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Bude to už nejspíše
nová primátorka, kdo
příští sobotu rozsvítí
vánoční strom na Sta-
roměstském náměstí.
Ozdobí jej sice některé
dříve použité prvky,
zato světla rozhýbe
nová technologie.

Tereza Blažková
redaktorkaMF DNES

KUNRATICE Od příštího úterý za-
čnou dekoratéři zdobit vánoční
strom na Staroměstském náměstí.
Stejný kreativní tým si již podeváté
najala společnost Taiko, která orga-
nizuje vánoční trhy na Staroměst-
ském a Václavském náměstí. Na de-
koracích pracuje 150 lidí.
Na stromě má převažovat teplá

bílá barva tvořená světýlky. Ozdo-
by dekoratéři ladí do červenozlaté.
To je poznat i ve výrobních halách
dekoratérské firmy v Kunraticích.
Podlaha se tam třpytí zlatými a čer-
venými glitry. Kromě nich všude
poletují bílé kuličky – velká část oz-
dob je totiž z polystyrénu.
Sochaři nejdříve ručně vyřezávají

originální tvar, jehož kopie pak vy-
rábějí laserem či obrovskýmbrousi-
cím přístrojem. Na hotové srdce či
třeba podkovu se pak nastříká poly-
uretanová pěna. „Většina lidí ji zná
jako montážní žlutou pěnu,“ říká
zástupce firmy, která dekorace vy-
rábí, Vlastimil Jakubec.
Na velkých stolech natírá několik

dekoratérů nejrůznější tvary ozdob
speciální barvou, která chrání poly-
uretan před UV zářením.
Na stromě budou letos „perníč-

ky“, které návštěvníci trhů viděli už
v roce 2012. Po stolech se povalují
hvězdičky čekající na opravu. „Roz-
hodli jsme se, že je použijeme zno-
vu, protožeměly u návštěvníků vel-

mi pozitivní ohlas,“ vysvětluje Jaku-
bec. Dodává ale, že se v žádnémpří-
padě nebude jednat o tuctovéVáno-
ce. „Animace světel bude hodně
jiná a také další ozdoby a kombina-
ce budou nové,“ uvedl.
Letos bude na stromě svítit asi

dvě stě tisíc světel. Technici ho roz-
dělí na několik segmentů. Každý
z nich bude mít vlastní ovládání.
,,Umožní nám to, aby strom mohl
blikat například do vzoru šachovni-
ce nebo spirály,“ popisuje Jakubec.
Firma má také nový kontroler
osvětlení. Ten umí světla stmívat,
zatímco ten původní buď svítil,
nebo nesvítil.
Letos to bude už desátý ročník vá-

nočních trhů, které má na starosti
firma Taiko. Město jí ale nedávno
vypovědělo smlouvu, trhy bude za-
jišťovat už jen letos a příští rok. Vý-
pověďmůžemít souvislost s tím, že
se magistrát letos zbavoval někte-
rých problematických smluv
a v Taiko dříve působila manželka
lobbisty Romana Janouška.

HRADČANY Nemrznout při mši.
Přání mnoha návštěvníků svatovít-
ské katedrály nyní splnilo Acibis-
kupství pražské. Lavice katedrály
mají nové vyhřívané podušky. Jsou
tak nenápadné, že novinku lidé za-
registrují až při usednutí do dubo-
vých lavic. Poduškami je vybaveno
všech 74 různě dlouhých lavic ná-
rodní kulturní památky.
„Jsou součástí záměru učinit ka-

tedrálu svatého Víta příjemným
místem nejen pro věřící a turisty,
ale také pro všechny ostatní, kteří
se zajímají třeba o varhanní hudbu,
gregoriánský chorál nebo o pašijo-
vé hry,“ řekl mluvčí Arcibiskupství
pražského Aleš Pištora.
Povrch podsedáků tvoří světle

hnědá látka, napájecí kabel je
umně skryt po pravé straně každé
z lavic. Kvůli přísným požadavkům
památkářů podušky nerozehřívají
samotné barokní lavice ani nezvy-
šují teplotu v chrámu. Součástí spe-
ciálně vyvinuté látky je tenké odpo-
rové vlákno, které vypadá jen jako
silnější stříbrná nit. (hv)
Video viz praha.idnes.cz

Už mají téměř napečenoOzdoby na vánoční strompro Staroměstské náměstí vypadají jako perníčky, ale jsou z polystyrenu. Foto: TomášKrist, MAFRA

B1 dokončení

V zápisu z kontrolního dne, který
má MF DNES k dispozici, stojí, že
v chráničkách je nepořádek i zbyt-
ky cihel a že podle kamerové zkouš-
ky neleží lineárně, ale místy jsou
prohnuté, takže v nich stojí voda.
Kamerový záznam dodavatele stav-
by firmy Metrostav naopak podle
stejného zápisu ukazuje chráničky
čisté a suché.
„Do této doby jsem měl informa-

ce, že je tam vše suché,“ řekl mluv-
čí Metrostavu František Polák.
A i kdyby se ukázal opak, není to
podle něj „žádné drama“.
„Nebude to stát nic. Jestli je tam

něco špatně, je to nepříjemné, ale
musí se zjistit příčina a musíme to
opravit. Od toho je zkušební pro-
voz, abychom tyto věci vychytali,“
dodal s tím, že se vodamůže v tune-
lu objevovat přirozeně, protože se
v něm nevětrá, a tak se v tubusech
sráží vlhkost. „Když bude stavba
v provozu a větraná, tento efekt po-

stupně zmizí,“ poukázal Polák. Ná-
městek Nouza dnes čeká na výsled-
ky analýzy kabelů. Měření by moh-
lo upřesnit rozsah škod a pak bude
také jasnější, jak dlouho by případ-
né výměny vedení měly trvat.
Podle Poláka však jistě neohrozí

termín otevření plánovaný na du-
ben. Ten ovšem ohrožuje klopýtají-
cí arbitráž. Náměstek přitom chtěl
Blanku pustit do provozu již na za-
čátku prosince – toto datum však
zveřejnil před komunálními volba-
mi a firmy jej nepotvrdily.

Kdo za to může?
„Pokud došlo k poškození kabelů,
mohou za tím být tři viníci: dodava-
tel technologií, dodavatel stavby či
projektant. Nehodlám o tom více
spekulovat, nakonec to určí znal-
ci,“ odpověděl Nouza na dotaz,
kdo za potíže může. Otázkou je, jak
na to samotné firmy zareagují.
Podle Poláka si to nejlépe vyřeší
samy mezi sebou a městu odevzda-
jí tunel funkční a v pořádku.

Hřejivý dárek k narozeninám
chrámu: elektrické podušky

Fakta
Kdy v Praze začínají
Vánoce?

Včera
Od čtvrtka mohou Pražané navští-
vit první otevřený vánoční trh na ná-
městí Míru.
23. listopadu
V neděli se otevřou stánky na Tylo-
vě náměstí.
29. listopadu
Vánoční atmosférou začne dýchat
Václavské a Staroměstské náměs-
tí, kde jsou každoročně největší
trhy. Večer se pak rozsvítí vánoční
strom.
4. prosince
Začne Žižkovský advent plný kon-
certů, divadelních představení a
akcí pro děti.
5. – 7. prosince
Na Výstavišti v Holešovicích se
bude konat vánoční veletrh dárků,
keramiky a dekorací.
Zdroj: ČTK, Inchebo Expo Praha

Historie
21. listopad před 670 lety

Základní kámen katedrály svatého
Víta, Václava a Vojtěcha byl polo-
žen 21. listopadu 1344 za přítom-
nosti krále Jana Lucemburského a
jeho syna Karla, pozdějšího krále
a císaře Karla IV. Ten z Francie po-
volal architekta Matyáše z Arrasu.
Po jeho smrti v roce 1352 pokračo-
val v práci Petr Parléř. V roce
1419 byla stavba přerušena, v červ-
nu 1421 byla vyrabována husity.
V roce 1541 vyhořel kostel do zá-
kladů. Po staletí zůstával chrám ne-
dokončen. Až v roce 1844 vznikla
Jednota pro dostavění chrámu sva-
tého Víta. Dokončením byl pově-
řen architekt Josef Mocker, který
mu dal nynější novogotickou podo-
bu se dvěma věžemi v průčelí. Ne
zcela dokončený chrám byl ote-
vřen 28. září 1929 u příležitosti sva-
továclavského milénia. Hlavní do-
stavba byla ukončena v září 1938,
dokončovací práce v interiéru pře-
rušila německá okupace. (ČTK)

VZP JE VAŠE JISTOTA
nejvíce smluvních partnerů
nejvíce peněz na péči o vaše zdraví
garance i té nejnákladnější péče
nejvíce poboček
příspěvky na prevenci

INZERCE

Arbitři na útěku, kabely ve
vodě, Praha bez tunelu

Sto padesát dekoratérů, dvě stě
tisíc světel a jeden strom


