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www.perlandental.cz

HLEDÁTE 
ZUBAŘE?

Perlan Dental 
Clinic, s. r. o. otevírá 
druhou ordinaci se 
službami dentální 
hygienistky a přijímá 
nové pacienty. 

Bezbolestné ošetření.

Máme smlouvy se ZP.

Těšnov 1163/5, 
Praha 1 – Nové 
Město (stanice 
metra Florenc nebo 
zastávka Bílá labuť)
Tel.: 224 234 447

ZNOVU OTEVŘENÁ 
OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

V SUTERÉNU OD TESCO NÁRODNÍ 63
(naproti pokladnám potravin)

POSKYTUJEME I DALŠÍ SLUŽBY:
• Rytecké práce • Výroba razítek

DÁLE U NÁS NAJDETE:
• Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky)
• Prostředky péče o obuv (krémy, impregnace)

• Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky)

VĚTŠINU NAŠICH SLUŽEB POSKYTUJEME 

NA POČKÁNÍ
Otevřeno 7 dní v týdnu Po-Ne 8–20, Tel.: 224 283 740

S TÍMTO 
INZERÁTEM 
SLEVA -20 % NA 
VŠECHNY SLUŽBY
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Milí čtenáři,
adventní čas je znovu zde a jen má-

lokdo pochybuje o tom, že Praha 1 se 
stává opět nejen kouzelným místem 
plným sváteční atmosféry, ale také 
středobodem nákupní horečky. Je 
to skutečně tak: Vánoce a vše okolo 
nich zejména v naší městské části 
připomínají trochu Jekylla a Hyda. 
Procházíte se nádherným historickým 
centrem, užíváte si chvíle, jež přichá-
zejí pouze jednou za rok, a zároveň 
čelíte obrovskému komerčnímu tlaku, 
který devalvuje nejkrásnější svátky 
na pouhý konzum. Přesto věřím, že 
pan Jekyll nad svým „kolegou“ v mysli 
většiny z nás vítězí. 

Pokud by se mě někdo zeptal, co 
mám na Vánocích nejraději, kromě 
radosti ze společně strávených chvil 
bych zmínil také světla. Říká se to 
o Paříži, ale zvláště o Vánocích to 
platí i pro Prahu – je to město světel. 
V Praze 1 letos navíc se zbrusu novým 
svátečním osvětlením, které jsme 
potřebovali jako sůl. 

Ke konci roku v naší městské části 
neodmyslitelně patří rovněž silvestrov-
ské oslavy. Přiznám se, že nevím, jak 
zařídit, aby centrum města i poslední 
den roku patřilo především nám, co 
v Praze 1 bydlíme, a nikoli hordám 
nájezdníků ze všech možných koutů 
metropole, země, ale samozřejmě 
i zahraničních destinací. Ačkoli 
policisté, strážníci a další složky opět 
budou bdít nad tím, aby se silvest-
rovské třeštění v centru nezměnilo 
v něco horšího, ani oni nemohou vše 
uhlídat. Každý by měl používat zdravý 
rozum a oslavu konce roku nevnímat 
jako skvělou příležitost proměnit se ve 
zvíře, respektive dalšího pana Hyda. 

Vážení a milí sousedé, dovolte mi, 
abych vám popřál prožití Vánoc přes-
ně podle vašich představ a šťastný 
vstup do roku 2013.  

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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Oldřich Lome

UDÁLOSTI    4
Významné jubileum – sté narozeniny – 
oslavila 7. října obyvatelka Prahy 1 a bý-
valá baletka Národního divadla Vojtěcha 
Mašková. Význačné umělkyni přišel osobně 
poblahopřát starosta městské části. 

ROZHOVOR    6–7
Nový šéf pražských památkářů Jiří Skalický hodlá 
zavést v oblasti památkové péče jasná pravidla, 
díky nimž bude rozhodování v této sféře trans-
parentní. Vizitku nového ředitele magistrátního 
odboru památkové péče naleznete zde. 

TÉMA    8–9
Vánoce a oslavy konce roku jsou tu! V téma-
tu čísla jsme pro vás opět připravili sumář 
praktických informací. Dozvíte se tak, kde 
si můžete koupit kapra a stromek, a další 
zajímavé tipy. 

VOLBY    20–21
Přímá volba prezidenta je na spadnutí! Na 
této dvoustraně najdete manuál k volbě hlavy 
státu, který by vám měl odpovědět na všech-
ny otázky, jak volit. Zbývá „maličkost“: vybrat 
si mezi kandidáty toho svého. 

ŽIJÍ MEZI NÁMI 22   
Výtvarník z Prahy 1 Pavel Vošický je autorem 
skvělých, vesměs ironických obrazů, které 
s nadhledem přibližují dějiny dvacátého 
století. O jeho poslední výstavě příznivě 
referovalo mnoho médií. 

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Bývalá baletka 
oslavila sté narozeniny  

Krátce

Paní Mašková ráda vzpomíná na svo-
ji uměleckou dráhu. Bylo tomu tak i při 
povídání se starostou Prahy 1 Oldřichem 
Lomeckým, který jí přišel osobně pobla-
hopřát na kliniku v Londýnské, kde se 
jubilantka zotavuje po zranění. 

„Osud paní Maškové, stejně jako 
ostatních jejích vrstevníků z Prahy 1, je 
pro mě osobně, ale i pro její okolí boha-

tým zdrojem poznání a inspirace. Jsou to 
lidé, kteří zažili meziválečnou demokra-
cii i ničivou nacistickou a komunistickou 
totalitu,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který zdůraznil, že považuje za 
svoji povinnost a čest takovým lidem bla-
hopřát k jejich jubileu a ubezpečit je tak, 
že jejich obec a okolí na ně myslí a že ne-
jsou se svými starostmi sami.

Praha 1 bezpečnější 
Méně loupeží i krádeží v první 

městské části zaznamenaly letos 
policejní statistiky. 

„K poklesu počtu páchaných lou-
peží v obvodě Prahy 1 a jejich objas-
něnosti významně přispívá kamero-
vý systém. Sto padesát šest kamer 
rozmístěných na území Prahy mělo 
nejméně ve zhruba 65 procentech 
přímý vliv na jejich objasnění,“ uvedl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Hasiči jsou připraveni
Připravenost na velkou vodu pro-

kázal Sbor dobrovolných hasičů 
Prahy 1, jehož členové 6. listopadu 
cvičně postavili na Žofíně přes dvě 
stě padesát metrů dlouhé hrazení. 
Právě dobrovolní hasiči, kteří mají 
výraznou podporu radnice první 
městské části, by v případě povodně 
Žofín ochránili. 

Farnost ožívá 
Obnovu farnosti začali věřící při 

farním kostele sv. Tomáše v Josef-
ské ul. č. 8. Cílem je „restartovat“ 
chod tamní misie, ale také šířit Je-
žíšovo poselství. Věřící jistě přivítají 
týdenní setkávání včetně nedělních 
mší svatých a další akce, které se 
chystají. Mimo jiné by se, ve spolu-
práci s Městskou částí Praha, měly 
příští rok na Kampě konat farní mi-
sijní slavnosti. 

Plaťte bezkontaktně 
Praha 1 jako jedna z prvních měst-

ských částí zavedla od 1. prosince 
novou technologii v oblasti bezkon-
taktních plateb. Bezkontaktní karty 
jsou využívány k placení nižších čás-
tek s vysokou frekvencí transakcí, což 
je přesně případ MČ Praha 1, kde se 
běžně platí částky nepřevyšující hod-
notu 500 Kč. Výhodou bezkontaktní 
technologie je to, že transakce pro-
běhne bez nutnosti zadat PIN, pouze 
přiložením karty do vzdálenosti 5 cm 
ke čtečce bezkontaktního terminálu. 
Po zvukovém signálu je transakce 
ukončena. Při transakcích převyšující 
stanovenou částku 500 Kč je držitel 
karty požádán o autorizaci svým pod-
pisem či zadáním PINu.

Krásné jubileum – sté narozeniny – oslavila 7. října obyva-
telka Prahy 1 a bývalá baletka Národního divadla Vojtěcha 
Mašková. 

VLADIMÍR JIRÁNEK ZEMŘEL. Po dlouhé těžké nemoci zemřel 6. listopadu přední 
český karikaturista a občan Prahy 1 pan Vladimír Jiránek. Čest jeho památce!
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Občanství in memoriam 
V pátek 7. prosince bude uděleno 

čestné občanství in memoriam panu 
Jindřichu Pavlišovi, jenž se po řadu 
let staral o Vojanovy sady a který 
před rokem zemřel. Udělení občan-
ství projednali a schválili 19. června 
zastupitelé první městské části. 
Z iniciativy pozůstalých a mnoha přá-
tel posléze vzešel nápad na instalaci 
pamětní desky, jež bude odhalena 
téhož dne ve 13. hodin ve Vojano-
vých sadech. 

Paní Maškové přejeme ještě mnoho spokojeně strávených let! 

►
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Soutěžit budou tříčlenné 
hlídky oddílů a hlídky veřej-
nosti (dvou až pěti členné), 
závod je totiž určen i pro 
rodiny s dětmi. Letos bude 
po loňském úspěšném za-
vedení otevřena kategorie 
dospělí, kde si budou moc 
porovnat svoje síly oddíloví 
vedoucí a dospělí jedinci 
z řad veřejnosti. Závod spo-
čívá v luštění šifer, háda-
nek a hledání strašidel na 
Starém Městě pražském. 
Startovné je 60 korun na 
hlídku. Samozřejmě ne-
bude chybět ani vyhlášení 

Strašidla mají pohotovost

Nenechte si pokazit svátky zlodějnou 
Vánoce, Vánoce přicházejí a s nimi 

starosti, kde a co nakoupit, ale také 
jak nic neztratit nebo se nenechat 
okrást 

Období adventu je každoročně ča-
sem plným shonu. Strážníci městské 
policie pro vás připravili několik důle-
žitých rad a doporučení, jak nejlépe 
ochránit sebe a svůj majetek.

Při nákupech
• Nenechávejte nikdy peněženku na-
vrchu kabelky nebo nákupní tašky.
• Nakupujete-li v obchodním domě 
s nákupním vozíkem, nikdy kabelku 
nedávejte do vozíku spolu s náku-
pem.
• Kabelku noste těsně u těla s ru-
kou na zapínání.
• Nikdy nenoste peněženku nebo 
doklady v zadní kapse kalhot.
• Nenoste u sebe zbytečně velkou 
hotovost.
• Kontrolujte uzavření svých zavaza-
del, kabelek a batohů. Nejvhodnější 
z hlediska bezpečnosti jsou zavaza-
dla se složitějším způsobem zavírání.

Rovnýma nohama 
do tajemné Prahy 
mohou skočit na 
začátku příštího 
roku všichni, kteří si 
oblíbili tradiční akci 
– Prahu plnou stra-
šidel. Vše vypukne 
v sobotu 12. ledna 
ve 14 hodin na hřišti 
u Tyršova domu. 

nejlepšího strašidla MISS 
Huhula 2013 a doprovodný 
program v podobě ohňové 
show a šermířského vy-
stoupení.

Každá soutěžní hlídka do-
stane na začátku informace 
o místech, kde se nachá-
zejí strašidla. Jenže ne jen 
tak – zašifrované! Když se 
závodníkům podaří šifry vy-
luštit, dozví se přesné názvy 
ulic. Pak je potřeba vzít do 
ruky mapu a snažit se tahle 

místa navštívit. Často výsle-
dek není ani tak o umění 
luštit šifry, jako o orientaci 
v mapě a prostoru. Proto 
jde o závod orientační. To 
ale stále není všechno: te-
prve po nalezení strašidla je 
z půlky vyhráno – odevzdá 
se mu heslo, je-li správné, 
strašidlo za něj vydá důkaz-
ní lísteček. Tyto lístečky pak 
v cíli rozhodují: více lístečků 
znamená více bodů, a tedy 
lepší umístění. 

Závodu hlídek oddílů se 
mohou zúčastnit skupinky 
dětí ve věku od sedmi do 16 
let. Věkový limit sedmi let 
není striktní, ale vzhledem 
k náročnosti závodu nižší 
věk v závodu hlídek bez 
doprovodu nelze doporučit. 
Závodu se obvykle účastní 
především skautské a jiné 
dětské oddíly, ale ani toto 
není podmínka.

Pro veřejnost platí mírně 
odlišné podmínky, vše je 
přizpůsobeno a trochu zjed-
nodušeno.

Závodu veřejnosti, který 
je odlehčenou formou závo-
du hlídek oddílů, se může 
zúčastnit kdokoliv, kdo do-
razí – i když je určen přede-
vším pro děti, nemá závod 
věkové omezení.

Účastníci by si měli s se-
bou vzít tužku, blok (papír), 
hodinky, peníze na star-
tovné; hodit se bude také 
mapa Prahy a svačina. 

Každý účastník závodu 
z hlídky, která závod dokon-
čí, obdrží malou pozornost 
od pořadatelů.

Jakékoli další informace 
organizátoři rádi poskytnou 
prostřednictvím e-mailové 
adresy info@strasidla.net.

V dopravních prostředcích
• Vyhýbejte se návalům a tlačenicím, 
v nich se kapsářům „pracuje“ nejlépe.
• V tramvaji či autobuse si sedejte co 
nejblíže řidiči, v metru do obsazených 
vagonů – v případě potíží se snáze do-
voláte pomoci.
• Pokud potřebujete pomoc, oslovte 
konkrétního člověka, vyvolejte ho tak-
zvaně z davu („mladý muži, vy v té mod-
ré bundě… prosím, pomozte mi…“).

Při manipulaci s platební kartou
• K platební kartě se chovejte stejně 
ostražitě jako k penězům. Buďte na ni 
opatrní a noste ji odděleně od dokladů.
• Stále si kartu hlídejte a při provádění 
transakcí ji nespouštějte z očí. Kartu 
nikomu nepůjčujte, ani nedávejte do 
zástavy.
• PIN je klíč k vašemu účtu. Nikam ho 
nezaznamenávejte, dobře si ho zapa-
matujte.
• Platební kartu používejte jen na dů-
věryhodném obchodním místě. Pokud 
k obchodníkovi důvěru nemáte, plaťte 
hotově.

• Po provedení platby u obchodníka 
zkontrolujte, zda vám byla vrácena sku-
tečně vaše platební karta.
• Opatrně se zbavujte všech dokumen-
tů, které obsahují číslo vaší karty. Nej-
lépe je skartujte.
• Při ztrátě nebo odcizení platební kar-
ty jednejte rychle a kartu ihned zablo-
kujte u vydavatele.
• Při výběru peněz z bankomatu dávej-
te pozor, jestli máte u bankomatu sou-
kromí. Spolehlivější je vybírat z banko-
matů uvnitř bankovních domů.
• Na ulici je nejlepší, můžete-li tyto 
transakce dělat za přítomnosti a pod 
kontrolou někoho druhého, vám blíz-
kého.
• Pokud se bankomat chová nestandard-
ně, nebo je na něm nainstalováno nějaké 
nestandardní zařízení, přerušte transakci 
a nevybírejte. Nepřijímejte v žádném pří-
padě pomoc „kolemjdoucích“.

Klidné a příjemné prožití adventu 
vám všem přejí strážníci Městské poli-
cie hl. m. Prahy.

OKV MP
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Uličky Starého Města se zaplní strašidelnou havětí. 
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Jiří Skalický: Památková p
Horké křeslo – tak lze 
bez nadsázky označit 
post šéfa pražských pa-
mátkářů, kde mediálně 
propíraného Jana Kně-
žínka nedávno nahradil 
„muž odnikud“ Jiří Ska-
lický. Odborná i laická 
veřejnost by však měla 
zpozornět – nový ředitel 
magistrátního odboru 
památkové péče má 
za sebou kvalitní praxi 
a před sebou jasné, 
konkrétní cíle. 

obhajovat nebo krýt kontroverzní roz-
hodnutí, která zde byla v minulosti 
přijata, ale díky tomu, co vím, jsem 
přesvědčen, že tady šlo spíše o velmi 
obratné kličkování v rámci legislativy, 
nikoli o korupci. Památková péče je 
napojená na územní plán a mnoho dal-
ších záležitostí a laik si umí jen velmi 
matně představit, jak náročné je pohy-
bovat se mezi takto různorodými man-
tinely.
Vy byste tedy některá rozhodnutí svého 
předchůdce podepsal? 

Věřím, že bych nic takového podepi-
sovat nemusel. Mým cílem je zavést do 
pražské památkové péče jasná pravi-
dla, podle kterých se budou odehrávat 
všechny rozhodovací a schvalovací pro-

V křesle šéfa pražských památkářů se-
díte sice jen krátce, ale přesto by mě 
zajímalo, jestli už vás navštívil nějaký 
problematický jedinec, který by chtěl 
něco „bokem“ zařídit. Oslovil vás už ně-
kdo takový?

Tohle se zatím nestalo. Nejsem 
z Prahy, pocházím z východních Čech, 
a tak jsem dalek jakéhokoliv vazalství 
a kontaktů s místními investory, lobbis-
ty a podobnými lidmi. I to je možná je-
den z důvodů, proč jsem vyhrál výběro-
vé řízení na tenhle post. 
Asi chápete, že se takhle musím ptát. 
Za vašeho předchůdce fungoval magis-
trátní odbor památkové péče tak, že se 
veřejně mluvilo o korupčním prostředí…

Něco vám řeknu. Rozhodně nechci 

Mgr. Jiří Skalický (43) 
vystudoval historii na Filozofi cké 
fakultě UK. V minulosti pracoval 
mimo jiné jako kastelán v klášte-
ře Plasy, vedoucí oddělení kultu-
ry na středočeském hejtmanství 
a posléze coby šéf tamního od-
boru kultury a památkové péče. 
Poté působil na pozici projekto-
vého manažera – vedl obecně 
prospěšnou společnost, která 
se věnovala obnově národní kul-
turní památky Kuks (včetně čer-
pání fi nancí z evropských fondů).
Letos na podzim zvítězil ve výbě-
rovém řízení na ředitele odboru 
památkové péče pražského ma-
gistrátu. 
Je rozvedený, má syna a dceru. 
Ve volném čase rád sportuje, 
hraje kopanou a volejbal. 

Nový šéf památkářů dobře ví, jak složitá je oblast, která mu byla svěřena. 



éče musí mít jasná pravidla 

cesy. Až taková pravidla budou platit, 
prostor pro kontroverzní – i když legální 
– rozhodnutí se velmi významně ztenčí. 
Opravdu ve vašem odboru v minulosti 
nedošlo k žádnému porušení zákona? 

Podle mých současných informací 
ne. 
Proč tedy pražské památkáře dlouho-
době kritizují některá uskupení? Na-
příklad Klub za starou Prahu tituluje 
památkovou péči v Praze jako učebnici 
klientelismu. 

Nehodlám se pouštět do mediálních 
přestřelek s Klubem za starou Prahu, po-
něvadž jsem přesvědčen, že jejich kriti-
ka není samoúčelná a že jeho členům 
jde, doufám, o dobrou věc. Jde o to, s jak 
pravdivými informacemi pracují.
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Jak to myslíte? 
Jak už jsem řekl – odbor památkové 

péče musel řešit řadu projektů bez pev-
ně stanovených pravidel. Kde nejsou 
pravidla, tam lze improvizovat a mohou 
být v dobré víře schvalovány i projekty, 
které se tradicionalistům můžou zdát 
„korupční“. 
Vy sám osobně jste spíše tradicionalis-
ta, nebo příznivec moderny? 

Jsem asi něco mezi. Nemám vůbec 
nic proti tančícímu domu, ale naopak 
se mi nelíbí nejrůznější moderní střeš-
ní nástavby. V tomhle směru mám ra-
ději historizující prvky. Nicméně můj 
osobní názor není a ani nesmí být pří-
liš důležitý. Opět se vracíme k oněm 
pravidlům. 

Dobře, tak mi prozraďte, kdo a jak by 
je měl schvalovat a kdy by měla začít 
platit.

Chtěl bych, aby první pravidla – pro 
předzahrádky a podobně – platila už 
od začátku příštího roku. Postupně 
by pak měla vzniknout celá koncepce 
pražské památkové péče. Všechna 
pravidla musí vycházet z obsáhlé de-
baty mezi odborníky a být projednána 
s politiky tak, aby po jejich schválení 
bylo naprosto jasné, proč byl projekt 
schválen, nebo naopak zamítnut. 
Praha 1 je zároveň památkovou rezer-
vací a každý zásah je proto vnímám 
obzvlášť citlivě. Chystá se zde aktuálně 
nějaký zásadní projekt? 

Existují plány na rekonstrukci pro-
luky mezi ulicemi Panská, Opletalova 
a Na Příkopě. Jde o velký investiční zá-
měr, který bude muset být projednán 
mimo jiné s UNESCO. A já si neumím 
představit, že by vznikal jinak než také 
v rámci zmíněných pravidel. 
Mediálně známá je kauza domu na 
rohu Václavského náměstí a Opletalo-
vy ulice. Běžný divák se v záplavě in-
formací už stěží vyzná v tom, jestli dům 
nakonec bude zbourán, nebo ne. Máte 
do toho coby šéf pražských památkářů 
co mluvit? 

(směje se) Na to jsem moc malý pán. 
Ale vážně: v době, kdy investor jednal 
o záměru demolice domu, objekt ne-
byl kulturní památkou. Pak právě kvůli 
mediální vlně doputoval celý projekt na 
ministerstvo kultury, kde konstatovali, 
že vše proběhlo v souladu se zákonem 
a dům skutečně nepatří mezi kulturní 
památky. Nová paní ministryně pak ale 
nechala ještě jednou přezkoumat roz-
hodnutí vlastního ministerstva… Pokud 
to tak zůstane, investor bude moct za-
čít jednat se stavebním úřadem o pří-
padné demolici. Jestli ale objekt nako-
nec statut památky získá, do celého 
projektu budeme mluvit i my v odboru 
památkové péče. 
Šéfem pražských památkářů jste se 
stal na začátku listopadu, neuběhlo 
tedy ještě obligátních sto dnů hájení. 
Přesto se zeptám: jste na základě do-
savadních zkušeností stoprocentně 
přesvědčen, že vydržíte být i nadále 
„pan Čistý“?

Věřím, že ano. V oblasti památek se 
pohybuji od devadesátých let a mám 
za sebou z této sféry docela bohaté 
manažerské zkušenosti. Vím, o jak 
„žhavou“ oblast jde, a taky to, že při-
tahuje i jedince, které více než památ-
ky zajímá jejich bankovní konto. Jsem 
připraven na okamžik, který asi někdy 
v budoucnu přijde – až jednou vstoupí 
do mé kanceláře nějaký chlapík s ost-
rými lokty a začne se ohánět známost-
mi a penězi, bude moje jednání velmi 
razantní.
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TÉMA8

Do centra dorazila 
poezie Vánoc
A je to tady znovu! 
Rozzářené dětské 
oči, svařáky s přáteli, 
nákupy dárků, poezie 
v nezaměnitelných 
kulisách historického 
centra... Nejkrásnější 
svátky roku opět opa-
novaly Prahu 1. 

Letošní advent zahájilo v sobotu 
1. prosince rozsvícení stromu na Sta-
roměstském náměstí. Začaly tak nej-
větší vánoční trhy v České republice, 
které během adventu navštíví desítky 
tisíc lidí z domova i ze zahraničí. Letoš-
ní strom vzešel už potřetí ze soutěže 
„Hledá se strom“. Výhercem se tento-
krát stal majitel největších soukromých 
lesů v České republice, hrabě Jeroným 
Coloredo-Mansfeld, který se rozhodl 
věnovat strom Praze zdarma. Smrk zte-
pilý vyrostl na západě Čech nedaleko 
obce Holoubkov a po pokácení 25. lis-
topadu byl zkrácen na výšku 22 metrů. 
Na Staroměstské náměstí ho organizá-
toři přivezli v noci z 26. na 27. listopa-
du, aby ho odborníci opět zasunuli do 
dvoumetrové hloubky v zemi a připou-
tali šestitunovými kvádry a ocelovými 
lany tak, aby ani v největším větru ne-
ohrozil své okolí. Již druhý den začala 
kolem něj vyrůstat typická vesnička 
s domky s červenými střechami, ve 
kterých mohou lidé po celou dobu ad-
ventu zakoupit drobné dárky a občer-
stvení. Trhovci nabídnou typické skle-
něné české vánoční ozdoby, dřevěné 
hračky, dekorace či svíčky. Návštěv-
níci trhů si budou moci pochutnat na 
tradičních klobásách, pražské šunce 
a náměstím zavoní také svařené víno 
připravované z francouzského moku, 
které získalo v minulosti ocenění od 
odborníků. 

Každý rok organizátor trhů ladí ná-
městí na jedno téma, které pak v mo-
dernější podobě rozvede v prostoru 
sousedního Václavského náměstí. Tam 
najdou kolemjdoucí umělý desetimet-
rový strom. Zatímco v roce 2010 byla 

hlavním tématem secese a díla Alfon-
se Muchy, v loňském roce připomněli 
organizátoři slávu krále Karla IV. „Letos 
jdeme ještě více do hloubky do cha-
loupek našich předků, kteří si zdobili 
vánoční stromeček a stůl tím co měli 
doma. Použijeme tedy v prostoru ná-
městí staročeské prvky, jako jsou per-
níčky, zvonečky, slaměné ozdobičky, 
mašličky, klasické svíčky či prskavky,“ 
říká Hana Tietze, mluvčí trhů. Deko-
ratéři připravili také pytel s hračkami, 
které děti mohly najít pod stromečkem 
o několik století zpátky. 

Vánoční smrk se tady slavnostně 
rozsvítil také v sobotu 1. prosince 

v 18 hodin. Slavnostní akt doprovodily 
fanfáry a společný zpěv sboristů z Čes-
ka, Slovenska, Finska, Ruska, Polska, 
Francie a Maďarska. 

Bohatý program 
Bohatý program čeká na všechny, 

kteří přijdou na Staroměstské náměstí 
téměř každý den. Na podiu se vystří-
dají dětské soubory, zazpívají a zatan-
čí také sbory ze zahraničí. Na malé 
návštěvníky čekají oslavy Mikuláše 
se spoustou dárků a každý den také 
oblíbená dětská Staroměstká dílnič-
ka, která nabídne každý den program 
plný zábavy, soutěží a tradic. Chybět 

Srdce města bije svátečně. 
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nebude oblíbené loutkové divadlo, vý-
roba mikulášských masek, vánočních 
ozdob a přání nebo pomoc při psaní 
dopisu Ježíškovi. Vše doplní tradiční 
zoo s živými zvířaty.

Každý, kdo přijde na Staroměst-
ské náměstí, může navíc letos na-
psat Ježíškovi, nebo si udělat spe-
ciální vánoční zdravici. Překvapení 
najdou všichni u dětské Staroměst-
ské dílničky.

Vánoce 2012 v centru Prahy uza-
vřou oslavy Silvestra.

Vánoční trhy letos jsou také na Ma-
lém náměstí – tedy v lokalitě, kde le-
tos díky radnici Prahy 1 vznikla pěší 
zóna. Milovníci vánoční atmésféry si 
pak přijdou na své tradičně rovněž na 
Kampě. Podobně lze zajít na náměstí 
Republiky. 

Vlastní „vánoční trhy“ se budou ko-
nat také v některých školách v první 
městské části. V úterý 18. prosince 
2012 od 15.00 hodin se uskuteční 
ve Veselé škole – církevní ZŠ a ZUŠ, 
v Soukenické 20. Návštěvníci se mo-
hou těšit na vánoční dobroty, koncert 
školního orchestru i bohatou nabídku 
vlastních výtvorů žáků školy.

Vánoční trhy a rozšířený prodej na tržištích, lokality pro 
prodej vánočních kaprů a stromků na území 

Městské části Praha 1 v roce 2012:

LOKALITA TERMÍN

VÁNOČNÍ TRHY

Králodvorská
u zadního vchodu OD Kotva

12. 11. 2012 – 31. 12. 2012

Malé nám.
Malostranské trhy 01. 12. 2012 – 06. 01. 2013

Malostranské nám. na parkovišti 01. 12. 2012 – 31. 12. 2012

Na Kampě 05. 12. 2012 a 08. 12. 2012

nám. Republiky prostor před Celnicí 25. 11. 2012 – 24. 12. 2012

nám. Republiky 
prostor před Palladiem 01. 12.2012 – 30. 12. 2012

OD KOTVA vchod z nám. Republiky 25. 11. 2012 – 24. 12. 2012

Staroměstské nám. 01. 12.2012 – 06. 01. 2013

Václavské nám. ve spodní části 01. 12.2012 – 13. 01. 2013

Václavské nám. v horní části 28. 11. 2012 – 30. 12. 2012

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Jungmannova u č. 34/750 20. 12. 2012 – 23. 12. 2012

Karmelitská u č. 30/270 20. 12. 2012 – 23. 12. 2012 

Národní u č. 17/981 20. 12. 2012 – 23. 12. 2012   

Na Poříčí u č. 27/1066 20. 12. 2012 – 23. 12. 2012

Spálená u č. 53/110 20. 12. 2012 – 23. 12. 2012

nám. Republiky u OD Kotva 20. 12. 2012 – 23. 12. 2012

PRODEJ KAPRŮ V RÁMCI TRŽIŠŤ A VÁNOČNÍCH TRHŮ

Havelské tržiště 19. 12. 2012 – 21. 12. 2012

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A JMELÍ

Klárov u st. metra Malostranská 07. 12. 2012 – 23. 12. 2012

nám. Republiky u vstupu do metra 
směr Hybernská 07. 12. 2012 – 23. 12. 2012

Jungmannovo nám. u výstupu z metra 14. 12. 2012 – 23. 12. 2012   

Národní u č.26/63 17. 12. 2012 – 23. 12. 2012
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Správci dětského hřiště 
Na Kampě dostali nový domeček
Malý, ale útulný a svému 
účelu postačí. Tak by se dal 
ve zkratce charakterizovat 
nový domeček pro správce 
oblíbeného dětského hřiště 
Na Kampě. Ačkoliv se jedná 
o zakázkovou práci na míru, 
domeček vyšel radnici Pra-
hy 1 na necelých 50 tisíc 
korun. 

„Dětské hřiště Na Kampě dlouho-
době patří mezi nejoblíbenější. Na 
druhou stranu pro správce bylo díky 
absenci zázemí značně nekomfortní,“  
uvedl důvody pro zbudování domečku 
místostarosta Daniel Hodek, do jehož 
oblasti patří správa dětských hřišť 
a dodal: „jediným přístřeškem při roz-
marech počasí byly sousední veřejné 
toalety. I nářadí na údržbu hřiště bylo 
necháváno venku. Se správcovskou fi r-
mou jsme navíc dlouhodobě spokojeni, 
a proto jsme přistoupili k realizaci tohoto 
projektu“.

Hřiště je svým tvarem, vzhledem i ba-
revnou skladbou herních prvků značně 
atypické, a proto bylo potřeba vyrobit 
domeček přímo na míru tomuto prosto-
ru. Tak aby se stal jeho přirozenou sou-
částí a nikoli rušivým elementem, jak by 
tomu bylo u známých domečků z „Bau“ 
obchodů. Ty se ovšem pohybují ve stej-
né cenové relaci. 

Domeček o půdorysu 2m x 2,6 met-
rů je celodřevěná brázděná konstrukce. 
Teplo zajistí dvouvrstvé obložení, mezi 

kterým je deseticentimetrová izolace. 
Domeček bude mít elektrickou přípoj-
ku, a jeho vzhled barevně doplní vzhled 
hřiště. Proti vandalům a nenechavcům 
bude chráněn speciálním bezpečnost-
ním sklem. 

Domeček bude nyní kvůli rekonstrukci 
opěrné zdi umístěn na přechodném mís-
tě. Ihned po ukončení prací na opěrné zdi, 
oddělující dětské hřiště a náplavku u Čer-
tovky, bude usazen na své místo a bu-
dou doplněny okrasné barevné panely.

Tři nové stromy – 
jednu lípu srdčitou 
(Tilia cordata) a dva 
akáty (Robinia pseu-
doacacia) – vysadili 
na Starém Městě 
1. zástupce starosty 
Daniel Hodek a sta-
rosta Oldřich Lomec-
ký. Vysazením těchto 
stromů byla dokon-
čena rekonstrukce 
povrchů v ulicích 
Karlova, Husova, Jil-
ská a Liliová. Měst-
ská část Praha 1 

investovala do re-
konstrukce celkem 
22 milionů korun. 
Na stromy o obvo-
du cca 25 centime-

trů vynaložila radnice 
Prahy 1 necelých 
13 tisíc korun. 

„Staré Město je 
jednou z oblastí, kde 
je každý nový strom 
kvůli husté blokové 
zástavbě obzvláš-
tě ceněný. Téměř 
každý den se navíc 
můžeme v novinách 
dočíst, jak ve měs-
tech bez náhrady 
mizí zeleň. I proto 
jsme se rozhodli, že 
budeme naši zeleň 

v Praze 1 ve zvýšené 
míře nejen udržovat, 
ale i rozšiřovat. Jsem 
rád, že se nám ve 
spolupráci s Tech-
nickou správou ko-
munikací podařilo 
najít nová místa pro 
výsadbu stromů do 
země, nikoli do kvě-
tináčů,“ prohlásil 
1. zástupce staros-
ty Daniel Hodek, do 
jehož kompetence 
patří i zeleň a životní 
prostředí.

Na Starém Městě 
byly vysázeny nové stromy

Správcovský domeček vkusně zapadne do areálu hřiště. 
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Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►
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Pomoc, podpora a péče, 
které zpříjemní nejen podzim života

Přibývají vám léta či se 
zhoršuje váš zdravotní stav 
a vy chcete mít jistotu, že 
když se vám přitíží, tak ne-
zůstanete bez pomoci? 
Středisko sociálních služeb 
vám nabízí systém tísňo-
vé péče, který je v provozu 
čtyřiadvacet hodin denně. 
Vám pak postačí, když v kri-
zovém okamžiku zmáčknete 
malé tlačítko, které budete 
mít u sebe, a hned bude-
te ve spojení s pracovnicí 
dispečinku, jež vám zajistí 
okamžitou pomoc. Máte-
-li zájem o více informací, 
kontaktujte prosím vedoucí 
tísňové péče Arielu Thielo-
vou, tel.: 224 948 465, 724 
021 784, e-mail: thielova@
socialnisluzbyp1.cz. 

Potřebujete pomoci v do-
mácnosti nebo při péči 
o sebe sama, nevíte si rady 
s řešením problémů, které 
vás trápí, nebo se cítíte osa-
mělí a rádi byste se občas 

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

Středisko sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Městská část Praha 1, pomáhá 
tam, kde síly nestačí. Pečuje o starší, zdravotně postižené a jinak sociálně potřebné 
občany Prahy 1. Mezi jeho užitečné služby patří například denní stacionář, tísňová 
péče a pečovatelská služba. 

sešli se svými vrstevníky? 
Zavolejte nám! Nabízíme 
vám pečovatelskou službu 
a další sociální služby, včet-
ně volnočasových aktivit. 
Náš tým profesionálních 
pečovatelek vám pomůže 
s nákupy, jídlem, úklidem, 
hygienou, žehlením i domá-
cími mazlíčky. 

Kontaktujte naše koordi-
nátorky v jednotlivých stře-
discích:
Dlouhá 23, Benediktská 
13 – paní Haučnerová, tel.: 
222 322 201;
Týnská 17 – paní Borská, 
tel.: 224 827 102;
Pštrossova 18 – paní Bed-
řichová, tel.: 224 932 237;
U Zlaté studně 1 – paní Pe-
štová, tel.: 257 532 934.

Chcete zajistit pomoc 
a péči svému blízkému, 
který s vámi žije v domác-
nosti, po dobu, kdy jste v za-

městnání či z jiných důvodů 
mimo domov? Využijte slu-
žeb našeho denního staci-
onáře v Týnské 17. Podrob-
nosti si můžete přečíst www.
socialnisluzby-praha1.cz.    

Rádi se s vámi všemi se-
tkáme i osobně, a proto nás 
neváhejte navštívit. Těšíme 
se na vás.

I příští rok vyrazíme na tá-
bor!

Letošní letní tábor pro 
seniory Prahy 1 se setkal 
s velkým úspěchem, a tak 
už nyní připravujeme další 
tábor pro příští rok. Pro vel-
ký zájem uspořádáme do-
konce dva různě zaměřené 
turnusy. V lednovém čísle 
měsíčníku Praha 1 se dozví-
te konkrétní termíny i způ-
sob, jak se přihlásit.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB PŘEJE VŠEM SE-
NIORŮM PRAHY 1 PŘÍJEM-

NÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A HODNĚ ŠTĚSTÍ 
A PEVNÉ ZDRAVÍ V ROCE 
2013.

FO
TO

 P
ET

R
 N

AŠ
IC



SPRÁVA MAJETKU12

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

►

V jednom z minulých čísel 
tohoto měsíčníku jsme vás 
informovali o tom, že Rada 
Městské části Praha 1 
schválila dne 24. 7. 2012 
jednostranné navýšení ná-
jemného v bytech ve vlast-
nictví Hlavního města Prahy, 
svěřených Statutem hlavní-
ho města Prahy do správy 
Městské části Praha 1. Ze 
strany MČ P1 tehdy ovšem 
nedošlo k jednostranné-
mu navýšení nájemného 
na maximální možnou výši, 
kterou umožňoval zákon 
č. 107/2006 Sb., o jedno-
stranném zvyšování ná-
jemného z bytu, tj. nedošlo 
k navýšení nájemného té-
měř na 144 Kč/m2/měsíc. 
Rada MČ P1 rozhodla navý-
šit nájemné pouze na 125 
Kč/m2/měsíc, neboť si plně 
uvědomovala možné nega-
tivní dopady deregulace ná-
jemného na některé občany 
Prahy 1. Toto navýšení 
nájemného je účinné od 
1. 12. 2012. 

Současně s oznámením 
o jednostranném navýšení 
nájemného byl také zasílán 
nájemcům dopis, ve kterém 
byly popsány možnosti, kte-
rých nájemci mohou využít 
v případě, že by se s navýše-
ním nájemného dostali do 
fi nančních potíží (tj. že mo-
hou požádat o dávky státní 
sociální podpory, dávky po-
moci v hmotné nouzi, o sle-
vu na nájemném, o výměnu 
bytu za menší). K tomu byl 

Poskytujeme slevy na nájemném 
v bytech MČ Praha 1 z důvodu nepříznivé sociálně ekonomické situace nájemců

nájemcům zasílán formulář, 
jehož cílem bylo zjistit zájem 
o menší byt.   

Formulář žádosti o po-
skytování slevy na nájem-
ném v důsledku nepříznivé 
sociálně ekonomické situa-
ce naleznete na webových 
stránkách MČ P1, dále je 
k dostání v informačním 
centru úřadu nebo přímo 
na Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, kde vám 
také osobně poradí. Nájem-
ce má možnost podat žá-
dost o slevu na nájemném, 
pokud příjmy jeho domác-
nosti po odečtení čistého 
nájemného (pouze nájemné 
bez služeb) jsou menší než 
2násobek životního minima 
domácnosti. Pro žadatele, 
kteří splňují výše uvedenou 
podmínku, je stanovena 
jednotná výše nájemného 
a to 100 Kč/m2/měsíc. Po-
dané žádosti o poskytnutí 
slevy posuzuje Odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví 
individuálně (ve spolupráci 

s Odborem technické a ma-
jetkové správy). 

Ovšem vyplnit jen samot-
nou žádost nestačí, k žá-
dosti je potřeba také něko-
lik příloh:
● evidenční list k bytu, 
● doklad o výši příjmů ža-
datele a ostatních členů do-
mácnosti (potvrzení o výši 
mzdy, o výši sociálních dá-
vek, starobního důchodu, 
u osob samostatně výděleč-
ně činných daňové přiznání),
● rozhodnutí Úřadu práce 
o přiznání příspěvku na by-
dlení,
● doklad o hrazení nájemné-
ho ne starší jak 3 měsíce,
● předpis plateb energií 
(SIPO),
● doklad o hrazení elektřiny 
a plynu ne starší jak 3 mě-
síce. 

K 6. 11. 2012 bylo ze 
strany úřadu vyhodnoceno 
19 žádostí o poskytnutí sle-
vy na nájemném v důsledku 
nepříznivé sociálně ekono-
mické situace, následně 

17 žadatelům vznikl nárok 
na slevu na nájemném. 
Doba, po kterou jim bude 
sleva poskytnuta, je ovšem 
pouze dočasná, např. toho 
času je sleva poskytována 
do 31. 12. 2013. U bytů vel-
kých rozměrů, které obývá 
pouze 1 nebo 2 osoby, je 
navrženo poskytovat slevu 
pouze do 30. 6. 2013 s tím, 
že takovým nájemcům je 
doporučeno hledat řeše-
ní v možnosti výměny bytu 
za menší a tedy fi nančně 
dostupnější. Zatím ovšem 
žádný z žadatelů o slevu 
na nájemném nevyužil do-
poručované možnosti a ne-
projevil zájem o menší byt. 
K tomu je zapotřebí vyplnit 
a podat na Odboru technic-
ké a majetkové správy „For-
mulář pro zjištění základ-
ních informací o menší byt“.

Výše popsaný postup ze 
strany MČ P1 maximálně 
zohledňuje možnosti ná-
jemců a bere v úvahu jejich 
aktuální rodinnou situaci. 

Byt lze také vyměnit. 
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FINANCE 13

►

„Největší zájem veřejnosti je o pro-
dukt TWINS, který je kombinací kvali-
fi kovaného a komerčního certifi kátu. 
Umožňuje tedy využít služby elektro-
nického podpisu i služby autentiza-
ce a šifrování, podle všech aktuálně 
platných norem a zákonů při zacho-
vání vysokého uživatelského komfor-
tu,“ říká místostarosta Prahy 1 Jan 
Krejčí. Lidé však mohou samozřejmě 
využívat všechny typy certifi kátů i sa-
mostatně. 

Certifi káty vydává informační cent-
rum v přízemí radnice ve Vodičkově uli-
ci č. 18. Kromě právnických a fyzických 
osob mohou certifi káty pochopitelně 
využívat také orgány veřejné moci. 
Služby Veřejné registrační autority jsou 
poskytovány radnicí ve smyslu zákona 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém pod-
pisu a práva EU.

Přibudou další místa
Podrobnější popis jednotlivých typů 

certifi kátů, informace o podání žádos-
ti i službách včetně ceníku lze nalézt 
na webových stránkách www.ica.cz. 
V jednotlivých sekcích jsou informace 
o konkrétních produktech a službách, 
které společnost v rámci svého port-
folia nabízí. Tyto služby lze též získat 
formou komplexních balíčků, které lze 
objednat přímo z webového formuláře. 

Radnice Prahy 1 plánuje v průbě-

Elektronická komunikace?
Pro certifi kát na radnici! 
Moderní služby, které jsou velmi dobře dostupné – tak lze bez nadsázky označit cer-
tifi káty pro elektronickou komunikaci, které začala letos v září poskytovat radnice 
Prahy 1. Využívají je jak podnikatelé, tak soukromé osoby.

hu příštího roku rozšířit počet regist-
račních míst pro vydávání certifi kátů. 
V případě zájmu by mohla být otevřena 
další informační kancelář eventuálně 
i na Václavském náměstí. 

„Mnoho z nás si už zvyklo nakupo-
vat po internetu, číst knihy ve čtečkách 

a používat další technické vymoženos-
ti. Elektronické podpisy a další mož-
nosti, které přinášejí certifi káty, sice 
zatím používá spíše fi remní klientela, 
ale podle mého názoru je pouze otáz-
kou času, kdy se rozšíří do běžné pra-
xe,“ dodává Krejčí. 

Cesta pro certifi kát je jednoduchá...

          S pořadem
 DROBNOSTI MILANA DROBNÉHO
   

S pořadem
POJĎME SE BAVIT!

17. PROSINEC 2012, 13-16 HOD.

SPECIÁLNÍ HOSTÉ:
PEPÍNO VENDY MATURA – HRÁČ NA V-AKORDEON,
PŘEKVAPENÍ – VÝZNAMNÝ HOST, DÁREK DIVÁKŮM 
K VÁNOCŮM, PANÍ YVETTA SIMONOVÁ, KTERÁ 
ZAZPÍVÁ SAMA, ALE TAKÉ SPOLEČNĚ S MILANEM 
DROBNÝM ŘADU KRÁSNÝCH DUETŮ.

VSTUPENKY ZDARMA PRO SENIORY Z PRAHY 1. 
VYZVEDNĚTE SI JE OD 10. PROSINCE 
V INFORMAČNÍM CENTRU, VODIČKOVA 18. 
Klub Lávka, Novotného lávka 1, 110 00, Praha 1

S PODTITULEM SENIOR SENIORŮM 
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Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz 

 fi nance, transparentní 

radnice (on-line zakázky), 

protikorupèní opatøení

Tuto oblast má na starosti:►



ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ14

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Jezdit na kole 
bezpečně i s úsměvem
Cyklistické kolo – 
pro mnohé hlavně 
zdroj zábavy a ak-
tivního odpočinku, 
pro stále rostoucí 
počet lidí i hlavní 
dopravní prostře-
dek. Pro každého 
cyklistu, dětského 
i dospělého, majite-
le kola pro rekreač-
ní cyklistiku, závod-
ního silničního kola 
i kola pro freeride, 
BMX, downhill či 
trial, ale platí, že by 
měl jezdit bezpeč-
ně. Jak na to urči-
tě vědí děti ze ZŠ 
nám. Curieových.

Ve dnech 29. a 30. října 
u nich na škole totiž pro-
běhla akce Na kole bez-
pečně, která poučila i po-
bavila a jež hlavně názorně 
ukázala, že jezdit na kole 

bezpečně neznamená, že 
se u toho nepobavíme. Na-
opak.

První termín byl určen 
pro třídy prvního stupně, 
druhý pak pro ty starší. 
Škola ani externí lektoři 
a organizátoři nenechali 
nic náhodě a připravili vari-
antu pro hezké počasí i va-
riantu takzvaně „mokrou“. 
Počasí nakonec nestálo za 
nic, a tak přišly vhod obě 
školní tělocvičny. 

„Akce probíhala celé 
dopoledne, vždy jednu vy-
učovací hodinu pro dvě 
třídy. S jednou třídou orga-
nizátoři probírali povinné 
vybavení kola a ochranné 
pomůcky pro děti. S dru-
hou skupinou jezdili na 
přivezených kolech na při-
pravených terénních nerov-
nostech. V průběhu hodiny 
se skupiny vyměnily. Vše 

mělo spád, humor a akci, 
což děti velice ocenily. Po-
dání informací probíhalo 
nenásilně, v kamarádském 
ovzduší a děti byly opravdu 
nadšené,“ popsala Iveta 
Bassyová, zástupkyně ře-
ditelky školy a výchovný po-
radce ZŠ nám. Curieových.  

Spokojena byla i ředi-
telka školy Libuše Vlko-
vá: „Z vlastní zkušenosti, 
reakcí dětí i pedagogů 
hodnotím celou akci vel-
mi pozitivně. Lektoři přišli 
dobře naladění i připravení 
na všetečné otázky našich 
žáků. Tuto aktivitu mohu 
ostatním školám opravdu 
doporučit.“

Stejně jako radní pro ob-
last školství Karolina Pol-
verini, která vše iniciovala: 
„Pohyb po městské části, 
jako je ta naše, klade zvýše-
né nároky na znalosti pravi-

del bezpečnosti dopravního 
provozu. Děti nevyjímaje. 
Přínos akce Na kole bezpeč-
ně vidím v tom, že v sobě 
spojuje jak atraktivní výuku 
bezpečné jízdy na kole, tak 
i propagaci tohoto zdravé-
ho způsobu trávení volného 
času.“

Poděkování 
v Divadle ABC

Dne 12. prosince se 
sejdou pedagogičtí i ne-
pedagogičtí pracovníci 
našich škol v Divadle ABC. 
Městská část Praha 1 je 
tam pozvala na tradiční 
předvánoční setkání, které 
je poděkováním za jejich 
náročnou celoroční práci. 
Čeká na ně divadelní před-
stavení Holky z kalendáře 
a po jeho skončení pak 
bude připraveno pohoště-
ní. 

I kolo je třeba umět dokonale ovládat, aby jízda byla bezpečná. 
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BEZPEČNOST 15

Solil Ivan, JUDr.

ivan.solil@praha1.cz

bezpeènost a prevence 

kriminality, veøejný poøádek 

a kontrola, civilní obrana 

a ochrana obyvatelstva

Tuto oblast má na starosti:►

Praha 1 bude mít 
pravidelnou hlídkovou službu 

Obyvatelé ulic, jako jsou 
Michalská, Kaprova, V Kol-
kovně nebo Dlouhá, mohou 
mít větší pocit bezpečí. Na 
dění v pěti nejvíce zatíže-
ných oblastech Prahy 1 co 
do rušení nočního klidu a ve-
řejného pořádku bude od 
konce tohoto roku dohlížet 
pravidelná pěší pochůzková 
služba. Tu zajistí strážníci 
Městské policie ve spolu-
práci s policisty Policie ČR I. 
Lokality byly vybrány podle 
aktuálního stavu, odpovídají 
místům, kde pravidelně do-
chází k největšímu narušo-
vání veřejného pořádku. 

„Na základě mého poža-
davku bylo vytipováno téměř 
třicet nejproblematičtějších 
ulic v rámci pěti úseků. 
V těchto úsecích budou po-
licisté a strážníci od 23.00 

do 05.00 hodin, respektive 
od půlnoci do šesté hodiny 
ranní vykonávat pravidelnou 
pochůzkovou službu. Tedy 
žádné projíždění autem, ale 
poctivá pěší kontrola,“ uve-
dl radní pro oblast bezpeč-
nosti, prevence kriminality 
a veřejného pořádku Ivan 
Solil. V ideálním případě 
bude služba vykonávána 
denně, nejméně však kaž-
dou druhou noc. „Mobilní 
motorizované hlídky budou 
průběžně pokrývat ostatní 
prostor a pružně reagovat na 
případně stížnosti z jiných 
lokalit, kde se jedná o na-
hodilý vznik problému,“ do-
plnil ředitel Městské police 
Praha 1 Miroslav Stejskal. 

Do vybraných míst není 
zahrnuta oblast kolem Pe-
trského náměstí. Ta bude 

mít od příštího roku v rámci 
nově zbudované služebny 
Lodecká svůj vlastní hlídko-
vý režim. I v této části Prahy 1
tedy dojde k potřebnému 
pokrytí.  

Od cílené pěší pochůzkové 
služby si radnice Prahy 1 sli-
buje nastavení režimu v nej-
více problematických oblas-
tech.  „Praxe sice naznačuje, 
že s příchodem zimy bude 
problémů s rušením noční-
ho klidu ubývat. Na druhou 
stranu, pravidelná pochůz-
ková služba nastaví režim 
a připraví dobrou pozici pro 
nadcházející jarní a letní 
sezónu roku 2013. Pokud 
tomu nebudou obě složky 
police koordinovaně čelit, 
nová sezona může přinést 
ještě větší nárůst pouliční 
zábavy,“  doplnil Ivan Solil. 

Pěší hlídkování je nejúčinnější prevencí. 
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KULTURA, SPORT16

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

Prosincové akce: 
kultura i protáhnutí těla
Bohaté kulturní 
i sportovní vyžití 
na konec roku za-
jistila pro občany 
radnice Prahy 1. 

SPORT
● Kluziště Praha 2012

Kluziště na Ovocném trhu 
bude letos v provozu již po 
jedenácté. Kluziště se ote-
vírá tradičně na Mikuláše 
a bude otevřeno denně od 
10.00 do 22.00 hodin po 
dobu dvou měsíců, a to do 
31. 1. 2013. Během víken-
dů se můžete těšit na pestrý 
program (v sobotu diskotéky 
na ledě, v neděli vystoupení 
animačního teamu). Pro-
gram bude připraven také 
o svátcích. Více informací 
naleznete na www.praha1.
cz!

● Vánoční plavání s MČ 
Praha 1 O pohár starosty 
MČ Praha 1 – 15. 12. 2012 
od 14.00 hodin, Bazén Tyr-
šův dům

Velmi populární akce, kte-
rá je vhodnou sportovní rela-
xací v období předvánočního 
shonu. Start je zdarma. Re-
gistrace probíhají v recepci 
bazénu. Tratě jsou rozděleny 
podle věkových kategorií, 

v délce od 25 do 100 m vol-
ným plaveckým stylem. Nej-
lepší obdrží Poháry starosty 
MČ Praha 1 a diplomy.

KULTURA
● Vánoční Sousedské taneč-
ní setkání dne 26. 12. 2012 
od 14 hodin v Malostranské 
besedě

Po celý rok 2012 probíhá 
každou neděli od 15 do 18 
hodin hojně navštěvované 
Taneční odpoledne pro star-
ší a pokročilé, které pořádá 
MČ Praha 1 pro své obča-
ny v Malostranské besedě. 
Na základě velkého zájmu 
z vaší strany o „Taneční od-
poledne“ se Městská část 

Praha 1 rozhodla uspořádat 
„VÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ TA-
NEČNÍ ODPOLEDNE“ na kte-
ré Vás zve dne 26. 12. 2012 
od 14 hodin do Malostran-
ské besedy. Těšit se můžete 
na skvělou hudbu tanečního 
orchestru, vánoční atmosfé-
ru a na soutěž o nejlepší „va-
nilkový rohlíček“.

Tady se nikdo nenudí!
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ATRAKTIVNÍ ZPŮSOB PODPORY KULTURY

Blíží se konec roku, a proto můžeme hod-
notit jeden z nejúčinnějších způsobů podpo-
ry kultury a volného času v MČ Praha 1, kte-
rým je SPOLUPOŘADATELSTVÍ, jež podporuje 
subjekty působící na Praze 1 pořádající akce 
anebo přímo akce konané na území MČ 
Praha 1, jako jsou například: „Prahou plnou 
strašidel“, „Masopust“, „České doteky hud-
by“, „Kampa střed světa“, „Grafi ka roku“, 
„Královský průvod“, „Malostranské vinobra-
ní“, „Všebaráčnický ples“ a jiné. Spolupo-
řadatelství v oblasti kultury a volného času 
je zároveň jednou z nejvíce kontrolovaných 
forem podpory, protože prochází „tvrdým sí-
tem“ v komisi kultury a konečné slovo má 
Rada Městské části Praha 1. Letos jsme 
obdrželi 52 žádostí o spolupořadatelství, 
z kterých si zasloužilo podporu jen 37 žá-
dostí, výsledkem čehož byla dotace ve výši 

1 228 000 Kč. Zvýšená kontrola je věnová-
na vlastní realizaci akce a jejímu vyhodnoce-
ní, a to způsobem jmenování garanta akce, 
z řad členů komise, který zpětně informuje 
komisi kultury o přínosu akce pro občany MČ 
Praha 1, respektive městskou část. U akcí, 
které získají spolupořadatelství, je zpravidla 
pořizována fotodokumentace nebo TV zá-
znam a ty jsou zveřejňovány buď v Měsíč-
níku Prahy 1 nebo na webových stránkách 
MČ Praha 1. Předpokládáme, že dokážeme 
přesvědčit zastupitele, aby tuto formu fi nan-
cování kultury podpořili při projednávání roz-
počtu na rok 2013.

Zásady pro poskytování spolupořadatel-
ství a veškeré další informace s tím spoje-
né naleznou případní zájemci na webových 
stránkách Prahy 1 www.praha1.cz v sekci 
Kultura – kapitola Spolupořadatelství.  

►



DOPRAVA 17

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Doprava není mrtvý systém 
Jistě jste zaznamenali 

řadu změn ve veřejné i indi-
viduální dopravě na území 
Městské části Praha 1. Při-
pomenu jen některé. Tram-
vaj číslo 8 jezdí stále po 
nové trase od Palladia na 
Náměstí republiky přes Klá-
rov na Hradčanskou a jsem 
velmi rád, že ředitel společ-
nosti Ropid plní svůj slib, že 
půjde o změnu trvalou a ne-
jen o změnu v době výluky 
na Letné. Za tuto pozitivní 
změnu jsme zaznamenali 
i pochvaly od našich spo-
luobčanů a věřte, že každá 
pochvala potěší a motivuje 
v další práci. Když už jsme 
u tramvají, každý zazname-
nal, že došlo k rozsáhlým 
změnám v celé pražské 
hromadné dopravě od le-
tošního září. Naší městské 
části, kde se mimo metra 
pohybují výhradně tram-
vaje, se změna dotkla jen 
velmi málo a to spíš v pozi-
tivním smyslu tím, že došlo 
ke zkrácení intervalů tram-
vajových linek přejíždějících 
přes naši Městskou část 
Praha 1. Předpokládám, že 
občané pohybující se cent-
rem tento fakt jen ocení. Na 
druhé straně nás velmi mrzí 
plánované uzavření stanice 
metra Národní třída na dva 
roky. Souvisí to s výstavbou 
nových objektů Copa Cen-
ta na pozemcích mezi uli-
cemi Purkyňova, Spálená, 
Vladislavova a Charvátova. 
Navíc ze stejného důvodu 
došlo k posunutí tramvajo-
vé zastávky Národní třída 
ve Spálené ulici, avšak tato 
nová zastávka nemá bezba-
riérový charakter. Už jsem 
na tuto situaci při jednání 
na magistrátu upozornil. 
Vím, že náprava nebude 
jednoduchá a okamžitá, ale 
bylo mi přislíbeno ze stra-
ny magistrátu i dopravního 
podniku, že se situace bude 
řešit. Při jednání jsem také 
připomněl, že se stále těší-
me na přebudování obou 
tramvajových zastávek ve 
Vodičkově ulici u Dívčí školy, 
které by měly být nejen bez-
bariérové, ale pro chodce 
snadněji přístupné. Mělo by 
se jednat o tzv. mysy, tedy 
zastávky přímo propojené 
s chodníkem. Do stejné ka-
tegorie našeho očekávání 
patří také obě tramvajové 
zastávky v Lazarské ulici, 

z nichž jedna je na území 
spravovaném Městskou 
částí Praha 1 a druhá už 
přísluší Praze 2. Také tady 
by měly vzniknout bezbarié-
rové mysy. Bude to zřejmě, 
v závislosti na fi nančních 
prostředcích, řešeno v roce 
2013 nebo 2014.

Plně se osvědčily obě, od 
letošního dubna nové, pěší 
zóny v dolní části Václav-
ského náměstí a na Malém 
náměstí a naši pěší spolu-
občané a návštěvníci Prahy 
už tento prostor přijali „za 
vlastní“. Na Malém náměstí 
došlo ještě k malé korek-
ci prostorového vymezení 
a prostor pro pěší se mír-
ně zvětšil. Naše radnice tu 
umožnila umístit tak žádou-
cí restaurační předzahrád-
ky, které přispívají, stejně 
jako v jiných významných 
městech Evropy, k mož-
nostem klidného posezení 
v kouzelném prostředí praž-
ské památkové rezervace. 
I v dolní části Václavského 

náměstí se snažíme řadou 
akcí přispět k oživení dané-
ho prostoru a těšíme se, že 
i provozovatelé hotelů, kavá-
ren a restaurací se více cho-
pí příležitosti tento prostor 
zabydlet. V plánech máme 
i prostor v oblasti Charvá-
tovy ulice v návaznosti na 
dostavbu nových objektů 
v roce 2014. V příštích le-
tech se změny dotknou také 
ulice Na Příkopě od Pan-
ské ulice směrem k Prašné 
bráně, zejména pokud jde 
o parkování.

Změnilo se dopravní řeše-
ní například v oblasti ulice 
Karoliny Světlé, kde došlo 
ke zklidnění a převedení 
průjezdné dopravy od Kon-
viktské ulice do Divadelní 
ulice. Tato změna byla při-
jata obyvateli z dané oblasti 
velmi kladně. Připravuje se 
také úprava parkování i prů-
jezdu v ulicích Truhlářská 
a Soukenická tak, aby lépe 
odrážela potřeby občanů, 
kteří zde bydlí nebo pracují.

Možná jste také zazna-
menali, že došlo k mírnému 
zlepšení v oblasti parková-
ní, tedy respektovanosti 
modré zóny vyhrazené pro 
občany a rezidenty, kteří 
žijí nebo pracují na úze-
mí Městské části Praha 1.
K mírnému zlepšení, jak 
jsme jej zaznamenali v pro-
centuálním vyjádření, došlo 
zejména proto, že jsme na 
pravidelných schůzkách 
v úzkém kontaktu s Policií 
ČR a také Městskou policií 
Praha 1, kde na ředitele 
obou institucí naléháme 
a požadujeme od policistů 
i strážníků vyšší využívání 
technických prostředků, tj. 
odtahů a botiček, vůči těm, 
kteří vědomě a bezohled-
ně nerespektují dopravní 
předpisy. Tady se možnost 
osvěty a výzev ke slušnosti 
nesetkává s pochopením, 
a tedy musí přijít na řadu 
jako výchovný prostředek 
represe. Ukazuje se, že to 
postupně může být jako 
v jiných městech Evropy. 
Stoprocentní dodržování 
dopravních předpisů není 
nikde, avšak každý, kdo 
předpisy poruší, musí vě-
dět, že spravedlivý postih 
je dříve či později nevyhnu-
telný. U ředitelů obou policií 
nacházím v tomto směru pl-
nou podporu a za současné 
mírné zlepšení jim patří od 
radního pro dopravu Měst-
ské části Praha 1 poděko-
vání. 

Ing. Jiří Veselý 
radní pro oblast dopravy

Ne všichni přespolní jezdí po Praze 1 tramvají... 
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Stav úklidu ulic okolo našich domovů nás vrhá o několik 
let nazpátek. Vzhledem k tomu, že čistota ulic a veřejných 
prostranství byla jedním ze stěžejních částí našeho pro-
gramu, nedá nám, abychom se jí nevěnovali i z opozičních 
lavic. Jistě jste si i Vy všimli, že do ulic opět vyjely modré 
uklízecí stroje. Současné koalici trvalo 2 roky, než přišli 
na to, k čemu to modré zařízení je dobré, a že by se s tím 
dalo také uklízet. Ale ulice ne a ne být čistější. Čím to asi 
bude? 

Nesoustavností, nesystematičností a ledabylou či 
dokonce žádnou kontrolou. 

Začněme od kontroly. Přestože právě o víkendových 
dnech se ulicemi centra valí hordy turistů, radnice má 
zavřeno. Ty tam jsou služby, které za starostování Filipa 
Dvořáka drželi kontroloři. Dnes si radnice všimne nepo-
řádku jen v pracovní době. Samozřejmě, že se nejedná 
jen o zjištění nepořádku, ale i o dozor nad pracovníky, 
kteří mají každodenní úklid zajišťovat. 

Chybí systém, díky kterému třikrát do roka proběhl 

komplexní úklid s důsledným dohledem v každé ulici a po-
tom každodenní údržba. Komplexní úklid stejné výměry 
ulic se nyní zvládá za poloviční čas, logicky podle toho 
vypadá i výsledek. Navíc, každodenní udržování bídného 
výsledku komplexního úklidu, probíhá ledabyle. Nelze 
se však dodavatelům těchto služeb vůbec divit, že práci 
odbývají. Když necítí za patami zájem radnice, nejde jim 
práce od ruky resp. od koštěte. 

Dříve byl zpracován podrobný harmonogram pravidel-
ného úklidu každé ulice. Praha 1 byla rozdělena na 10 
oblastí a pro každou ulici stanoven přesný časový interval, 
ve kterém má úklid probíhat. Spolupráce s dodavateli 
úklidu tak měla snadno kontrolovatelný základ. 

Na všechny tyto pilíře, na kterých stojí úspěšný vý-
sledek, radnice rezignovala! Peníze, které jsou na úklid 
vynakládány jsou pro ignoraci a nedůslednost více méně 
promrhány. Důsledek můžete každý den spatřit v našich 
ulicích. 

     Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS 

ODS PRAHA 1: JSME OPRAVDU TAK PŘÍZEMNÍ, KDYŽ NÁS TRÁPÍ NEČISTOTA? 

Přes nesouhlas zastupitelů za Stranu zelených schválilo 
Zastupitelstvo 20. listopadu předložení žádosti o evropské 
peníze na rekonstrukci parku Kampa. Nový projekt rekonstruk-
ce ve výši přes 49 miliónů korun, který vznikl revizí v minulosti 
široce kritizovaného záměru, nebyl s občany řádně prodiskuto-
ván. Vyhýbá se investicím do padajících opěrných zdí v parku 

a zaměřuje se naopak na plochy, které rekonstrukci nezbytně 
nepotřebují. Na projektu se má MČ podílet nejméně 20 milió-
ny korun.

Filip Pospíšil
Autor je zastupitelem zvoleným 
na kandidátce Strany zelených

SZ: PLÝTVÁNÍ NA KAMPĚ

Radnice pod vedením TOP 09 a ČSSD, ve skryté koalici 
s ODS, se nechová jako řádný hospodář a mnohdy jde 
vyloženě proti zájmům obyvatel Prahy 1. O nešvarech 
a našem boji s nimi však budeme psát zase až v novém 
roce. Adventní čas by měl přece jen patřit příjemnějším 
zprávám.
A tak Vás zveme na dvě vánoční akce Věcí veřejných.

Ve čtvrtek 20. 12. od 16.00 se na Vás opět těšíme 
v cukrárně U Knofl íčků (U Lanové dráhy 1 – Újezd). Vá-
nočním svařákem si s Vámi připijeme na příjemné svátky 

a pevné zdraví v příštím roce. Víno a cukroví bude pro 
naše hosty zdarma.

Na svatého Štěpána, tedy 26. 12. od 15.00, se bude 
konat tradiční koncert VV v Betlémské kapli, při němž 
si i zazpíváme koledy. Vstupné bude dobrovolné, výtěžek 
opět věnují Věci veřejné na charitu. 

Šťastné, veselé Vánoce a co nejklidnější rok 2013 
přejí všem svým sousedům Kateřina Klasnová a Jana 
Pařízková

VV: ZASTUPITELKY VĚCÍ VEŘEJNÝCH ZVOU NA VÁNOČNÍ SVAŘÁK A SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT

▼ INZERCE
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Bubeníček Marek Cakir Melisa Fillette Jakub

Malijevská Julie Šebor Martin Morgan Vobořil František Hellerová Sofi e

Hradecká Beáta Kopřivová Kristýna

Novorozeňata z Prahy 1
Nové občánky jsme přivítali v listopadu na Staroměstské radnici. 
Přejeme všem maminkám, tatínkům a jejich ratolestem, aby se jim 
v Praze 1 žilo dobře a spokojeně! 
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Základní informace k vo

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době volby preziden-

ta republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat podle zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz. 

O voličský průkaz lze požádat 
a) písemně v době od vyhlášení voleb tzn. od 03. 10. 

2012 a osobně od 27. 12. 2012.
Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřené 

úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické po-
době podepsaná uznávaným elektronickým podpisem 
voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná 
prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému 
obecnímu úřadu (v tomto případě Úřadu městské části 
Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1) doručena nejpozději 
7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do pátku 4. ledna 
2013.

b) osobně od 27. 12. 2012. U Úřadu městské části Pra-
ha 1, Informační centrum (Ing. Rolincová, Mgr. Raimano-
vá, pí Doubková) do okamžiku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do středy 9. ledna 2013 do 16.00 hod.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský 
průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá volič-
ský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro 
druhé kolo).

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO PŘÍP. DRUHÉ KOLO VOLBY 
PREZIDENTA

Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které by se 
konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, platí, že žádost 
o voličský průkaz pouze pro 2. kolo volby prezidenta v lis-
tinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voli-
če, v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické 
podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí 
být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 
7 dnů přede dnem konání 2. kola volby prezidenta, tj. do 
pátku 18. ledna 2013.

Osobně lze žádost o vydání voličského průkazu pro 
2. kolo volby prezidenta podat u Úřadu městské části 

Praha 1, Informační centrum (Ing. Rolincová, Mgr. Rai-
manová) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. do středy 23. ledna 2013 do 16.00 hod.

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvo-

dů se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se 
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové 
volební komise navštívili na území příslušného volební-
ho okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze 
nahlásit předem telefonicky, na Odbor občansko správ-
ních agend, oddělení služeb a informací Úřadu městské 
části Praha 1 – tel. 221 097 647 (Ing. Rolincová), nebo 
ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO JINÉM 
OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ

a) dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zaří-
zení: osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče 
informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vo-
ličů, na základě kterého by potom mohl uplatit své voleb-
ní právo – volič v takovém případě hlasuje do přenosné 
volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové 
okrskové volební komise. Hlasovací lístky i úřední obálku 
mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

b) krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zaříze-
ní, nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná 
hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličské-
ho průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební 
místnosti na území České republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území 
volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavře-
ní stálého seznamu voličů, tj. ode dne 9. ledna 2013, 
v případě druhého kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 
hod. je tato skutečnost považována za faktickou překáž-
ku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici 
nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz 
anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice 
nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okr-
sková volební komise umožnit hlasování.

Volba prezidenta re-
publiky se uskuteční: 
pátek 11. ledna 2013 
od 14.00 hod. do 
22.00 hod. a v sobotu 
12. ledna 2013. od 
08.00 hod. do 14.00 
hod. Případné druhé 
kolo volby prezidenta 
republiky by se kona-
lo v pátek 25. ledna 
2013 a v sobotu 
26. ledna 2013.
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lbě prezidenta republiky

▼ INZERCE

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po prokázání 

totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem) může u Odboru občanskosprávních agend, oddě-
lení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, detašo-
vané pracoviště Vodičkova 32, 2. patro (pí Novotná, pí So-
domková), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje 
nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření to-
tožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuz-
ných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích 
vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit, úřad 
je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplně-
ní údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, 
proč žádosti vyhovět nelze.

ČÍSLO SVÉHO OKRSKU A ADRESA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Číslo svého okrsku a adresa volební místnosti bude uve-

dena v informačním letáku, který bude doručen společně 
s hlasovacími lístky. Zároveň seznam volebních místností 
a vyhledávání příslušného volebního okrsku, do kterého 
daný volič spadá (dle adresy trvalého pobytu) bude uvede-
no na webových stránkách www.praha1.cz (sekce VOLBY 
– Volba prezidenta republiky)

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého kan-

didáta. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 8. ledna 
2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě 
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací 
lístky, obdrží volič ve své volební místnosti novou, komplet-
ní sadu hlasovacích lístků. Hlasovací lístky pro případné 
druhé kolo volby prezidenta republiky, která se případně 
bude konat dne 25. a 26. ledna 2013, voliči neobdrží do 
svých schránek, obdrží je až v den volby prezidenta repub-
liky ve své volební místnosti.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, 

vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacích 
lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebe-
re do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro výběr hlasovacích lístku volič vlo-
ží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro 
něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. 

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hla-
sovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek 
pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hla-
sovacích lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hla-
sovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební schránky.

PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů po-

třebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celko-
vého počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se vo-
leb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo 
volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby 
prezidenta republiky (tj. 25. a 26. ledna 2013). 

Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří obdrželi 
v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů opráv-
něných voličů.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který zís-
kal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace týkající se volby pre-

zidenta republiky naleznete na webových stránkách Úřadu 
městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY 
– Volba prezidenta republiky.

V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor ob-
čanskosprávních agend, oddělení správního řízení Úřadu 
městské části Praha 1, buď osobně – detašované praco-
viště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, 
ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 
221 097 190 (Bc. Ručka, pí Sodomková, pí Novotná).
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Patapol i t ic -
ký komiks – to 
byl název origi-
nální výstavy, 
kterou mohli 
od 25. října 
do 18. listopa-
du zhlédnout 
n á v š t ě v n í c i 
mezinárodního 
centra pro sou-
časné umění 
MeetFac to r y. 
Autorem skvě-
lých, vesměs 
ironických ob-
razů je výtvar-
ník z Prahy 1 
Pavel Vošický.  
T ř i a s e d m d e -
sátiletý umě-
lec toho prožil 
mnoho, a snad 
i proto se do-
káže dívat na 
pohnuté dva-
cáté století se sarkastic-
kým nadhledem. Sám má 
za sebou tříleté věznění na 
přelomu padesátých a še-
desátých let; komunistické 
lágry jej posléze přesvěd-
čily, že jediným řešením je 
emigrace. V ní byl – ve Spo-

jených státech – až do roku 
1995. Na obrázku z výsta-
vy jede pod panaromatem 
Prahy Lenin na bruslích. 
Lze se jen dohadovat, zda 
s Naděždou Krupskou 
nebo některou ze svých ob-
divovatelek. 

Žijí mezi námi

Staňte se spoluautory 
Bezstarostné jízdy

Je to již pět let, kdy poprvé 
zazněla ve vysílání ČRo Regi-
na znělka Bezstarostné jízdy.

Bezstarostná jízda je aktu-
ální 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 po-
řadu moderátoři neustále 

sledují situaci prostřednic-
tvím spolupráce s Policií ČR, 
Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy a Global assistance. 
Redaktor Reginy přímo v Do-
pravním informačním centru 
sleduje kamerový systém. 
Spoluautory pořadu můžete 
být i Vy. Jednoduše zavolá-
te na bezplatnou linku 800 
900 500, sdělíte aktuální 
dopravní informaci a ta je 
během několika minut zařa-
zena do vysílání. Naše řidiče 
– posluchače Reginy samo-
zřejmé i odměňujeme. Každý 
den obdrží jeden telefonující 
poukázku na nákup pohon-
ných hmot či večeři pro dva 
ve vyhlášené restauraci. 
Vedle dopravních informací 
Český rozhlas Regina přináší 
i vyvážený mix hudby, zpra-
vodajství a zábavy. Více in-
formací naleznete na regina.
rozhlas.cz   

Divadlo Hybernia uvidí těs-
ně před Vánocemi mimořádný 
koncert – multižánrový hudeb-
ní večer v podání hvězd české 
muzikálové scény a vzácného 
hosta z africké Burkiny Faso.

Na základě velkého úspě-
chu loňského koncertu v Lu-
cerna Music Baru, se letos 
pořadatelé rozhodli uspořádat 
další – ale o trošku větší – 
akci. Ve čtvrtek 20. prosince 
od 20.30 hod. se v divadle 
Hybernia uskuteční koncert 
s názvem Země vzdálená. 

Hlavní hvězdami koncertu 
budou Kamil Střihavka, Bára 
Basiková, Michal Pavlíček 
a host z Afriky – slepý zpěvák 
Solo Djo Kabako z Burkiny 
Faso (loni byl v Lucerně – a měl 
velký úspěch). Ti všichni vy-
stoupí za doprovodu Okamžité-
ho Filmového Orchestru, sboru 
Mikrochor a pěveckého sboru 
Konzervatoře Jana Deyla zra-
kově postižených dětí, to vše 
pod taktovkou dirigenta Varha-
na Orchestroviče Bauera.

A k tomu se diváci mohou 
těšit i na další muzikanty a hu-

dební tělesa a další pěvecké 
sbory – celkem během tohoto 
jediného koncertu v ČR vy-
stoupí na 80 účinkujících. Ve-
čerem provází moderátor Čes-
kého rozhlasu Jan Pokorný.

Výtěžek z koncertu půjde 
na slabozraké a na provoz 
oční kliniky v Africe. Zažijte 
unikátní koncert a pomozte 
tak zrakově postiženým!

Více informací na 
www.zemevzdalena.cz. 

Unikátní koncert 
Země vzdálená



VÝSTAVA BUDE OTEVØENA 
DO 20. PROSINCE 2012 
V PRACOVNÍ DNY 10 – 18 HODIN

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1, tel.: 257 409 123, 

info@malostranska-beseda.cz, www.malostranska-beseda.cz

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – PROSINEC 2012

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

2.12. Mikuláš pro děti s Divadélkem Romaneto 15:00

Politický kabaret Blonďatá bestie – slavnostní premiéra Do tepláků 22:00

3.12. ChristmasBrass Band 20:30

4.12. Krausberry 20:30

5.12. Folkový večer s kapelou Devítka – křest alba! 20:30

8.12. Politický kabaret Blonďatá bestie – slavnostní premiéra Do tepláků 22:00

9.12. Tančírna pro starší a pokročilé 15:00

Iva Marešová & 999 20:00

10.12. 30 let Precedens – výroční koncert legendární kapely Martina Němce 
s Bárou Basikovou, Petrem Kolářem, Janem Saharou Hedlem a Lili Marlene 20:30

12.12. Barovaní se Sandrou Novákovou 20:00

15.12. Bek Ofi s 20:30

16.12. Tančírna pro starší a pokročilé 15:00

18.12. The Prostitutes + Dead Pope’s Company 20:30

20.12. Freewalkers 20:30

21.12. GLANC + Hi-Fi / hosté: Hugo Paczolt, LWFrenk & Berryho Libido, 
Zdeněk Podhůrský 20:30

22.12. Priessnitz 20:30

23.12. Vánoční Jablkoň 20:30

24.12. Půlnoční Špuntkvaně 23:59

25.12. zavřeno 16:00

26.12. Potlach: Pacifi k – 41. výročí kapely! 20:30

27.12. Vánoční 5P Luboše Pospíšila / host: Petr Skoumal 20:30

28.12. The Travelers 20:30

29.12. Roman Dragoun and His Angels 20:30

30.12. Tančírna pro starší a pokročilé 15:00

Hudba, tanec, klobása: Kočičková, Nohavica, Kujooni 20:30

31.12. SILVESTR 2012: Blues Session 20:30



BUDOUCNOST 
A PŘÍTOMNOST 
PRAHY 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

15. ROČNÍK VÝSTAVY

VÝSTAVA POTRVÁ 
OD 3. 12. DO 19. 12. 2012. 

KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 
OD 9 DO 18 HODIN.

VSTUP
ZDARMA


