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Nový elektronický orientační a naváděcí systém pro nevidomé a slabozraké začal sloužit
10. října na radnici Prahy 1. O den později se
na náměstí Republiky konala osvětová akce
Světový den zraku.

Milí čtenáři,
přiznám se, že mám velmi rád
listopad pro jeho jemně melancholický
nádech, kdy babí léto je definitivně
pryč (o opravdovém létu nemluvě),
přičemž předvánoční shon teprve nesměle přešlapuje na zápraží. Listopad
je pak také měsícem dušiček – tedy
vzpomínky na zesnulé – a v naší vlasti
rovněž vzpomínkou na návrat demokracie v roce 1989.
Tyto listopadové akcenty se odehrávají v niterné rovině. Proti tomu příprava
projednávání rozpočtu Prahy 1 je ostře
sledovaným a rovněž hojně komentovaným tématem. Když bych chtěl být
trochu sarkastický, řekl bych, že proti
některým debatám o příští podobě
rozpočtu je shánění vánočních dárků
selankou a příjemným volnočasovým
zážitkem…
Člověk nemusí být zrovna finančním
expertem či cifršpiónem, aby věděl, že
za zdánlivě fádním slovem „rozpočet“
se skrývá kvalita každodenního života.
Právě proto diskuze o rozpočtu Prahy 1
zahajujeme již nyní. Ke všem klíčovým
položkám rozpočtu se budou moct
znovu vyjádřit všichni – tedy vedení
městské části, zastupitelé, ale i vy ve
svých dopisech a emailech.
Jak si dobře pamatuji, jedna z méně
sympatických postav české literatury
se v padesátých letech minulého
století nechala slyšet, že „lidí je na
světě dost“. Peněz je ještě víc, a přesto
se mnohým z nás stále nedostávají.
Pokud budeme i při letošních úvahách
nad podobou rozpočtu na příští rok používat zdravý rozum, mohli bychom onu
„rovnici o dvou neznámých“ opět vyřešit
zdárně, tedy ve prospěch nás všech,
kteří v Praze 1 žijeme a pracujeme.
j m

ROZHOVOR
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Kardinál Dominik Duka dokázal otupit hrany
mezi světským a církevním životem v České
republice. Jeho moudrost a nadhled umějí
spojovat i velmi silné osobnosti a myšlenkové
proudy. Více v tradičním rozhovoru!

TÉMA
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Páternostery patří mezi nejpopulárnější technické památky. Jeden z nich slouží také na
radnici Prahy 1 ve Vodičkově ulici. Po opravě
byl znovu zprovozněn 1. října. O jeho historii si
přečtete právě v tomto čísle.

VOLNÝ ČAS

21

Komunitní centrum Kampa nabízí dětem
i dospělým pestré vyžití. Najděte si v pestrém programu „to svoje“ a obohaťte své dny
o příjemné volnočasové aktivity! Program KC
Kampa naleznete zde.

KLUS NA TURNÉ

22

Po úspěšném tažení všemi singlovými, ale
i prodejními hitparádami, kde se dlouhodobě
všechna jeho alba drží na prvních příčkách,
Tomáš Klus vyjíždí na své první česko-slovenské turné.
Foto na titulní stranì: Petr Našic

Lomecký
Oldřich L
starosta
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►

Krátce

Sobota plná draků

Více než 120 dětí si přišlo v sobotu 6. 10. užít tradiční drakiádu, která se konala v zahradě Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Děti si mohly draka také
přímo na místě namalovat, připraveno pro ně bylo i loutkové divadlo.

FOTO PETR NAŠIC

Svatba během koncertu

Koncert s netradičním bonusem
zažili ti, kteří zavítali na vystoupení
populárních písničkářů Františka
a Jana Nedvědových v pražské Lucerně. Součástí produkce totiž byla
i veřejná svatba Jana s jeho letitou
přítelkyní Pavlínou. Novomanžele
oddal přímo na pódiu starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Radnice navádí

nevidomé a slabozraké

Žáci si připomněli útlak

Občanské sdružení Publicum
Commodum uspořádalo pro žáky
a studenty škol Prahy 1 tematické
dopoledne věnované výročí masových poprav, které následovaly v období po smrti Reinharda Heydricha.
Součástí dopolední akce bylo promítání českého filmu Vyšší princip.
Akce se konala v Městské knihovně
za podpory MČ Praha 1.

Elektronický orientační a naváděcí systém pro nevidomé
a slabozraké začal sloužit 10. října na radnici Prahy 1.

První prosincovou sobotu –
1. 12. – bude za účasti manželky prezidenta republiky paní Livie
Klausové rozsvícen vánoční strom
a zahájena vánoční část sbírky Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, jež je organizována ve spolupráci s VDV-nadací Olgy
Havlové, ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí. Od 16 hod. bude
probíhat kulturní program: vystoupí
dětský lidový soubor Notičky a pěvecký sbor Gospel Limited. Vyvrcholením bude společné zpívání koled
za doprovodu Hudby Hradní stráže.

FOTO PETR NAŠIC

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Charita na Hradě

S problémy nevidomých se na náměstí Republiky přišlo seznámit mnoho lidí.

Akustický majáček u hlavního vchodu
z Vodičkovy ulice nabízí zrakově postiženým základní informace a v případě
potřeby umí přivolat některého z vyškolených zaměstnanců úřadu. Systém,
který usnadní život mnoha lidem, přišel
Prahu 1 na pouhých 20 000 Kč.

Široká veřejnost se mohla s problematikou očních dysfunkcí seznámit 11. října, kdy se na náměstí
Republiky uskutečnila akce u příležitosti Světového dne zraku. Pořádalo ji občanské sdružení Světlo
pro svět.

5

Konec turistické sezony
S odlivem zahraničních
turistů z centra města by se
dalo očekávat, že se strážníkům z Prahy 1 trochu uleví.
Bohužel. Pravda to není. Každá světová metropole a její
centrum tepou životem dvacet čtyři hodin denně, aktivitami pozitivními, ale i těmi
negativními. Čím vším se
strážníci museli zaobírat na
začátku podzimu?
Druhý říjnový den projížděla krátce před desátou
hodinou večer hlídka strážníků náměstím Franze Kafky.
V zákoutí jednoho z domů ležela na zemi schoulená mladá žena. Strážníci ji šli hned
zkontrolovat, jestli je v pořádku. Mladá žena měla v pravé
ruce nůž přiložený na zápěstí
levé ruky. Jen říznout. Vyzvali
ji, aby nůž položila. Uposlechla je až v okamžiku, kdy tuto
výzvu zopakovali anglicky. Na
místo přivolali záchrannou
službu. V sanitce začala být
žena silně agresivní, záchranáři ji tedy za pomoci strážníků připoutali k lehátku. Dechová zkouška u ní prokázala
1,54 ‰ alkoholu v dechu.

Hlídka sanitku doprovodila
do jedné z pražských nemocnic.
O čtyři dny později si strážníci na Jungmannově náměstí všimli poškozeného
bezpečnostního řetězu, který
sloužil k zabezpečení dveří
jednoho z domů. Vstoupili
do objektu a procházeli jednotlivá patra, jestli se v něm
nenacházejí osoby, které do
objektu neoprávněně vnikly.
Ve čtvrtém patře našli muže,
který u sebe měl černý batoh.
Z něj vykukovaly kleště a jiné
nářadí. Muž měl s sebou
taky pilu na železo. Když se
ho zeptali, jak se do objektu
dostal, rozběhl se proti otevřenému oknu a chtěl z něj
vyskočit. Strážníci ho strhli
z okenního rámu na podlahu.
Pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu třiatřicetilého muže z Prahy 5
omezili na osobní svobodě
a předali policistům z místního oddělení Policie ČR k dalšímu vyšetřování.
V ulici Na Struze strážníci
zaparkovali 6. října služební
vozidlo a šli na pěší hlídku.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

neznamená pro strážníky méně práce

Podzim jako poetické období? Strážníci si to úplně nemyslí…

V jednu hodinu po půlnoci
zjistili, že je na vozidle rozbité
boční a čelní okno. Pomocí
kamer městského kamerového systému byl pachatel velmi rychle nalezen. Byl v blízké restauraci. Strážníci si pro
něj došli a pro podezření ze
spáchání trestného činu ho
omezili na osobní svobodě
a předali Policii ČR.
Tentýž den o dvě hodiny
později zavolala obsluha
jednoho z podniků v centru

strážníky. V provozovně byl
agresivní host, který napadal
ostatní zákazníky. Strážníci
ho vyzvali, aby opustil provozovnu a prokázal svou totožnost. Muž ale výzev nedbal,
hlídka tedy využila svých zákonných oprávnění a k vyvedení hosta použila donucovací prostředky. Na ulici se muž
uklidnil a totožnost prokázal.
Jeho jednání bude předmětem správního řízení.
OKV MP

Manželé Houdkovi
Na počátku byla láska k lodím a hudbě: díky jeho kánoi
a jejímu kajaku se potkali ve
vodáckém oddíle v Podolí
a i díky hudbě se jejich srdce
spojila. Svoji lásku pak před
pětapadesáti lety stvrdili na
Staroměstské radnici. Ve
středu 3. října se na „místo
činu“ se svými dětmi a vnoučaty vrátili.
„Dnešní obřad je pro mě
dvojnásobně příjemný – za
prvé pro to krásné jubileum
a za druhé proto, že také
pocházím z vodácké rodiny,“
prozradil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který nevěstu
a ženicha „oddával“ a jenž při
té příležitosti připomněl krásná „klasikova“ slova: „Vážím
si lásky, toho jedinečného
v člověku… Kdo ji má, je mocnější než jiní.“

FOTO PETR NAŠIC

oslavili smaragdovou svatbu

Manželé oslavili jubileum na Staroměstské radnici.

Manželé Houdkovi vychovali dvě děti, které je potěšily i milovanými vnoučaty.
Dodnes vzpomínají například na společně prožité
chvíle na slapské chatě, kde
si třeba vlastnoručně sestrojili motorový člun. Jsou
dlouholetými občany první
městské části a nedávno se
ze zdravotních důvodů přestěhovali do DPS Benediktská, kde se cítí velmi dobře,
i když je trápí hluk z Dlouhé
ulice.
„Dnes není třeba pečetit
nový svazek. Dnes je namístě říci, že slib, který jste
si v roce 1957 dali, jste dodrželi. Přeji vám, abyste si
i nadále navzájem zůstali
tím, čím dosud: těmi nejmilovanějšími lidmi,“ uzavřel
obřad starosta Lomecký.
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ROZHOVOR

Dominik Duka: I nepříjemn
Povedlo se mu to, co
málokomu před ním.
Boří hradby mezi církví a většinovou společností, popularizuje
otázky víry a teologie
ve čtivých textech,
neostýchá se často vystupovat na veřejnosti.
S pražským arcibiskupem a kardinálem Dominikem Dukou jsme
hovořili na začátku listopadu – tedy měsíce,
který je spjat jak s ryze
pozemskými, tak i éteričtějšími tématy.
Jak obvykle trávíte dušičky – Vzpomínku na všechny věrné zesnulé? Máte
v tento den nějaký speciální program?
Jako pražský arcibiskup sloužím mši
svatou v bazilice svatých apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Po skončení
bohoslužby se jde se svícemi na Slavín,
kde se obklopeni hroby významných
českých osobností modlíme společně za zemřelé. Kromě toho navštěvuji
také každý rok hrob svých rodičů, některých blízkých a známých.
Blíží se výročí 17. listopadu. Jak jste
tento den v roce 1989 trávil? Kde
a kdy jste se o událostech na Národní
třídě dozvěděl?
Tehdy 17. listopadu jsem se účastnil ilegálního setkání představených
řeholních řádů u kostela svaté Voršily
na Národní třídě. Někdy jsme se tajně
scházeli v sakristii, někdy v bytě kostelníka. Tenkrát, protože již byla trochu
zima, jsme byli právě u něj v takovém
obývacím pokoji a pozorovali, co se
děje na ulici. Vyjít ven už nebylo možné, ale když začal zákrok, otevřeli jsme
dveře kostela a poskytli azyl zraněným.
Bylo zajímavé, že SNB i tajná policie respektovaly chrámový prostor a studenty ven z kostela nevytahovaly.
Jakou cestu podle vás naše společnost od sametové revoluce urazila?
Nepovýšila většina z nás konzum
a pragmatické uvažování nade vše?
Ušli jsme velký kus cesty. Naše země
se vrátila mezi nejvyspělejší země

Podle Dominika Duky urazila naše země od konce totality velký kus cesty.

světa. Jsme opět demokratickou společností. Pragmatické uvažování není
pouze charakteristikou dneška, bylo
pro většinu společnosti typické i před
listopadem 89, akorát že mělo poněkud odlišnou podobu. Ano, konzum je
jistá ideologie současnosti, ale přesto
zůstává stále dost lidí, kteří svůj volný
čas věnují důležitým věcem a ne jen
nákupu.
Svou otevřeností a dynamickým způsobem života trochu připomínáte zesnulého papeže Jana Pavla II. Jeho
zásluhou katolická církev výrazně
zlepšila vzájemné vztahy s ostatními
církvemi, vy jste zase dokázal pronikavě zlepšit vztah s českým státem
včetně jeho hlavy. Je to z vaší strany
„manažerské“ uvažování nebo přirozená lidská schopnost spojovat různé
lidi a proudy?
Ve svém životě jsem naučil, že tolerance a úcta k druhému vytvářejí možnost dobrého a poctivého života. Ověřil
jsem si to jak v rámci vojenské služby,

tak během 20 let práce v továrnách,
ale zjistil jsem, že to platí i ve vězení.
Nelze se nezeptat na vyrovnání s církvemi. Nestala se z toho vinou některých
politiků tak trochu „bramboračka?“
Asi bych neřekl, že je to bramboračka. Ale je pravda, že se bohužel nepodařilo jednoduchým a srozumitelným
způsobem vyvrátit demagogické námitky, které pak u části společnosti vyvolaly určitou nejistotu a obavy. Přesto
stále platí, že můžeme hovořit o šedesátiprocentním souhlasu se samotným
majetkoprávním narovnáním a také
o minimálním absolutním nesouhlasu.
Když jste se stal pražským arcibiskupem, přibyl jste úředně rovněž mezi
obyvatele Prahy 1. Jak ji vnímáte?
Máte zde například nějaká oblíbená
místa pro procházky, relaxaci?
Mám to štěstí, že mohu panorama
Prahy vidět ze svých oken. Často je
tento pohled pro mě jedinou relaxací.
Na procházky skoro nezbývá čas. Rád
ale objevuji další zákoutí, která jsem
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ou pravdu lze říkat s láskou
ukazují, že je možné překonat bolestná, někdy i tragická střetnutí během
20. století. Je nepopiratelné, že společná prohlášení biskupů obou zemí krátce po roce 1989, ale především mnohá
setkání českých a německých katolíků
na různých úrovních byla příkladem pro
všechny obyvatele obou zemí. Dnes
je, myslím, většina sporů překonána,
i když určité rány reagují, tak jako jizvy
či zlomeniny, při výkyvech počasí.
Jaké hlavní výzvy stojí podle vás před
současnou katolickou církví?
Otevřenost církve a širší spolupráce
s lidmi dobré vůle při pomoci současné společnosti jak v oblasti duchovní,
tak etické a charitativní. Dokončení některých strukturálních, organizačních
reforem, prohloubení teologické vzdělanosti pro potřebný společenský dialog. Ano, je to také otázka určité nové
hospodářské politiky, která stojí před
námi vzhledem k dokončení finanční
odluky od státu při zachování koope-

račního modelu, jak tomu je již dnes
v oblastech sociální práce, zdravotnictví, školství, kultury, armády, vězeňství
či policie.
Poměrně často publikujete. Píšete
raději odborné, nebo popularizující
texty?
Vzhledem k tomu, že oslovuji, a to
vědomě, většinovou společnost, dávám přednost popularizujícím textům.
Kázání evangelia všem lidem je koneckonců posláním dominikánského řádu,
jehož jsem členem. Mé odborné články
míří spíše dovnitř církve.
Na vašem webu máte motto „Úkolem
doby je být pevnými, ale ne tvrdými.
Umět říkat pravdu s láskou.“ Proč jste
si zvolil právě toto motto – a jak dlouho bude ona „doba“ trvat?
Toto motto jsem si zvolil, protože
mně připadá výstižné, pravdivé a poctivé, mám-li jednat jako člověk a křesťan. Myslím, že ona doba bude trvat
tak dlouho, co lidstvo bude lidstvem.

FOTO PETR NAŠIC

Dominik Jaroslav kardinál Duka OP

dosud neznal. Mnoho krásných míst se
skrývá v Jelením příkopě či Královské
zahradě. Jsem potěšen, když se čas od
času dostanu do uličky, kam jsem ještě
nikdy nevstoupil.
Německý prezident Joachim Gauck
nedávno přijel do Lidic uctít památku obětí nacistického teroru, čímž
učinil další důležitý krok na dlouhé
cestě nápravy vztahů s naším západním sousedem. Vy jste s panem prezidentem rovněž hovořil. Komunikujete
také s německými katolíky? A mohly
by vzájemné vztahy s nimi sloužit jako
příklad pro většinovou společnost
obou zemí?
Bylo to pro mne velmi příjemné setkání. Komunikace s německými katolíky byla bezesporu vždy součástí mého
života. Udržovali jsme spojení jak s katolíky z bývalé NDR, tak ze Spolkové
republiky. Jsem například vděčný za
intervenci kancléře Kohla v době mého
pobytu na Borech. Myslím, že vztahy
mezi českými a německými katolíky

se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka
z povolání, který se účastnil zahraničního odboje a v roce odešel do Anglie, kde do konce války bojoval v Československé zahraniční armádě.
● Absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v roce 1960 maturoval
na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu bylo z kádrových důvodů
zamezeno.
● V roce 1965 byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.
● V lednu 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu a přijal řádové
jméno Dominik.
● V červnu 1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána
Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech
pražské arcidiecéze.
● V roce 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň.
● V roce 1981 byl odsouzen za trestný čin maření státního dozoru nad
církvemi. Patnáct měsíců byl vězněn v Plzni-Borech za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím.
● Po listopadu 1989 byl mimo jiné předsedou Konference vyšších
řeholních představených v ČR. Přednášel také jako odborný asistent
biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 1990–1998 byl členem Akreditační komise při vládě ČR.
● V červnu 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a v září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála
Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa (dnes kardinála) Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
● Arcibiskupem pražským a primasem českým byl jmenován v únoru
2010, o dva roky později jej papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem.
Celý životopis a další informace naleznete na www.dominikduka.cz!

TÉMA

Páternoster na ra
Po zhruba tříměsíční
generální rekonstrukci
byl v pondělí 1. října
2012 znovu uveden do
provozu oběžný výtah
– páternoster – v budově radnice Prahy 1
ve Vodičkově ulici.
„Máme za sebou vůbec první generální rekonstrukci tohoto výtahu od jeho
kolaudace. Byly vyměněny řetězy, kabiny
prošly celkovou obnovou včetně bronzových držáků a rámů, odborníci dále zabudovali nové těsnění a novou elektroinstalaci a výtah získal nový motor,“ vysvětlil
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který
se svezl jako první osoba po „generálce“
páternosteru a jeho jízda proběhla přesně 82 let, 5 měsíců a 5 dnů od chvíle,
kdy páternoster ve Vodičkově 18 svezl
prvního člověka. „Jsem rád, že tento
technický skvost získal moderní kabát
a že bude dále sloužit zejména návštěvníkům radnice,“ doplnil Oldřich Lomecký.
Rekonstrukci provedla firma Výtahy
Plzeň Elex, s. r. o. Důležité je, že výtah je
zcela bezpečný, několikanásobně jištěný
a opatřený pojistkami pro případ okamžitého zastavení. Také se nikdo nemusí
obávat, když dojede výtahem až do osmého patra, že zpátky bude nucen jet
hlavou dolů.

Londýn: již v roce 1880!

Páternoster, česky oběžný výtah, je
odvozen z latinského Pater noster, což
je počátek modlitby Otčenáš, stále se
opakuje a také připomíná korálky v modlitebním růženci. Páternostery sloužily
již v antice, přenášely na nekonečném
laně vodu v nádobách do vyšších poloh.
V Londýně byl instalován již v roce 1880,
poháněn byl ještě parním strojem. Ve
větším se začaly páternostery zřizovat
v první polovině 20. století, zejména
v bankách, v úřadech, ministerstvech či
na školách.
V České republice jich existuje asi 70,
v Praze je jich asi 30, nejznámější, kromě Úřadu MČ Praha 1 ve Vodičkově 18,
v budově magistrátu na Mariánském náměstí, tam byl spuštěn už v roce 1911,
na ministerstvu pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí, v budově Českého
rozhlasu na Vinohradské 12, v Lucerně,
v Paláci Dunaj na Národní třídě, v budově
České správy sociálního zabezpečení na
Smíchově a tak dále. Z kolaudačního rozhodnutí pro pojišťovnu Sekutitas, dnes
Úřad MČ Praha 1: „Projektovaná páternosterová osobní zdviž s elektrickým

FOTO PETR NAŠIC
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Zbývalo jen otočit klíčem a…

pohonem určena jest pro současnou dopravu 32 osob (neb 2560 kg) v 16 stejných kabinách, t.j. vždy 2 osoby v jedné
kabině, a vedena jest ve schodišti, spojujícím přízemí s mezzaninem, I., II., III.,
IV., V. a VI. poschodím, úhrnem 8 nástupních stanic o celkovém zdvihu 25, 48 m,“
tak praví popis k výkresu výtahu. Nutno
sdělit, že číslování pater pak bylo změněno, kabiny nekolují mezi „mezzaninem“
a šestým patrem, nýbrž papírově mezzanin vynechávají a naopak zajíždějí až do
poschodí sedmého. Oběžný výtah vyrobila karlínská akc. spol. ČKD pravděpodobně v roce 1929 nebo 1930, kolaudace
byla provedena 26. 4. 1930.

Historie budovy

Dům čp. 681/18, Vodičkova ulice,
Nové Město, Praha 1, byl nejprve sídlem
Obvodního úřadu Prahy 1, od roku 1990
je Úřadem MČ Praha 1. Starší prameny
uvádějí na místě dnešního domu domy
dva: dům U Zlatého sloupu a dům U Černého vola, kterému se také říkalo V Koutě.
Svým umístěním si své postavení zachoval dodnes, i když už se asi nedozvíme,
proč je tomu tak. Došlo k tomu zřejmě při
vyměřování stavebních čar ulice a domů
a už to tak zůstalo. Původní zástavba
v těchto místech začíná se založením

Nového Města pražského v roce 1348,
kdy město zakládal český král a později
i římský císař Karel IV. Kolem roku 1434
patřil dům ševci Kravkovi, to ještě proti
domu bývala studna, žádný proud vozidel
nerušil hospodyňky při vážení vody, později na stejném místě byla kašna, dnes
je tam ukryt pod cípem prostranství kolektor. Kolem roku 1616 na tomto místě
patřil dům Václavu Vodičkovi z rodiny
řezníků, po nichž je ulice pojmenována,
v roce 1794 koupil dům Josef Turba, o sto
let později dědí dům po svém muži paní
Marie Hrabová s dcerou Johankou, v roce
1902 patří dům panu Františku Buldrovi,
staviteli, a od roku 1927 vlastní dům česká pojišťovna Sekuritas, a. s. V roce 1927
povolila Rada hlavního města Prahy rozšíření Vodičkovy ulice před domem čp.
681 a pojišťovně Sekuritas bylo dovoleno
dům zbořit.
Jak původní dům vypadal, si představíme snadno, když se postavíme na protější stranu ulice a prohlédneme si domy
U Řečických či U Bezděků. Náš dům byl
podobný, stál mezi domy čp. 680 a čp.
682, měl průchozí pasáž jako dnes, jen
s tím rozdílem, že směřovala na jižní straně do zahrady, která k domu patřila. Domovní klenutá vrata uzavírala průchod
do dnešní Navrátilovy, dříve Hopfenšto-
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dnici znovu jezdí
kovy ulice, v průčelí přízemí do dnešní
Vodičkovy bylo pět krámských vchodů.
Až do roku 1872 byl dům jednopatrový.
V tomto roce získala majitelka domu paní
Marie Hrabová povolení k jeho navýšení.
Dům měl v té době čtyři sklepy, v přízemí
krámy, dílny a sklady a dvě obytné místnosti. V prvním patře byly obytné pokoje,
kuchyně, spižírna, alkovna a čeledník. Ve
výši třetího poschodí byla společná půda.
Ve dvoře byly dřevníky, kůlna, maštal
a konírna. Nebyl to malý domeček, měl
63 místností. Zdivo domu bylo vyvedeno
z kamene a vápna.
Složení obyvatel domu se nelišilo nijak
zvlášť od sociálního rozvrstvení obyvatel
ulice a odpovídalo charakteru obyvatel
celého města. V domě bydlili převážně
řemeslníci a několik obchodníků. Krám
i sklad tu měl košíkář, což působilo starosti ostatním obyvatelům, neboť jednalo
se o zboží rychle vznětlivé. V roce 1897
vedl jednání s požární policií, která usilovala o to, aby si do krámu zavedl vodu.
Ostatně ředitel pražských sborů hasičských bydlel přímo v domě. A spolu s ním
truhlář Josef Kott, pan František Vojtíšek
zde měl pivnici, Josef Sebastián obrazářství. Pan A. V. Čekan byl mistr kloboučnický, pan A. Beinwart knihkupec, pan Šulc
zde měl hodinářství. V roce 1894 se na
dvoře domu usídlil, v provizorní stavbě,
pan Jan Mulač, fotograf. Ještě na přelomu 19. a 20. století měl dům své hospodářství, kde bylo zcela běžné chovat
domácí zvířata. A k živnosti patřilo vždy
kousek pole nebo vinice.
Bourání starého domu v roce 1927
probíhalo s maximální ohleduplností
k okolí. Vše se samozřejmě dělalo ručně.
Násypné koše byly vespod opatřeny pytlovinou, aby okolí nebylo znečištěno a vše
se dělalo za neustálého kropení, aby sousedé nebyli obtěžováni prachem. Dělníci
byli vyzváni, aby se zvýšenou pozorností
dbali na čistotu ulice při odvozu rumu.
Provoz elektrické dráhy ani ostatní doprava nesměly být narušeny. Materiál ze zbořeného domu odvážely koňské potahy.
Úřad ve své pozornosti nezapomínal ani
na koně. Mezi klauzulemi nařízení stojí:
Koňská spřežení nesmí býti týrána přílišnými náklady. A dále stojí za to citovat:
V případě, že při bourání byly nalezeny
předměty historické ceny, musí být odevzdány Státnímu památkovému úřadu
nebo Památkovému sboru hl. m. Prahy.

Málem také Kafka

Starý dům byl zbourán, mohl se postavit nový. Plány vypracoval architekt Adolf
Foehr (1880–1943). A. Foehr se sice narodil v Norimberku, ale zabydlel se v Praze a tvořil převážně v českém prostředí.
Byl stavebním radou a od roku 1929 do
roku 1932 členem městské rady. Studoval architekturu ve Švýcarsku a v Praze

u profesora Jana Kotěry. Patřil k těm
solidním architektům, kteří si přímo vždy
vymínili, že stavbu budou provádět i se
všemi detaily, to znamená i s vybavením budovy. Dodnes je to v budově znát:
schodiště, dlažba, obklady, prosklená
šachta výtahu, zábradlí, osvětlení, tvarovaná okna, vestavěný nábytek, točitá
dřevěná schodiště, kování…
Akciová společnost pojišťovny Sekuritas se rozhodla postavit komerční dům,
ve sklepech zřídit sklady, později tam byl
vybudován archiv, přízemí a ostatní patra využít pro kanceláře. V novém domě
panoval i nový duch. Už v něm nebydlí
řemeslníci, natož pak domácí zvířectvo.
Společnost s r. o. Universal zde prodává
a půjčuje filmy, jiná firma vyrábí šněrovačky, je zde zámečnictví neboli živnost
mechanická a hlavně kanceláře pojišťovny. Jen velmi málo chybělo a mohl zde
pracovat i později velmi slavný spisovatel
Franz Kafka, nakonec pracoval v Úrazové dělnické pojišťovně.
Od 9. května 1945 existoval pro Prahu
I až VII jeden místní národní výbor a ještě
v témže roce vznikl Ústřední národní výbor hlavního města Prahy. Od 1. dubna
1949 začaly působit jednotlivé obvodní
národní výbory (ONV). Praha 1, k níž patřilo Staré Město, Malá Strana, Josefov,
Hradčany a část území Holešovice-Bubny, byla po válce spravovánaz úřadoven
v domě č. 6 na Staroměstském náměstí,
od roku 1951 pak z domu č. 17 v Dušní
ulici. V roce 1960 proběhlo nové správní
dělení na 10 obvodů, které byly označeny 1 až 10, a Ústřední národní výbor byl
nahrazen Národním výborem hl. m. Pra-

hy (NVP). Obvodní národní výbor Prahy
1, kam nyní patří Staré Město, Josefov,
Malá Strana, Hradčany a část Nového
Města, začal úřadovat v budově ve Vodičkově ulici č. 18, kde do té doby působil (od roku 1951) ONV Praha 2. Od roku
1990 Úřad MČ Praha 1.
Budova čp. 681/18, dílo architekta A.
Foehra, je osmipodlažní, vystavěna ve
funkcionalistickém slohu, hlavní průčelí
je ukoseno oproti sousední pravé budově, v době stavby se zřejmě počítalo se
zbořením sousedních barokních domů,
a tím úpravou společné stavební čáry.
Osmipodlažní budova, osmé podlaží terasovitě ustupuje, má průčelí do ulice
o osmnácti osách, horizontálně je členěno parapetními římsami. Celé průčelí
je obloženo světlým dvoubarevným travertinem. Průchozí pasáž, která kopíruje
oblouk původní parcely, umožňuje zkratku do Navrátilovy ulice. Železobetonová
konstrukce vytvořila solidní a odolnou
stavbu. Objekt je zajímavý zejména v půdorysu, který vytváří přibližně lichoběžník. Na střední trakt je napojeno uliční
a dvorní křídlo. Zajímavostí objektu je
skutečnost, že pod ním protéká potok.
Dům byl, jako jeden z mála v Praze, vybaven páternosterovým výtahem od firmy ČKD. Současně tu byly čtyři nákladní
výtahy. Kromě pojišťovny si pronajímaly
prostory v budově i jiné firmy. Česká pojišťovna, která převzala tradici pojišťovny
Sekuritas, užívala suterénní prostory ještě na počátku 90. let 20. století.
Antonín Ederer,

PÍSAŘ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO,
ARCHIVÁŘ A KRONIKÁŘ PRAŽSKÝ
(redakčně upraveno)

Český rozhlas Regina 92,6 FM
přináší prvotřídní dopravní informace v Bezstarostné jízdě
Je to již pět let, kdy poprvé zazněla ve vysílání
Českého rozhlasu Regina
znělka Bezstarostné jízdy.
Bezstarostná jízda je
aktuální dopravní servis,
který si můžete naladit
každý všední den v dopravních špičkách, tedy
ráno od 6.00 do 10.00
a odpoledne od 15.00
do 19.00 hodin. Během
pořadu moderátoři neustále sledují situaci prostřednictvím spolupráce
s Policií ČR, Dopravním
podnikem hl. m. Prahy
a Global assistance. Redaktor Reginy je přímo v
Dopravním informačním
centru a sleduje kamero-

vý systém, v terénu jsou
motohlídky redaktorů, kteří podle situace vstupují

do vysílání. Spoluautory
pořadu můžete být i Vy.
Jednoduše zavoláte na
bezplatnou linku 800
900 500, sdělíte aktuální
dopravní informaci a ta je
během několika minut zařazena do vysílání. Naše
řidiče – posluchače Reginy
samozřejmé i odměňujeme. Každý den obdrží
jeden telefonující poukázku na nákup pohonných
hmot či večeři pro dva
ve vyhlášené restauraci.
Vedle dopravních informací Český rozhlas Regina přináší i vyvážený mix
hudby, zpravodajství a zábavy. Více informací naleznete na regina.rozhlas.cz

OBCHOD A SLUŽBY

Anketa Provozovna roku
zviditelňuje kvalitní živnostníky
Již šest let „je na
trhu“ čím dál populárnější anketní
soutěž Provozovna roku, ve které
mohou zákazníci
hlasovat pro oblíbené obchody, restaurace a služby, ale
upozorňovat i na ty,
jež dělají Praze 1
spíše ostudu.
„Děkuji všem téměř dvě
stě padesáti účastníkům ankety a zvláště těm, kteří ke
svému hlasu připojili i konkrétní podnět nebo otázku.
Čím konkrétnější jsou názory
zákazníků, tím lépe můžeme
reagovat na problémy maloobchodního trhu v Praze 1,“
uvedl Daniel Hodek, 1. zástupce starosty Prahy 1, který
má oblast obchodu a služeb
na svých bedrech.
Anketa měla znovu několik osvědčených kategorií:
Obchod, Služba, Restaurace, Skokan roku a Černý
Petr. Jak vyplývá ze samotného názvu, umístění v posledně jmenované není žádnou výhrou...
► 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

FOTO DAGMAR KONÍČKOVÁ (4)
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Ocenění živnostníci…

Řezník i kadeřnice

Staronovým vítězem v kategorii Obchod se stalo Řeznictví a uzenářství Kosina
v Kaprově ulici č. 7. Obchod,
který dostává každý rok
mnoho hlasů, v letošním
ročníku ankety zvítězil s velkou převahou. Podle anketních lístků především díky
výborné kvalitě, širokému
sortimentu masa a všech
nabízených dalších výrobků,
stálému a milému personálu. Zákazníci zmiňují výborné uzené maso.
Nejlepší provozovnou v kategorii Služba se stalo Kadeřnictví Biskupský dvůr 1.
Majitelka Eva Kobrnová nabízí velice příznivé ceny, což
oceňují hlavně starší obyvatelé. Provozovna dříve sídlila v suterénu Bílé Labutě.
Před rekonstrukcí ale dostala paní Kobrnová výpověď
a právě zákaznice z okolí
se zasadily o otevření provozovny ve stejné lokalitě.

Ohlasy potvrzují, že to byla
dobrá volba.
V kategorii Restaurace
si vavříny odnáší Havelská
Koruna v Havelské ulici. Jídelna s tradicí každoročně
získává hodně hlasů díky široké nabídce jídel za velice
přijatelné ceny a vkusnému
prostředí. Podle anketních
lístků jsou spokojenými
a stálými zákazníky také senioři z širšího okolí.
Skokany roku jsou Ovoce
a zelenina Fruta Pura v Rámové ulici a Řeznictví MADE
na Kozím plácku. Ovoce
a zelenina je novým obchodem se širokou nabídkou
ovoce, zeleniny, čerstvých
šťáv a exotického zboží výborné kvality. Zákazníci mají
zájem rovněž o krásné dárkové koše vytvořené podle
svého přání.
Řeznictví MADE rozšířilo
sortiment o výborné mléčné
a pekárenské výrobky, čímž
si získalo další zákazníky.

Černého Petra tradičně
získávají zejména prodejci
nejrůznějších cetek a suvenýrů, ale také někteří
restauratéři, kteří tolerují ve svých provozovnách
nadměrný hluk i v nočních
hodinách. Podněty na konkrétní restaurace, jež obtěžují svým provozem okolí,
proto byly předány příslušným odborům radnice
k dalšímu šetření.
„Soukromého Černého
Petra bych ale udělil i těm
provozovnám, které sice
vypadají hezky a nabízejí
dostatečný sortiment, ale
jejichž personál vše kazí
svým nepříjemným chováním a někdy i nekvalifikovaností,“ dodal Daniel Hodek.
Podrobné výsledky letošního ročníku Provozovna roku a další informace
naleznete v prosincovém
vydání Mapy sortimentu
a cen, kterou vydává MČ
Praha 1.
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SOCIÁLNÍ VĚCI

Výročí oblíbené „dépéesky“ se nemohlo obejít bez malé oslavy.

Senioři oslavili výročí svého domu
Kulaté výročí – deset let Domu s pečovatelskou službou U Zlaté studně 1 – oslavili ti
nejpovolanější, tedy senioři z první městské části.
Kolaudační rozhodnutí, jímž povolil
užívání domu s pečovatelskou službou,
bylo vydáno 11. října 2002 odborem
výstavby MČ Praha 1 . Celý dům prošel
velmi rozsáhlou rekonstrukcí a vzniklo
nádherné bydlení pro 12 nájemníků
– seniorů. K domu patří i terasovitá
zahrada, kde si nájemníci užívají sluníčka i nádherného pohledu na celou
Prahu.

►

Oslava byla, jak se patří. Pozván byl
Ing. Jiří Švorčík, bývalý ředitel Střediska sociálních služeb, který může
být právem pyšný na povedené dílo.
A nejen on, hlavně MČ Praha 1, která
dobře slyší na potřeby svých občanů
v seniorském věku. Na oslavě nechyběli hosté – zástupci Maltézské pomoci Ing. Juda a Mgr. Šimková. Jejich
dobrovolnická činnost je velmi úzce

spjata s občany Malé Strany. Samozřejmě nechybělo vedení Střediska
sociálních služeb a ani ti, kteří poskytují péči – pečovatelky pod vedením
koordinátorky Jitky Peštové. Z úsměvů
obyvatel vyzařovala radost a u dobrého vína a sladkostí vzpomínali na první
začátky.
Helena Čelišová
ředitelka Střediska sociálních služeb

KRÁTCE

► Tuto oblast má na starosti:

Týnka opět recituje

Milovníci poezie se opět mohou těšit na příjemné chvíle s poezií – kde jinde než ve
Viole. Recitační klub Týnka pod vedením Mgr. Hyklové chystá své páté vystoupení ve
Viole, které bude věnováno dvěma velikánům české poezie Jaroslavu Vrchlickému a Josefu Václavu Sládkovi, Lumírovcům, kteří oba zemřeli před sto lety. Na toto vystoupení
dne 4. 12. od 15 hodin vás Týnka srdečně zve. Na jaro pak chystáme milostnou poezii.

Pojďte hrát divadlo!

Chcete se bavit a prostřednictvím jevištních prken rozdávat svým vrstevníkům, kamarádům, příbuzným radost i vážnost, hravost i poučení? Nebojíte se jakékoliv legrace
a nadsázky? Přihlaste se do nově vznikajícího divadelního souboru, a to na tel. čísle
724 021 784 u paní Lešnerové nebo osobně ve Středisku sociálních služeb, Dlouhá 23,
Praha 1.

Vánoční koncert – vstupenky

Městská část Praha 1 připravila pro seniory opět vánoční koncert orchestru Václava
Hybše a hned dvakrát: v neděli 9. 12. od 13.00 hodin a od 16.00 hodin v divadle ABC.
Vstupenky na vánoční koncerty si můžete vyzvednout v informačním centru, Vodičkova 18 a to od 12. 11.!

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

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

SPRÁVA MAJETKU

Rekonstrukce bytů v domě
s pečovatelskou službou, ul. Dlouhá 23, Staré Město
Když se vydáte ze Staroměstského náměstí ulicí
Dlouhou, tak zhruba v její
polovině, již za ulicí Rámovou, míjíte po levé straně poměrně nový dům. Tento dům
byl postaven ve 30. letech
20. století jako objekt občanské vybavenosti a toho
času slouží jako dům s pečovatelskou službou.
Možná jste během léta,
když jste procházeli kolem,
zaznamenali hluk, řemeslníky a tedy, že se zde něco
děje. Během léta se totiž
kompletně rekonstruují čtyři
byty pro seniory a nyní, na
podzim, začíná také oprava
oken a dveří z uliční fasády
domu. Rekonstrukce ovšem
musí probíhat citlivě a to
nejen vzhledem k samotnému charakteru objektu, kdy
je nutno opravy konzultovat
s památkáři, ale citlivě také
vzhledem k vlastním obyvatelům tohoto domu.
V rámci plánované modernizace bytů byly na počátku
prováděny bourací práce,
jako např. odstranění starého PVC včetně olištování,
demontáž starých zařízení
(umývadel, WC, kuchyňských
linek, garnyží atp.), otlučení
keramických obkladů v kuchyňských koutech a v koupelnách, otlučení poškozených omítek, demontáž
stávajících bytových rozvodů
kanalizace, vody a elektřiny.
► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

FOTO PETR NAŠIC
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Po provedení nutných
bouracích prací byly v bytech nataženy nové kanalizační rozvody včetně
napojení na pračku, nové
rozvody vody a elektřiny.
Byly položeny nové keramické obklady v kuchyňských
koutech a koupelnách, do
předsíní pak byla položena
nová dlažba, jejíž údržba
je, na rozdíl od koberců,
mnohem jednodušší. Dále
byly provedeny nové omítky a po přebroušení pak
výmalba stěn a stropů do
příjemných barev
Vlastní projekt rekonstrukce bytů v domě s pečovatelskou službou bere
maximální ohled na specifické potřeby starších obyvatel, což je patrné hlavně
v►
nově opravených koupelnách a WC a na nově dodaných kuchyňských linkách.
V koupelnách a na WC byla
osazena madla k usnadnění pohybu seniorů a do
sprch instalována sklopná

sedátka. Dále byly osazeny
zápustné sprchové vaničky,
díky nimž nejsou do sprchových koutů větší schody,
které jsou jinak pro starší
lidi obtížně překonatelné.
Specifické potřeby seniorů
respektují i nově dodané
kuchyňské linky, jejichž
horní skříňky jsou položeny níže, aby do nich uživatel mohl dobře dosáhnout
a plně je všechny využít.
Protože jsou v domě s pečovatelskou službou vyšší
stropy, byly v rekonstruovaných bytech osazeny lehce
sundavatelné garnýže, kdy
senior při věšení záclon
a závěsů nemusí šplhat za
pomoci židle či štaflí do výšky, ale záclonu komfortně
pověsí přímo ze země.
Dále při rekonstrukci
bytů bylo nutno zachovat
stávající parketové podlahy z dubu. Podlahy byly
tedy pouze repasovány,
tzn. že byly zbroušeny,
tmeleny, vyměněny poško-

zené části, dvakrát natřeny zátěžovým lakem a bylo
provedeno nové olištování, opět z dubu. V každém
bytě pak byla provedena
oprava dvoukřídlých vstupních dveří včetně zárubní a obložek (odstranění
starého nátěru, drobné
truhlářské opravy, tmelení, nový nátěr, nový práh,
nové bezpečnostní kování a zámek) a dále opravy
všech pokojových dveří.
Osobně jsme se byli na
nově zrekonstruované byty
v domě s pečovatelskou
službou podívat a cítili
jsme se v nich, ač ještě
nevybavených nábytkem,
dobře. Teplé barvy, dubové parkety, nově opravené koupelny a WC, to vše
působí příjemně. Věříme
proto, že se zde bude seniorům dobře žít, k čemuž
z valné většiny také napomáhá ochotný a milý personál domu s pečovatelskou službou.
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FINANCE

Daňové příjmy: pokračování
V tomto článku bych rád
navázal na téma minulého čísla měsíčníku, tedy
na článek, který pojednával o 1. třídě rozpočtu
– daňových příjmech za
1. pololetí 2012. Zatímco
minule jste byli podrobně
seznámeni s první třídou
rozpočtu, tj. s daňovými
příjmy, se skladbou jednotlivých rozpočtových položek, s plněním jednotlivých
rozpočtových položek atp.,
nyní bych vás rád seznámil
s dalšími třídami rozpočtu.
Budeme zde opět hovořit
o příjmech z hlavní činnosti obce. Příjmy z hlavní činnosti jsou, jak již bylo řečeno minule, v rozpočtu MČ
Praha 1 rozděleny do čtyř
tříd – daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté dotace. My
se nyní zaměříme na 2. až
4. třídu rozpočtu, tzn. na
►
nedaňové
příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace.
Co se skrývá pod nedaňovými příjmy, tedy pod
2. třídou rozpočtu? Jde
např. o sankční platby přijaté od jiných subjektů,

vrácené transferové platby
od příspěvkových organizací, přijaté neinvestiční dary
nebo o splátky půjček od
obyvatel. K 30. 6. 2012 činily příjmy obce za tuto třídu
téměř 11 mil. Kč, čímž bylo
plnění rozpočtu v této třídě
překročeno o cca 20 %. Výše
původně plánovaných příjmů byla totiž k 30. 6. 2012
rovných 9 mil. Kč. Překročení plánu bylo dáno hlavně mimořádným odvodem
peněz od příspěvkové organizace, od Střediska sociálních služeb, do rozpočtu
MČP1. V souvislosti s touto
rozpočtovou třídou je vhodné uvést, že se město neustále potýká s problémy při
výběru sankčních plateb od
povinných osob. To vyplývá
jednak ze sociální struktury
pokutovaných osob a jednak z toho, že řada povinných osob nemá k území
Prahy 1 relevantní vztah.
Přicházíme ke 3. třídě
rozpočtu, ke kapitálovým
příjmům. Zde ovšem nenajdeme žádné příjmy, neboť
MČP1 v této třídě, stejně
jako i ostatní městské části,

vykazuje příjem roven nule.
Tato třída slouží k zaúčtování příjmů z prodeje majetkových účastí nebo příjmů
z prodeje dlouhodobých finančních investic.
4. třída rozpočtu, přijaté
dotace, je na tom se svým
výsledkem ovšem již jinak.
K 30. 6. 2012 MČP1 vykázala v této třídě rozpočtu
téměř 250 mil. Kč. Tato rozpočtová třída se mj. skládá
z přijatých neinvestičních
transferových plateb ze
státního rozpočtu, od obcí
nebo krajů a dále z přijatých
investiční transferů od obcí.
Významnou položkou jsou
pak převody z vlastních fondů hospodářské činnosti,
tzn. převody z výsledků hospodaření v ekonomické činnosti městské části právě
do této třídy rozpočtu. Takto
bylo do této rozpočtové třídy
převedeno cca 190 mil. Kč.
Co se týká oblasti dotací od
státu, byly dotace za období
leden až červen 2012 navýšeny formou účelových dotací a to téměř o 44 mil. Kč.
Čtvrtou třídou je uzavřeno téma o příjmové části

rozpočtu, protože jak bylo
řečeno, příjmy MČP1 jsou
rozděleny do čtyř rozpočtových tříd. Věřím, že problematika příjmové stránky
rozpočtu za 1. pololetí 2012
byla dostatečně a srozumitelně osvětlena.
Jan Krejčí
zástupce starosty
► Tuto oblast má na starosti:

Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

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

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Aktuálně z našeho školství
Příležitosti pro sportovní aktivity dětí a mládeže jsou na území
Městské části Praha 1 omezené a klasických hřišť a plácků
bylo díky husté zástavbě vždy
poměrně málo. Ve druhé polovině minulého století jich navíc
řada zanikla. „Takové podmínky, jaké mají okrajové pražské
městské části, samozřejmě
nemáme a mít nebudeme. O to
více se ale snažíme, aby stávající hřiště a oddechové zóny
byly co nejkvalitnější,“ vysvětlila radní Prahy 1 pro oblast
školství Karolina Polverini.
Příkladem je multifunkční sportovní
areál v Masné ulici, který nabízí víceúčelové hřiště s povrchem z umělého
trávníku, volejbalové hřiště s povrchem z umělého trávníku, plochu pro
streetball, dětské hřiště s herními prvky a oddechovou zónu. O jeho kvalitě
svědčí i to, že obdržel značku „Hřiště-sportoviště-tělocvična-OVĚŘENÝ
PROVOZ“. Její získání bylo podmíněno
splněním přísných kritérií a úspěšným absolvováním důkladné kontroly
ze strany nezávislé zkušebny. Kvalita
areálu je navíc nadále průběžně kontrolována a ověřována je rovněž spokojenost jeho návštěvníků.
V pracovní dny od 8 do 16 hodin je
areál podle nájemní smlouvy s novým
nájemcem, jímž je společnost Sport-Technik Bohemia, s. r. o., bezplatně
a přednostně využíván pro výuku žáků
ZŠ a studentů SŠ se sídlem na území
MČ Praha 1 a dětmi mateřských škol.

FOTO PETR NAŠIC
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Areál slouží menším i větším dětem.

V ostatních časech je možné s provozovatelem domluvit rezervaci jednotlivých sportovišť. Provozní doba areálu
v Masné je v pracovní dny od 8 do 22
hodin, o víkendech a svátcích pak od 9
do 22 hodin.
Více informací získáte na www.hristemasna.cz, popřípadě na telefonním
čísle: 724 172 309.

V Dušní vaří i „bezlepkově“

Celiakie je chronické onemocnění
sliznice tenkého střeva způsobené
přecitlivělostí na lepek (gluten), což je
označení pro směs bílkovin, obsaženou
v mnoha druzích obilí. Tato nesnášenlivost přetrvává celoživotně a nemoc je
v současnosti bohužel nevyléčitelná.

Jedinou účinnou cestou je dodržování
bezlepkové diety.
„Komplikace přináší toto onemocnění mimo jiné dětem, které se chtějí
stravovat ve školních jídelnách, jež na
tento způsob vaření většinou nejsou
připraveny. Jsem proto ráda, že školní
jídelna v Dušní ulici zavedla i jídla připravovaná v režimu bezlepkové diety,“
řekla radní Karolina Polverini.
Rozšířenou nabídku má jídelna od
října. Podle její ředitelky Renáty Břečkové ze strany dětí zájem je a nabídka
platí i pro mimoškolní strávníky – ti zaplatí na kompletní bezlepkové menu
67 korun. Objednávky jsou vyřizovány
na tel. č.: 222 318 340 a na e-mailu:
jidelna.dusni@seznam.cz.

► Tuto oblast má na starosti:

MIKULÁŠ SE BLÍŽÍ!
Vážení rodiče,
Městská část Praha 1 vám opět nabízí možnost
objednání Mikuláše, Anděla a Čerta.

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

Pokud chcete 5. prosince v podvečerních hodinách svou ratolest potěšit
nezapomenutelným zážitkem, kontaktujte sl. Michaelu Madejovou,
e-mail michaela.madejova@praha1.cz, do předmětu zprávy prosím napište
„Mikuláš“. Dále sdělte jméno dítěte, jeho věk, adresu a tel. číslo. Posléze
vás budeme kontaktovat s konkrétní domluvou ohledně místa a času.
Tuto službu jsme pro vás znovu připravili zdarma. Věříme, že vám
a především vašim dětem udělá nefalšovanou radost!
Vaše radnice

BEZPEČNOST
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Praha 1 hledá nová řešení
Na území Prahy 1 je
v rámci městského kamerového systému umístěno
165 kamer. Vstřícný záměr
radnice Prahy 1 financovat další rozvoj stávajícího kamerového systému
z prostředků Městské části
Praha 1 však v současné
době nepřináší požadovaný efekt. Stává se, že
v zorném poli kamerového
systému, dochází k páchání drobné kriminality nebo
znečišťování veřejného prostranství. Následně je pak
zjištěno, že kamery jednostranně ovládá Policie ČR
nasměrováním na jí střežený objekt nebo že strážníci
v dohledovém centru právě
sledovali jinou kameru.
„Nakupovat další kamery
není v současné době efektivním vynakládáním finančních prostředků. Na druhou
stanu jednou z priorit radnice Městské části Praha 1
je bezpečnost a prevence
kriminality. Proto hledáme
jiné možnosti, jak městský
kamerový systém na svém
území vylepšit a jak se také
vypořádat se stále se snižujícím počtem městských
strážníků,“ uvedl radní pro
oblast bezpečnosti a prevenci kriminality Ivan Solil.
Jedním z možných způsobů je instalovat do stávajících kamer speciální
software. Ten byl vyvíjen
deset let. Během jeho vývoje byla zohledněna jak potřeba jednotlivých uživatelů
z řad policie, nebo armád
mnoha států včetně Číny,
tak i technologický pokrok.
„Systém, velmi zjednodušeně řečeno, dokáže rozpoznat předem nadefinované
pohyby pachatelů, které
jsou často velmi podobné,“
uvedl Zdeněk Skála, předseda bezpečnostní komise.
Jakmile nadefinované pohyby systém zachytí, přidělí
jim prioritu a v dohledovém
kamerovém centru na ně
upozorní obsluhu. Třeba
pomocí předřazení záběru
na monitoru. Obsluha tak
může okamžitě zalarmovat
hlídku. Systém tedy pomáhá
vyhodnocovat on-line zábě-

FOTO PETR NAŠIC

v boji proti drobné kriminalitě v ulicích města

ry z ulic obsluze, která je nucena sledovat až desítky kamer na několika monitorech
najednou. „Software navíc
dokáže v reálném čase poskytnout záběry z kamer
posádkám vozů v terénu.
Posádky tak přesně vidí,
kde se případní pachatelé
pohybují, jakým směrem
z místa činu odcházejí,“
doplnil Ivan Solil. Systém je
i přes svoji sofistikovanost
plně samostatný, dokáže si
poradit i s výpadkem v síti.
Navíc pracuje samostatně
a nezatěžuje tak velikostí
přenesených dat celou síť
kamerového systému.
Jako konkrétní příklad
využití tohoto softwaru lze
uvést boj proti dlouhodobým znečišťovatelům historického centra – sprejerům.
Kamery v minulosti natočily
nespočet těchto „umělců“.
K jejich chování před akcí
tedy existuje poměrně podrobný, opakující se scénář. Osoba, často vybavená

batohem nebo taškou na
spreje obchází vytipované
místo, nápadně se rozhlíží
všemi směry. Jeho kolega
jde mezitím na druhou stranu ulice, aby hlídal. Taška
nebo batoh jsou otevřeny.
Mladík s nádobkou přistupuje ke zdi, naposledy se
rozhlíží. Začíná s nástřikem.
Všechny tyto pohyby je díky
tomuto unikátnímu softwaru možné předem nadefinovat a vytvořit tak určitou
matici chování. Systém pak
při zachycení právě těchto
podobných pohybů upozorní pracovníka dohledového
centra předřazení záběru
na monitoru.
Komise bezpečnosti nyní
ověří finanční, technologickou i logistickou náročnost
projektu a výsledek předloží radě Městské části Praha 1 k projednání. „Jsem
přesvědčen, že právě tyto
moderní technologie budou
v boji proti pouliční kriminalitě naším spojencem a že

je potřeba reflektovat technologický vývoj a v případě
oprávněnosti a efektivnosti
jej využít ve prospěch veřejného pořádku,“ uzavřel Ivan
Solil.
► 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

Žijeme sportem i kulturou
Několik zajímavých akcí
přichystala radnice Prahy 1 pro milovníky sportu i kultury.
Mikulášský turnaj ve futsalu
(1+3) O pohár starosty MČ Praha 1
– 1. 12. 2012 od 10.00 hod
Hala ZŠ Truhlářská.

Tradice turnajů byla založena na
jaře loňského roku, která si od počátku získala oblibu a stala se nedílnou
součástí sportovního vyžití občanů MČ
Praha 1. Oproti turnajům na hřišti je
v tělocvičně kapacita účastníků omezena na maximální počet deseti startujících. Nejlepší celky jsou oceněny
Poháry starosty MČ Praha 1 a všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy. Start je bezplatný a součástí je
nezbytné občerstvení.

Předvánoční turnaj v nohejbalu O pohár starosty MČ Praha 1
– 8. 12. 2012 od 10.00 hod
Hala ZŠ Truhlářská.

Velmi oblíbený turnaj, za účasti až
dvanácti startujících družstev. Turnaj si získal vysoké renomé nejen
pro dobrou organizaci, zejména však
kvalitou startujících a úrovní zápasů.
I zde jsou nejlepší oceněni poháry starosty MČ Praha 1 a všechna družstva
diplomy. Rovněž tento turnaj je pro
účastníky bezplatný, se zabezpečením občerstvení.

Rozsvícení Vánočního stromku
a Adventní zpívání na Petrském
náměstí
Ve čtvrtek 6.12.2012 v 16 hodin
se na Petrském náměstí na Praze 1
► Tuto oblast má na starosti:

FOTO PETR NAŠIC
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Sport neodmyslitelně patří k nabídce volnočasových aktivit v Praze 1.

uskuteční již tradiční Sousedské setkání s názvem Adventní zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu,
které bude pokračovat po tři adventní
neděle – 9. 12., 16. 12. a 23. 12. 2012
vždy od 16 do 18 hodin.
Těšit se můžete na zpívání základ-

ních škol MČ Praha 1, Hudební akademie Praha Pavly Zumrové, Hlahol,
Dětskou operu Praha, Dětský lidový
orchestr Osminka, Dětský lidový soubor Notička, Chlapecký sbor Bruncvík
nebo Pěvecké sdružení pražských učitelek a další.

28. LISTOPAD 2012, 13-16 HOD.

POJĎME SE BAVIT!
S pořadem

DROBNOSTI MILANA DROBNÉHO

S PODTITULEM SENIOR SENIORŮM

ČEKÁ NA VÁS MIMO JINÉ PRVNÍ POPELKA A PRVNÍ PRINC
V NAŠÍ TELEVIZI (JEŠTĚ V ČERNOBÍLÉM PROVEDENÍ)
A SOUČASNÍ PŘEDSTAVITELÉ PRINCE A POPELKY
– MISTŘI EVROPY V KRASOBRUSLENÍ – Z KOUZELNÉHO
MUZIKÁLU NA LEDĚ POPELKA.
Škrak Pavol, Ing.

UŽ VÍTE, KDO KONKRÉTNĚ SE NA VÁS TĚŠÍ?

pavol.skrak@praha1.cz
kultura, obèanská

VSTUPENKY ZDARMA PRO SENIORY Z PRAHY 1.
VYZVEDNĚTE SI JE OD 12. LISTOPADU
V INFORMAČNÍM CENTRU, VODIČKOVA 18.

spoleènost, sport,
zahranièní vztahy

Klub Lávka, Novotného lávka 1, 110 00, Praha 1

DOPRAVA
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Stav chodníků na území
naší městské části nás trápí
víc, než by se mohlo našim
spoluobčanům a návštěvníkům centra zdát. Výsledky
našich nedávných pravidelných kontrol ukázaly na
zhoršenou situaci v opravách chodníků na území
pražské památkové rezervace. Jsme si plně vědomi
toho, že se jedná se o jednu z nejdůležitějších lokalit
Prahy především z hlediska
hlavního proudu tuzemského i zahraničního turistického ruchu a obecně vysoké
intenzity pěší dopravy. Pražská památková rezervace
je výkladní skříní významné
metropole Evropy, a je tedy
vizitkou péče o chodníky nejen naší městské části nebo
Magistrátu hlavního města
Prahy, ale také vizitkou celé
České republiky. Z tohoto
úhlu pohledu je na komunikace v centrální části města
také pohlíženo. Komunikace
obecně a chodníky zejména jsou na mnoha místech
v centru města daleko za
horizontem životnosti a opakovanými výkopy při opravách inženýrských sítí se
stávají, obrazně řečeno, překážkovou dráhou zejména
pro kočárky, invalidní vozíky
a občany se sníženou pohyblivostí.
Málokdo však ví, že komunikace obecně, tedy chodníky i vozovky, jsou, až na malé
výjimky, jakými je soukromé
vlastnictví, v majetku hlavního města Prahy. Jedná se
o majetek, který není svěřen
do správy Městské části Praha 1.
Přesto se naše městská
část v minulosti sama a dobrovolně ujala péče o malé
závady na chodnících (do
rozměru 30 x 30 centimetrů) s tím, že jejich opravy se
smluvním partnerem budeme operativně odstraňovat.
Závady by měly být odstraňovány v čase do 48 hodin
od nahlášení ať už občany
nebo našimi kontrolory a ze
svého rozpočtu na tyto opravy uvolňujeme okolo 10 mil.
Kč ročně. V letošním srpnu
jsme, stejně jako loni, do
této oblasti přidali 2 mil. Kč
a bylo to zanedlouho vidět.
Náš dodavatel oprav nasadil
více dlaždičů a počet malých
závad se podařilo výrazně

FOTO PETR NAŠIC

Chodníky: Praha 1 na vše nestačí

Chodníky a komunikace v centru metropole jsou nejvíce zatěžovány.

snížit. To samozřejmě přispívá i ke snížení počtu velkých
závad, protože velká závada
na chodníku byla napřed
malou závadou. Tím opět
pomáháme městu Praze
v řešení těchto oprav. Závady většího rozsahu jsou pak
hlášeny Technické správě
komunikací hlavního města
Prahy, která má odstranit závady do 7 dnů od nahlášení.
Do celkové rekonstrukce
chodníků investujeme, a to
opět z vlastního rozpočtu,
nemalé finanční prostředky
také v rámci chodníkového
programu. Jedná se o investice do úplného předláždění
komunikací (chodníků i vozovek) tam, kde již nejsou
racionální dílčí opravy a také
jde o výměnu povrchů dosud pokrytých živicí nebo
jinou nevhodnou dlažbou.
Při předláždění je na chodnících použita nově pražská
mozaika. V roce 2011 bylo
vyčleněno z našeho rozpočtu na tyto investice více než
7 mil. Kč a pro rok 2012 je
v rozpočtu plánováno více
než 13 mil. Kč. Znovu je třeba podtrhnout, že i v tomto
případě investujeme do majetku, který nám není svěřen
do péče.
Je tedy zřejmé, že současný stav chodníků nám
není lhostejný. Naší snahou
je především maximálně za-

bezpečit odpovídající komfort chůze na území pražské
památkové rezervace. Ukazuje se však, že pro uspokojivé řešení je nezbytné, mimo
naší poměrně velkou finanční účast, také navýšení dosud vynakládaných finančních prostředků z rozpočtu
Magistrátu hlavního města
Prahy. Mělo by jít, podle našeho názoru, o každoroční navýšení finančních prostředků pro Technickou správu
komunikací hlavního města
Prahy a bylo by vhodné, aby
tyto finanční prostředky byly
účelově vázány výhradně
a jen na opravy chodníků na
území pražské památkové
rezervace Městské části Praha 1. Nejde o závratné sumy.
V řádech by se mohlo jednat o každoroční navýšení
o 5 – 7 mil. korun a v centru
našeho krásného města by
se to jistě bylo pozitivně projevilo. Nedostatek finančních
prostředků pro tuto oblast
činnosti totiž vede k tomu,
že větší závady se odstraňují v delších časech, než je
předpokládaných 7 dnů. Jistě není potřeba zdůrazňovat,
že jde o oblast naší práce,
která je vnímána veřejností
velmi citlivě. Chápeme mimořádnou důležitost řešení
této problematiky a starosta
Městské části Praha 1 se
osobně zasazuje o pozitivní

změnu v posílení financování do této oblasti z celoměstského rozpočtu. Chtěli jsme
jen říct našim spoluobčanům,
že na radnici nesedíme s rukama v klíně a nečekáme, že
daný problém za nás někdo
vyřeší. K řešení přistupujeme
aktivně při jednání s Magistrátem hlavního města Prahy.
Bez injekce finančních prostředků do této oblasti však
půjde zlepšení současného
stavu pomalu.
Jiří Veselý
radní pro dopravu
► Tuto oblast má na starosti:

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

ODS PRAHA 1: LÉTO SKONČILO, JEHO BEZUZDNOST BYLA VÝSTRAHOU
Dotknul se i Vás ve větším než malém množství
nepřiměřený ruch v ulicích Prahy 1 po 22.hodině?
Připadá Vám, že veselí v nočních ulicích překypuje, jak
pověstný hrneček. Nám též. Chápeme, že podnikání
v oboru pohostinství je právě v centru velmi zajímavé.
O co větší zisky přináší, o to více by měl provozovatel
baru či restaurace investovat do odhlučnění provozovny a zajištění klidu a pořádku na ulici před svým „podnikem“. Nikdo si nemyslí, že ulice mohou být po desáté
liduprázdné, jak to známe z menších německých měst.
Vše však má svou míru. V létě 2010 jsme se pokusili
hranici tolerance přesněji stanovit. Podniky, které byly
v seznamu policie vedeny, jako dlouhodobě problémové, navštívila kontrolní skupina. Byly definovány zdroje
problémů a v prvních případech došlo nápravě. Další
zbystřili.

Druhé místo ve volebním klání nás poslalo do opozice. Nová koalice pod taktovkou TOP09 zcela rezignovala na pokračování v tomto ambiciózním, a přiznejme
si, že i náročném plánu. Přesto, že jsme byli zbaveni
TOP09 odpovědnosti za řízení Prahy 1, když odmítla
naši nabídku na koaliční spolupráci, nedá nám stále
se zhoršující situace spát. Řečeno obrazně i doslova.
Přichází období zimního poklidu. V plískanicích a chladu nikoho nebude bavit hulákat v nočních ulicích. Proto
vyzýváme pana starostu Lomeckého, aby již neotálel
a chopil se díla. Provozovny, kde se podniká v rozporu
se zákony, musí být uzavřeny. Policisté musí být aktivní
a být připraveni plnit svou povinnost při prosazování
zákona. Musí skončit období, kdy jediný, kdo spí, je
radnice Prahy 1!
Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS

VV: RADNICE CHCE INVESTOVAT 150 MILIONŮ DO OPRAVY PALÁCE
Koalice TOP 09 a ČSSD jako
by hospodařila s neomezenými
prostředky. Na konci března, před
platností nového zákona o veřejných
zakázkách, vypsala zakázky za téměř půl miliardy. Do těchto investic
ani nebyla zahrnuta jedna zbrusu
nová za minimálně 150 milionů
korun, které Rada MČ přislíbila na
opravu Thurn-Taxisova paláce. Proti

této veřejné zakázce přitom protestuje i Česká komora architektů.
Rada MČ odsouhlasila počátkem
října smlouvu o smlouvě budoucí
s Anglo-americkou vysokou školou.
Palác Thurn-Taxisů v Letenské ulici
dostane škola na patnáct let, nájemné by měla platit devět milionů
ročně. Praha 1 nicméně zafinancuje
rekonstrukci paláce ve výši nejmé-

ně 150 milionů, a to škole na klíč!
Navíc, podle České komory architektů nebyla vypsaná veřejná soutěž
regulérní a komora bude dle svého
stanoviska varovat všechny autorizované architekty, že účast v soutěži
je v rozporu s profesními předpisy.
Zakázka je od samotného počátku
velmi sporná a Věci veřejné hodlají
celou věc řešit na zastupitelstvu.

SZ: ZMĚKČÍ SE V PRAZE 1 LIMITY HLUKU?
Naše městská část se má vyjádřit k návrhu tzv. vymezení
centra obce. To by znamenalo vyhlášení téměř celé Prahy 1 za
oblast tzv. starých hlukových zátěží. Vymezení oblasti centra
by pak umožnilo využít plošně korekci + 20dB, tedy zvýšení
denních limitů na i nočních hlukových limitů až o 20 dB. Čarovnou formulací by se z nadlimitního hlukového zatížení stal stav
odpovídající normě a v těchto oblastech by pak bylo možné
▼ INZERCE
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bez problémů stavět . Město by pak nemuselo přijímat žádná
opatření na snižování hlukové zátěže, protože zdroje hluku se
dají rozlišit jen obtížně. Chceme, aby vedení radnice s celoplošným navýšením hygienických limitů vyjádřilo nesouhlas.
Michaela Valentová,
zastupitelka zvolená za SZ

SERVIS
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Děti pátraly po tajemném příběhu stromu

Jejich cílem bylo vybrat strom rostoucí nedaleko školy, prozkoumat jej, vyfotit
a sepsat jeho jedinečný - pravdivý či smyšlený – příběh. Do projektu se zapojila
i třída paní učitelky Denisy Horáčkové ze
ZŠ Nám. Curieových, Praha 1. K jakému
stromu vede pozvánka dětí z 3. třídy?
„Strom se nachází na novém školním
dvoře. Podle všeho tu stojí již pěknou
řádku let a zažil mnoho dětí naší školy
vyrůstat. Znal je už od doby, kdy je vítal
jako prvňáčky, zažil s nimi mnoho školních akcí a jeho stín dával a dává prostor
pro dětské hry i odpočinek. Pod naším
stromem se vám určitě bude krásně učit,
sedět, běhat i jen tak postávat.“
Pražské stromy s příběhem jsou první ochutnávkou nového vzdělávacího
programu pro pražské školy s názvem
Local Heroes, který si klade za cíl vést
děti k aktivnímu občanskému životu
a odpovědnému chování vůči životnímu prostředí v místě, ve kterém žijí.
„Každé pololetí se budou žáci zabývat
tématem spojeným se životem ve měs-

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Také se vám stává, že si
na své každodenní cestě
do práce či do školy často
ani nevšimnete, jaká pěkná místa a objekty míjíte?
Na zajímavé stromy v blízkosti své školy zaměřily
svoji pozornost děti v rámci projektu „Pražské stromy s příběhem“.

I stromy mají své příběhy.

tě. Prvním z nich bude městská zeleň.
Zda se rozhodnou zkrášlit kousek zeleně v okolí školy, uspořádají exkurzi pro
rodiče nebo připraví výstavu na téma
zeleně v okolí školy, už bude záležet
na nich samotných,“ přibližuje obsah
programu jeho koordinátorka Lenka
Fejklová ze Sdružení TEREZA.

Zajímavý strom můžete vyrazit hledat i s vašimi dětmi třeba na Den
stromů 20. října. Určitě si vymyslíte,
nakreslíte či jinak ztvárníte poutavé
příběhy, které se k němu mohou pojit.
Inspirovat se můžete i dalšími stromy,
které zmapovaly děti z dalších pražských škol. www.terezanet.cz
▼ INZERCE
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Seniorské výlety pokračují
Od 8. listopadu se lze
přihlašovat na listopadové
výlety seniorů. Na prosincové pak od 26. listopadu.
Odjezd od hotelu Intercontinental
v Pařížské ulici čp. 30. Přihlašování
na výlety: přes podatelnu Úřadu MČ
Praha 1, Vodičkova 18. Senior/ka se
prokáže občanským průkazem.
Pátek 16. 11. , 8.00 hod.:
● Náchod – zámek a město Jaroměř

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Pondělí 19. 11., 8.00 hod.:
● Vranov nad Dyjí – zámek a město
Znojmo
Úterý 11. 12., 8.00 hod.:
● Horšovský Týn – zámek a město Domažlice
Čtvrtek 20. 12., 8.00 hod.:
● Vánoční výlet do Lince – Rakousko
Oběd se uskuteční v Českých Budějovicích. Na tento výlet je zvýšená kapacita
dvou autobusů, dohromady 120 míst!
Pro velký zájem o seniorské výlety
sdělujeme, že se senior může přihlásit
pouze na jeden výlet v daném měsíci
a upřednostněni budou ti, kteří se nezú▼ INZERCE

Seniorské výlety jsou doslova hitem.

častnili minimálně tří posledních výletů.
Vždy je možné zavolat Mgr. Karla
Ulma dva dny před výletem a zeptat se,
zda-li se neuvolnilo místo.
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, Mgr. Karel Ulm, a to
pouze ve středu a čtvrtek mezi 9.00
a 10.00 hod.

SERVIS
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Na Kampu zavítají Kvak a Žbluňk

● 10. 11., 16 hod.: Divadlo
pro děti: Bilbo compagnie –
Kvak a Žbluňk.
Příběh o opravdovém přátelství žabáka Kvaka a ropušáka Žbluňka. (Na motivy
známé knihy A. Lobela. Délka
50 min. Pro děti od tří let. Režie A. Krob.)
● 13. 11., 20 hod.: Filmový klub: 4. revoluce (Die 4. Revolution).
Režie: Carl A. Fechner,
Německo, 2010, premiéra 2. 10. 2012.
Nejúspěšnější
německý
dokumentární film roku 2010.
Film o průkopnických projektech v oblasti energie z deseti
zemí světa. Od rodin v Mali

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

V listopadu jsme pro
vás připravili kromě kurzů a kroužků pro děti, do
kterých je stále možné se
zapsat, dvě již tradiční divadélka pro děti. Pro dospělé
tentokrát nabízíme vzdělávací seminář Jak sladit práci
a rodinu, dokument 4. revoluce a Dozvuky Bollywoodskeho festivalu 2012, kde si
promítneme jeden z divácky
nejúspěšnějších
snímků
letošního festivalu Bollywoodských filmů v Praze.
A na závěr můžete během
dlouhých podzimních večerů přijít na workshopy, kde
budeme šít panenky pro
Unicef. Tyto panenky budou
poté vystaveny na prodejní
výstavě v KCK.
Kampa žije divadlem, písničkami i pohybem.

a Bangladéši, přes revoluční
alternativní pohon v automobilovém průmyslu, až po kancelářskou budovu v Německu, která vyrábí více energie
než sama spotřebuje.
● 15. 11., 9 hod.: Seminář Jak sladit práci a rodinu, pořádá o. s. Aperio
Jak chci, aby vypadal můj
pracovní a rodinný život?
Jaké jsou moje zákonné
možnosti a omezení? Co potřebuji k tomu, abych obojí
sladil/a podle svých představ? Na tyto otázky Vám
může odpovědět právě tento seminář. Vstup ZDARMA,

hlídání dětí během semináře zajištěno.
● 25. 11., 16 hod.: Kočovné
divadlo Rózy Blechové – Anjel na zem spadlý
Aneb co všechno se může
přihodit při pečení cukroví
jedné trošku smutné mamince, její malé trošku zlobivé Matyldě a harmonikáři
v nesnázích. (Na motivy starých vánočních her sepsala
a režírovala Lenka Volfová.)
● 27. 11., 20 hod.: Filmový
klub: Dozvuky Bollywoodského festivalu 2012:
promítneme jeden z divácky úspěšných snímků z le-

tošního říjnového festivalu
Bollywoodských filmů v Praze.
Ochutnávka indických specialit.
● 6. 11. a 20. 11., 18 hod.:
workshopy, na kterých
budeme šít panenky pro
Unicef. Ty pak budou vystavené celý prosinec na prodejní výstavě v prostorách
KCK. Prodejní výstava bude
zahájena 3. 12. v 18.30 vernisáží, na které budete mít
možnost panenky si zakoupit a podpořit tak jedno dítě.
Více na www.kckampa.eu
nebo na telefonu 608 444 654.
▼ INZERCE
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Česko-slovenské turné 2012 „Ani si nesedejte“
Tomáš Klus a jeho cílová skupina aneb Předkapelou můžeš být i Ty…
Tomáš Klus vyjíždí na své první česko-slovenské turné. Po úspěšném tažení všemi singlovými, ale i prodejními hitparádami, kde se
dlouhodobě všechna jeho alba drží na prvních
příčkách, se Tomáš Klus těší také z ocenění
v hudebních anketách i z neustále vyprodaných
koncertů. Po letošní nabité festivalové sezóně
začíná sérii svých podzimních vystoupení tentokráte na Slovensku, a poté se vydá po kulturních domech v Čechách a na Moravě. Tomáš
Klus společně s kytaristou Jiřím Kučerovským
přibrali na podzimní turné dva hosty, Petra Škodu (cajon) a Honzu Lstibůrka (kontrabas).
FOTO WWW.TOMASKLUS.CZ

Na Facebooku kapela vyzývá ke spolupráci:
„Prosíme pomozte! Nejsme schopni odehrát
celý koncert, proto je nám zapotřebí předskokana. Nemusíte hrát dlouho, stačí dvacet minut.
Půjčíme Vám dva mikrofony a můžeme nazvučit
až dvě akustické kytary, obojí v případě, že budete dva. Chcete-li si zahrát, pošlete nám svá
dema. Z každého města a okolí, v němž budeme koncertovat, vybereme někoho, kdo se nám
líbí. Na e-mail TRNZPATY@GMAIL.COM nám případný zájemče pošli, prosím, empétrojku a iniciály, ať si o Tobě uděláme obrázek. Budeme se
těšit, že nám vytrhneš trn.“
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK na Slovensku již
zahájen, v Čechách a na Moravě od konce září.
www.tomasklus.cz,
www.facebook/tomasklus

► ČESKO-SLOVENSKÉ TURNÉ „ANI SI NESEDEJTE“ 2012
2. 11. JINDŘICHŮV HRADEC – KC JITKA
4. 11. LUHAČOVICE – MDK ELEKTRA
5. 11. ZLÍN – MASTERS OF ROCK CAFÉ
6. 11. HODONÍN – KD HORNÍ VALY
8. 11. BRNO – SEMILASSO
9. 11. BRNO – SEMILASSO
15. 11. PRAHA - LUCERNA – Velký sál
19. 11. OSTRAVA – DŮM KULTURY
20. 11. OSTRAVA – DŮM KULTURY

26. 11. LIBEREC – DŮM KULTURY
3. 12. KLADNO – DŮM KULTURY
4. 12. LITOMĚŘICE – MKS
7. 12. ČESKÉ BUDĚJOVICE – KD VLTAVA
8. 12. HAVLÍČKŮV BROD – KD OSTROV
11. 12. CHEB – KC SVOBODA
12. 12. RUMBURK – DK STŘELNICE
15. 12. PLZEŇ – KD ŠEŘÍKOVKA
16. 12. PLZEŇ – KD ŠEŘÍKOVKA

▼ INZERCE

SOUTĚŽ O ČTYŘI
VSTUPENKY !
OTÁZKA DO SOUTĚŽE:
KOLIKÁTÉ NAROZENINY
OSLAVIL LETOS
VÁCLAV HUDEČEK?
A) 60 LET
B) 65 LET
C) 70 LET
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE NA
MARTINA.PECHOVA@PRAHA1.CZ

MČ PRA
VÁS ZVEHA 1

9. 12. 2012 ve 13.00 A 16.00 HODIN
˘
DIVADLO ABC, VODIcKOVA
UL., PRAHA 1
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Akci významně podpořili:
Městská část Praha 1, Vojanovy sady s.r.o., KampaNula, Nakladatelství KANT, H&Hotels Group, Appia Residences a Amour Hotel Residence,
pan Zdeněk Barták, pan Petr Burgr, pan Filip Dvořák, pan Daniel Hodek, pan Michal Valenta, Kafírna U svatého Omara – Roman Vopička,
Květiny Camelita – Lenka Uhlářová, Ryby, drůbež, zvěřina – Zemanová – Mašek, Řeznictví u Sislů, Cukrárna U zavinuté Emy,
Magdalena Wihan Design, Pavla Michálková a Kateřina Šiková

LETOS V LÉTÌ RADNICE NA ZÁKLADÌ DOPORUÈENÍ DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ ZAJISTILA
DOKONÈENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODÒOVÉ OCHRANY NAŠEHO PALÁCE ŽOFÍN.
LZE TAK POPRVÉ PROVÉST SIMULACI ÈINNOSTI
VŠECH PRVKÙ AKTIVNÍ A PASIVNÍ OCHRANY:
Ý VZTYÈENÍ 252 METRÙ DLOUHÉHO HRAZENÍ,
Ý UZAVØENÍ VODOTÌSNÝCH VRAT VZDUCHOTECHNIKY,
Ý ODPOJENÍ OSTROVA OD ELEKTRICKÉ SÍTÌ,
Ý SPUŠTÌNÍ ELEKTROCENTRÁLY A PØECHOD NA NOUZOVÉ
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ,
Ý ODZKOUŠENÍ ÈINNOSTI ÈERPADEL URÈENÝCH
N ZA ZÁBRANY
PRO ÈERPÁNÍ DEŠØOVÉ VODY Z CHRÁNÌNÉHO ÚZEMÍ VEN
ZÁBRANY.
TO VŠE, ZA SOUÈINNOSTI TECHNIKÙ PALÁCE ŽOFÍN, FIRMY PODZIMEK A JEDNOTKY
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1.
ZVEME TÍMTO VŠECHNY ZÁJEMCE O SHLÉDNUTÍ TÉTO UNIKÁTNÍ AKCE A VYZÍVÁME
HLAVNÌ CHLAPY Z PRAHY 1, KTEØÍ SE CHTÌJÍ DOZVÌDÌT VÍCE O ZAPOJENÍ DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ DO PROTIPOVODÒOVÉ OCHRANY PRAHY 1, ABY SE K NÁM PØIPOJILI.
PODROBNOSTI O PRÙBÌHU CVIÈENÍ OD 1. LISTOPADU NA WWW.HASICIPRAHA1.CZ,
ZÁJEMCI O AKTIVNÍ ÚÈAST, PROSÍM PROJEVTE ZÁJEM CO NEJDØÍVE NA
JEDNOTKA@HASICIPRAHA1.CZ.

ZDENÌK ÈIHÁK

FILIP DVOØÁK

VELITEL JEDNOTKY

ZÁSTUPCE VELITELE JEDNOTKY

WWW.HASICIPRAHA1.CZ

Mediální spolupráce:
Malostranské noviny

MALOSTRANSKÁ BESEDA
2. pá.
3. so.
4. ne.

5. po.
6. út.
7. st.
8. čt.
9. pá.
10. so.
11. ne.
11. ne.
12. po.
13. út.
14. st.
15. čt.
16. pá.
17. so.
18. ne.

Krausberry – 20.30 h
Maria Scare
– křest CD – 20.30 h
Taneční odpoledne pro
starší a pokročilé – 15 h
Blonďatá bestie
– politický kabaret – 22 h
Mefisto – koncert
+ křest knihy – 20.30 h
Suzanne Vega (USA)
+ Čechomor – 20.30 h
Vladimír Merta a Dobrá úroda
– křest CD – 20 h
The Cell – 10. výročí kapely
host: Wild Boars (IT) – 20.30 h
4. Mezinárodní hudební
festival E. Nápravníka 2012 – 20 h
4. Malostranský candrbál – 20.30 h
Taneční odpoledne
pro starší a pokročilé – 15 h
Lili Marlene – 20.30 h
Tančírna s Olats Otesoc – 20.30 h
Peter Lipa Band (SK) – 20.30 h
Hm... – 20.30 h
Medvěd 009 – 20.30 h
Marimba Mama
– křest alba – 20.30 h
Bluesberry – 20.30 h
Taneční odpoledne pro
starší a pokročilé – 15 h

18. ne.

19. po.
20. út.

21. st.
22. čt.
23. pá.
24. so.

25. ne.
26. po.
27. út.
28. st.
29. čt.

Werichova Kampa 2013:
A na hrušce sedí diktátor –
divadelní představení s A.
Polívkovou a Františkem
Táborským – 20 h
Jan Spálený & ASPM – 20.30 h
Šansonovinky – večer plný písní
M. Horáčka a P. Hapky
– účinkují: P. Hřebíčková,
V. Nerušilová, O. Ruml
a F. Segrado – 20.30 h
Klub zadán – 20.30 h
Visual Manual – 20.30 h
Takin’ Off – 20.30 h
Divadení spolek La’My:
Lásky Georga Washingtona –
hrají: Mária Holbová a Klaudia
Gáborová – absolventky
Slovenské konzervatoře – 20 h
Taneční odpoledne
pro starší a pokročilé – 15 h
Petr Rímský – křest alba – 20.30 h
Calm Season – křest alba – 20.30 h
Klub zadán
Barování se Sandrou
Novákovou – 20 h
Potlach: Pacifik + Chudinkové –
uvádí Tony Linhart – 20 h

Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
Rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska-beseda.cz, 257 409 123
MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1, tel.: 257 409 123,
info@malostranska-beseda.cz, www.malostranska-beseda.cz

www.matysek-ds.cz

PROGRAM – LISTOPAD 2012

Dětská skupina MATÝSEK





V ÚTERÝ 6. LISTOPADU
PROBÌHNE NA SLOVANSKÉM OSTROVÌ VÝJIMEÈNÉ CVIÈENÍ.

▼ TEXTOVÁ INZERCE

KOUPÍME

VAŠI nemovitost (byt,
RD, chata). Rychlá výplata peněz. Lze
i s dluhy a exekucí. OMEGA REALITY,
724 370 102
Pro přímého zájemce hledáme byt či RD
ve Vaší lokalitě.
OMEGA REALITY, 724 375 751.

CHARITATIVNÍ BAZAR dětských věcí

na podporu Fondu ohrožených dětí se
opět koná 17. 11. 2012 (sobota) od 10.00
do 12.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Brána
jazyků, Vojtěšská 13, Praha 1.
Určitě
si
vyberete
z
krásných
značkových dětských věcí (Next, Zara,
C&A, M&S, Cherokee, aj.) za symbolické ceny, a zároveň vás potěší i to, že
jste pomohli dětem, které nemají takové
štěstí, jako ty naše. Srdečně vás zveme!
Nadace Brána jazyků pootevřená.

