
Týdny v tichém domì 

Mít restauraci, hospodu, bar èi jiné podobnì
veselé zaøízení v domì, není nic povzná-
�ejícího. Být v�ak v obklíèení, to unesou jen
výjimeènì vyspìlí jedinci. Tací �ijí v domì
Na Kampì. Ji� nìkolik let se pokou�ejí
pøesvìdèit majitele domu � MÈ Praha 1,  být
v obklíèení pohostinskými zaøízeními jak
obyvatelé Stalingradu za Velké vlastenecké,
se jim ani trochu nelíbí.

O tatarském le�ení
Sdru�ení pøed èasem �ádalo odpovìdné

pracovníky odboru památkové péèe Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, aby vydali jednoznaèné
stanovisko k tatarskému le�ení, které zdobí

zahrádku Bistra Márnice
Stanovisko bylo vydáno, le-
�ení se památkáøùm nelíbilo,
leè trèí dál. Majitel je zjevnì
jiného názoru.

Sdru�ení oslovilo rovnì�
Hygienickou stanici Praha 1 
a dovolávalo se zákona 
o zdraví lidu, nebo� pod tím
ohavným zeleným stanem,
který nelze ani s nejvìt�ím
úsilím pøehlédnout, jsou stol-
ky, u nich hosté a ti si roz-
hodnì ne�eptají. Rozhovory
hostù, jako� i výbìr jídla, po-
èet vykouøených cigaret, èi
provoz plynových kamen,
mají nájemníci z první ruky.
Hygienická stanice sdìlila,
�e hluk i kouø má sledovat
odbor �ivotního prostøedí
OÚ Praha 1. Mo�ná by se
mohl ujmout novátorský ná-
vrh, toti� zru�it v rámci ús-
porných opatøení zmínìnou
hygienickou stanici, kdy� její
kompetence stejnì pøebral
odbor �ivotního prostøedí.

O ochráncích zelenì
Aby si snad nájemníci nechtìli pøíli�

foukat, mají v domì je�tì restauraci Kampa
Park. Do du�í obyvatel nejen Malé Strany se
zapsala likvidací starého topolu. Opìt to by-
lo Sdru�ení, které rozbouøilo poklidné vlny 
a výsledkem byla pokuta pùl miliónu, kterou
v�ak v odvolacím øízení na Magistrátì 
hl. m. Prahy sní�ili na 50.000,� korun. Kdy�
bu-de mít laskavý ètenáø chvilku volnou,
nech� si vypoète, jaká je návratnost takové
pokuty.  

Rozhodnì se vyplatí vzít v rámci vìt�ích
pøíjmù zeleò útokem. Ostatnì z ní stejnì není
�ádný u�itek, kdo má hrabat to listí a vùbec.

O poklidném parkovi�ti
Samostatný èlánek obtí�nì stravitelné

délky by si zaslou�ilo parkovi�tì pøed zmí-
nìným domem. Jeho re�im se nám nepodaøilo
vysledovat a zjevnì patøí mezi utajované
skuteènosti. �e v�ak bylo zbudováno nejprav-

dìpodobnìji pro personál a hosty zmínìných
restauraèních zaøízení, by pochopil i prù-
mìrnì inteligentní kocour. Jak je mo�né se
vyspat pøi bouchání dveøí aut, hulákání
pasa�érù a rachocení startujících motorù, na 
to je tøeba se poptat nájemníkù domu Na
Kampì.

O výbìhu pro lachtany
Hitem sezóny je v Kampa Parku døevìný

prosklený ochoz nad Vltavou. Pohledu na nìj
si laskavý ètenáø u�ije i z mostu Legií. Být
památkáøem, bìsnila bych a konala, jako bez-
mocný obèan si mohu jen zoufat nad tím, co
je v památkovém území realizovatelné. 

Zará�í mne, krom faktu, �e se provozova-
teli podaøilo získat k té pøí�ernosti povolení,
�e nikoho nezajímá, co se stane, pøijde-li
opravdu velká voda. To bude provozovatel
honit ten svùj výbìh pro lachtany nìkde 
u �tvanice? A poplave to vcelku èi na etapy?
Bude tato atrakce k vidìní za poplatek?

O slastném �ivotì Malostraòákù
Byla jsem ji� nazvána kdeèím, rozhodnì

bych v�ak nechtìla, aby mi byla implantována
snaha zadusit podnikání na Malé Stranì. Ne-
mohu ale ani s nejvìt�ím nasazením souhla-
sit s názorem, �e bydlíme v atraktivní ètvrti 
a musíme tudí� strpìt v�echno, a �e se mù-
�eme odstìhovat, nejsme-li se situací svolni.
Doposud má Malá Strana obyvatele, kteøí
platí nájem, danì, chodí do zamìstnání, rodí
dìti a chodí k volebním urnám. 

Krom toho putují za nákupy jako Nomádi
za vodou, hledají místo k zaparkování, sna�í
se se zdravou kù�í pøejít pøes Karlùv most,
projít po chodníku okolo zahrádky a nespad-
nout pøi tom pod auto, v poklidu si pøeèíst
alespoò jednu kapitolu poutavého románu, ale
pøedev�ím vyspat se na jeden zátah.

Dejme turistovi, co je turistovo a obèano-
vi, co jsme mu povinni jako jeho volení zás-
tupci. Ov�em budou-li pravomoci pøesouvány
z jednotlivých mìstských èástí na Magistrát
hl. m. Prahy tak, jako tøeba odbory dopravy,
bojím se domyslet, kde by tyto pøesuny mohly
skonèit. �e by pak byla obecní zastupitelstva
jen od toho, aby oddávala na radnici èi
rozsvìcela jolky?

-ips-

zdarma 2 / 2001
záøí � øíjen

Obecní noviny jsou vydávány Sdru�ením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan. Sledují cíle programového 
prohlá�ení tohoto obèanského sdru�ení, ani� by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické strany. V zájmu
obèanù jsou distribuovány poslancùm parlamentu, prezidentské kanceláøi a mìstskému zastupitelstvu.

Toto èíslo Obecních novin vy�lo s finan-
èním pøispìním Mìstské èásti Praha 1,
spoleènosti Vojanovy sady spol. s r. o., 
a Sdru�ení výtvarníkù Karlova mostu.

foto: autor
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Do ètenáøské soutì�e z ON 1/2001 do�ly do
redakce ètyøi správné odpovìdi. Madlo dveøí
je na kostele Panny Marie ustavièné pomoci
zvaném té� Kajetánský v Nerudovce. Èástku
450,- Kè si rozdìlí tøi vylosovaní výherci,
Zdenìk Gütter, Mìlnická 10, Praha 5, Pavel
Jirásek, Zborovská 47, Praha 5 a Miloslava
Matìjèková, Mí�eòská 7. Blahopøejeme.

Jaroslav Chuchlík pøipravil dal�í sou-
tì�ní fotografii. Kde se nachází fialovì
pruhovaný andílek, jeho� detail je na dne�ní
soutì�ní fotografii? redakce

Kde to je…

Evropská unie a sdru�ující se Malostraòáci

foto: Jaroslav Chuchlík

ON 2/2001 30. 11. 2001

Foto pochází z ulice .................................
..................................................................
orientaèní èíslo domu (objektu) ...............
Pøíjmení, jméno, adresa ...........................
..................................................................
..................................................................

Soutì�ní kupon nalepte na korespondenèní lístek 
a za�lete na adresu redakce, pøípadnì doruète osobnì.

Kde to je…

Soudì podle denního tisku je v poslední
dobì Evropská unie na�ím denním téma-
tem. Chceme tam? Nechceme tam? Máme
tam chtít? Chtìjí nás oni? Nechtìjí nás oni?
Je to dobøe? Nebo je to �patnì? Splòujeme
taková a onaká kritéria? Jsou ta �jejich� 
kritéria správná, nebo spí� hloupá...? A nej-
dùle�itìj�í otázka ze v�ech stran: budeme 
se mít �v Evropì� lépe, ne� se máme tady 
a teï? 

Dovolte mi, prosím, nìkolik osobních
poznámek, proto�e se mi èasto zdá, �e v tìch
úvahách a informacích zaniká nìkolik, zato
v�ak podstatných vìcí. Proto�e jsou to
poznámky osobní, bude mi doufám tole-
rován i trochu zjednodu�ený pohled. 

Pøedev�ím to v zrcadle zdùrazòovaných
informací a probíhajících diskusí vypadá,
jako by roz�íøení (lep�ím výrazem je spí�e
sjednocení) Evropy bylo cílem samo o sobì.
Tak tomu ale rozhodnì není. Jedním z dùle-
�itých motivù sjednocení je odstranìní
bariér �ivotaschopnosti, èi v ekonomických
pojmech konkurenceschopnosti, Evropy
napøíklad proti USA. Nejen v dne�ní
spoleènosti, která si øíká informaèní, ale ji�
po minulá staletí platilo, �e základem
rozvoje byla v�dy spolupráce a komunika-
ce. Podívejme se, kolik pøirozených pøe-
ká�ek pro komunikaci má Evropa. Staèí
pohlédnout na zemìpisnou mapu. Staèí se
podívat, kolika jazyky Evropa mluví. Staèí
se zamyslet, pro jak malicherné dùvody se 
v Evropì po staletí vedly války.

Dùvody je�tì dùle�itìj�í, skuteèné a zá-
sadní v�ak le�í mimo vlastní Evropu. Zvìt-
�ující se rozdíly v �ivotní úrovni �chudého�
a �bohatého� svìta. Ohro�ení zdrojù, a� u�
jde o neobnovitelné surovinové zdroje nebo
pitnou vodu. Ohro�ení stability rozsáhlých
pøírodních systémù, jejich� zachování je
zásadní i pro zachování lidstva. Nebezpeèné
tendence øady spoleèenských a politických
re�imù, které pova�ují násilí a válku za
legitimní naplnìní svého poslání. Odpovìd-
nost za øe�ení v�ech tìchto problémù, ohro-

�ujících celý svìt, nepochybnì le�í na nej-
vyspìlej�ích zemích. K nim patøí i zemì
Evropy. A èasu je málo. 

Øeèeno s trochou (ale opravdu jen
trochou!) zjednodu�ení: na dohadování, kdo
komu ublí�il pøed padesáti lety, prostì u�
není èas. Pøitom v�ak právì toto jsou
nesmírnì záva�ná témata, proto�e jsou
dùle�itá pro jednotlivé lidi. A ti si tato
témata musejí pro�ít, vyrovnat se s nimi,
pøijmout k nim rozumné závìry, a pøedev�ím
pøijmout ty druhé lidi � pøesto�e ti druzí 
jsou pøece tak odli�ní, tak divní, tak èasto
jsou vùèi mnì v neprávu� Jiná cesta ale
není. Nastolování ráje na zemi bez ohledu 
na postoje a cítìní jednotlivých obèanù je
nejrychlej�í cestou do pekel. Tuhle zku�e-
nost ji� má svìt za sebou. 

A zde se dostávám k nadpisu své úvahy.
Je dùle�ité, ale zdaleka nikoli nejdùle�i-
tìj�í, zda budou v Evropì platit takové èi
makové normy na velikost a tvar okurek.
Není nejpodstatnìj�í otázkou �bruselská
byrokracie�, která ostatnì není zdaleka tak
poèetná, jak si nìkteøí pøedstavují. Je v�ak
naprosto a zcela zásadní, jak se budou 
s problémy vlastními i s problémy kolem
sebe vyrovnávat evrop�tí obèané. Proto�e 
v demokratických modelech vládnutí je
mnohem dùle�itìj�í, jaká je úroveò jedno-
tlivých obaènù, toti� úroveò jejich infor-
movanosti, jejich zaujetí pro vìci veøejné 
a jejich ochota se anga�ovat i pro to, co se
jich (av�ak jen zdánlivì!) netýká. V�ude
kolem sebe vidíme, �e tyto vlastnosti se 
v èeské spoleènosti dostávají do popøedí 
jen pomalu a postupnì. Rád bych moc 
a opravdu upøímnì podìkoval tìm, kteøí se 
o své okolí zajímají a nìco dìlají pro vìci,
které se jich (av�ak jen zdánlivì!) netýkají.
Rád bych tím pádem podìkoval i sdru�u-
jícím se Malostraòákùm. Samozøejmì nejen
jim, ale zejména jim se to slu�í na tomto
místu. 

Proto�e lépe ne� tady a teï se budeme
mít jen vlastním pøièinìním, a� u� v Evrop-

ské unii nebo mimo ni. Je jen nepochybné,
�e v Evropské unii nám to pùjde lépe 
a rychleji, proto�e spolupráce a komunika-
ce... promiòte, nezaèínám se u� opakovat?

Karel Loucký

Skupina sv. Rity

Potøebujete se zbavit �atstva, prádla, bot,
povleèení, nádobí, pøístrojù, hraèek, spor-
tovních potøeb, které Vám doma pøeká�í?

Je Vám líto toto v�e vyhodit, myslíte 
si, �e by to mohlo je�tì nìkomu poslou�it?

Pøineste v�e, co Vám pøeká�í, do na�í
charity v�dy ve støedu od 14.00 do 16.00
hodin.

Máme pouze prosbu, aby Vámi da-
rované vìci byly èisté a v dobrém sta-
vu, abychom je mohli pøedávat potøebným
lidem. Dìkujeme Vám!

Pokud víte o nìkom, kdo potøebuje
pomoci, po�lete ho za námi. Ov�em peníze
od nás nedostane, ty nemáme. Mù�eme mu
poskytnout vìci, které sami dostaneme.
Mo�ná, �e nìkdo má více dìtí, nebo mladí
lidé, kteøí dostanou byt nebo ubytování 
a potøebují vybavit. Nikdy nejde o vìci nové,
ale mù�e to i tak mnohým lidem poslou�it.

Pøebytky pøedáváme Sociálnímu støe-
disku v Úpici. To vìci tøídí, rozdìluje v ÈR,
a teprve potom do zahranièí.

Nic nepøichází nazmar!

Charita u sv. Tomá�e
Josefská 8
118 00 Praha 1
tel.: 02/57 53 05 56
e-mail: osaprag@ti.cz
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Karlùv most je droga

Jak to pøi�lo, �e Va�e
sdru�ení vzniklo?
Výtvarníci svá díla na
Karlovì mostì pro-

dávají ji� nìkolik de-
sítek let. Pro mnohé 

z nich to byla témìø �ivotní
nutnost. I já, jako dítì výtvarníkù, pamatuji
doby, kdy moje matka chodívala na Karlùv
most prodávat své práce. Prodej na mostì
byl zlegalizován ji� nìkolik let pøed revolucí 
a to pod názvem slu�by obyvatelstvu.

Po revoluci se na Karlovì mostì pro-
dávalo v�echno. Jistì si mnozí pamatují, �e
tam bylo mo�né koupit alkohol, cigarety 
i tzv. �vojenské kuriozity�. Most se tou
dobou ze v�eho nejvíce podobal perskému
trhu. A právì tenkrát, proto�e jsme se na to
nemohli dívat, jsme se dohodli, �e zalo�íme
sdru�ení. Byla nás hrstka, kteøí jako jediní
poctivì platili za místo, mìli jsme k sobì
blízko a domluvit se nám nedìlalo obtí�e.
Zalo�ili jsme Sdru�ení výtvarníkù Karlova
mostu a Starých zámeckých schodù. Schody
dnes spravuje nìkdo jiný, tak jsme je z názvu
vypustili.

Zhruba tøi roky trvalo, ne� se utvoøila
pravidla provozu na mostì. Spolupracovali
jsme od poèátku s MÈ Praha 1. Podaøilo se
nám její zástupce pøesvìdèit, aby byla
zøízena komise, která bude vybírat zájemce 
o prodej na mostì, aby se zabránilo prodeji
absolutního braku. Mìstská èást èasem do�la
k poznání, �e je pro ni velice obtí�né vy-
máhat poplatky a udr�et na mostì relativní
poøádek. Byla to doba, kdy bylo mnoho lidí
pøesvìdèeno, �e svoboda znamená, �e je do-
voleno v�e. Navrhli jsme MÈ, �e se o most
budeme starat. Péèe o Karlùv most nám ale
nespadla do klína sama, bylo vypsáno
výbìrové øízení, kterého jsme se zúèastnili 
a vyhráli jsme dvakrát po sobì.

Zøejmì jen zasvìcení vìdí, jak kruté 
byly zaèátky na�í práce. Byla doba, kdy 
jsme k na�í osobní ochranì museli pou�ívat
�ochranku�, proto�e opakovanì docházelo 
k fyzickým útokùm a vyhro�ování ze strany
tìch prodejcù, které jsme z Karlova mostu
vytìsnili. Pøi této práci nám velice pomohla
Mìstská policie Prahy 1, zastupovaná pa-
nem Stejskalem a panem Janou�kem. Jenom
díky jejich pomoci se nám podaøilo zbavit
most èepièáøù a v�ech dal�ích, kteøí nabí-
zeným sortimentem na historickou památku
nepatøili.

SVKM se tedy stalo garantem prodeje 
a poøádku na Karlovì mostì. Museli jsme
sladit pøedstavy památkáøù, úøedníkù kom-
petentních orgánù a na�e o tom, jaký sor-

timent je na Karlùv most vhodný. Bylo 
nutné vytvoøit pøesná pravidla výbìru 
vhodného sortimentu. Nará�eli jsme na
spoustu pøeká�ek, proto�e jsme v té dobì
byli jediným sdru�ením, které o podobnou
vìc usilovalo a anga�ovalo se na veøejném
prostranství v té dobì neexistovala pravidla
pro podobný prodej, a proto jsme museli
absolvovat jednání i na ministerstvech, 
kde jsme se do�adovali stanovení jasných
pravidel. Obtí�né bylo prosadit se jako
profesionálové.

V prùbìhu let na základì zku�eností
mù�eme øíci, �e v dané lokalitì dìláme 
v�e, co je v na�ich silách, aby byl provoz 
na Karlovì mostì pøijatelný a to vèetnì 
jeho ochrany.
O co Sdru�ení usiluje?

Usilujeme, tak jak nám to ukládají
stanovy, o udr�ení a rozvíjení tradièního
místa, kde výtvarníci vystavují a prodávají
svá díla. Dùle�itá je ochrana významné
kulturní památky vèetnì její sochaøské
výzdoby. Navazujeme kontakty se sdru-
�eními s obdobnými snahami, jaké máme
my. A to nejen s tìmi, která pracují na poli
výtvarném.
Mù�ete nám pøiblí�it èinnost Sdru�ení?

Jednou z nejdùle�itìj�ích vìcí je, �e
udr�ujeme stoprocentní poplatkovou kázeò.
To znamená, �e do pokladny Magistrátu,
Mìstské èásti Praha 1 i TSK odevzdáváme
povinné platby v�ech, kteøí na mostì
vystavují a vystupují.

Staráme se o poøádek a bezpeènost.
Nechali jsme vyrobit pískovcové ko�e, které
prùbì�nì obnovujeme, nebo� jsou syste-
maticky nièeny vandaly. Celoroènì zaji�-
�ujeme úklid pod malostranskou èástí
Karlova mostu. Jistì si obèané v�imli
nenápadného pána, který pravidelnì èistí
plochy pod oblouky mostu. V sezónì rovnì�
prùbì�nì doèi��ujeme i most. Tuto práci
letos vykonával èlovìk, v rámci na�í
spolupráce s MÈ Praha 1, který plní alter-
nativní trest. Pravda ov�em je, �e valné
zku�enosti s ním nemáme, jeho docházka 
a pracovní aktivita byla problematická.

V rámci na�eho úkolu zajistit bezpeènost
a poøádek na Karlovì mostì jsme si najali
poøadatelskou slu�bu. Ta souèasná je ji�
ètvrtá v poøadí. Její pracovníci mají za
povinnost kontrolovat oprávnìní v�ech, kteøí
na Karlovì mostì vystavují a vystupují,
upozoròovat náv�tìvníky na vìci, které
mostu �kodí. S pomocí poøadatelské slu�by
se nám podaøilo vytìsnit z mostu �ebráky,
kapsáøe a v�echny, kteøí by na mostì chtìli
pùsobit bez pøíslu�ného povolení.

K práci této slu�by patøí i poskytnutí
pomoci turistùm v tísni. Jsou schopni
urychlenì pøivolat lékaøskou pomoc, èi
asistenci policie.

Nelehkým úkolem je ochrana památky
pøed fyzickým nièením. Tuto práci bych bez
patosu nazval sisyfovskou. Mnohému tu-
ristovi nestaèí pohled na panoráma z tìlesa
mostu, musí si vylézt na sochu, pokud
mo�no na barokní originál a co nejvý�e.

Dal�í povinností slu�by je v pøípadì
ohlá�ení mimoøádné situace se postarat 
o urychlené vyklizení mostu.

Poøadatelská slu�ba vede o své èinnosti
podrobné záznamy, které pøedkládáme MÈ
Praha 1. Tìchto záznamù vyu�ívá i Policie
ÈR a Mìstská policie hl. m. Prahy.

Pøehlédnout nelze té� aktivitu na�eho
Sdru�ení pøi ochranì památky v rámci
restaurátorských zásahù, na kterém se
finanènì podílíme. Pøi restaurování soch
spolupracujeme s Galerií hl. m. Prahy. Do
této oblasti na�í èinnosti patøí i financování
èi�tìní mostu od sprejových nápisù.

Na�ím hlavním úkolem je udr�et výt-
varnou i hudební úroveò tak, aby byla pro
Karlùv most vhodná. Poøádáme výtvarné
komise ve spolupráci s odborníky. Je to
velmi dùle�ité, málokdo si uvìdomuje, �e
bez pravidel, která dnes platí, by se na
Karlùv most znovu vrátil perský trh.
Dìláte také nìco jen tak pro radost?

Poøádáme výstavy, napøíklad Karlùv
most oèima dìtí. Dìti malují pøímo na
Karlovì mostì, máme pro nì pøipraveny
výtvarné potøeby. Mottem tìchto akcí je Dìti
dìtem, proto�e výtvarné práce putují na
dìtská oddìlení pra�ských nemocnic.

Pro dìti Z� v Praze 1 poøádáme ka�dým
rokem výtvarnou soutì� na urèité téma. Ze
v�ech prací vybereme padesát tìch lep�ích 
a z nich dal�ím výbìrem deset, které
odmìníme cenami. Pøedání cen je v�dy
slavnostní, za úèasti zástupce MÈ Praha 1.

Ve spolupráci se Základní umìleckou
�kolou v Biskupské ulici poøádáme dìtské
letní výtvarné tábory v Janovì nad Nisou
Na�e Sdru�ení tábory finanènì dotuje. Práce
dìtí se po ukonèení pobytu vystavují v ZU�.

Mohu øíci, �e se Karlùv most sna�íme
také mezinárodnì propagovat. Ve spolupráci
s Èeskou centrálou cestovního ruchu umo�-
òujeme delegacím ze v�ech koutù svìta, 
aby si mohly natoèit zábìry Karlova mos-
tu. Jsme schopni jim podat výklad o histo-
rii i souèasnosti mostu. V prùbìhu roku
poøádáme tiskové konference a rozhovory 
s novináøi, tímto se sna�íme, aby Karlùv
most ve�el je�tì více do povìdomí turistù,
aby se dozvìdìli o jeho historii i souèasnosti.

Pokraèování na str. 6

S Romanem Kotrèem jsem si vyprávìla o Sdru�ení výtvarníkù Karlova mostu, o. s.,
jeho� je èlenem.
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Lze nìjak zásadnì
postoupit vùèi �dr-
�ákùm�, kteøí stojí 
v Malostranské mos-

tecké vì�i tak, �e se
kolem nich takøka nedá

projít?
V souèasné dobì umo�òuje legislativa

øe�it pouze osoby, které reklamu opøou èi
polo�í na komunikaci. Strá�níci dostali pro
letní sezónu jasný pokyn ka�dou takovou
osobu, která takto postoupí, vyøe�it za pøes-
tupek. Bude-li to opakované poru�ení záko-
na, mají za úkol reklamu odejmout a vìc
pøedat ke správnímu øízení.

V souèasné dobì probíhají rozsáhlej�í
akce proti neoprávnìným záborùm (umis�o-
vání reklamních zaøízení), a to se týká i rùz-
ných obchodù u restaurací.
Jaký je re�im parkovi�tì pod Karlovým
mostem?

Pøedpokládám, �e tato otázka by mìla
smìøovat na zástupce starosty, proto�e nám
o systému parkování v tomto místì není nic
známo.
Mù�e MP zasáhnout proti poléhavcùm 
v Mostecké ulici pøed potravinami?

Obecnì platí, �e na komunikaci se smí
chodit a jezdit, na chodníku chodit. Pro
hlídky MP a PÈR by nemìl být �ádný
problém osoby, které se tam �utáboøí�
z místa vykázat. Problém tohoto místa je, �e
jde o pì�í zónu, která má zvlá�tní re�im.
Proto je mo�né øe�it zejména zneèi��ování
komuni-kace nebo veøejného prostranství.
Máte pocit, �e MP Praha 1 se podaøilo
zvládnout dopravu v klidu (parkování)
na Malé Stranì?

Tento pocit samozøejmì nemáme, nic-
ménì pravdou je, �e je v této oblasti udìlán
velký kus práce co do výsledku zji�tìní
pachatelù pøestupkù. Pøes tento výsledek
není jakékoliv zlep�ení patrné. Jak jsem ji�
øekl v mnoha pøede�lých èláncích, MP 
v podstatì jen udr�uje dlouhodobì �patný
stav dopravy v centru na snesitelné úrovni.
To znamená, �e nedochází k zablokování
dopravy �patnì parkujícími vozidly. Dennì
jsme schopni nasadit, v závislosti na
provozních podmínkách, kolem 30 botièek
neoprávnìnì parkujícím vozidlùm. Tìchto
vozidel je v�ak dennì jen v lokalitì Malé
Strany kolem 2000. Jediným øe�ením by
bylo odtahování vozidel. -ips-

Èíslo 2/2001 Obecních  novin vychází 
letos s velkým zpo�dìním, místo v kvìtnu 
a� v øíjnu. Proè? Je nás málo a nemáme
peníze.

Pøíjmy Sdru�ení z èlenských pøíspìvkù
staèí na vydání jednoho èísla Obecních
novin. Náklady na výrobu dal�ích èísel
musíme shánìt, kde se dá. Oslovujeme
sponzory, podáváme pøihlá�ky do gran-
tových øízení, sna�íme se �etøit. Pøesto je 
to málo. V loòském roce pøispìli Sdru�ení 
na vydávání novin firmy Interpharma
Praha a. s. a Vojanovy sady spol. s r. o.
Patøí jim za to ná� velký dík. Stejný dík patøí
Mìstské èásti Praha 1, která pøispìla na
noviny grantem na podporu obèanské
spoleènosti, a to vloni i letos. V roce 2000
vy�la tøi èísla a jedno dvojèíslo, letos vyjdou
tøi èísla. Jak rádi bychom ale vydávali �est
èísel roènì!

Proto�e peníze poøádnì nestaèí ani na
tisk, vùbec si  u� nemù�eme dovolit platit
honoráøe, nato� redaktory. Pak staèí aby
jeden ze dvou lidí, kteøí noviny redakènì
pøipravují, onemocnìl nebo byl pracovnì
zaneprázdnìn v zamìstnání a hned je to 
znát. Práce pak  stojí, noviny nevycházejí.

Rostislav Tome�

4

O èem bychom mìli vìdìt ...

Prùchod z Prokopské ulice je stále uzav-
øen. Pokroèilo jednání o jeho znovuotev-
øení?

Bohu�el se zatím nic podstatného nez-
mìnilo. Se souèasným majitelem nemovi-
tosti AB Barrandov, který dùm prodává,
jedná MÈ Praha 1 prostøednictvím paní
Mgr. �warzové. Doufám, �e s novým ma-
jitelem povede jednání ke zdárnému konci,
to jest k otevøení prùchodu.
Budou roz�íøeny prostory slu�ebny
Mìstské policie (MP) v Hroznové ulici
tak, aby byly dostaèující?

OIP zadal projekt na úpravu prostoru
bývalého atelieru na �atnu pro MP, který se
v této dobu zpracovává a realizace se 
pøedpokládá na podzim tohoto roku. Po té
by se mìl navý�it stav strá�níkù na Malé
Stranì, nebo� teï to prostorové pomìry 
ji� dovolují, a souèasnì zvý�it výkon 
jejich slu�by.
Pracují konì Jízdní policie ÈR na Petøí-

nì a Hradèanech? O jejich pou�ití v té-
to lokalitì jsme se zmiòovali v minulém
èísle ON.

Podle informace velitele Jízdní policie
kpt. Martina Frýdy do�lo na jaøe leto�-
ního roku k nìkolika zranìním slu�ebních
koní, kteøí nejsou v souèasné dobì schopni
výkonu slu�by. Policie plánuje doplnìní
stavu koní ve druhé polovinì leto�ního roku.
Za tohoto stavu je Jízdní policie schopna do
hlídkové slu�by zaøadit konì do lokality
Hradu a Petøína pouze cca 1x v týdnu.
Je nìco nového v oblasti parkování na
Malé Stranì?

Mám mo�ná alespoò trochu pøíznivou
zprávu co se týká rezidentského parkování.
Na horní èásti Malostranského námìstí (ve
støední èásti) mìly vyhrazená stání zastu-
pitelské úøady SRN a USA, které je vrá-
tily mìstu a tato stání budou zaèlenìna 
do zóny �D�. Jedná se pøibli�nì o 20 parko-
vacích míst.

Trvale zkracují �ivot Malostraòákù fil-
mové �táby. Pøihlédla MÈ Praha 1 k náø-
kùm obyvatel Malé Strany a Hradèan?

Filmování je problém, který se týká
celého centra, tedy nejen Malé Strany.
Obyvatelé jsou omezováni v mo�nosti
zaparkovat své auto a nìkdy i objí�ïkami
pøi pøípadných uzavírkách. Sna�íme se
proto minimalizovat velikost zábìrù pro
filmování. 

Zjistili jsme, �e nìkteré filmaø-ské
spoleènosti, aèkoliv pøislíbily zajistit
náhradní parkování za úhradu pro obyva-
tele, slib nesplnily, respektive tato infor-
mace mnohdy k obyvatelùm vùbec nedo-
razila. Proto je nyní podmínkou pro vy-
dání rozhodnutí, potvrzení obyvatel dané
lokality nebo správce domu jejich pod-
pisem, �e byli seznámeni (tøeba na vý-
vìsce v domì nebo dopisem do schrá-
nek) s mo�ností náhradního parkování.
Vyu�ijí-li oslovení nabídku nebo ne, je u�
jen na nich.
Dìkuji za odpovìï.

-ips-

Prùchod, policie, konì, parkování a filmaøi

Na otázky nejen z oblasti dopravy odpovídal Ing. Pavel Vlach, zástupce starosty MÈ
Praha 1.

Strá�níci obèanùm Malé Strany a Hradèan

Na otázky Obecních novin odpovídal vrchní komisaø Miroslav Stejskal, zástupce
øeditele Mìstské Policie v Praze 1.

Je nás málo 
a nemáme peníze
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V minulém èísle ON jste se zmínila o pøí-
pravì protipovodòových opatøení na Ma-
lé Stranì. Jak se tyto práce dotknou oby-
vatel Malé Strany?

Stavební øe�ení protipovodòových opa-
tøení, jejich� cílem je zajistit ochranu 
území Malé Strany a Kampy pøed za-
plavením, je v souèasné dobì navrho-
váno s pou�itím mobilních prvkù, které 
v dobì �klidu� budou patrné pouze 
v úrovni chodníku nebo na korunì zdi.
Pouze v pøípadì �ohro�ení� budou do tìch-
to prvkù namontovány nadzemní èásti.
Celý navrhovaný soubor opatøení v�ak
vy�aduje, aby bylo realizováno uzavøení
profilu èertovky proti vniknutí vzduté vody
z Vltavy. Jako prozatím jediné schùdné
øe�ení se na základì dosud zpracovaných
variant a stanovisek jeví koncepce posuvné
stìny skryté v nábøe�í pøilehlém k ústí
Èertovky.

Z vý�e uvedené koncepce protipo-
vodòových opatøení je zøejmé, �e v prù-
bìhu výstavby dojde, jako u ka�dé sta-
vební èinnosti, k jejím negativním vlivùm
na okolí, a �e stavba v místu své realiza-
ce zasáhne pøíslu�né plochy a objekty. 
Po ukonèení stavby, její� souèástí bude 
i uvedení dotaènch ploch a objektù 
do pùvodního stavu, by protipovodòo-
vá opatøení �ádným zpùsobem nemìla
naru�it charakter a architektonický stav
lokality Malé Strany a Kampy vèetnì

unikátního panoramatu pøi pohledu pøes
Vltavu. V�ádném pøípadì by tato opatøe-
ní nemìla negativnì ovlivnit obyvatelstvo
této lokality.
V zahrádce u Bistra Márnice jsou 
v�echny stromy �zabetonovány� a� ke
kmenùm. Je v moci Vámi øízeného
oddìlení �ivotního prostøedí ulo�it
provozovateli, aby uvolnil zeminu okolo
stromù? 

Odbor �ivotního prostøedí dal ji� nì-
kolik podnìtù na odbor výstavby, aby 
do�lo k uvolnìní povrchu u Vámi ci-
tovaných stromù, o nich� se zmiòujete. 
Po poradì s vedoucím Odboru investiè-
ního a provozního ObÚ MÈ Praha 1 bylo
stanoveno datum 29. èervna 2001, kdy má
dojít k odstranìní dla�by a betonu a úpra-
vì povrchu u tìchto stromù tak, aby
nedocházelo k zahnívání koøenového
systému stromù a tím jejich mo�ného
úhynu. Vìøím, �e tento ji� tak dlouhý
termín bude dodr�en. Závìrem chci upo-
zornit, �e odbor �ivotního prostøedí ji� pøi 
v rámci stavebního povolení po�adoval,
aby povrchové úpravy spoèívající v pøí-
padném zadlá�dìní ploch v okolí stromù 
a keøù a jakékoliv dal�í zásahy do zelenì
byly v�dy s odborem �ivotního prostøedí
konzultovány.
Je mo�né, aby provozovatel restaurace
Kampa park vysadil stromy bez souhlasu
majitele pozemku?

Musím konstatovat, �e vysazení stromù
na území pra�ské památkové rezervace je
pomìrnì problematické. Pøi po�adavku na
vysazení stromù musí být kromì souhla-
su vlastníka vystaveno i souhlasné sta-
novisko dal�ích subjektù, napøíklad pro-
vozovatelù in�enýrských sítí. Kromì toho
nesmí umístìné stromy nebo keøe být
pøíèinou sní�ení osvìtlení èi oslunìní
okolních bytù. Lokalita, na kterou se
dotazujete, tj. Na Kampu 8a, je místem
pohledovì exponovaným, které se nachá-
zí v bezprostøední blízkosti Karlova mostu, 
a proto je v tomto pøípadì, kromì vý�e
uvedených podmínek, zcela nezbytné 
i souhlasné stanovisko Státního ústavu
památkové péèe.
Chystá Vámi øízený odbor nìjaké zásadní
kroky, které v budoucnu ovlivní �ivot
Malostraòákù?

Co zásadního z oblasti �ivotního pro-
støedí na bøehu Malé Strany a Kampy pøi-
pravujeme? Doufám, �e pro Malostraòáky
jen pøíjemné vìci. Za hlavní aktivity pro
zlep�ení vzhledu a �ivotního prostøedí
pova�uji druhou etapu rekonstrukce Vo-
janových sadù, která bude provádìna fir-
mou Vojanovy sady spol. s r. o., a dále
celkovou rekonstrukci parèíku v Besední
ulici. O dal�ích aktivitách pro oblast Malé
Strany a Kampy bych ráda informovala
obèany v nìkterém z pøí�tích èísel Obec-
ních novin.

Dìkuji za rozhovor.
-ips- 

O èem bychom mìli vìdìt ...
Odpovìdi na otázky pro Obecní noviny

Na otázky, které se dotýkají �ivotního prostøedí odpovídala RNDr. Jana Pøíhodová, 
zástupce starosty MÈ Praha 1.

Obvodní øeditelství MP Prahy 1, Oddìlení
prevence kriminality Mìstské policie hl. m.
Prahy a Sdru�ení obèanù a pøátel Malé Strany
a Hradèan (SOPMSH) s podporou Sdru�ení
výtvarníkù Karlova mostu uspoøádali v parku
na Kampì den plný her a zábavy � Malování
na chodníku � pro dìti nejen z Prahy 1. Akce
se konala pod zá�titou Mìstské èásti Praha 1.
A myslím si, �e bylo na co se dívat, proto-
�e rozzáøené dìtské oèi, které byly pro
organizátory a mecená�e tohoto odpoledne
asi nejvìt�ím ocenìním, byly toho �ivým
dùkazem. MP povolala své strá�níky psovo-
dy s jejich ètyønohými pomocníky, kteøí 
pøedvedli co jejich miláèkové doká�í, zataje-
ní dechu vyvolalo pøedvedení ukázky výc-
viku strá�níkù v sebeobranì, samozøejmì
nesmìla chybìt policejní technika (kola, mo-
torky, auta) vèetnì patøièné výstroje a výz-

broje strá�níkù. Stejnì velkou ne-li vet�í
radost, jakou udìlali dìtem slu�ební psi,
poskytli policisté na koních z Jízdního útvaru
PâR. Znalosti dìtí, nejen z oblasti silnièního
provozu, byly podrobeny laskavé kontrole 
strá�nic a strá�níkù MP, stejnì tak i fyzická
zdatnost dìtí, které po úspì�ném absolvo-
vání v�ech disciplín získaly Dìtský øidièský
prùkaz. 

Pro v�echny dìti, zvlá�tì pro ty men�í,
nebo snad ménì soutì�ivé, byly pøiprave-
ny malíøské potøeby, aby mohly popustit
uzdu své fantazii a tvoøivosti. Pravdou je, 
�e na tìch nejmen�ích, to bylo vidìt nej-
lépe. K umocnìní krásného zá�itku bylo 
v závìru provedeno loutkoherecké pøed-
stavení. Spokojenost dìtí byla dovr�ena
drobnými dárky od organizátorù a sponzo-
rù odpoledne, kde bylo dìtem nenápad-

nou formou ukázáno, �e policista nebo
strá�ník není jen postrachem pro gaunery 
a øidièe, ale i pøítelem a kamarádem, na
kterého se mohou kdykoli beze strachu
obrátit o radu èi pomoc. A to je i jeden z cí-
lù takovýchto akcí. 

Na závìr nezbývá u� nic jiného, ne� je�-
tì jednou podìkovat øediteli MP P1,
SOPMSH, PÈR a v�em mecená�ùm a po-
mocníkùm (principál koèovného pimprlo-
vého divadla se dopoledne vrátil ze Sin-
gapuru!) za krásné a milé odpoledne.

P. S.: Podle neovìøených, ale dùvìr-
ných informací, bylo letos pìknì jenom
proto, �e paní Piskaèová (SOPMSH) tøi 
dny a tøi noci intervenovala u sv. Petra 
aby nepr�elo. Tak�e, kdy� se chce, v�ech-
no jde!

Ing. Pavel Vlach

Dìtský den na Kampì aneb prevence hrou
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pokraèování ze str. 3

Kdy máte s Karlovým mostem nejvìt�í
trápení?

Rozhodnì je to na Silvestra. Památný 
byl Silvestr roku 1999/ 2000, kdy si spousta
lidí myslela, �e se louèí se starým stoletím 
i tisíciletím. Musím øíci, �e to bylo tak
dìsivé, �e i kdy� tam byl o 15 èlenù na�í
poøadatelské slu�by a 20 strá�níkù, tak
prakticky ne�lo dìlat témìø nic. Lidé na
mostì naprosto bez skrupulí vykonávali
svou potøebu, lezli po sochách, byla utrhána
spousta drobných prvkù soch. Za�ili jsme 
i scénu jako z hororu. V hromadì støepù
jsme na�li malé dìcko, jeho rodièe le�eli
opodál naprosto opilí. 
Povíte nám nìco o figurkách na Karlovì
mostì?

Nejznámìj�í figurkou je jistì Toníèek �
èert. Zøejmì jen my, kteøí ho známe 
a dr�íme nad ním ochranou ruku, víme, �e
jeho chování není zpùsobeno alkoholem,
ale progresivní tì�kou nemocí. Prosíme
proto Malostraòáky o dávku tolerance 
a soucitu. Nevím, zda místní vìdí, �e

Toníèek � èert u� na most dochází pøes
tøicet let.

Dal�í figurkou je harmonikáø, jeho�
�ivotní pøíbìh, spojený s harmonikou, je
neuvìøitelný. Vyprávìt ho ale nemohu,
nemám k tomu svolení.

Já dodávám, �e na�e Sdru�ení se
Sdru�ením výtvarníkù Karlova mostu ji�
del�í dobu spolu-
pracuje pøi poøá-
dání akcí pro Ma-
lostraòáky. Byli to
právì �výtvarní-
ci�, kdo pro dìti
pøi Malování na
chodníku pøivezli
nejen loutkáøe, ale
i malíøské potøe-
by. Pokud se nám
podaøí uskuteènit
Vánoce na Kam-
pì, bude se Sdru-
�ení výtvarníkù na
ní podílet.

Je jisté, �e èin-
nost obou sdru�ení

se v mnoha smìrech rozchází, ale blízko 
k sobì máme tím, �e se pokou�íme lidi
potì�it a Malou Stranu ochraòovat mìrou,
na jakou máme sílu. Za sebe tvrdím, �e je
v�dy dobré, kdy� se lidé sbli�ují a podávají
si ruce.

-ips-

6

Malostranské figurky

Jako ji� tradiènì, byl i letos 
v létì vìnován v OGB prostor malostranské
fotografii. Tentokráte to byla výstava
Malostranské figurky. Slavnostnì otevøena
byla ji� 18. èervna a trvala a� do 9. záøí.

Byly na ní k shlédnutí pøedev�ím
fotografie star�ího data, zachycující �ivot
lidí na Malé Stranì v sedmdesátých 
a osmdesátých letech.

Autory vystavených fotografií jsou
Magdaléna Bláhová, Miroslav Hucek,

Zdenìk Merta, Stanislav Tùma, Jiøí
V�eteèka a Petr Zhoø.

Výstavu zahájil starosta Mìstské èásti
Praha 1 ing. Jan Bürgermeister. O hudební
doprovod se pak postaral Lubo� Andr�t se
svou kytarou. A aby byla atmosféra stylová,
zahrál mj. i Malostranské blues...

Na uspoøádání
výstavy finanènì pøis-
pìli Hlavní mìsto
Praha, Mìstská èást
Praha 1, Knauf Pra-
ha, s. r. o. a Pivnice
U hrocha.
V�em dìkujeme!

Jubilanti S.V.U.
MÁNES

Tìsnì pøed koncem
léta byla v OGB
otevøena významná
výstava vìnovaná
èlenùm Spolku
výtvarných umìlcù
Mánes, kteøí letos

oslavili èi oslaví kulaté èi �polokulaté�
narozeniny.

S.V.U. Mánes byl zalo�en roku 1887 stu-
denty umìleckých �kol. Mezi zakládajícími
èleny byli Alfons Mucha a Ludìk Marold,
prvním starostou spolku byl Mikolá� Ale�.

Bìhem let se ve spolku sdru�ili mnozí
významní èe�tí malíøi, sochaøi i teoretici 
a historici umìní. S.V.U. Mánes mìl 
i zahranièní èleny tak zvuèných jmen, jako
byli napøíklad výtvarní umìlci E. Munch, 
A. Rodin, H. Matisse, P. Picasso, 
M. Chagall, S. Dalí a architekti F. L. Wright,
H. van de Velde, W. Gropius, Le Corbusier...

Spolek se systematicky vìnoval výstavní,
vydavatelské a propagaèní èinnosti v oblasti
výtvarného umìní, a to a� do zákazu veøejné
èinnosti v roce 1949.

V roce 1990 èinnost spolku obnovilo
tehdej�ích �ijících 22 èlenù. Dnes má S.V.U.
Mánes 99 èlenù. A právì 17 z nich je
zastoupeno na výstavì v OGB.

Jsou to Michal Brix, Jaroslav Ed.
Dvoøák, Václav Frydecký, Milan Grygar,
Stanislav Hanzík, Vladimír Hora, Ivan
Komárek, Ale� Knotek, Ladislav Lábus,
Jiøí Lasovský, Petr Malínský, Vlado
Miluniè, Alena Novotná, Peter Orie�ek,
Eduard Schleger, Jaroslav �afer, Jasan
Zoubek.

Výstavu zahájil 17. záøí pøedseda S.V.U.
Mánes Jiøí T. Kotalík. Zahrál Pavel Klikar.
Výstava potrvá do 14. øíjna 2001.

Na konání výstavy pøispìli Hlavní mìsto
Praha, Mìstská èást Praha 1 a Knauf
Praha, s. r .o. V�em za jejich podporu
dìkujeme!

P.C.

Dvì výstavy léta 2001

Zahájení výstavy Malostranské figurky foto: Petr Cílek

Dìti malují pøímo na Karlovì mostì. foto: archiv SVKM
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Ji� nìkolik let poøádá Sdru�ení obèa-
nù a pøátel Malé Strany a Hradèan ve spo-
lupráci s Vojanovými sady, spol. s r. o.,
Sousedské setkání pro obèany pøede-
v�ím malostranské, ale i pøespolní. Tradiè-
nì se podává pivo a grilované klobásy. 
Pro potìchu vyhrává na harmoniku Pepa
Èeèil.

Leto�ní setkání, resp. pozvání na nì, 
pøijala snad jedna tisícina místních. Pan
Pavli�, který v�dy �pendýruje hostùm ob-
èerstvení, byl nachystaný na desítky lidí.
Nepøi�ly. Vychází mi z toho, �e u� si zøej-
mì místní obèané nemají o èem povídat. 
A mo�ná nemají ani potøebu alespoò 
obèas vystrèit hlavu z ulity svého obydlí.

Na mou hlavu padla kritika, �e jsem 
tuto akci dostateènì nezviditelnila. Zásad-
ní chyba je v tom, �e Sdru�ení nemá
prostøedky na to, aby obesílalo pozvánkami
v�echny obyvatele Malé Strany, èleny
Sdru�ení nevyjímaje. Plakáty byly vylepe-
ny u malostranských obchodníkù a tradiènì
na Malostranském námìstí v Informaèní
kanceláøi Obvodního úøadu Praha 1.

Abych nemusela a� do konce dní chodit 
s máslem na hlavì pro mùj prohøe�ek proti
propagaci, dovolím si vám, milí Malostra-
òáci pøednést pøibli�ný harmonogram akci,
které Sdru�ení v prùbìhu roku poøádá.

Jako ka�dý rok je pro malostranská pa-
cholata v prostorách Sdru�ení pøipraveno
Zdobení Vánoèního stromku s malováním
perníèkù. Pøesný termín bude uveden na
plakátech.

V tomto roce chceme poprvé uspoøádat 
v rámci Adventu dne 15. 12. 2001 od 10.00
do 17.00 hod Vánoce na Kampì. Zøejmì 
pod názvem Staropra�ské Vánoce na Malé
Stranì.

V roce 2002 opìt Sdru�ení, snad ve spo-
lupráci s MÈ Praha 1, uspoøádá 2. 2. 2001
Malostranský masopust. Odpoledne bude
pokraèovat v Malostranské besedì ma�-
karním bálem pro dìti a veèerním taneèkem
pro dospìlé.

Tradiènì v èervnu 2002 (opìt pøesný ter-
mín bude na plakátech) pro dìti místní 
i pøespolní pøipravujeme Malování na chod-
níku s Mìstskou policií hlavního mìsta

Prahy a Sdru�ením výtvarníkù Karlova
mostu.

Pokud se Malování vyvede, bude i jeho
podoba Podzimní malování na chodníku 
v první polovinì záøí.

Pravdìpodobnì 24. 9. 2001 opìt, i pøes
leto�ní malou úèast Malostraòákù, uspo-
øádáme spolu s Vojanovými sady Sousedské
setkání ve Vojanových sadech.

Budou-li mít leto�ní první Vánoce na
Malé stranì úspìch, chtìli bychom je v roce
2002 uspoøádat znovu.

Toto sáhodlouhé psaní jsem podnikla 
jen proto, abyste, vá�ení Malostraòáci, mìli
rámcovou pøedstavu, co pro vás Sdru�ení
chystá ve snaze, abyste alespoò obèas pøi�li
na veselej�í my�lenky.

Do Informaèního centra Obvodního
úøadu MÈ Praha 1 na Malostranském ná-
mìstí to máme v�ichni blízko. Tak�e bude-li
vás nìkterá z uvedených akcí zajímat, není
problém se tam juknout, abyste vìdìli
pøesný termín konání.

Vìøím, �e se na v�ech radovánkách, které
chystáme, sejdeme. -ips-
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Sousedské setkání ve Vojanových sadech

���
Ve Vojanových sadech konèí II. etapa
rehabilitace. Provádí se výsadba témìø tøí
tisíc trvalek a keøù na horní terase klá�terní
zahrady. Hotová je závlaha z vrtù. Opraveny
jsou mlatové cesty, stojí nové lavièky, 
i trelá�e a provizorní pódium. Svému úèelu
slou�í i ka�na, kterou z rumi�tì vykopal 
a zachránil pan Pavli�. Obnoveny byly krás-
né sluneèní hodiny s tváøí Marie Enekty,
pøedstavené bývalého klá�tera.

���
Strá�ník Mìstské policie zadr�el u Karlova
mostu nebezpeèného násilníka. Zadr�ení
bylo dramatické, mu� ohro�oval strá�níka
no�em. Souèasnì jiná hlídka nalezla na
mostì dvì zranìné turistky. Po pøedvedení
násilníka na strá�nici bylo zji�tìno, �e pøe-
padl, baseballovou pálkou zranil a oloupil
obì �eny. Vy�lo najevo, �e tímto zpùsobem
mu� olupoval turisty ji� nìkolik mìsícù.
V�dy se je pokusil pálkou omráèit a poté
okrást. Jde o èlovìka s akademickým
titulem, který je dlouhodobì nezamìstnaný.

���
V parku na Kampì zadr�el strá�ník MP
vysoko�kolského studenta, kterému se po-
daøilo sprejem pomalovat témìø tøi metry 
zdi u Sovových mlýnù.

���

Sdru�ení by rádo dne 15. prosince 2001
uspoøádalo na námìstíèku Na Kampì Ba-
rokní Vánoce. Chceme tak pøispìt k pøed-
vánoèní náladì v èase Adventu a snad i za-
poèít tradici, která Malé Stranì chybí. Po
zku�enosti s Malostranským masopustním
veselím, které finanènì podpoøila Mìstská
èást Praha 1, chceme opìt po�ádat MÈ Pra-
ha 1, aby se na akci podílela. 

Nechceme kopírovat vánoèní tr�i�tì na
Staromìstském námìstí, myslíme si, �e
taková atrakce by Malé Stranì neslu�ela.
Chtìli bychom na jeden den vrátit �ivot
Malostraòákù o nìkolik století zpìt. Víc
neprozradíme, proto�e k Vánocùm patøí
pøekvapení.

Pokud v�echno dopadne, jak bychom si
pøáli, bude na Kampì vánoèní strom. Mìl 
by to být dar Mìstské policie hl. m. Pra-
hy Malostraòákùm. Jistì bude Kampì slu-
�et. Po vzoru prvorepublikového zvyku,
chceme pod vánoèním stromem uspoøá-
dat sbírku pro výcvik slepeckých psù 
nebo psù pro tìlesnì posti�ené. Víc zatím,
milí Malostraòáci, øíci nemù�eme, celá na�e
akce je teprve v jednání. Ale ji� se tì�íme, 
�e se na Kampì pod vánoèním stromem
sejdeme.

Tento text jsem pøipravovala poèátkem
záøí s pøedstavou, �e se Sdru�ení podaøí pro
tuto akci získat MÈ Praha 1. Bohu�el, v�e
nasvìdèuje tomu, �e peníze na uspoøádání
Barokních Vánoc budeme muset získat od
sponzorù. V rámci grantového øízení nám
Mìstská èást Praha 1 pøidìlila na uspoøádání
Vánoc na Kampì 3.500,- Kè na výrobu
stojanu na vánoèní strom. Pøesto jsme
pøesvìdèeni, �e se 15. prosince na Kampì
sejdeme. Vánoce nebudou tak rozsáhlé, jak
jsme se domnívali, i název jsme pozmìnili
na Staropra�ské Vánoce na Malé Stranì, ale
budou! Pøipravíme je spolu se �kolami, za
pøispìní Sdru�ení výtvarníkù Karlova
mostu, Sedmi�vábských, Vy��í pedagogické
�koly Svatý Jan pod Skalou a Vojanových
sadù.

Snad se nám do pøí�tích Vánoc podaøí
získat spolupoøadatele, který by akci fi-
nanènì zajistil. Sdru�ení je schopno akce
podobného druhu zvládnout organizaènì 
a technicky, ale nemá prostøedky, které by
mohlo vynalo�it na úhradu nákladù. Nebo, 
a to by se nám zamlouvalo daleko více, se
náv�tìvníkùm Adventní den na Kampì
uspoøádaný pøedev�ím dìtmi bude líbit
natolik, �e pøi nìm zùstaneme. -ips-

Vánoèní strom a Barokní Vánoce na Malé Stranì

podzim01.qxd  26.10.2001  14:58  Page 7



Stesky osamìlého cestovatele a milovníka starých vìcí

Je snadné vymìnit staré vìci za no-
vé. Naopak u� to bývá tì��í. Starou vìc 
lze napodobit, nikoli v�ak vyrobit. Musí
vzniknout u�íváním a svým jedineèným
trváním v èase. Starý hospodský stùl je
brou�en stolovníky jako oblázek moøem.
Moøe ani èas nespìchají. Nedají se obelstít, 
a tak tøeba dubové schody stárnou do
správné pro�lapanosti celá desetiletí.

Takové a podobné úvahy mi opakovanì
pøicházely na mysl bìhem leto�ních toulek
po západním Irsku, zemi tajemné, k neu-
vìøení de�tivé, místy pochmurné a� nehos-
tinné, ale pøesto divoce krásné. �el s pøe-
kotným hospodáøským rùstem se charak-
teristická krajina zaèíná rychle mìnit.

Leto�ní výlet byl ètvrtý v rozmezí pì-
ti let a zmìny jsou stále oèividnìj�í. Nové 
domy rostou jako houby po de�ti a staré 
mizejí. Krásnou hospùdku Joseph Mc-
Hugh's v Liscannoru jsem na�el pøestavì-
nou do umìlé staroby, rozlámané �idle, 
bar i starého barmana smetlo nové století.
Kouzlo nahradila prùmìrnost. Pra�nou ces-
tu z dolního Doolinu k pøístavu zase po-
kryl asfalt a betonový chodníèek pro pì-
�í. Ovce, krávy a konì se sice je�tì pasou 
na kamenitých lukách ohrazených zídka-
mi z nasucho kladeného kamení, ale jak
jsem vyrozumìl ze steskù domorodcù, øada
rodinných farem skonèí, proto�e podle
norem Evropské unie hospodáøství pod
jistou výmìru (snad 200 hektarù) nebude
podporováno. Takových jsou ov�em v Irsku
stovky, ne-li tisíce. Co budou tito tradièní
farmáøi dìlat, nikdo neví. A tak je mnoho Irù
na vládu velmi rozezleno. �Dìlají si, co
chtìjí, a lidí se na nic neptají.� � �Proè je
tedy volíte?� zeptal jsem se. � �Lidi jsou 
jak ovce�,� posteskl si chlapík, od kte-
rého jsem si pùjèoval kolo, a pak dodal: 
��e jsme se vyslovili proti pøijetí nových
zemí do unie, to nebylo mínìno jako
nedùvìra vùèi vám, ale mìl to být polí-
èek na�í zpan�tìlé vládì, která pochle-
buje bruselským byrokratùm a nenaslou-
chá vlastním obèanùm.� Znìlo to trochu
jako výmluva, ale jádro bude pravdivé.
Toté� mi nezávisle na sobì øeklo více lidí.
Na dnì tìch steskù jsem vycítil obavu 
o tradièní hodnoty, jejich� základ je na
venkovì. Rodinné usedlosti se dìdily 
z otce na syna a tomu se zdá být pomalu
konec.

Pøes pozvolný ústup tradic jsou v�ak
stále o nedìlích katolické kostely v Irsku
plné a ne v�echny hospody jsou nenávratnì
zka�ené. Jako balzám po bolestných
zji�tìních na mne zapùsobilo posezení ve
z�eøelém pubu Hargadon Bros ve mìstì
Sligo. Interiér snad 200 let starý, neu-
vìøitelná atmosféra, bar na u��ím konci
oddìlen jakýmsi pa-ravánem s døevìnými
sloupky a otoènými okénky, tak�e host
zasedne, otevøe okénko, objedná si pití 
a kdy� nemá náladu zírat barmanovi pod
ruce, okénko zase pøivøe a ète si noviny 
nebo klábosí se sousedem. Vùkol v�eliké
harampádí, police léty zprohýbané, spousta
�uplátek a vpravo vedle vchodu stùl
�tamgastù, kteøí vypadají, jako by sem
pøebrodili proti proudu èasu.

Ne v�echno je tedy nenávratnì ztraceno.
Pøesto poezie zvolna ubývá a vnucuje se
otázka, co masivní proud investic provede 
s duchem téhle výjimeèné zemì. Odolala
nájezdùm Vikingù, Normanù i krutostem
Olivera Cromwella. Pøestála léta anglické-
ho útlaku, v odlehlých oblastech se udr�el
prastarý keltský jazyk i písnì, Irové si ne-
dali vnutit protestantismus, nezlomil je ani
�est let trvající hladomor, milion mrtvých 
a následný exodus tìch, kdo pøe�ili. Zbývá
jen doufat, �e duchovní integritu národa
nenaru�í ani náhlý vpád blahobytu, který 
je v jistém smyslu záludnìj�í a vra�ednìj�í 
ne� nìkdej�í bída.

Asi tu�íte, proè zrovna o tomhle pí�u 
do Obecních novin. Zdá se, �e mnohé 
fenomény, je� s sebou pøiná�í dostatek
prostøedkù pøi souèasném nedostatku res-
pektu k dìdictví minulosti, mají obecnou
platnost a projevují se stejnì nièivì a tu-
pì kdekoli na svìtì. Staèí se porozhléd-
nout po dne�ním historickém centru Prahy.
Je pravda, �e mnoho staveb bylo oprave-
no, nìkteré kvalitnì, ale mnoho jiných 
se zmìnilo v kastráty, ze kterých zbyla jen
fasáda a nìkdy ani ta ne. Pra�ské historic-
ké centrum je od roku 1992 na seznamu
lokalit svìtového kulturního a pøírodního
dìdictví UNESCO. Tato organizace vydá-
vá ka�doroènì seznam ohro�ených míst
World Heritage List In Danger. Praha tam
zatím není, ale proslýchá se, �e by to tak
nemuselo zùstat�

Jaroslav Chuchlík

DNA
bolestivé onemocnìní

kloubù

Lidovì se dnì øíká také pakostnice 
nebo podagra. Bývá také nazývána ne-
mocí králù, tedy lidí èasto holdujících
dobrému jídlu a pití. Mnohdy v�ak tato
pøedstava neplatí. 

Je to porucha metabolismu, kdy se v krvi
hromadí velké mno�ství kyseliny moèové.
Tìlo se kyseliny moèové zbavuje moèí, 
ale nìkdy se jí vytvoøí tolik, �e její hladina 
v krvi stoupá, její nadbytek krystalizuje 
a vytváøí ostré krystalky, které se usazují 
v tkáních kolem kloubù a vytváøejí tuhé
bolestivé uzly plné krystalkù se zánìtem 
a otokem. Bolest je to velice náhlá 
a postihuje obvykle palec dolní konèetiny,
mù�e ale zasáhnout i klouby zápìstí, koleno,
kotník nebo i patní kost. 

Kyselina moèová se v tìle mù�e
hromadit øadu let, ani� by zpùsobovala nì-
jaké potí�e. Akutní záchvat dny se vìt�i-
nou objeví náhle, bez jakékoliv výzvy. 
Dnou trpí zhruba jeden ze sta mu�ù, ale
mù�e se vyskytnout i u �en, zejména po
pøechodu.

Pøíèiny, které vyvolávají záchvat dny
nejsou dost jasné ale nìkteré faktory riziko
zvy�ují. Mezi tyto faktory patøí onemocnì-
ní v rodinì, nadmìrný pøíjem alkoholu,
nezdravá vý�iva � zejména jídlo s vyso-
kým obsahem purinù, choroby ledvin, ale
také souèasné u�ívání lékù typu diuretik,
tedy lékù moèopudných. 

Pøi akutním záchvatu je tøeba vyhledat
lékaøe, který ztlumí bolest, ozøejmí diagnó-
zu a doporuèí dal�í dietní opatøení. Ta
spoèívají zejména v dostateèném pøísunu
tekutin, nejménì tøi litry dennì, aby se moè
zøedila a tím se sní�ila hladiny kyseliny
moèové.

V jídelníèku je tøeba zásadnì omezit
tuky, cukry, nadbytek bílkovin a zejména
vynechat lu�tìniny, játra a vnitønosti,
anèovièky, ovesnou mouku, �penát, chøest,
kvìták a houby. Naopak velice dobøe pùsobí
rybí tuk, vitamíny C a E. Mnohdy je tøeba
poèítat s dlouhodobou léèbou, která spoèívá
v u�ívání lékù, které sni�ují hladinu kyseliny
moèové v krvi.

Na závìr je mo�no øíci, �e pøi dodr�ová-
ní zásad správné �ivotosprávy a správném
�ivotním stylu je velká pravdìpodobnost, 
�e se této velice bolestivé kloubní choro-
bì, její� bolest je pova�ována za jednu 
z nejkrutìj�ích, vyhneme. raj-
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�Kdy� se kácí les, létají tøísky,� praví mudrosloví. Svatá pravda. Jde jen o to, aby po
kácení nezùstala právì jen ta hromada tøísek.
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