Letos se závody uskuteční ve dvaceti
městech po celé republice.
Startovaly začátkem května na brněnském náměstí Svobody a končí
14. července na Václavském náměstí
v Praze. Mezitím po devět víkendů dětská tour navštíví centra měst, ale také
parky, lázeňský areál či Lipenskou přehradu. Celý kalendář naleznou zájemci
na oficiálních webových stránkách závodu www.tourdekids.cz.
Děti mohou závodit v pěti kategoriích
rozdělených podle věku.
Nejmladší holky a kluci (narození
v roce 2009 a později) pojedou trať
dlouhou 40 až 50 metrů většinou na
odstrkovadlech, ale mohou využít i tříkolky či šlapadla, zkrátka na čem se
jim dobře jezdí a co zvládnou. Na start
mohou jen děti narozené v roce 2001
a mladší. Trať je vždy přizpůsobena da► Tuto oblast má na starosti:

Polverini Karolina
karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj
høišť)

FOTO PETR NAŠIC
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Děti opět poměří síly v cyklistice.

nému náměstí a v žádném městě tak
není stejně dlouhá.
Závody začínají rozjížďkami a nejlepší z nich postupují do finále. V jedné
rozjížďce je maximálně osm dětí, aby
každé mělo stejné podmínky. Holky
i kluci startují samostatně, i vyhlašování je rozdělené. Organizátoři pro letošek připravili jednorázové čipy umístěné přímo na startovní čísla.
„Cílem akce je dětem ukázat a motivovat je do dalších sportů, třeba zůstanou i u cyklistiky a Tour de Kids bude
odrazovým můstek k profesionálním
závodům. Také se snažíme vysvětlit

bezpečnost na kole, proč je důležité
nosit cyklistické helmy, jak má vypadat správně vybavené kolo, jaké kolo
je vůbec vhodné pro děti a mnoho dalších zajímavostí, které se děti během
odpoledne mohou dozvědět na stánku
firmy Amulet, ale i na podiu v rámci programu,“ uvedla za organizátory Tour de
Kids Ivana Průchová. „Nesmíme zapomenout ani na doprovodný program,
který se letos výrazně rozšířil. Ve všech
městech pro děti zakouzlí klaun Čiko
a před vyhlašováním výsledků bude
pro děti za odměnu připravena i diskotéka s klaunem,“ doplnila Průchová.

Beseda o parašutistech
Občanské sdružení Publicum Commodum uspořádalo v Městské knihovně, ve
spolupráci s Městskou částí
Praha 1, vzdělávací besedu
určenou pro žáky základních
škol. Jejím tématem byly
atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha a události, jež po
něm následovaly. Součástí
zdařilé akce bylo promítání
českého filmu Atentát.
„Ze zájmu dětí, kterých
dorazilo kolem čtyř set, mám
velkou radost, stejně jako
z obsahu i formy akce. Chtěla
bych proto touto cestou poděkovat školám a pedagogům,

že přijali myšlenku besedy za
svou a ve spolupráci s námi
ji náležitě zpropagovali,“ prohlásila radní pro oblast školství Karolina Polverini.
„Mladým lidem je třeba
připomínat významné události našich dějin. Je to však
třeba vždy připravit citlivě
a tak, aby to oslovilo i generace, jež nezažily nacistickou
ani komunistickou diktaturu.
Beseda o atentátu provedeném českými parašutisty,
spojená s filmem, tyto nároky podle mého názoru velmi
dobře splnila,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký,
jenž na úvod akce v Městské

knihovně k žákům promluvil. „Parašutistům nebylo
o mnoho let více než vám.
Měli své sny, své lásky, těšili
se ze života. Přesto neváhali
opustit svou vlast, aby mohli v zahraničí bojovat za její
svobodu,“ řekl ve svém vystoupení mimo jiné starosta
a zdůraznil, že čeští vojáci
spáchali atentát na člověka,
který plánoval vyhlazení českého národa i všech evropských Židů.
Starosta také vyzdvihl
mezinárodní úlohu atentátu
na Heydricha: „Byl to jeden
z nejvýznamnějších momentů druhé světové války.“
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BEZPEČNOST

Pozor na peněženky!

Jak se bránit kapsářům?
Hlavně opatrností!
Turistická sezona je v plném proudu, hlavní město, a hlavně jeho centrum, se zaplnilo turisty z celého světa. Právě teď se ale zvyšuje počet kapesních krádeží.
Nejrizikovější jsou frekventovaná místa, kde je
tlačenice, a proto věnujte
v těchto místech zvýšenou
pozornost svému okolí.
Kapsáři vás mohou ohrozit
hlavně tam, kde se shlukuje
více lidí (tramvajové zastávky, nástupiště v metru). Pracují ve skupinách a dokáží
odpoutat vaši pozornost.
Zjistíte-li ihned, že jste byli
okradeni nebo že se vás někdo právě pokouší okrást,
hlasitě na sebe upozorněte!
Začněte křičet, že jste byli
okradeni, křikem upozorněte na osobu, která vás
okradla, nebo se pokusila
vás okrást. Jste-li napadeni
nebo okradeni, ohlaste událost nejbližšímu strážníkovi
nebo policistovi.

● Nenoste u sebe zbytečně
velkou hotovost.
● Platební karty a PIN ukládejte odděleně, nejlepší je
si PIN zapamatovat.
● Nenechávejte peněženku
na vrchu kabelky, nákupní
tašky či batohu, nenoste
ji v průhledných taškách
nebo kapsách zavazadel.
● Nikdy nenoste peněženku
nebo cennou věc v zadní
kapse u kalhot. Jedná se
jen o další příležitost, jak
o ni přijít.
● Nenechávejte kabelku
nebo peněženku bez dozoru, nesete-li zavazadla
a balíčky, mějte kabelku co
nejblíže k tělu s rukou na
zapínání. Méně tím zloděje
vyzýváte a navíc mu ztěžujete provedení krádeže.

● Kontrolujte uzavření svých
zavazadel.
Nejvhodnější
z hlediska bezpečnosti jsou
zavazadla se složitějším
způsobem uzavírání.
● Buďte ostražití, opouštíte-li
peněžní ústav nebo vybíráte-li z bankomatu. Zloději
často na své oběti čekají
právě zde.
● Nevystavujte zbytečně na
odiv větší finanční hotovost
či cenné věci.
● Noste peníze a doklady
odděleně. V případě okradení se tak vyhnete ztrátě
zcela všeho. Doporučujeme mít peníze v peněžence
a doklady jako občanský
průkaz, řidičský průkaz, klíče od bytu či auta mít uloženy na jiném místě, v jiném
pouzdře či kapse. OKV MP

► Tuto oblast má na starosti:

Solil Ivan, JUDr.
ivan.solil@praha1.cz
bezpeènost a prevence
kriminality, veøejný poøádek
a kontrola, civilní obrana
a ochrana obyvatelstva

KULTURA, SPORT

Mladí umělci
si mohou opět ochočit Múzy
Nový ročník čím dá oblíbenější soutěže pro mladé
umělce do 35 let vyhlásili
radní Prahy 1. Uzávěrka
pro odevzdání děl je středa 12. září 2012.
„Soutěž pro mladé umělce si klade za
cíl podpořit uměleckou činnost na území
Městské části Praha 1 a současně prezentovat a popularizovat Městskou část
Praha 1 mezi mladými umělci, jejich čtenáři či posluchači, a návštěvníky,“ uvedl
Pavol Škrak, radní pro oblast kultury.
Soutěž byla vyhlášena v těchto kategoriích: literárně dramatické umění; výtvarné
a užité umění v amatérské kategorii; výtvarné a užité umění v profesionální kategorii; fotografie a video; hudba.
Soutěž je určena pouze pro fyzické osoby. Účastník soutěže musí být občan EU
nebo musí být občan EU jeden z jeho
zákonných zástupců, v případě neplnoletého žadatele. Účastník soutěže nesmí
být v roce, kdy se do soutěže hlásí, mladší 15 let a starší 35 let. Účastník soutěže
může být v době realizace díla žákem či
studentem jakékoliv školy v ČR.
Ocenění pro každou kategorii (o výsledcích rozhoduje odborná porota):
1. místo – 50 000 Kč
2. místo – 30 000 Kč
3. místo – 20 000 Kč
Přihlášky s veškerými požadovanými
podklady lze předložit pouze osobně
► Tuto oblast má na starosti:

Škrak Pavol, Ing.
pavol.skrak@praha1.cz
kultura, obèanská
spoleènost, sport,
zahranièní vztahy

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Mladí umělci i letos přeberou cenu od toho nejpovolanějšího – radního pro kulturu Pavola Škraka.

(podání poštou není možné) do oddělení kultury Úřadu Městské části Praha 1,
Vodičkova 9, 115 68, Praha 1, a to pouze
v průběhu úředních hodin 9-12 a 13-18
hodin v pondělí a ve středu.

Veškeré informace, zásady a podmínky
soutěže, včetně požadovaných námětů
a přihlášky jsou k nalezení na internetových stránkách www.praha1.cz v sekci
„Kultura“.

Přihlaste se na letní kurzy!

Dva týdenní kurzy
připravila na léto
Pražská informační
služba.

života, jako je hudba, knihy, poutnictví, ale také jiné,
které ovlivňovaly život v Praze a potažmo i utvářely tvář
města.

Kurz Slunce nesvítí jen na
Orloj a katedrálu proběhne
od pondělí 16. července do
neděle 22. července. Je zaměřen na ty zájemce, kteří
již mají základní znalosti
o Praze a rádi by se blíže
seznámili s místy, jež tak
trochu zapadají ve stínu
známějších památek.
V jednotlivých blocích
bude vždy pozornost věnována jednomu z aspektů

Proměny Prahy

Další z připravovaných
kurzů nese název Proměny Prahy v průběhu doby
a uskuteční se v týdnu od
pondělí 6. srpna do neděle
12. srpna.
Intenzivní, ale zábavnou
formou se posluchači každý den seznámí s vývojem
samotného města, jeho dějinami a také uměleckými
památkami, které zformo-

valy tvář města do dnešní
podoby, a které do Prahy
právě v létě přijíždí obdivovat celý svět.
Je to ideální kurz pro
všechny zájemce, kteří chtějí využít letního volna k hlubšímu poznání a seznámení
se s městem, ve kterém žijí
a jež je jim domovem.
Kapacita kurzů je omezena na nejvýše 25 posluchačů. Účastníci za kurz zaplatí
2 590 Kč včetně vstupného
do objektů.
Bližší informace lze získat na e-mailové adrese
vlastiveda@pis.cz nebo telefonu 221 714 159.

DOPRAVA
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Tak konečně ta dlouho
očekávaná tramvaj

V závěru loňského roku
jsme uspořádali anketu občanů Městské části Praha 1
(a připojili se i někteří spoluobčané z jiných čtvrtí) zda si
přejí propojení Nového Města s Malou Stranou. Anketa
předčila moje očekávání
a vyzněla jednoznačně pro
takové řešení. Už v minulosti tramvajová linka číslo 8
ve výluce jezdila z náměstí
Republiky přes Klárov na
Pražský hrad a našimi spoluobčany, zejména těmi, kteří
bydlí nebo pracují na území
Městské části Praha 1, byla
tato sice krátkodobá, avšak
velmi žádaná a využívaná
změna, vítána. Po skončení výluky na Letné se však
tramvaj číslo 8 vrátila na svoji původní trať. Mnoho z vás
se obracelo na radnici i na
mne osobně při nejrůznějších formálních i neformálních setkáních s přáním obnovit tuto trasu třeba i jinou
tramvajovou linkou. Otázka
byla několikrát diskutována i v naší Dopravní komisi,
která je poradním orgánem
Rady Městské části Praha 1
a někteří z členů komise se
o toto řešení významně zasazovali.
Nyní se po řadě mých
jednání se společností ROPID podařilo naší Městské
části Praha 1 znovu takovou změnu prosadit, a tedy
tramvaj číslo 8 jede od Obchodního centra Palladium
ze zastávky Náměstí republiky přes zastávku Klárov
a Malostranská na zastávku

FOTO PETR NAŠIC

Konečně. Vážení spoluobčané,
sousedé, od začátku června
konečně jezdí
tramvajová linka
číslo 8 po nové
trase a propojuje
tak Nové Město,
Malou Stranu
a Pražský hrad.

Osmička konečně jezdí tak, jak si to dlouho přáli obyvatelé Prahy 1.

Hradčanská a dále na svoji
běžnou trasu. Nepodařilo se
vést tuto tramvajovou linku
do zastávky Pražský hrad,
ale myslím, že i zastávka
Hradčanská umožní, zejména návštěvníkům našeho
krásného města, krátkou
procházkou Píseckou branou kolem Belvederu – Letohrádku královny Anny dojít
po několika minutách k jedné z našich nejvýznamnějších památek, kterou je areál Pražského hradu. I když
znovuzavedení této tramvajové linky číslo 8 po nové
trase bude zpočátku ještě
souviset s výlukou na Letné,
v tomto případě však půjde
již o změnu trvalou, která
bude platná i po skončení
plánované výluky na Letné.
Toto ujištění a pochopení
pro potřeby našich spoluobčanů jsem dostal od vedení
společnosti ROPID a jejího
ředitele pověřeného řízením
společnosti pana Pavla Pro-

cházky a já pevně věřím, že
svůj slib splní. Jsem názoru,
že se podařilo opět jedno významné zlepšení v dopravní
obslužnosti, zejména Malé
Strany, které naši spoluobčané i návštěvníci našeho
krásného města jistě kladně
ocení.
Politická
reprezentace
Městské části Praha 1 si
určila za cíl, že vytvoří radnici přátelskou, otevřenou
a vstřícnou. Naše každodenní práce se týká výhradně vás občanů a spočívá
v projednávání a posuzování vašich námětů, podnětů,
připomínek i stížností. Jsem
velmi rád, když mohu splnit
očekávání jednotlivému spoluobčanovi (je samozřejmé,
že není možné vyhovět vždy,
všem a ve všem) a jsem
o to raději, když se mi podaří naplnit očekávání velké
skupiny spoluobčanů jako je
tomu v případě nové trasy
tramvajové linky číslo 8. Pak

nabývám pocitu, že práce
naší radnice má svůj význam
a smysl.
Jiří Veselý
radní pro dopravu
► Tuto oblast má na starosti:

Veselý Jiøí, Ing.
jiri.vesely@praha1.cz
doprava
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NÁZORY OPOZICE

Úplný příběh tramvajové linky č. 8
Radní pro dopravu Ing. Jiří Veselý s velkou slávou v televizi oznámil, že se radnici podařilo dohodnout o trvalé
změně trasy tramvajové linky číslo 8. Ta nově pojede
z náměstí Republiky do zastávky Malostranská a dále
na Hradčanskou. Zapomněl však dodat, že jde o déle
než dva roky starý návrh z dílny ODS. Dne 14.1.2010
poprvé s touto myšlenkou oslovuje Radu Prahy 1 pan
Vladimír Mařík. K návrhu na změnu trasy byl inspirován
dočasným dopravním opatřením, při němž byla linka č. 8
vedena přes Klárov a Mariánské hradby. Podle názoru
pana Maříka by změna vedla ke zlepšení dopravní obslužnosti na území Prahy 1. Rada tuto myšlenku přijala
jako významný podnět ke zlepšení spojení hromadnou
dopravou po území Prahy 1. Začala sáhodlouhá jednání.
Organizace ROPID, která určuje potřebnost vedení linek
hromadné dopravy, potřebám Prahy 1 dlouho nechtěla

rozumět. Proběhlo mnoho jednání, bylo vyměněno mnoho dopisů. V průběhu času se přihodil i humorný příběh.
My chtěli po ROPIDu změnu osmičky a místo toho, aniž
Praze 1 cokoli řekli, změnili trasu noční linky č. 56. Já
o voze ty o koze, dalo by se říci. Byli jsme přesvědčeni
o správnosti námi navrhovaného řešení. Pak přišli noví
úderníci a bylo potřeba prověřit, zda se náhodou za
návrhem ODS neskrývá něco nekalého. Nová radnice se
proto rozhodla uspořádat anketu mezi občany. Anketa
dopadla dle našeho očekávání. Sto procent oslovených
se vyjádřilo „ANO“. Radnice tak mohla přestat brzdit
a linka č.8 může vyjet na novou trasu. Děkujeme, že jste
svými názory podpořili naši myšlenku. Výsledkem je
snazší cestování pro všechny.
Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS

Výplatu 70 milionů Pawlowskému považuji za krádež za bílého dne, říká Klasnová
V červnu zastupitelé TOP 09, ČSSD
a ODS odmítli zrušit výplatu více než
70 milionů korun firmě Immovision.
„Doufám, že výsledky policejního šetření v této věci ještě mohou toto nepochopitelné jednání zastupitelstva
změnit,“ uvedla Kateřina Klasnová.
Immovision Sebastiana Pawlowského neplnila nájemní smlouvu
na objekt U Lužického semináře 42,
navíc neplatila řádně nájemné. Podle
právní analýzy, kterou si objednala

zastupitelka VV Kateřina Klasnová,
je toto důvodem k jednostrannému
vypovězení smlouvy. Přesto ČSSD,
TOP 09 a ODS potvrdily své březnové
rozhodnutí, díky němuž Pawlowski
dostal přes 71 milionů korun za to,
že smlouva byla zrušena. Z původní
částky 78, 9 milionů přitom bylo
odečteno 7, 6 milionu korun, které
Immovision městské části dlužila.
„Dodnes není patrné, zda odsouhlasená částka byla za odstoupení od
smlouvy, za ušlý zisk či za zhodno-

cení objektu, každopádně v diskusi
zaznělo, že peníze již byly vyplaceny!“
řekla Klasnová. Právě ona požadovala zrušení březnového rozhodnutí
a odvolání starosty Oldřicha Lomeckého. Ani v jednom z bodů neuspěla.
„Jedinou nadějí pro všechny obyvatele Prahy 1, na jejichž úkor městská
část peníze vyplatila, zůstává policejní vyšetřování celé věci,“ doufá
zastupitelka VV. „Výplatu, navíc bez
rozpočtové změny, vnímám jako krádež za bílého dne,“ dodala Klasnová.

Stanovisko Strany zelených
V médiích se objevila zpráva, že v červenci začne dlouho
odkládaná stavba COPA Centra na Národní třídě. Zničenou
plochu v okolí stanice metra doplní ukončení provozu metra, centrem města se budou proplétat tisíce nákladních aut
s materiálem. Hotová stavba pak zastíní ulice, převýší okolní zástavbu a přivede do centra další auta, která budou što-

sována v podzemních garážích. Radnice MČ Praha 1 nám
všem dlouží odpověď na otázku, co dělala a dělá proto, aby
nás co nejvíce ochránila před dopady tohoto neštěstí.
Filip Pospíšil,
Zastupitel zvolených na kandidátce Strany zelených

▼ INZERCE
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VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU –
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – PŘIPRAVIL
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EMAILOVÁ ADRESA:

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

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA ADRESU: ÚŘAD MČ PRAHA 1,
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, VODIČKOVA 18, 115 68 PRAHA 1
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Radnice se mění v moderní úřad

„Dvouletý projekt skončí letos na
konci září. Již dnes se ale dají vysledovat změny k lepšímu, které přináší – po
personálním auditu byl vytvořen nový
organizační řád, proběhla série příslušných školení a byly spuštěny odborné
kurzy, které učí úředníky plně profesionální postupy. Díky tomu významně
vzrůstá kvalita každodenního servisu
radnice občanům,“ vyjmenovává hlavní aktivity a přínosy projektu Petra Zářecká, koordinátorka projektů EU.
Důležitým prvkem v další profesionalizaci radnice byla také aktualizace
personálního řádu. Právě ten přesně
určuje, jaké má každý z 350 zaměstnanců povinnosti, ale i práva.
Zmíněné kurzy, které zajišťují průběžné vzdělávání úředníků, jsou moderní – e-learningové a v současné
době je jich osm (učí například práci se
spisovou službou apod.).
„V rámci projektu probíhala veřejná
výběrová řízení a v nich byla nabídková cena jednou z hlavních kritérií hodnocení dodavatelů. Takže se dokonce
podařilo proti plánu z roku 2010 ušetřit
finanční prostředky,“ dodává Zářecká.

FOTO PETR NAŠIC

Nepředimenzovaná, přátelská a přitom odborně
zdatná radnice je cílem
snah současného vedení
Městské části Praha 1.
Dalším krokem na této
cestě je projekt, který
vzdělává úředníky a zlepšuje chod úřadu. Větší
část nákladů platí Evropská unie.

Na radnici mají pracovat příjemní profesionálové.

Název projektu:

„Zefektivnění řízení lidských zdrojů
v úřadu městské části Praha 1“
Projekt č.:
CZ.1.04/4.1.01/57.00027
Poskytovatel dotace: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
v rámci oblasti podpory Posilování institucionální
kapacity a efektivnosti veřejné správy
Délka projektu:
od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012
Finance:
celkem 7 494 713 Kč, z toho 15 %
financuje MČP1 z vlastních zdrojů (tj. 1 124 207 Kč)
Podporujeme vasi budoucnost
www.esfcr.cz

NICM – tady informujeme, tady se realizujete
Hledáte informace z oblasti práce,
studia, volného času anebo třeba cestování? Ne každý si přeci může být
právníkem, koordinátorem a poradcem. Odpovědi na vaše otázky najdete
na našem webu www.nicm.cz.
Pokud budete mít nějaký konkrétní
dotaz, pošlete nám jej mailem a my
obratem odpovíme.
● Potřebujete se na chvíli připojit
k internetu, protože čekáte důležitý e-mail, ale notebook je vybytý a telefon
nemá wifi? Zastavte se v centru Prahy na náměstí Republiky a navštivte
NICM, kde je k dispozici nejen internet, ale v případě potřeby i tiskárna
a kopírka.

● Ještě studujete, ale vaše ISIC karta
zrovna propadla, a tak jste si v kině
museli koupit nezlevněnou vstupenku a nechcete to akceptovat znovu?
V NICM vám vystavíme novou ISIC
kartu na počkání. Stačí donést potvrzení o studiu, tři sta korun na uhrazení poplatku a vyplněný formulář s fotkou. Samozřejmě vystavujeme také
karty ITIC a ALIVE.
● Potřebujete sestříhat krátký film
a hudbu nebo vytvořit kvalitní prezentaci, ale nevlastníte potřebnou
techniku a nevíte si rady s funkcemi
programu? Obraťte se na nás, v NICM
máme plně vybavenou střižnu zvuku
i videa Studio MIXÉR, kde vám v pří-

padě potřeby pomůže vyškolený profesionál.
● Fotografujete, kreslíte nebo se realizujete jiným uměleckým způsobem
a nemůžete sehnat prostory pro uspořádání výstavy? V NICM lze díla prezentovat bezplatně – zajistíme zde
expozici vašich výtvorů.
● Mezi další služby patří například
prodej přihlášek na střední, vyšší odborné a vysoké školy, vedení inzertní
nástěnky, aplikace testů COMDI…

Otevírací doba:

Pondělí: Čtvrtek 11.00–17.00
Pátek: 11.00–16.00

SERVIS

Nové vysavače
a pohotovostní linka



VOLEJTE
723 743 839

FOTO PETR NAŠIC (2)
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Natolik zatížená lokalita, jakou Praha 1 bezesporu je, potřebuje opravdu kvalitní úklid.

Jedním z nejpalčivějších
problémů Prahy 1 jsou nedostatky v čistotě ulic a především pak chodníků. Ty velmi
často bývají kvůli několika
neohleduplným majitelům
psů znečištěny psími exkrementy. Městská část Praha 1
každoročně vydává na boj
s psími exkrementy přes
13 milionů korun. To samo
o sobě ale nestačí. Snahou radnice Prahy 1 proto
je v maximální možné míře
zlepšovat kvalitu úklidových
služeb prostřednictvím tlaku
na společnosti, které Prahu 1
uklízejí. „Nechceme aby se
uklízelo, chceme, aby bylo
uklizeno,“ říká Daniel Hodek,
zástupce starosty Praha 1,
který je za oblast čistoty životního prostředí zodpovědný a dodává: „Jsem velmi
spokojen, že se nám podařilo přimět společnost CDV
služby k nákupu dvou nových strojů, které jsou svým
zaměřením speciálně určeny
pro sběr psích exkrementů.“
Nové stroje, od kterých si

Praha 1 slibuje efektivnější
sběr všeho drobného nepořádku a hlavně psích exkrementů, mají dostatečný
výkon pro plánovaný sběr
odpadků. Přesto jsou menší
a lehčí, než dosavadní pojezdové vysavače a jsou tak
úzkých ulic Prahy 1 ideálním
řešením. Společnost CDV
služby za každý zaplatila
50 000 Kč.
Dalším nástrojem v boji
proti špíně a nepořádku
v ulicích Prahy 1 je pohotovostní linka úklidu 723 743
839, na kterou je možno
veškeré problémy, které se
týkají úklidu a čistoty města,
denně od 06.30 do 17.00
hlásit. „Pokud o nepořádku
víme, můžeme ho okamžitě odstranit. Stačí jen vytočit číslo, nahlásit adresu
a popsat problém. Do dvou
hodin se na místo dostaví
úklidová četa, která nedostatky v čistotě ulic ihned
odstraní,“ popsal princip
fungování úklidové pohotovosti Daniel Hodek.

Úklid Praha 1 v číslech

● Vynaložené finanční prostředky za rok: 13.mil.;
● Denně odstraněno z ulic Prahy 1: až 60 kg psích
exkrementů;
● Počet stanovišť s pytlíky na psí exkrementy: 378;
● Počet vozů nasazovaných při každodenním úklidu: 5;
● Počet nových vysavačů na psí exkrementy: 2;
● Cena jednoho vysavače: 50 000 Kč.

SERVIS
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Školy se přes prázdniny
obléknou do nového

„Chceme volno dětí využít k nutným
opravám a investicím, aby se žáci i učitelé cítili po prázdninách ve školách
ještě lépe,“ vysvětlila radní pro oblast
školství Karolina Polverini.
A tak třeba školní jídelnu ve Vojtěšské čeká oprava zdi a obdobné to bude
s terasou nad MŠ Letenská, která bude
mít novou izolaci a opravené klempířské prvky. MŠ Řásnovka se zase bude
moci pochlubit rozšířenou jídelnou.
Základní škola na Uhelném trhu získá pro své dětské hřiště nový povrch,
opravou projdou jeho okolní prostory
a obvodové zdivo a rovněž sedmdesát
oken v budově školy. ZŠ nám. Curieových zase hlásí opravu školního dvora
a jeho doplnění o herní prvky. V MŠ Revoluční se rekonstrukce rozjely už před

FOTO PETR NAŠIC

Také o letošních letních
prázdninách se bude
v řadě škol zřizovaných
Městskou částí Praha 1
opakovat už známý scénář:
naposledy zazvoní, děti
se rozjedou na prázdniny
a místo nich přijdou do
tříd, chodeb, jídelen a dalších prostorů řemeslníci.

Prázdniny jsou časem rekonstrukcí.

koncem školního roku. A není divu,
protože toho stavbaři musejí stihnout
opravdu dost: obnovu střešních plášťů,
včetně opravy krovu, klempířských prvků, komínových těles a střešních balustrád, ale rovněž opravu uliční i dvor-

ní fasády a výměnu špaletových oken.
Na zvýšení komfortu výuky se mohou
těšit i v Malostranské základní škole,
jejíž obě budovy v Josefské a Karmelitské dostanou do podkrovních prostorů
novou klimatizaci.
▼ INZERCE
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Mezinárodní turnaj se vydařil
Krásné prostředí sportovního areálu
ERZET v pražské Hostivaři hostilo 21.
a 22. června 1. ročník mezinárodního
fotbalového turnaje žáků O pohár starosty Městské části Praha 1. „Turnaj
podpořil myšlenku přátelství a spolupráce mezi partnerskými městy a regiony a mezi jejich obyvateli,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který od
účastníků obdržel medaili za podporu
konání turnaje.
Toho se zúčastnila mužstva reprezentující partnerská města a regiony
– Bamberg, Bratislavu-Staré Město,
Budapest-Budávar, Jesenicko a izraelský Rosh-Ha´ayin, která doplnily týmy
z Prahy 1 – Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1 „A“ a Praha 1 „B“. Mimo
soutěž se zúčastnilo mužstvo z italské
Monzy, města, které patřilo mezi nejvíce postižené nedávným zemětřesením.
Mladí italští fotbalisté obdrželi kromě
potlesku i Cenu fair play.
Zápasy konané v příjemném prostředí měly velmi dobrou úroveň, stejně jako celé organizační zabezpečení.
„Vše nám usnadnily výborná spolupráce s vedoucími jednotlivých týmů
i vysoká disciplinovanost fotbalistů,“
vysvětlil skromně Jindřich Nejezchleba
z Úřadu MČ Praha 1 a dodal, že všichni
účastníci byli s turnajem spokojeni a už
se těší na další ročník.
Nejlepším týmem turnaje se zcela
po zásluze stala reprezentace města Rosh-Ha´ayin, jejíž sportovci byli
opravdu nejlepší. Z jejich týmu pak byl
i nejlepší střelec turnaje – Tal Mishan.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Samuel Benický z Bratislavy.

FOTO PETR NAŠIC (2)
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Turnaj měl vysokou sportovní i organizační úroveň.

„Mám velkou radost, že se turnaj
vydařil a že se mladým sportovcům
líbil,“ prohlásil při slavnostním vyhlášení výsledků člen Rady Městské
části Praha 1 Pavol Škrak, který pak
v závěrečném projevu požádal přátele z partnerských měst a regionů, aby
vyřídili pozdravy od Prahy 1, určené
jejich kamarádům, spolužákům a rodinám.

Letní taneční
odpoledne

pro starší a pokročilé
Starší občané Prahy 1 dostali od radnice další dárek.
Tentokrát se jedná o nedělní
taneční odpoledne na Petřínských terasách, která pro ně
bezplatně organizuje Městská
část Praha 1. Výborná kapela
DD Combo Oldřicha Doležala,
pestrý program a překrásný
výhled na celou Prahu – to vše
zve na další neděli.
„Kdo má rád příjemně strávené odpoledne, hudbu a tanec, přijde si určitě na své a je
srdečně zván“ řekl radní Prahy 1 Pavol Škrak a dodal, že
už teď pořadatelé přemýšlejí
o dalších vylepšeních. Budou
mezi ně patřit například setká-

ní s Richardem Adamem, Jiřím
Helekalem, ale také různé zajímavé soutěže. Taneční odpoledne se konají každou neděli
(po celé léto) od 15 hodin na
Petřínských terasách, Seminářská zahrada 393, Praha 1,
Malá Strana. Na návštěvníky
čekají na centrum příznivé ceny
piva, speciální menu a hlavně
populární melodie pro dříve narozené i ty mladší. A není třeba
se bát mimořádných nároků
na taneční umění: jak jsme
se sami přesvědčili, některé
taneční páry sice v sobě nezapřely dlouholetou zkušenost,
u jiných ale naopak bylo vidět,
že až tak často netančí.

Výsledky:

1. místo: Rosh-Ha´ayin (Izrael),
2. místo: Budapest-Budávar (Maďarsko),
3. místo: Bamberg (Německo),
4. místo: Bratislava-Staré Město
(Slovensko),
5. místo: Gymnázium prof. Jana Patočky,
6. místo: Praha 1 „A“,
7. místo: Praha 1 „B“,
8. místo: Jesenicko - Mikulovice.

V Tyršově domě

se opět plavalo s Jedničkou
Plavání s Jedničkou se již
stalo tradicí a našlo si mezi
občany MČ Praha 1 své příznivce. Plavalo se v sobotu 9.
června 2012 v sedmi disciplinách dětí, děvčat, chlapců,
žen a mužů. Nejlepší samozřejmě obdrželi Pohár starosty MČ Praha 1, diplomy a nejmenší čokoládové medaile.
Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali v kategorii
nejmenších: Alžběta Pěnkavová časem 0:49,2, Šimon
Novotný 0:26,4, v dívkách
Krristýna Dušková 0:25,0
a mezi chlapci Kryštof Jelínek 0:31,1 (všichni 25 m).
Na vzdálenost 50 m dominoval Miroslav Kadlec časem
0:58,1. Na vzdálenost 100 m
dosáhl absolutně nejlepšího

výsledku dne Vojtěch Kovařovic, časem 1:23,9. Mezi
mladšími ženami zvítězila
zcela přesvědčivě Kateřina
Kohoutová časem 1:26,0
a v mladších mužích zvítězil
Oliver Kocura časem 1:28,5.
Starším ženám vévodila
Kateřina Kloučková časem
2:34,2 a mužům Vilém Marenčák časem 1:39,4. V kategorii nad 50 let zaslouží
absolutorium vítězka Anna
Maria Kolářová s vynikajícím
časem 2:19,6 a v mužích
Aleš Frel s časem 1:33,8.
Dosažené časy potvrzují,
že závody měly výbornou úroveň a vesměs se sešli velmi
zdatní plavci. Určitě v dalších
kláních se máme opět na co
těšit.
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Pražské věže jsou připraveny
na hlavní turistickou sezonu
Jako každý rok čeká Prahu nápor turistů ze
všech koutů světa, ale i z České republiky.
Jak se na ně připravily Pražské věže? To je
otázka pro jejich ředitele Jiřího Lopatu.

Turisté i Pražané velice
oceňují přístup zaměstnanců. Jejich vstřícnost,
profesionalitu, ale i jazykovou vybavenost. Je to
obtížné najít kvalifikovaný personál?
Najít kvalifikovaný personál je poměrně složité. Při
výběru musí uchazeč nejen
předvést své komunikační
schopnosti a jazykovou vybavenost, ale musí si především sám zvážit, zda si na
práci na Pražských věžích
troufá. Jde mimo jiné o to,
že zaměstnanci pracují na
věžích i v zimě, kdy se teplota uvnitř věží pohybuje kolem bodu mrazu, součástí
práce je i odklízení sněhu
z ochozu věží a nebo naopak v létě snášet v historickém kostýmu i 30ti stupňová horka. Není to opravdu
práce pro každého. Při této
příležitosti musím ovšem
pochválit ty, kteří si práci
na Pražských věžích zvolili.
Svou práci vykonávají skvěle a to i v extrémních povětr-

nostních podmínkách. Svou
prací prokazují, že na Pražských věžích nepracují jen
pro peníze, ale jejich motivací je také zájem o historii
a hrdost na naše kulturní
dědictví.
Do Prahy se po staletích
vrátili trubači, kteří patřili historicky na pražské
věže. I to je zajímavá kulisa, kterou turisté oceňují,
a to i potleskem.
Máte pravdu – a za to
jsme velice rádi. Po převzetí
správy Pražských věží jsme
zavedli novou tradici troubení z ochozů věží. Symbolicky jsme tím navázali na
tradici
trubačů-hlásných,
kteří v dřívějších dobách na
věžích fungovali především
jako požární a bezpečnostní
hlídky a hlídali města před
napadením a před požáry.
My jsme se pokusili dát tomuto troubení ještě jeden,
tak trochu symbolický, rozměr. Při výběru skladby,
kterou budou trubači troubit jsme se po zkoušeních
různých znělek navazujících
na historické tradice, přistoupili k tomu, že jsme pro
trubače vybrali nadčasovou
skladbu, která je skutečně
ryze českou – jde o skladbu
Nebeští kavalérové od autora rytíře Adama Václava
Michny z Otradovic. I za to
se nám dostalo uznání od
českých posluchačů, že ve
směru k zahraničním návštěvníkům reprezentujeme
českou tradici.
O které památky je v létě
nejvíce zájem?
Každoročně je v letním
období největší zájem o Staroměstskou radnici a Petřínskou rozhlednu.
Součástí vaší péče o památky jsou také rekonstrukce.
Pozorovatelna
StB ve věži kostela sv.
Mikuláše na Malé Straně,

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Je nutné po zimním provozu, kdy na památky zavítá
méně turistů, najmout na
práci více lidí?
To je samozřejmě nezbytné. Po zimě, kdy návštěvnost věží není tak vysoká,
přijímáme před začátkem
letní sezony další brigádníky na hlavní sezonu, abychom na všech památkách
posílili stavy personálu tak,
aby bylo postaráno nejen
o bezpečnost návštěvníků,
ale v neposlední řadě také
o bezpečnost památek samotných, neboť i mezi návštěvníky věží se vyskytují
jedinci, kteří jsou puzeni
neodbytnou touhou zanechat po sobě na každém navštíveném místě „vizitku“.
Velice nás těší, že se k nám
každým rokem část brigádníků vrací – je tedy vidět, že
se jim práce na Pražských
věžích líbí.

Jiří Lopata připravil věže na letní sezonu.

sklepení
Staroměstské
mostecké věže a poslední
je rekonstrukce krovů na
Staroměstské mostecké
věži, o kterých nevěděli
ani památkáři, že se nám
dochovaly ze 14 století.
Proč investujete miliony
korun do památek?
My jsme připravenost investovat do rozvoje námi
spravovaných památek deklarovali již při výběrovém řízení. A svůj slib, že část prostředků získaných provozem
věží budeme do věží vracet
jsme myslím také splnili. Nelze říci, že by Hlavní město
Praha, nebo Pražská informační služba, do Pražských
věží žádné prostředky neinvestovali. Ale prostředky,
které mají k dispozici z rozpočtu, stačí stěží na zajištění
oprav, které jsou vynuceny
stárnutím objektů a působením povětrnostních vlivů.
A investovat do památek
něco navíc, ve smyslu zpřístupnění uzavřených prostor,
zajištění průzkumu dosud
neprozkoumaných
lokalit
apod., na to tyto prostředky
rozhodně nestačí. Pro nás
je to samozřejmě cesta, jak
jednotlivé objekty zatraktiv-

nit pro návštěvníky a ukázat jim něco, co jinde vidět
nemohou. Také proto vznikly
tyto projekty – v případě pozorovatelny StB se zdaleka
nejedná o jedinou takovouto
pozorovatelnu v Praze, ale
tato jediná byla díky naší
investici zpřístupněna veřejnosti. Suterén Staroměstské
mostecké věže byl naopak
výzvou, jak se vypořádat
s dědictvím nedávné minulosti. Toto unikátní sklepení
v prvním pilíři Karlova mostu
bylo znehodnoceno novodobou vestavbou, vykopáním
jímky a vestavbou toalet. My
jsme tento unikátní prostor
zrestaurovali a zpřístupnili.
Další etapou byly krovy Staroměstské mostecké věže.
Historici a památkáři měli
vesměs za to, že většina krovu byla zničena při obléhání
Starého Města Švédy. My
jsme zainvestovali do průzkumu krovů, který překvapivě prokázal, že převážná
většina krovu je dochována
v původní podobě ze 14.
století. Dnes po rekonstrukci nabízíme prohlídku tohoto
prostoru návštěvníkům, aniž
bychom změnili výši vstupného.
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Shakespeare se vrací
Drama Richard III.
s Jiřím Langmajerem
v titulní roli připravil
festival Letní shakespearovské slavnosti
jako svou hlavní novinku. Festival letos probíhá od 26. června do
7. září v Praze a dalších
městech.
Na programu je celkem deset Shakespearových her, naplánováno je 157
představení. Generálním partnerem
festivalu je už třináctým rokem finanční skupina PPF. Vstupenky prodává síť
Ticketportal.
Pořadatelem slavností je opět AGENTURA SCHOK. Slavnosti spolupořádá
Hlavní město Praha, Městská část
Praha 1 a Správa Pražského hradu.
Osobní záštitu nad festivalem převzala
i v tomto roce první dáma České republiky Livia Klausová.

Dorazí hlavní bídák

Napínavý příběh Richarda, největšího ze všech Shakespearových bídáků,
uvidíme na domovské scéně festivalu
poprvé. Titulní roli zkaženého, drzého,
ale i výjimečně obratného a šarmantního vévody z Glostru bude hrát Jiří Langmajer. Režisérem a autorem úpravy je
zkušený slovenský divadelník Martin
Huba, který už pro festival nastudoval
hry Král Lear a Romeo a Julie.
„Na Richardovi III. je pro mě inspirující hlavně spolupráce s Martinem
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V Richardovi III. excelují Jiří Langmajer a Klára Issová.

Hubou, u kterého obdivuju jeho neutuchající entuziasmus, poctivost a upřímnost, se kterými k práci přistupuje,“
říká Jiří Langmajer. Zdůrazňuje také,
že ještě před zahájením první čtené
zkoušky mu režisér věnoval desítky hodin času, aby s ním celou hru i jeho roli
podrobně připravil. Svůj text se pak Jiří
Langmajer učil v autě během mnoha
cest mezi Prahou a Bratislavou, kde
s Hubou současně zkoušeli Čechovova
Racka. „V posledních měsících jsem
takhle najezdil přes 4000 km a díky
Richardovi, kterého jsem si za volantem předříkával, mi ty nekonečné jízdy
mnohem líp utíkaly. Řítil jsem se po
D1 a zároveň jsem byl v londýnském
Toweru jako Richard III., vévoda z Glostru,“ říká Jiří Langmajer.
Vedle Jiřího Langmajera, který na

slavnostech zazářil už jako princ Hamlet, uvidíme i další zajímavé herce a herečky. Richardem ďábelsky sváděnou
Lady Annu bude hrát Klára Issová, která s Jiřím Langmajerem tvoří sehranou
dvojici – na různých jevištích už spolu
vystupují deset let.
V roli lorda Buckinghama, Richardova tragického spojence, uvidíme Karla
Dobrého. Richardova královského bratra Edwarda hraje Marek Ronec, zrazeného bratra Clarence ztvární Kamil
Halbich, Richardovu matku, Vévodkyni
z Yorku hraje Radka Fidlerová, královnu Markétu ztělesní Eva Salzmannová,
královnu Alžbětu hraje Simona Postlerová, jako Catesby se představí Marek
Taclík.
Podrobný program naleznete na
www.shakespeare.cz

Rallye se chce nechat zapsat do knihy rekordů
Pěknou podívanou připravilo na dny 13. až 16. července občanské sdružení
Kreus, které pořádá Rallye
Kampa Petřín. Akce je volným pokračováním animačního maratonu – jde
o non-stop loutkový animační workshop, během
něhož se odehraje a nasnímá nevídaný dramatický automobilový závod do
vrchu.
Rallye je určena všem
nadšencům a (nejen) umělcům, kteří si sami vytvoří
svá závodní auta (velikosti
do 60 cm) a jejichž snahou

bude své vozidlo a nakonec
i sám sebe zdárně dopravit
do cíle. Výsledkem bude jedinečný krátký animovaný
film zachycující drama a výdrž závodníků v kulisách
Pražského hradu a Petřína.
Akce aspiruje na zapsání
do Světové knihy rekordů
jako „Nejdelší animace“ ve
smyslu délky trasy a navazuje na loňský velmi úspěšný „Animační maraton aneb
únava materiálu“, který
se odehrál na náplavce
pod Rašínovým nábřežím,
a jenž je čerstvým vítězem
v kategorii Kuriozita roku

v soutěži Rekordman roku
2011, pořádané Agenturou
Dobrý den. Michal Kubíček,
Pavel Soukup a Jan Štencl
z umělecké skupiny Kreus
dokázali po dobu 42 hodin
animovat tři loutky v běhu
a zdolat tak skutečný maraton. Tento úspěch se pokusí
letos zopakovat, ne-li překonat, tentokrát na čtyřech
kolech.
Cílem této akce, stejně
jako dalších projektů sdružení Kreus působícího v Praze,
je podpora a rozvoj kultury
českého animovaného filmu, který má ve světě velkou

a zde ne příliš doceněnou
tradici, přiblížení postupů
a tvorby loutkové animace
všem – jak zájemcům z řad
uměleckých, tak občanům
a obyvatelům Prahy všech
věků, kolemjdoucím, návštěvníkům, a to vše v prostředí tak exkluzivním a jedinečném, jakým je vrch Petřín
a kulisy Pražského hradu.
Dosažením stanoveného
rekordu získá český animovaný film opět o trochu
více zasloužené pozornosti
a hlavní město Praha další
nebývalou a originální vizitku. Více na www.kreus.cz.

LÉTO

Vydejte se za poznáním
při vlastivědné vycházce!
Zajímavé vlastivědné
vycházky po Praze 1 připravila na léto Pražská
informační služba:
14. TAJEMSTVÍ PRAŽSKÝCH
ZAHRAD (pro děti)

července

Akce pro děti. Prázdninová romantika volá, a tak vás zveme na putování za pražskými tajemstvími, která se ukrývají v zákoutích pražských
zahrad. Kde byla objevena zázračná
pražská mumie? Jak naši předkové
měřili čas? Kde byla zkoumána mandragora? A z nešťastné lásky zabita
dívka Brigita? Rádi bychom se z Vojanových sadů do Královské zahrady
svezli historickou tramvají! Vhodné
pro děti od šesti let (v doprovodu
dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob.
Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 14.30 za
branou do Vojanových sadů (U Lužického semináře, Praha 1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč + jízdné 35/20
Kč (přejezd tramvají ze zastávky „Malostranská“ do zastávky „Královský
letohrádek“). Markéta Gausová Zörnerová, Pavla Lešovská

15. KLAUSOVÁ A STARONOčervence VÁ SYNAGOGA

Vydejte se poznat další ze
synagog bývalého pražského ghetta!
Navštívíme i tu nejznámější z nich
– pověstmi opředenou Staronovou
synagogu. Uslyšíte nejen ony známé
legendy, ale dozvíte se především
o skutečných událostech, které jsou
s touto svatyní spojovány, a které
k nám mluví z hlubin staletí. Po návštěvě této mimořádně cenné budovy
ze 13. století vstoupíte do synagogy
Klausové, kde budete moci nejen obdivovat barokní židovskou architekturu, ale také se dozvíte, co to jsou
„klausy“ a prohlédnete si exponáty
umístěné na výstavě věnované židovským svátkům. POZOR! – omezený
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce ve 14.00 před vchodem
do Klausové synagogy (ul. U Starého
hřbitova, Praha 1, Josefov). Cena
100/70 Kč + jednotné snížené vstupné 75 Kč. Ing. Bohumil Kocourek

22. PRAHA SECESNÍ

července

Pocit ošklivosti z pronikajícího průmyslového braku, který

zaplavil Evropu 2. poloviny 19. století dal vzniknout stylu, jenž je u nás
označován jako secese. Blíže se seznámíme s pražskou secesní architekturou, která přizdobila tvář hlavního města. Od Obecního domu Starým
Městem a zpět. Začátek akce v 9.00
před Prašnou bránou na náměstí Republiky. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jana
Jebavá

3.

srpna

PO STOPÁCH CTIHODNÉ
MARIE ELEKTY

Vypravte se s námi po stopách
řádu karmelitek, cestou, kudy kráčely
v roce 1656 pod vedením ctihodné
Marie Elekty až k místu založení řádového kláštera. Čekají nás zastavení
u kostela sv. Josefa, ve Vojanových sadech a nakonec návštěva kostela sv.
Benedikta na Hradčanech. Začátek
akce ve 14.30 před vchodem do kostela Panny Marie Vítězné (ul. Karmelitská 9, Praha 1). (přejezd tramvají ze
zastávky „Malostranská“ na zastávku
„Pohořelec“.) Cena 100/70 Kč. Markéta Gausová Zörnerová

4.

srpna

VALDŠTEJNSKÁ
ZAHRADA

Vycházka za krásami raně barokní zahrady, která byla budována
současně s palácem pro Albrechta
z Valdštejna. Povíme si, kde se dnes
nacházejí originály soch od velkého
umělce Adriena de Vriese. Pokud nám
provoz zahrady Strakovy akademie
dovolí, půjdeme do zahrady navržené Františkem Thomayerem, která
původně patřila studentské koleji pro
nemajetné syny českých šlechtických
rodin. Začátek akce v 10.00 v atriu
stanice metra A „Malostranská“. Cena
100/70 Kč. Monika Koblihová

se datuje rokem 1693. Zahrada přiléhá k rozlehlému Černínskému paláci a kromě zašlé slávy rodu Černínů
pamatuje také pobyt francouzského
okupačního vojska či proměnu paláce v kasárna. Do dnešní pseudobarokní podoby byla přetvořena za první
republiky arch. Pavlem Janákem. Začátek akce ve 14.00 před vchodem
do Lorety na Loretánském náměstí,
Praha 1, Hradčany. Cena 100/70 Kč.
Milada Racková

13. ZLATÁ ULIČKA

Na sklonku 16. století dává
císař Rudolf II. svolení k vystavění drobných obydlí pro hradní
střelce při severním hradním opevnění. Dnes tyto pitoreskní domečky
známe jako Zlatou uličku. Bývá spojována s alchymisty a zlatníky. Kdo
jí ale obýval doopravdy a jaké osudy
jsou vepsány do jejích zdí? Začátek
akce v 18.00 u kašny před bazilikou
sv. Jiří na Pražském hradě. (Vycházka
nezahrnuje prohlídku instalovaných
expozic v jednotlivých objektech Zlaté uličky). Cena 100/70 Kč. Milada
Racková
srpna

24. ANGLICKÉ ZAHRADNÍ
MĚSTO NA HRADČANsrpna
SKÝCH BAŠTÁCH

Vedle Bílkovy vily v oblasti bývalých
barokních bastionů byly v období
před první světovou válkou postaveny
i jiné pozoruhodné stavby. Zastavíme
se u kubistické dvojvily podle návrhu
J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara a dalších. Začátek
akce v 16.30 na zastávce tram. č. 18,
20 „Chotkovy sady“. Cena 100/70
Kč. PhDr. Jarmila Škochová

26. ZA UMĚLCI NA KAMPU

11. PRAHA A OSKAR
KOKOSCHKA
srpna

Filmový a divadelní herec,
dramatik, filmový scénárista,
spisovatel - Werich Jan. Překladatel,
básník, autor intelektuálně náročné
poezie – Holan Vladimír. Výtvarník,
ilustrátor, sochař, scénárista, zakladatel českého animovaného filmu –
Trnka Jiří. Velikány našeho českého
společenského a kulturního prostředí spojovalo jedno místo, Kampa,
které jim snad bylo i inspirací. Začátek akce ve 14.00 před Lichtenštejnským palácem na Kampě, Malá
Strana. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jana
Jebavá

12. ČERNÍNSKÁ ZAHRADA

Kompletní program vycházek najdete na internetových stránkách
www.pis.cz!

Vycházka zaměřená na osobnost výjimečného rakouského umělce:
malíře, ilustrátora, grafika, spisovatele a autora divadelních her v jedné
osobě. Oskar Kokoschka, jehož kořeny vycházejí z pražské zlatnické rodiny a kterého velmi inspirovala secese
a dílo jeho učitele Gustava Klimta,
namaloval několik pohledů na Prahu,
které si během vycházky představíme.
Začátek akce v 9.00 před budovou
Národního divadla na Národní třídě.
Cena 100/70 Kč PhDr. Jana Jebavá
srpna

Mimořádná příležitost k návštěvě zahrady, jejíž založení

srpna
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Léto plné hvězd
nabídne textilní hračky a kapsáře
Kdo se při prázdninových procházkách Prahou zatoulá ke Karlovu mostu, může
těsně vedle mostecké věže na Malé Straně objevit na Dražického náměstí
č. 10/65 v pořadí již sedmnáctou výstavu výtvarnic Olgy Černohorské a Ivany
Kárníkové s názvem „Léto plné hvězd“.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Textilní hračky jsou u dětí velmi oblíbené.

Návštěvníci zde najdou nejen krásné víceúčelové hračky, kapsáře a polštářky, ale i celou řadu známých i zcela
nových společenských stolních her,
určených i nevidomým, například „Maxi-Člověče, nezlob se“, známá hra „Piškvorky“ v látkové úpravě s hmatovým
odlišením nebo úplná novinka, hra pro
celou rodinu v 3D provedení „Labyrint“,
která je vhodná například i pro děti s autismem. Vyžití zde naleznou i senioři,
mohou si zde sehrát partii šachu či zkusit s vnoučetem nějakou zcela novou
hru, procvičující šikovnost a důmyslnost
dětí. Specialitou výstavy jsou výukové
kapsáře pro mateřské školy, na kterých
se děti mohou naučit například střídání ročních období, orientaci v prostoru
(levá – pravá strana), nacvičit si formou

hry dny v týdnu a měsíce, procvičit jemnou motoriku provlékáním provázků, zavazování tkaniček či zapínání knoflíků.
Vše si mohou děti na místě vyzkoušet,
zasoutěžit si.
Součástí výstavy je doprovodný program pro seniory, ve spolupořadatelství
s MČ Praha 1, která akci podpořila i finančně. Na koncertech vystoupí muzikálové hvězdy například držitel Thálie 2010
Marián Vojtko, Sabina Laurinová, Josef
Laufer, Hana Křížková, Kamila Nývltová,
Ondřej Ruml, Petr Ševčík, Gabriela Gunčíková, Dita Vích Hořínková, její syn – mladý talent Filip Antonio a další. Podrobný
program najdete na www.anahata.cz,
objednávky a rezervace míst na
anahata.hracky@seznam.cz nebo na telefonu 724 305 737 (10–20 hod.).

Koncerty na výstavě jsou benefiční,
z výtěžku byla v loňském roce financována výroba a vytvoření interaktivního
divadelního představení s aktivním zapojením malých diváků s názvem Kominíček a štěstí, které s velkým úspěchem
hraje agentura Petra Kubce pro děti se
zdravotním postižením na území celé
republiky.
Výstava „Léto plné hvězd“ bude
otevřena v době letních prázdnin od
1. července do 26. srpna 2012, denně
včetně víkendů od 10 do 21 hodin. Začátky koncertů a večerů doprovodného
programu jsou většinou ve čtvrtek od
18 hod. Přístup na výstavu je bezbariérový, vstupné dobrovolné. Některé hračky a upomínkové předměty je možné na
výstavě i zakoupit.

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM 2012
ČERVENEC
1. 7. – 3. 7. 2012 – ZAVŘENO
4. 7. 2012 | STŘEDA | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
5. 7. 2012 | ČTVRTEK – ZAVŘENO
6. 7. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení

SRPEN
1. 8. 2012 | STŘEDA | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
3. 8. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
5. 8. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO

7. 7. 2012 | SOBOTA – ZAVŘENO
8. 7. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO
9. 7. 2012 | PONDĚLÍ | 21.00
JUST! / Tour Doroty Nvotové – křest CD! – 150 Kč / na stání
10. 7. 2012 | ÚTERÝ | 20.00
MLADOstranská beseda: Smutný slymák + Mazací hlava generála
Maršála – vstupné dobrovolné / na sezení & stání
11. 7. 2012 | STŘEDA | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení

8. 8. 2012 | STŘEDA | 21.00
Krausberry / 180 Kč / na stání
10. 8. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení

12. 7. 2012 | ČTVRTEK | 21.00
MLADOstranská beseda: My3.AVI + Bezefšeho
asi folk / 50 Kč / na sezení

11. 8. 2012 | SOBOTA | 21.00
Dřevěné pytlí v jutových uhlích + Abigail Ybarra
150 Kč / na sezení & stání

13. 7. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení

12. 8. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO

15. 7. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO
16. 7. 2012 | PONDĚLÍ | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
17. 7. 2012 | ÚTERÝ | 21.00
MLADOstranská beseda: XStar + O.G and the Odd gifts
alternative-pop / 50 Kč / sezení & stání
18. 7. 2012 | STŘEDA | 21.00
Krausberry / 180 Kč / na stání
19. 7. 2012 | ČTVRTEK | 21.00
MLADOstranská beseda: Kočky neberem + Running sushi
vstupné dobrovolné / na stání
20. 7. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla
21. 7. 2012 | SOBOTA | 21.00
Excelence + Vepřové panenky rock-pop / 100 Kč / na sezení & stání
22. 7. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO
23. 7. 2012 | PONDĚLÍ | 21.00
Ivan Hlas Trio / 170 Kč / sezení
24. 7. 2012 | ÚTERÝ | 21.00
MLADOstranská beseda: Hodně Podně + Despaires
vstupné dobrovolné / na stání
25. 7. 2012 | STŘEDA | 21.00
Vladimír Mišík & ČDG
akustický rock / 200 Kč / na sezení
26. 7. 2012 | ČTVRTEK | 21.00
Schodiště – big beat / 100 Kč / na sezení & stání
27. 7. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla
28. 7. 2012 | SOBOTA | 21.00
COCKTAIL …alá motejl – rock-pop / 100 Kč
29. 7. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO

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

6. 8. 2012 | PONDĚLÍ | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení

30. 7. 2012 | PONDĚLÍ | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla
31. 7. 2012 | ÚTERÝ | 21.00
MLADOstranská beseda: Špuntkvaně + Nohama napřed
/ vstupné dobrovolné

13. 8. 2012 | PONDĚLÍ | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
14. 8. 2012 | ÚTERÝ | 21.00
Blues Session / 150 Kč / na sezení
15. 8. 2012 | STŘEDA | 21.00
Jan Spálený & ASPM / 150 Kč / na sezení
17. 8. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
19. 8. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO
20. 8. 2012 | PONDĚLÍ | 21.00
Ivan Hlas / 170 Kč / na sezení
22. 8. 2012 | STŘEDA | 21.00
Vladimír Mišík & ČDG – akustický rock / 200 Kč / na sezení
23. 8. 2012 | ČTVRTEK | 21.00
Vladimír Mišík & ČDG – akustický rock / 200 Kč / na sezení
24. 8. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla/ 400 Kč / na sezení
25. 8. 2012 | SOBOTA | 21.00
Esence rock–pop / 50 Kč / na sezení & stání
26. 8. 2012 | NEDĚLE – ZAVŘENO
27. 8. 2012 | PONDĚLÍ | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
29. 8. 2012 | STŘEDA | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení
31. 8. 2012 | PÁTEK | 20.00
Koncert klasické hudby: A. Dvořák, B. Smetana, G. Gershwin,
A. Piazzolla / 400 Kč / na sezení

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

