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Milí čtenáři,
každá správná hospodyňka ví, že 

k jaru neodmyslitelně patří jarní úklid. 
Pokud radnici přirovnám k takové hos-
podyňce, pak vězte, že i ona je připrave-
ná pořádně gruntovat a smejčit, aby se 
leskl každý kout. Co tím chtěl básník 
říci? Především to, že uvnitř tohoto 
čísla radničního měsíčníku naleznete 
podrobný harmonogram úklidu celé 
naší městské části. 

Když se ohlédnu za uplynulými dny 
a týdny, nezbývá mi než konstatovat, že 
vše jaksi pookřálo. Se zimou jsme se 
defi nitivně rozloučili Reprezentačním 
plesem Prahy 1, který jsme i letos pojali 
více lidově než snobsky. Ofi ciálně měl 
zlatý punc, ale všichni víme, že hlavní 
byla dobrá nálada a příjemná zábava. 
S řadou z vás jsem si popovídal v zá-
kulisí a měl tak příležitost se dozvědět 
některé podněty ke zlepšení práce 
současného vedení radnice i jinak než 
z e-mailů či dopisů. 

Zlepšovat je rozhodně stále co. 
V této souvislosti mě ale mrzí jedna 
věc: jsem sice starosta možná nejvý-
znamnější městské části, ale i kdybych 
se rozkrájel, na některé záležitosti jsem 
zkrátka – krátký. Lidé si často myslí, že 
mohu se svými kolegy měnit vše, co se 
týká centra metropole. To je však hlu-
boký omyl. Také nad Prahou 1 – stejně 
jako nad ostatními městskými částmi 
– ční majestát pražského magistrátu 
a věřte, že domluva s Jeho Veličen-
stvem (čímž rozhodně nemyslím osob-
ně pana primátora) není občas snadná. 
Děláme ale vše pro kompromis, který je 
občas nutný, aby se nám všem v naší 
nádherné Praze 1 žilo co nejlépe.

Přeji vám krásné jaro!

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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Přeji vám krásné jaro!

Oldřich Lom
sta

UDÁLOSTI    5
Kubistický kiosek – jedinečná kulturní památ-
ka, jež je zasazena do severovýchodní části 
Vrchlického sadů v blízkosti Bolzanovy ulice – 
se navzdory všem vandalům a sprejerům opět 
blýská novotou. 

ROZHOVOR    6–7
Ostudou Evropy je Česká republika, co se 
týká rovnosti platů mužů a žen. To se již třetím 
rokem pokouší změnit český klub světové aso-
ciace Business & Professional Women, který 
vede Lenka Šťastná. 

TÉMA    8–9
Jarní kolo komplexního úklidu komunikací 
je tady! Na tematické dvoustraně naleznete 
termíny jarního, letního i podzimního kola 
úklidu a také přehlednou mapku. Doporučuje-
me schovat!

ZKLIDNĚNÍ CENTRA 17
Nový dopravní režim začal 2. dubna platit 
na Václavském náměstí a Malém náměstí. 
Systematické zklidňování centra metropole 
patří mezi priority současného vedení 
městské části. 

HASIČI RADÍ 20
Požáry patří z hlediska četnosti výskytu  mi-
mořádných událostí ke každodenním jevům 
našeho života. Pražští hasiči řeší ročně zhruba 
2500 požárů. A jak se zachovat v případě, 
že k požáru opravdu dojde?

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Praha 1 chce studii
o budoucnosti nádraží 

Krátce

Zpracování kvalitní urbanisticko-
-dopravní studie příští podoby Masary-
kova nádraží žádá Praha 1. Starosta 
Oldřich Lomecký proto bude jednat se 
zástupci hlavního města o tom, kdo 
studii zpracuje a co přesně lze od ní 
očekávat. 

„Z naší strany nejde o obstruk-
ci. Blízké okolí Masarykova nádraží 

je významným rozvojovým územím 
a platí pro něj osvědčené ‚dvakrát 
měř, jednou řež‘. Pokud bychom pří-
pravě nevěnovali dostatečnou pozor-
nost, mohli bychom se dočkat – spíše 
než kultivace celého prostoru – pře-
dimenzované zástavby, dopravních 
nelogičností a podobně,“ sdělil Lo-
mecký. 

Opravy chodníků  
Dlaždiči a další mistři svého 

oboru se vrátili s teplým počasím 
do ulic Prahy 1. Pokračují v re-
konstrukcích komunikací a chod-
níků v řadě míst, aktuálně na 
Starém Městě, v křížení ulic Na 
Perštýně, Skořepka, Jilská a Bet-
lémského náměstí  a v dalších 
lokalitách první městské části.

Plavci uvítali jaro 
Milovníci plavání všech věko-

vých kategorií zavítali v sobotu 
24. března do Tyršova domu, kde 
se v tamním bazénu uskutečnila 
akce „Jarní plavání O pohár staros-
ty MČ Praha 1.“ Nejlepší plavci byli 
odměněni diplomy, poháry a nej-
menší čokoládovými medailemi. 

Grant pro mládež 
Rovný milion korun si roz-

dělí úspěšní žadatelé, kte-
ří v rámci grantů na podporu 
volného času dětí a mládeže 
v Praze 1 předložili 38 projektů. 

Do výběrového řízení na uve-
dený grant se přihlásilo 44 ža-
datelů s celkem 75 projekty. Ne 
všechny však splňovaly vysoké 
nároky výběrové komise, některé 
navíc měly i formální nedostatky.

Ples se líbil
Spoustu skvělé zábavy a pří-

jemně strávených chvil nabídl 
Reprezentační ples Prahy 1, kte-
rý se konal 30. března v Paláci 
Žofín. Jednotící linkou bylo ten-
tokrát zlato: na plese vystoupil 
mnohonásobný Zlatý slavík Karel 
Gott, kterého na zlatý saxofon do-
provázel Felix Slováček se svým 
Big Bandem, nechyběla ani zlatá 
mládež z muzikálu Děti ráje apod. 

Kampa – střed světa

Jedinečnost Kampy si opět při-
pomněli účastníci tradiční akce 
Kampa – střed světa, která se 
letos konala ve dnech 20., 23. 
a 24. března. Organizátoři nabíd-
li místním občanům, náhodným 
kolemjdoucím i cizincům pro-
gram plný hudby, veselí, divadla 
i dětských her. Součástí poho-
dové akce byly mimo jiné kon-
certy různých hudebních skupin, 
program městské policie atd.
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Budoucí podobu by měla určit kvalitně zpracovaná studie. 
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Kubistický kiosek stále září
Kubistický kiosek – drobná 
stavba, avšak jedinečná 
kulturní památka zasazená 
do severovýchodní části 
Vrchlického sadů v blíz-
kosti Bolzanovy ulice – se 
navzdory všem aktivitám 
vylepovačů plakátů a spre-
jerů opět blýská novotou. 

Radnice Prahy 1 společně se součas-
ným nájemcem pečuje o stav unikátní 
památky již čtvrtým rokem. Během této 
doby musel být kiosek již třikrát opat-
řen novým nátěrem dle původních od-
stínů, byly vyměněny skleněné partie 
střechy a téměř denně je odstraňován 
černý výlep plakátů či drobná graffi ti. 

„Tento kiosek reprezentuje docho-
vaný odkaz architektury českého kubi-
smu v jeho specifi cké variantě takzva-
ného rondokubismu a zároveň dokládá 
uplatnění kubistického slohu v širokém 
spektru drobných staveb městského 
interiéru ve své době,“ uvedl první mís-
tostarosta Prahy 1 Daniel Hodek.

Radnice Prahy 1 také zajistila celko-
vý pasport objektu a doplnila k objektu 
informační ceduli informující veřejnost 
o jedinečnosti této stavby.

Cedule je však neustále vystavována 
náporu ilegálních lepičů plakátů, pro 
něž je jakákoliv veřejná plocha velkým 
lákadlem. Potisk cedule je proto speci-
álně ošetřen, aby bylo možné nelegální 
výlep snadněji odstranit. 

Kiosek byl postaven ve 20. letech 
20. století. Je jedním a patrně jediným 
dochovaným kioskem tohoto typu, 
které v této době v Praze vznikly. Pů-
vodní projekt ani autor nejsou archiv-

Kontroly odhalily nelegální pronájmy 
Na nelegální pronájmy 

se čím dál častěji zaměřují 
pracovníci živnostenského 
odboru radnice Prahy 1. 
Loni v tomto směru provedli 
49 kontrol a v řadě případů 
zjistili, že řada bytů slouží 
jako ubytovací zařízení. 

„Jak známo, Praha 1 se 
po léta potýká s klesajícím 
počtem obyvatel s trvalým 
pobytem. Když se na čer-
né pronájmy – zaměřené 
samozřejmě hlavně na za-
hraniční turisty – podíváme 
tímto úhlem pohledu, jde 
nejen o nelegální činnost, 

ně doloženi, kiosek ale odpovídá řadě 
skic a návrhů podobných staveb, které 
v této době vytvořil architekt Pavel Ja-
nák v duchu českého kubismu, a od-
povídá časově i slohově srovnatelným 
stavbám architekta Josefa Gočára. 

Drobná stavba z hrázděného zdiva 
je členěna v průčelí otevřenými, na bo-
cích slepými půlkruhovými arkádami 
a je bohatě architektonicky členěna 
rondokubistickými dekorativními prvky. 
Výrazně obohacuje prostředí Pražské 
památkové rezervace. Je rovněž důleži-
té, že kiosek slouží dodnes svému pů-
vodnímu účelu, pro který byl při svém 
vzniku postaven.

Kiosek byl v roce 1980 z iniciativy 

tehdejšího Pražského střediska státní 
památkové péče a ochrany přírody piet-
ně obnoven a fakticky zachráněn před 
zánikem. Tato stavební obnova proběh-
la včetně rekonstrukce původní barev-
nosti objektu a vrátila mu jeho původní 
charakter. Objekt byl současně prohlá-
šen v roce 1981 za kulturní památkou.

V současné době je kiosek v dobrém 
technickém stavu, vyžaduje však trva-
lou péči a pozornost, a to nejen vzhle-
dem ke své stavební a architektonické 
podstatě a hodnotě, ale i v souvislosti 
s prostorem celých Vrchlického sadů 
jako jejich nedílná součást při jakých-
koliv budoucích úpravách tohoto pro-
storu. 

ale také o zhoršování image 
Prahy 1 coby živého měst-
ského centra, které není 
pouze turistickým skanze-
nem,“ uvedl starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký s tím, že 
cirkulace osob v krátko-
dobých pronájmech navíc 
pochopitelně přináší i prak-
tické problémy: hluk obtěžu-
jící ostatní řádné nájemníky, 
nepořádek apod. 

Ubytovací zařízení pod-
léhají zvláštním právním 
předpisům, zejména praž-
ské vyhlášce o místním po-
platku z ubytovací kapacity. 

Kiosek přirozeně zapadá do okraje parku. 
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Nelegální pronájem s sebou přináší řadu problémů. 
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Lenka Šťastná: Žena m
Ostudou Evropy je 
Česká republika, co 
se týká rovnosti pla-
tů mužů a žen. Tristní 
stav se již třetím rokem 
pokouší změnit český 
klub světové asociace 
Business & Professio-
nal Women, který vede 
úspěšná manažerka 
Lenka Šťastná. V roz-
hovoru nejenže přibližu-
je aktivity takto sdruže-
ných žen, ale také zve 
na Equal Pay Day – Den 
rovnosti platů, který se 
uskuteční 12. dubna 
v Domě módy a na 
Václavském náměstí.  

Když byste měla porovnat pozici České 
republiky na žebříčku evropských zemí 
z hlediska rovnosti platů a žen, jak na 
tom jsme? 

Není to žádná sláva. Rozdíl v platech 
mužů a žen u nás je 26,2 procenta, při-
čemž horší než Česká republika je už jen 
Estonsko. Tam činí rozdíl 30,9 procenta. 
Jen pro srovnání: průměr Evropské unie 
je 17 procent. To ale také není nijak osl-
nivé číslo. 

Čím to je, že jsou ženy u nás tak špat-
ně placeny? Může za to – stejně jako 
za spoustu jiných deformací, které si 
předávají celé generace – „bolševik“? 

Nejsem si úplně jistá, že jde v tomto 
případě o důsledek komunistické tota-
lity – jakkoli ji samozřejmě nehodlám 
obhajovat. Kořeny vidím spíše v Rakous-
ku-Uhersku. Není totiž zřejmě náhoda, 
že ve všech zemích, které kdysi tvořily 
monarchii, jsou ženy placeny podstatně 
hůře než v jiných státech. 

Český klub Business & Professional 
Women pořádá 12. dubna zmíněný 
Equal Pay Day – Den rovnosti platů. 
Představte našim čtenářkám a čtená-
řům tuto akci. 

Již třetí ročník této významné udá-
losti má opět za cíl „hlasitě“ upozornit 

na diskriminaci žen v platech a také je 
motivovat k tomu, aby se svou vlastní 
iniciativou pokusily tento stav změnit. 
V Domě módy, v pátém patře, bude od 
14 do 15 a od 16 do 17 hodin probíhat 
mentoring – 

Promiňte, že vám skáču do řeči, ale při-
bližte, prosím, o co přesně jde. 

Mentoring je jedním ze způsobů, jak 
se naučit pracovat na svém osobním 
rozvoji. Mentor předává  vlastní zkuše-
nosti, svůj protějšek motivuje a dopo-
drobna s ním diskutuje o daném tématu. 
V našem případě půjde o témata, která 
se týkají zmíněné problematiky: rovnosti 
platů, sebevědomí žen,  skloubení všech 
rolí, které v životě hrajeme, stanovení si 
priorit a cílů, komunikačních cílů, ale tře-
ba i toho, jak nás mohou děti motivovat 
k dosahování úspěchů v zaměstnání.  

Ideální by bylo, kdyby šlo o rozhovor 

mentorky a jedné ženy, avšak vzhledem 
k velkému zájmu a omezené kapacitě 
bude mentoring v Domě módy probíhat 
formou kulatého stolu, kdy se diskuze 
o daném tématu zúčastní více žen. Sna-
žíme se ale, aby jich u jednoho stolu ne-
bylo více než deset. 

Kdo bude mentorovat? 
Své zkušenosti budou předávat 

úspěšné ženy, například známá herečka 
a producentka Deana Horváthová-Jaku-
bisková, špičkové manažerky, podnika-
telky a další. 

Není ale vždy pravidlem, že mentorka 
musí být starší žena. Například v oblasti 
IT mladší ženy často předávají své zku-
šenosti starším a funguje to velmi dobře. 

Co jste přichystali dalšího v rámci Dne 
rovnosti platů? 

Na Václavském náměstí bude umís-

Pozitivní diskriminace by byla podle Lenky Šťastné vhodným – avšak samozřejmě dočasným – řešením.
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á mít stejný plat jako muž

těno malé pódium, kde v průběhu 
odpoledne vystoupí mimo jiné Ondřej 
Ruml či nadané děti podporované Na-
dačním fondem Plaváček. Naše člen-
ky budou lidem vysvětlovat, o co nám 
jde, a po celém Václavském náměstí 
budou rozdávat červené tašky se sym-
bolem akce.  Ženy, které se touto taš-
kou prokážou v Domě módy, se mo-
hou těšit na desetiprocentní slevu ve 
všech obchodech tohoto příjemného 
obchodního domu. Budou si tak moci 
výhodně zakoupit cokoli z desítek zna-
ček dámské a pánské módy, spodního 
prádla, doplňků, kvalitní kosmetiky 
i šperků.

Na závěr programu proběhne hro-
madné bubnování, fotografování a po-
kus o zápis do Guinnessovy knihy re-
kordů; cílem je shromáždit co nejvíce 
žen s červenými taškami na jednom 
místě a ukázat naši jednotu. 

Proč Den rovnosti pla-
tů připadá právě na 
12. duben? 

Ženy pracují v průmě-
ru o 3,5 měsíce déle, 
aby si vydělaly stejný plat 
jako muži v uplynulém 
roce. To datum odpovídá 
přibližně onomu rozdílu 
v platech mužů a žen – 
26,2 procenta. 

Jaké další aktivity český 
klub Business & Profes-
sional Women vyvíjí? 

Nejméně dvakrát do 
měsíce pořádáme něja-
kou klubovou akci, kde 
představujeme zajíma-
vou osobnost, něco no-
vého se učíme, diskutuje-
me o našich problémech, 
zajímavých tématech… 
Jádro naší činnosti nic-
méně spočívá v rozvíje-
ní mentoringu, ale také 
networkingu. Umět jed-
nat s lidmi v jakémkoli 
prostředí je totiž další 
klíčová dovednost, která 
mnoha ženám chybí. Po-
kud bude co nejvíce žen 
sebevědomých a asertiv-
ních, přičemž se budou 
navzájem podporovat, 
existuje reálná naděje na 
změny k lepšímu. 

Omlouvám se za mož-
ná typicky mužský úhel 
pohledu, ale nejsou po-
dobné spolky a aktivity, 
o kterých se bavíme, jen 
nafouknutou mediální 
bublinou? Každý člověk 
je přece individualita 

a záleží jen na něm, jaký plat si vyjedná. 
Ano, to máte pravdu, že na pracovním 

trhu obykle každý jedná sám za sebe.
Ženy jsou však – zejména kvůli trva-

jícím stereotypním utkvělým představám 
o roli žen a mužů – v této oblasti značně 
handicapovány. Tyto stereotypy předpo-

kládají, že muž bude živitelem rodiny, 
i když to zdaleka dnes neplatí a většina 
domácností je dvoupříjmových. 

Zaměstnavatel tak automaticky před-
pokládá, že si muž u pohovoru řekne 
o více peněz. Posilování sebevědomí, 
sebeprezentace a vyjednávání jsou  ob-
lasti, ve kterých mohou kurzy, koučink, 
mentoring a jiné metody osobního roz-
voje velmi pomoci. Různé kluby, sdru-
žení a jiné aktivity ukazují příklady žen, 
které jsou v těchto i jiných oblastech 
úspěšné.

Je podle vás řešením, jak ozdravit „ne-
mocný“ pracovní trh, pozitivní diskri-
minace, nebo voláte pouze po rovných 
příležitostech?

Osobně bych se asi přikláněla k něja-
ké dočasné formě pozitivní diskriminace 
– do doby, než by bylo v řídících funkcích 
i politice daleko více žen než dnes. Sou-
časný stav vůbec neodpovídá tomu, že 
ženy tvoří přes polovinu domácí popula-
ce.

Podporují vaše aktivity také nějací 
muži? 

Ano, jsou to většinou muži z umělecké 
branže, například herci Pavel Tesař, Libor 
Baselides či Jiří Dvořák. Mezi našimi pří-
znivci je ale třeba i ředitel pražské zoolo-
gické zahrady Miroslav Bobek. Podporu-
je nás i několik manažerů a byznysmenů, 
ale těch je opravdu málo. Jedním z důvo-
dů je, že v rozhodovacích pozicích sedí 
v drtivé většině případů muži a z nich 
mnoho pohlíží na stejně vysoké ambice 
žen jako na něco nepatřičného. 

Setkala jste se ze strany nějakého 
muže přímo s pohrdáním? 

No, jednoho takového muže jsem le-
tos opravdu potkala. Tvrdil, že je správ-
né, když žena dostává menší plat, jelikož 
pokud ji srovnáme s koněm, jde o menší 
tažnou sílu. 

Kdo to byl?
(směje se) Neřeknu. Máme mezi se-

bou i některé členky s ostřejšími lokty 
a byla bych nerada, kdyby byl tento muž 
někde rozsápán.
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Ing. Lenka Šťastná (55) vystudovala VŠE v Praze (fakultu vnitřního obchodu) 
a Graduate School of Banking v Coloradu. V devadesátých letech absolvovala 
několik stáží v USA. Po celou svoji kariéru pracovala ve vedoucích pozicích 
v bankovnictví. Byla rovněž členkou několika dozorčích rad. 
V současné době působí jako konzultantka a manažerka v mezinárodním pro-
jektu, který se zabývá personální problematikou – udržením pracovníků s po-
tenciálem v regionech. 
Je prezidentkou českého klubu světové asociace Business & Professional 
Women, která na dobrovolnické bázi sdružuje ženy: manažerky, podnikatelky 
i ty, jež se teprve na profesní život připravují. Ve volném čase ráda cestuje, 
organizuje volnočasové aktivity a věnuje se tanci.
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Blok . 1:    
6. 5., 5. 8., 16. 9.  

 Betlémská (Divadelní – Smetanovo náb .), 

 erná, 
 Divadelní v . slepého úseku, 
 K emencova, 
 Masarykovo náb eží (Národní - Myslíkova), 

 Mikulandská, 
 Na Struze, 
 Národní, 
 Opatovická, 
 Ostrovní, 
 Pštrossova (v . slepého úseku), 

 Purky ova, 
 Spálená (Myslíkova – Národní), 

 Šítkova, 
 V Jirchá ích, 
 Vladislavova, 
 Vojt šská, 
 Voršilská 

Stanovišt  stroj : 
Národní . 10 (palác Dunaj)

Blok . 2  
14. 4., 11. 8., 22. 9. 

 Jungmannova, 
 Jungmannovo nám stí, 
 Krakovská, 
 Lazarská, 
 M. Rettigové, 
 Mezibranská, 
 Myslíkova (Spálená – Masarykovo náb ., pravá strana), 

 Navrátilova, 
 Palackého, 
 P í ná, 
 eznická, 
 Školská, 
 Št pánská (Žitná –Václavské nám.), 

 V Jám , 
 Ve Sme kách, 
 Vodi kova, 
 Karlovo nám. (Žitná – Vodi kova, pravá strana), 

 elakovského sady (Legerova – Mezibranská) 
Stanovišt  stroj : Št pánská x Žitná

Blok . 3            
14. 4., 11. 8., 22. 9.  

 Barví ská, 
 Benediktská, 
 Helmova, 
 Jakubská, 
 Klimentská (Revolu ní - Holbova), 

 Lannova (Nové mlýny – Barví ská), 

 Lodecká, 
 Lodní mlýny, 
 Králodvorská, 
 Malá Štupartská, 
 Masná ( ást kom. sm rem k ul. Týnská), 

 Mlyná ská, 
 Nové mlýny (Lannova – Klimentská), 

 Novomlýnská, 
 Petrské nám stí (mimo úsek Petrská - Truhlá ská), 

 P tova, 
 Revolu ní, 
 Rybná (Benediktská – Králodvorská), 

 Samcova, 
 Soukenická, 
 Stárkova, 
 Štupartská, 
 Templová, 
 Týnská (Malá Štupartská – Týnská uli ka), 

 U Nemocenské pojiš ovny, 
 U Obecního domu, 
 U Prašné brány (U Obecního domu – Celetná) 

Stanovišt  stroj : Lannova (u parku)

Blok . 4            
15. 4., 12. 8., 23. 9.  

 Biskupská, 
 Biskupský dv r, 
 Havlí kova, 
 Hybernská, 
 Na Florenci, 
 Na Po í í (bez p ší zóny), 

 Nám stí Republiky (bez p ší zóny), 

 Petrská, 
 Petrské nám stí (Petrská –  Truhlá ská), 

 T šnov, 
 Truhlá ská, 
 V Celnici, 
 Zlatnická 

Stanovišt  stroj : 
Na Florenci (proti vydavatelství)

Blok . 5a 
5. 5., 4. 8., 15. 9. 

 Olivová, 
 Politických v z , 
 Václavské nám stí, 
 Washingtonova

Stanovišt  stroj : 
Václavské nám. – dolní ást (u obch. d. Ba a)

Blok . 5b   
5. 5., 4. 8., 15. 9.  

 Jind išská (za . u . 10), 

 Na P íkop  (Panská – Hybernská), 

 Nekázanka, 
 Panská, 
 Senovážná, 
 Senovážné nám stí 

    (v úseku Jind išská/Senovážná – Dlážd ná), 

 V Cípu 
Stanovišt  stroj : 

Na P íkop  x Hybernská (p ed NB)

Blok . 5c      
6. 5., 5. 8., 16. 9.         

 Bolzanova, 
 Opletalova, 
 Dlážd ná, 
 Jeruzalémská, 
 Jind išská (slepý úsek za kostelem), 

 R žová, 
 U P j ovny, 
 Senovážné nám stí 

    (Jeruzalémská – Opletalova), 

 U Bulhara 
Stanovišt  stroj : 

Opletalova x Senovážné nám stí

Blok . 6        
15. 4., 12. 8., 23. 9. 

 Anenská, 
 Anenské nám stí, 
 Bartolom jská, 
 Betlémská (Divadelní – Betlémské nám stí), 

 Betlémské nám stí, 
 Boršov, 
 Havelská (Havelská ul. – Melantrichova), 

 Havelská uli ka, 
 Husova (Na Perštýn  – Karlova), 

 Jilská (Na Perštýn  – Zlatá), 

 Karolíny Sv tlé,  
 Konviktská, 
 Krocínova, 
 Liliová, 
 Martinská, 
 Melantrichova (Michalská – Rytí ská), 

 Michalská (Uhelný trh – Hlavsova), 

 Na Perštýn , 
 Na Zábradlí, 
 Náprstkova, 
 Perlová, 

 Rytí ská, 
 et zová (Husova – slepý úsek), 

 Sko epka, 
 U Dob enských, 
 Uhelný trh, 
 Zlatá (Husova – Jilská), 

 Vejvodova
Stanovišt  stroj : Uhelný trh

Blok . 6.1 (spolu s blokem . 6)
 Smetanovo náb eží 

    (Národní – K. Sv tlé; pravá strana) 

Blok . 7   
21. 4., 18. 8., 23. 9.  

 B ehová, 
 Dlouhá (Starom stské nám stí – Dušní), 

 Husova (Karlova – Mariánské nám stí), 

 Jáchymova, 
 Jilská (Karlova – Jalovcová), 

 Kaprova, 
 Karlova (Liliová – Malé nám stí), 

 Linhartská, 
 Maiselova, 
 Malé nám stí, 
 Mariánské nám stí, 
 Nám stí Franze Kafky, 
 U Radnice, 
 Pa ížská, 
 Veleslavínova, 
 Platné ská, 
 Alšovo náb eží (Veleslavínova – Platné ská), 

 Seminá ská, 
 Starom stské nám stí (Pa ížská – Dlouhá), 

 Široká (nám. Jana Palacha – Pa ížská), 

 U Starého h bitova, 
 Valentinská, 
 Žatecká

Stanovišt  stroj : Mariánské nám stí

Blok . 7.1 (spolu s blokem . 7) 
 Dvo ákovo náb eží 

    ( ech v most – Na rejdišti; levá strana), 

 Na Rejdišti 
    (Dvo ákovo náb . – 17. listopadu; levá strana) 

Blok . 8
21. 4., 18. 8., 23. 9. 

 Anežská, 
 Bílkova, 
 Dlouhá (Dušní - Revolu ní), 

 Dušní, 
 Elišky Krásnohorské (Bílkova - Široká), 

 Haštalská, 
 Haštalské nám stí, 
 Hradební ( ásnovka – Dlouhá), 

 K Haštalu, 
 Klášterská, 
 Koste ná, 
 Kozí (mimo úsek V ze ská - Bílkova), 

 Masná, 
 Rámová, 
 Rybná (Haštalská – Benediktská), 

 ásnovka 
    (Revolu ní – Klášterská v etn  parkovišt  p ed TSK), 

 Salvátorská, 
 Široká (Pa ížská – Dušní), 

 U Milosrdných, 
 U Obecního dvora, 
 U Staré školy, 
 U Sv. Ducha, 
 V Kolkovn , 
 V ze ská, 
 Za Haštalem 

Stanovišt  stroj : Kozí x Haštalská

Blok . 9
22. 4., 19. 8., 7. 10.

 Gogolova, 
 Kosárkovo náb eží (U železné lávky – Klárov), 
 Na bašt  sv. Tomáše, 
 Na Opyši, 
 Nerudova, 
 Poho elec (mimo úsek  Dlaba ov – Keplerova), 

 Sn movní, 
 Thunovská, 
 U Železné lávky, 
 Úvoz, 
 Zámecká 

Stanovišt  stroj : Poho elec

Blok . 9.1 (spolu s blokem . 9)
 Karmelitská (Újezd – Malostranské nám stí), 

 Tomášská, 
 Újezd (Vít zná – Karmelitská),

 Valdštejnská, 
 Valdštejnské nám stí (pr jezd), 

 Valdštejnské nám stí (slepý úsek) 

Blok . 10
22. 4., 19. 8., 7. 10. 

 Besední, 
 Cihelná, 
 Dražického, 
 Dražického nám stí (Mostecká – Dražického), 

 Harantova, 
 Hellichova (v etn  parkovišt ), 

 Hroznová, 
 Josefská, 
 Láze ská, 
 Malostranské náb eží 

    (Vít zná – schody do í ní), 

 Maltézské nám stí, 
 Míše ská, 
 Mostecká, 
 Nebovidská, 
 Nosticova, 
 Pelclova (Nebovidská – Nosticova), 

 Prokopská, 
 í ní, 
 Še íková ( í ní – Vít zná), 

 U Lanové dráhy, 
 U Lužického seminá e (Saská – Klárov), 

 U Sovových mlýn  (Hroznová – Na Kamp ), 

 Velkop evorské nám stí, 
 Vít zná (Všehrdova – Malostranské náb eží), 

 Všehrdova 
Stanovišt  stroj : 

U lužického seminá e x Cihelná

Blok . 11
28. 4., 25. 8., 13. 10.

 ernínská, 
 Hrad anské nám stí, 
 Kapucínská, 
 Ke Hradu, 
 Loretánská, 
 Loretánské nám stí, 
 Na náspu, 
 Nový sv t, 
 U Brusnice, 
 U kasáren, 
 Kanovnická
Stanovišt  stroj : Hrad anské nám stí

Blok . 12 
28. 4., 25. 8., 13. 10. 

 B etislavova, 
 Jánská, 
 Jánský vršek (Šporkova – Vlašská), 

 Letenská ( ást komunikace p ed Min.  nancí), 

 Malostranské nám stí, 
 Šporkova, 
 Tržišt , 
 Vlašská

Stanovišt  stroj : 
Malostranské nám stí – horní ást

KOMPLEXNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ 2012
Jarní kolo úklidu:  14. 4. – 15. 4. 2012 | 21. 4. – 22. 4. 2012 | 28. 4. 2012 | 5. 5. – 6. 5. 2012
Letní kolo úklidu:  4. 8. – 5. 8. 2012 | 11. 8. – 12. 8. 2012 | 18. 8. – 19. 8. 2012 | 25. 8. 2012
Podzimní kolo úklidu: 15. 9. – 16. 9. 2012 | 22. 9. – 23. 9. 2012 | 6. 10. – 7. 10. 2012 | 13. 10. 2012
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ10

Památné stromy 
jsou němými svědky historie
Zatím osmi památnými stromy se může pochlubit Praha 1. Brzy by však mohly přibýt 
dva na Střeleckém ostrově – a výhledově i další. Každý totiž může předložit radnici 
podnět na zápis takového stromu. 

„V letošním roce podala 
Městská část Praha 1 návrh 
na vyhlášení dvou památ-
ných stromů na Střeleckém 
ostrově. Náš návrh teď posu-
zuje magistrátní odbor ochra-
ny prostředí,“ říká 1. zástup-
ce starosty Daniel Hodek. 

V současné době má 
Praha 1 na pozemcích, kte-
ré spravuje, dva památné 
stromy (dub letní v parčíku 
v Řásnovce a platan javoro-
listý v parku Kampa), přičemž 
na další dohlíží na základě 
výkonu státní správy – podle 
zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Jde o tyto stromy: 
tis červený v rajském dvoře 
u Františkánů, Beethovenův 
platan u Velkopřevorského 
paláce, platan u sv. Klimenta, 
jinan na Novém Městě, jasan 

ve Strahovské zahradě a ba-
byku v Seminářské zahradě. 
Všechny jsou označeny cedu-
lí „památný strom“. 

Z hlediska údržby se o tyto 
stromy stará radniční odbor 
životního prostředí, veškeré 
zásahy však musí být odsou-
hlaseny Odborem ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy. „Zejména se snažíme 
eliminovat veškeré negativní 
zásahy v okolí těchto stromů – 
neměly by se u nich provádět 
výkopy, nesmí dojít ke zpev-
nění povrchu, dohlíží se na 
to, aby se do půdy nedostaly 
škodlivé látky, případně se 
provádí postřik proti škůdcům 
a podobně,“ uvádí Hodek. 

Památné stromy lze roz-
dělit do tří kategorií: I. ka-
tegorie – památné stromy 

kmetského věku, II. kategorie 
– památné stromy zralého 
věku 200 až 400 let, III. ka-
tegorie – památné stromy,  
čekatelé (mladého věku). Za 
památné stromy je možné 
prohlásit dřeviny vynikající 
svým vzrůstem, věkem, vý-
znamné krajinné dominanty, 
zvlášť cenné introdukované 
dřeviny a dřeviny historicky 
cenné, které jsou památníky 
historie připomínající historic-
ké události nebo jsou s nimi 
spojeny různé pověsti a báje. 
„Každý občan může navrh-
nout vyhlášení památného 
stromu,“ podotýká Hodek 
s tím, že seznam osmi pa-
mátných stromů v Praze 1 
a 197 památných stromů na 
území celého hlavního města 
rozhodně není defi nitivní. 

Jedním z památných stromů je platan na Kampě.
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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:►



SOCIÁLNÍ VĚCI 11

Senioři tančili „jen pro ten dnešní den“
„Jen pro ten dnešní den,“ 
tak znělo motto tradič-
ního plesu seniorů, který 
se letos uskutečnil 
4. března v Paláci Žofín. 
Pořadatelem a hostite-
lem akce byla Městská 
část Praha 1.

„Jsem velmi rád, že vás mohu jmé-
nem naší městské části přivítat a po-
přát vám příjemný zážitek. Doufám, že 
se nám podaří – spolu s vystupujícími 
umělci a moderátory – vytvořit hezkou 
atmosféru, která bude oproštěna od 
každodenních starostí a na niž bude-
me všichni dlouho vzpomínat,“ přiví-
tal přítomné starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký a dal tak zelenou příjemné 
zábavě v pestré dramaturgii. V ní ne-
chyběli Melody Makers s vynikajícím 
Ondřejem Havelkou, vystoupení sokol-
ských seniorů a dětí, módní přehlídka 
salonu Donát, country taneční soubor 
Medunka z Klubu seniorů v Týnské 17, 
dechová kapela Květovanka, latinsko-
americké tance v podání profesionál-
ních tanečních párů, Milan Drobný či 
Václav Neckář. 

Mezi vrcholy akce patřila také vol-
ba královny a krále plesu. Stali se jimi 
paní Eliška Mayerová a pan Miroslav 
Nechvátal.

Ples je už minulostí, ale starší obča-
né naší městské části se už teď mohou 
těšit na řadu dalších zajímavých akcí, 
které pro ně připravují Městská část 
Praha 1 a její Středisko sociálních slu-
žeb Praha 1: pořady „Setkání s osob-
ností“ v Redutě, taneční odpoledne, 

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

hudební koncerty, výlety po celé České 
republice, ale třeba také do Bratislavy, 
taneční a recitační kroužky, vzdělávací, 
sportovní a relaxační aktivity, Pánský 

či bridžový klub a další pěkné zážitky. 
Pravidelných mistrovských zápasů se 
bude účastnit seniorské pétanqueové 
mužstvo. 

Senioři se na svém plese příjemně pobavili. 
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Tábor se nezadržitelně blíží!
Trocha sportu, trocha hraní, trocha zába-

vy, pohyb v přírodě a to všechno naplno. Ta-
kový program nabídne seniorům z Prahy 1, 
kteří si nezapomněli hrát, umějí se smát ně-
kdy i sami sobě, jsou malinko soutěživí a ne-
bojí se trochy pohybu, první ročník týdenního 
Tábora pro seniory. 

Tábor se koná od 16. do 23. června 2012, 
ubytování je zajištěno v Masarykově chato-
vém táboře YMCA u řeky Sázavy. Kapacita 
tábora je 25 účastníků. Účastníci si hradí 
stravné ve výši 1750 Kč (plná penze – snída-
ně, obědy, večeře). Dopravu, ubytování a ce-
lotýdenní program pod vedením táborových 
„vedoucích“ uhradí MČ Praha 1.

Táborový program zahrnuje hry, soutěže, 
sportovní aktivity a pohyb v lehčím terénu 
a v lese. Prožijte spolu s námi opět večerní 
táboráky, soutěže a hodně zábavy v přírodě. 

Ti, které trocha nepohodlí nebolí, jsou vítáni! 
Přihlášky přijímá Středisko sociálních slu-

žeb, Dlouhá 23, Praha 1.
Pokud vás nabídka zaujala, neváhejte, tá-

bor volá a část míst je již obsazena!
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SPRÁVA MAJETKU12

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

► Zajímají vás důležité informace ze života 

     naší městské části, o nichž se jinde nedočtete? 
► Chcete mít neustálý přehled o všem důležitém?
► Zajímá vás, co pro vás dělají vaši radní a zastupitelé? 
► Sledujte internetové stránky Městské části Praha 1!

WWW.PRAHA1.CZ

Poliklinika Palackého
má vysoce moderní rentgen 

ku. Snímek je totiž odeslán 
digitálně na pracovní sta-
nici vyšetřujícímu lékaři 
s tím, že ten si snímek dále 
dodatečně upravuje, čímž 
se i zvyšují diagnostické 
možnosti. 

Tytam jsou doby, kdy po-
liklinika v Palackého ulici 
fungovala bez jednoho ze 
základních diagnostických 
zařízení – radiologického 
pracoviště. Absenci tohoto 
nepostradatelného zařízení 
nahrazovalo především pra-
coviště radiologie Městské 
Polikliniky Praha ve Spále-
né ulici, což nebylo dlouho-
době udržitelné řešení ani 
pro jednu z poliklinik. Ještě 
v minulém období byl proto 
vybrán provozovatel RDG 
vyšetřovny – společnost 
MEDIGAP, s. r. o., s tím, že 
nájemce bude ke své čin-
nosti využívat již letité zaří-
zení, které toho času bylo 
majetkem městské části ja-
kožto pozůstalost po obdo-
bí, kdy Nemocnice Na Fran-
tišku spravovala polikliniku 
Palackého. RDG zařízení 
ovšem bylo poplatné své 
době. Jen si vzpomeňte, 
kdy naposledy jste po vy-
šetření obdrželi rentgenový 
snímek do rukou s tím, že 
si jej máte odnést s sebou 
k vyšetřujícímu lékaři. Ten-
to přežitý způsob vyšetření 
byl ovšem jen jedním z řady 
důvodů, proč městská část 
měla zájem na kompletní 
modernizaci RDG pracovi-
ště. Zájem měl i provozo-
vatel zařízení, ba co více, 
již připravoval obměnu za 
moderní přístroj.

V současné době jsou již 
staré RDG přístroje ekolo-
gicky zlikvidovány a rent-
genová vyšetření probíhají 
na moderních zařízeních. 
Jaké výhody přináší tato 
obměna pro pacienta? Pa-

cient je jednak vystaven 
nižší radiační zátěži, vůči 
níž je při vyšetření vystaven 
a také každý zajisté ocení 
urychlení celého procesu 
vyšetření, neboť odpadá 
zdlouhavé vyvolávání sním-

►

Rentgenová vyšetření probíhají na moderních přístrojích. 
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FINANCE 13

Z praxe i z řady rozhovorů 
vím, že grantová podpora je 
velice důležitým tématem. 
„Nevím, jestli letos dostanu 
grant! Bez grantu to může-
me zabalit!“ Podobné věty 
nejsou výjimkou zejména 
v umělecké branži. 

Jako místostarosta zod-
povědný za fi nance a záro-
veň člověk, který má rád kul-
turu, se přiznávám, že mě 
každý takový nářek zabolí. 
Přestože nejsem ten, kdo 
konkrétní žádosti v jednot-
livých oblastech posuzuje 
a „pouze“ výrazně promlou-
vá do každoroční sumy ur-
čené na granty, mrzí mě, že 
uspokojená může být vždy 
menší část žadatelů – byť 
vedle nich žádají o podporu 
další zájemci s kvalitními 
projekty. 

Sám se snažím na fakt, 
že fi nance na granty mají 
své limity, reagovat jedi-
ným, co mohu objektivně 
dělat: tedy opakovaným 
vznášením požadavku na 
důslednou kontrolu využití 
grantů, na to, aby každá ko-
runa byla účelně utracena 
a neměla šanci se nikam 
zakutálet. Bylo by přece vel-
mi smutné, kdyby si někde 
nelámali hlavu s přesným 
vyúčtováním poskytnutého 
grantu, zatímco jinde by byli 
schopni za stejné peníze 
nabídnout občanům přesně 

Granty nerozhazujeme
a pečlivě je kontrolujeme

Granty získávají mimo jiné občanské a společenské projekty. 
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propočítané a přitom stejně 
kvalitní aktivity či služby.

Sociologické úvahy ne-
jsou přesně má parketa, jak 
se říká. Ekonom ve mně mi 
však – a věřím, že tak činí 

správně – našeptává, že po-
kud je někdo navzdory malé-
mu objemu fi nancí schopen 
zorganizovat „velké věci“, 
peníze od městské části do-
stal ten pravý. Podpora řady 

dílčích aktivit a projektů je 
tak pro mě důležitější než 
několik tučnějších grantů 
pro pár vyvolených. 

Jan Krejčí
zástupce starosty 

JSME TU PRO VÁS!
POT EBUJETE POMOCI S NÁKUPY NEBO S PÉ Í O SVOU 
OSOBU, A TO NEJEN P ES DEN, ALE I VE ER?

P IPADÁTE SI OB AS BEZMOCNÍ A BOJÍTE SE Z STAT SAMI DOMA?

JE VÁM SAMOTNÝM DOMA SMUTNO A RÁDI BYSTE NAŠLI SPOLE NOST 
A ZÁBAVU?

POKUD BYDLÍTE V PRAZE 1, JSME TU PRO VÁS! 

VOLEJTE NA ÍSLA 222 322 243 NEBO 222 324 052,
P ÍPADN  NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY 
WWW.SOCIALNISLUZBY-PRAHA1.CZ, 
KDE NAJDETE VŠECHNY POT EBNÉ KONTAKTY A INFORMACE.

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

„Vážím si všech aktivit, které pod-
porují a rozvíjejí talent dětí a mládeže, 
a jsem ráda, že stále máme dostatek 
mladých lidí, kteří mají zájem a chuť na 
sobě pracovat a dobře se při tom bavit,“ 
prohlásila radní Prahy 1 pro oblast škol-
ství Karolina Polverini.

Na uspořádání regionálního kola se 
organizačně podílel ředitel Malostran-
ského gymnázia a ZŠ Tomáš Ledvinka: 
„Pěvecký sbor má obrovský vliv na roz-
voj studentské osobnosti. Rozvíjí hu-
dební odbornost a je zároveň ideálním 
způsobem trávení volného času.“

Nutno dodat, že teprve krátce pů-
sobící pěvecký sbor Josef z Malostran-
ského gymnázia a ZŠ, pod vedením 
sbormistryně Michaely Ditrichové, se 
v konkurenci mnohem zkušenějších 
a déle působících pěveckých sborů 
z Prahy, Liberce a Karlových Varů roz-
hodně neztratil. Vynikající pak bylo vy-

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Regionální kolo už 
18. ročníku přehlídky 
gymnaziálních sborů Gym-
nasia Cantant se v úterý 
20. března uskutečnilo 
ve Valdštejnském paláci 
Senátu Parlamentu ČR. 
Studenty Prahy 1 repre-
zentovaly pěvecké sbory 
Josef z Malostranského 
gymnázia a ZŠ a Smíšený 
pěvecký sbor Gymnázia 
Jana Nerudy.

stoupení Smíšeného pěveckého sboru 
Gymnázia Jana Nerudy v Hellichově uli-
ci pod vedením sbormistra Petra Bärtla. 

Celkovým vítězem regionálního kola 
se nakonec stal skvělý sbor Cum 
decore I. z libereckého Gymnázia 
F. X. Šaldy. Druhé místo obsadil už zmí-
něný sbor z Gymnázia Jana Nerudy, 
třetí pak skončil sbor Columbella z ra-
dotínského Gymnázia Oty Pavla.

Regionálního kola se dále zúčast-
nily sbor Fasol – Misol z Gymnázia Ja-
roslava Heyrovského v Praze 5 a Sbor 
Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech.

Odbornými porotci regionálního kola 
ve Valdštejnském paláci byli prof. Lumír 
Pivovarský z PdF Ostrava, prof. Lubo-
mír Mátl z JAMU a Mgr. Jaroslav Brych 
z AMU.

Amos Tour jde do fi nále
Další ročník sportovně-dovednostní sou-

těže základních škol AMOS TOUR graduje 
a školy Prahy 1 už znají vítězná družstva, kte-
rá budou naši městskou část reprezentovat 
v meziměstském fi nále. Toho se zúčastní vždy 
dvě školy z Prahy 1, 2 a 3.

Finále „základek“ z Prahy 1 se uskutečnilo 
v Tyršově domě a za neutuchajícího fandění 
děti absolvovaly náročné a přitom zábavné 
disciplíny: člunkový běh s fl orbalovou hokej-
kou, trojskok daleký z místa, lukostřelbu, 
populární „korýtka“ a na koordinaci pohybů 
náročné týmové lyže. 

„Naši školáci mají za sebou náročné boje 
a já věřím, že se stejně jako před rokem ve 
velkém fi nále – v souboji se školami z Prahy 2 
a 3 – neztratí,“ řekla radní pro oblast školství 
Prahy 1 Karolina Polverini.

Prahu 1 budou 4. května v sokolovně v Rie-

gerových sadech reprezentovat mužstva ZŠ 
nám. Curieových a ZŠ Brána jazyků. Více in-
formací: www.amostour.cz. 
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Gymnazisté zapěli v Senátu 

Přehlídka dosáhla v počtu ročníků plnoletosti. 
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Odvoz opilých osob 
zajišťují strážníci už šestým rokem

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:►

24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce zajišťují strážníci provoz vozidla, kterým 
svážejí na protialkoholní záchytnou stanici ty, kteří to lidově řečeno „přehnali s alkoho-
lem“. K těm, s nimiž se strážníci při této službě setkávají, patří cizinci, lidé bez domova, 
„známé fi rmy“, někteří dokonce pijí právě proto, že po odvozu na „záchytku“ touží.
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V roce 2006 zřídila praž-
ská městská policie speciál-
ní vozidlo určené k odvozu 
podnapilých osob. 

Strážníci, kteří zajišťují 
hlídkovou službu s tímto 
vozidlem, mají za úkol od-
vézt k odbornému vyšet-
ření a ošetření ty osoby, 
které pod vlivem alkoholu 
ohrožují sebe nebo ostatní, 
obtěžují své okolí, porušují 
platné právní předpisy, pro-
stě takové, které nad sebou 
nemají kontrolu. 

Strážníci z těchto hlídek 
se tak často setkávají s ag-
resivními lidmi, s opilci, 
kteří jsou potřísněni zvrat-
ky, močí nebo exkrementy, 
i s takovými, kteří si chtějí 
třeba popovídat nebo hlídku 

podezřívají z únosu. Někteří 
si dokonce myslí, že stráž-
níci fungují jako taxi, a tak 
první informací, kterou hlíd-
ce sdělí, je jejich adresa. 
A někteří opilci zase stráž-
níky se speciálním vozidlem 
„využívají“ téměř každoden-
ně. Například jen v letošním 
roce převážela hlídka jednu 
ženu během jediného týdne 
čtyřikrát, z toho dvakrát v je-
diném dni.

Tisíce pasažérů
Za pět let existence toho-

to vozidla převezli na proti-
alkoholní záchytnou stanici 
téměř 18 tisíc osob. Jen 
v roce 2011 přepravili 2803 
osob, z tohoto 18 procent 
žen. 

Osádku vozidla tvoří vždy 
dva strážníci a jeden polici-
sta. 

Všichni tito strážníci pro-
šli speciálním zdravotním 
kurzem u Zdravotnické zá-
chranné služby hlavního 
města Prahy a jsou také 
proškoleni k práci s defi bri-
látorem. 

„Ve spolupráci s policisty 
zajišťují službu, a to nejen 
pro potřeby všech hlídek 
strážníků a policistů po 
celé Praze, ale i například 
pro potřeby nemocnic, kte-
ré mají problémy s opilými 
pacienty. A jsou stopro-
centně vytíženi,“ řekl Miro-
slav Stejskal, ředitel stráž-
níků z Prahy 1.

OKV MP

Kdo nad sebou vinou alkoholu ztratí kontrolu, je odchycen. 
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Festival spisovatelů 
znovu láká na literární hvězdy
Existuje pouze budoucnost, je vizionářské téma dubnového mezinárodního Festivalu 
spisovatelů Praha. Odehraje se mezi 14. a 18. dubnem na Nové scéně Národního divadla 
i na dalších místech Hlavního města Prahy. 

Na svých webových strán-
kách představil svůj pro-
gram i mimořádné osobnosti 
literatury, které českou met-
ropoli navštíví. Slibuje au-
torská čtení, diskuze, auto-
gramiády, ale také projekce 
fi lmů, vizuální proměnu bu-
dovy Nové scény či nevšední 
hudební zážitky. 

Téma dvaadvacátého roč-
níku vyzývá k zamyšlení nad 
směřováním současné spo-
lečnosti. „Je-li současnost 
nevyřešená minulost, jakou 
můžeme čekat budoucnost? 
Jak budoucnost viděli v mi-
nulosti a jaká je její předsta-
va dnes?“ Komentuje volbu 
tématu dvaadvacátého roč-
níku mezinárodního Festi-
valu spisovatelů Praha jeho 
prezident Michael March 
a pokračuje: „Zdá se, že 
dnešku vládne mnohé z fu-
turismu počátku dvacátého 
století – násilí, rychlost, ni-
čení. Podívejme se na futuris-
mus v kontextu světové kul-
tury bez nánosu ideologií.“ 

V souladu s tématem 
festivalu budou v Praze ho-
vořit: španělský experimen-
tální básník, esejista a pro-
zaik Juan Goytisolo, který 

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

navštíví Prahu vůbec popr-
vé a jeho příjezd je zcela je-
dinečnou příležitostí, neboť 
Goytisolo se  zpravidla lite-
rárních festivalů neúčastní. 
Poprvé se představí rovněž 
uznávaná indická spisova-
telka Anita Desai, nebo do 
češtiny hojně překládaný 
britský spisovatel Hanif Ku-
reishi, kterého čtenáři znají 
z knih Gabrielův dar, Buddha 
z předměstí nebo Láska ve 
smutné době. Podruhé Pra-
hu navštíví čínský básník 
a operní pěvěc Duo Duo. 
Kdo mohl vidět jeho per-
formance v roce 2002, ví, 
že jde o nezapomenutelný 
zážitek. Na komponovaném 
večeru v Pražské křižovatce 
lze vidět norského básní-
ka a hudebního skladatele 
Jana Erika Volda, který si při-
veze i svoji jazzovou kapelu, 
ale také jednoho z nejpozo-
ruhodnějších amerických 
básníků, zakladatele etno-
poetiky Jeroma Rothenber-
ga. Přijede rovněž holand-
ský bouřlivák a provokatér 

Arnon Grunberg, kterému 
v Česku vyšlo hned něko-
lik románů, nebo oblíbený 
český prozaik, žijící ve fran-
couzském exilu, Patrik Ou-
ředník. Situace na blízkém 
východě se dotknou spi-
sovatelé Hamdy el-Gazzar 
z Egypta a Gündüz Vassaf 
z Turecka, kterého Orhan 
Pamuk považuje za nejsvo-
bodnějšího ducha turecké 
prózy. Setkají se například 
v diskuzi „Budoucnost islá-
mu“ na Nové scéně.  

Také vizuální podoba 
festivalu souzní s téma-
tem. Na proměně prostorů 
Nové scény se budou podí-
let špičky současného čes-
kého videoartu a Institut 
světelného designu v Pra-
ze. Festivalový galavečer 
nabídne diskuzi „Ať žije bu-
doucnost“ a zhudebněné 
texty vynikajícího americké-
ho básníka Johna Ashbery-
ho v podání Moniky Načevy 
a legendárního britského 
hudebníka Tima Wrighta. 
Ashbery, který se nemůže 

zúčastnit festivalu osobně, 
se tak do Prahy podívá ales-
poň virtuálně, a to i ve video-
konferenci se studenty na 
New York University v Praze. 
Městská knihovna promít-
ne v sobotu 14. dubna dva 
slavné fi lmy natočené podle 
předloh festivalových hos-
tů. Tirzu, natočenou podle 
románu Arnona Grunberga, 
a Venuši, adaptaci stejno-
jmenného románu Hanifa 
Kureishiho. 

Spisovatelé během pěti 
festivalových dní absolvují 
autorská čtení, zúčastní se 
moderovaných diskuzí, au-
togramiád a společenských 
setkání. Pořady budou si-
multánně tlumočeny do 
češtiny a angličtiny a živě 
přenášeny na internet. Vstu-
penky jsou v prodeji na po-
kladně Nové scény a v síti 
Ticket Portál. Veškeré infor-
mace o spisovatelích a je-
jich tvorbě jsou průběžně 
zveřejňovány na portálech 
www.pwf.cz a www.literarni.cz. 

Václav Kovář

Loni byl hostem festivalu mimo jiné americký spisovatel Don DeLillo. 
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Pěší zóny zklidnily centrum

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Před šestnácti měsíci 
se ujala svých pravomocí 
nová politická reprezen-
tace Městské části Pra-
ha 1. Nově složená rada 
si ve svém programovém 
prohlášení vytyčila v ob-
lasti dopravy řadu úkolů.  
Jedním z nich je postup-
né zklidňování dopravy na 
území Prahy 1 technický-
mi prostředky. To, jak jsou 
jednotlivé body programo-
vého prohlášení průběžně 
naplňovány, poznáváte 
průběžné při svých ces-
tách po území celé praž-
ské památkové rezervace. 

Jistě jste zaznamenali 
v minulých dnech také na-
plňování tohoto bodu. Dolní 
část Václavského náměstí 
až po křížení ulic Vodičko-
va a Jindřišská se stala od 
2. dubna 2012 novou pěší 
zónou. Co to znamená? 
Především v těchto místech 
se nebudou pohybovat ani 
parkovat automobily vyjma 
povoleného pohybu aut pro 
zásobování v určitých hodi-
nách a pohybu oprávněných 
vozidel policie, úklidu, lé-
kařů a podobně.  Veškerá 
činnost v dolní části Vác-
lavského náměstí tak bude 
především vycházet vstříc 
chodcům. Je to koneckonců 
zcela pochopitelné, protože 
z průzkumů rozložení inten-
zity dopravy podle použití 
dopravních prostředků jed-
noznačně vyplývá, že chodci 
představují na území Měst-
ské části Praha 1 více než
čtyřicetiprocentní podíl na do-
pravě, a jsou tedy její důle-
žitou součástí. Nynější nově 
zřízená pěší zóna zasahuje 
i malou částí do Jindřišské 
ulice, která se tak stane ne-
průjezdnou pro automobily 
na Václavské náměstí a tak 
se v jeho horní části tou-
to úpravou dopravní zátěž 
také zmenší.

Pěší zóna v dolní čás-
ti Václavského náměstí je 
také jakousi předzvěstí cel-
kového budoucího řešení 
celého Václavského náměs-
tí, které jsme dlouhodobě 
dlužni tomuto, jak histo-
ricky, tak i architektonicky 
významnému prostoru na-
šeho krásného města. V bu-
doucnu se počítá i s dalšími 
možnými úpravami režimu 
využívání Václavského ná-

městí z hlediska dopravy 
například zřízením tzv. obyt-
né zóny v celé horní části. 
V obytné zóně je sice pohyb 
vozidel možný, ale podléhá 
přísným pravidlům stanove-
ným zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích 
(zákon o silničním provozu). 
Touto úpravou chceme v bu-
doucnu znovu vyjít vstříc pě-
ším.    

Věřím, že jak obyvatelé 
naší Městské části Praha 1, 
tak i obyvatelé jiných měst-
ských částí a návštěvníci 
Prahy tyto naše úpravy oce-
ní a i do budoucna podpoří. 
I když jsou tato opatření ví-
ceméně technická, tedy pro-
vedená úpravou a změnou 
dopravního značení, jejich 
cílem je přispět především 
ke zklidnění dopravy v cen-
tu města. To pravé nás však 
čeká tehdy, až bude tento 
prostor řešen komplexně 
technicky i architektonicky 
například podle vítězného 
projektu architektů Cigler 
a Marani.

Od počátku dubna je také 
pěší zónou prostor Malého 
náměstí na Starém Městě, 
dnešní obytná zóna. Přede-
vším se v těchto místech 
nebudou pohybovat ani par-
kovat automobily vyjma po-
voleného pohybu aut pro zá-
sobování v době od 19.00 

hodin do 9.00 hodin a po-
hybu oprávněných vozidel 
policie, úklidu, lékařů a po-
dobně. Rozhodnutí o změ-
ně v této lokalitě předchá-
zela vlastní pozorování 
v terénu, vytvoření urba-
nistické a dopravní studie 
v roce 2008, opětovné prů-
zkumy a rozbory parkování 
na přelomu 2011 a 2012 
a analýza poměru opráv-
něného a neoprávněného 
stání. Podle těchto zjiště-
ní sloužilo Malé náměstí 
jako parkoviště a to ještě 
pro 50 % neoprávněných 
uživatelů. Těsně před tou-
to pěší zónou zůstanou tři 
rezidenční parkovací místa 
a další rezidenční místa pro 
parkování budou také v zóně 
placeného stání v Platnéř-
ské ulici, která bude v části 
přiléhající budově magist-
rátu zónou smíšenou. 

Také zde jde tedy o zá-
sadní změnu dopravní-
ho režimu, která vychází 
vstříc pěším občanům, ať 
již domácím nebo návštěv-
níkům. Navíc tato lokalita 
je součástí tzv. Královské 
cesty, kde je pěší provoz 
mimořádně intenzivní. Po 
předláždění Karlovy ulice 
a ulic navazujících jde tak 
o další zlepšení při pohybu 
pěších po Starém Městě. 
Radnice počítá i s tím, že 

v budoucnu bude Malé ná-
městí předlážděno tak, aby 
se dostaly do jedné roviny 
chodníky i komunikace pro 
případný výjimečný provoz 
motorových vozidel, a Malé 
náměstí se tak vrátí pobyto-
vým funkcím.

Součástí naší denní 
práce je trvale zlepšovat 
a zkvalitňovat život obča-
nů na území Městské části 
Praha 1. Tyto dvě nové pěší 
zóny mohou být toho dokla-
dem.

Jiří Veselý
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Radnice postupně zklidňuje centrum metropole. 



NÁZORY OPOZICE18

V každém čísle měsíčníku PRAHA 1 máme k dispozici 
vymezený prostor ke zveřejnění stanoviska našeho klubu. 
V poslední době je to čím dál větší kalup, protože jedno 
„fantastické“ rozhodnutí  radniční koalice stíhá druhé. 
Jistě jste si také všimli, že se snažíme nyní, tak jako po 
mnoho předchozích let, neúnavně vydávat náš měsíčník 
Jednička. Ano, vydávali jsme jej ať byla ODS stranou s do-
minantní odpovědností za správu Prahy 1, vydáváme jej 
i nyní, když jsme nedosáhli vaší dostatečné podpory pro 
účast v koalici. Považujeme totiž za nezbytné pravidelně 
komunikovat naše cíle, seznamovat vás s našimi stanovis-
ky. Nedá nám to a musíme si trochu dloubnout do TOP09 
a ČSSD, které se pohodlně usadily v koaličních křeslech 
a ……. NIC. U TOP09 to moc nepřekvapuje, je to mladá 

strana s výrazným vlivem bývalých členů ODA. Dávno 
zaniklé straničky, která se také soustřeďovala jen na vo-
lební ofenzívu a v mezidobí ji aktivita vůči veřejnosti moc 
netrápila. Jistě však KURÝR strany TOP09 zase najdete 
před volbami ve vašich schránkách. V případě ČSSD je to 
však překvapivé. Vždy se chovala jako klasická strana, co 
se snaží udržovat kontakt s občany i ve volebním mezido-
bí. Po tiskovině OKO však dlouho není ani památky. 

Vzhledem k tomu, že nám toto vymezené hřišťátko 
nestačí, zveme Vás na stránky Jedničky. Najdete ji každý 
měsíc ve Vaší schránce, a když ne, stačí kontaktovat kan-
celář ODS Praha 1 a my Vám ji doručíme.

Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS 

Pracujeme pro Vás, nejen před volbami! 

Praha 1 se zřejmě domnívá, že granty jsou na světě 
kvůli podpoře turistického kýče. A tak dostanou opět 
Malostranské čarodějnice, Outdoorové festivaly, Zpívání 
koled u Karlova mostu a další turistické opičárny v úhr-
nu cca čtvrt milionu, nejkomerčnější bulvární Divadlo 

Broadwayi 30.000, zatímco AStudio Rubín, Divadlo Letí, 
akce pro Romy a handicapované shodně nulu. 
Quo usque tandem..? 

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., 
autor je členem rady základní organizace SZ Praha 1.

Praha 1 se zřejmě domnívá

Kateřina Klasnová (VV) opětovně 
loni chtěla, aby Praha 1 vypověděla 
části smlouvy s fi rmou Sebastiana 
Pawlowského Immovision, týkající 
se náplavky u Mánesova mostu, pro-
tože Immovision roky neplní smluvní 
povinnosti. (Smlouva se týká kromě 
náplavky také objektu U Lužické-
ho semináře 42, například známé 
restaurace Hergetova cihelna.) 
Koalice tehdy věc odročila do konce 
března. 

V březnu přišel na zastupitel-
stvo návrh Pawlowského, kterým 
za odstoupení od celé smlouvy 
žádal 226 800 000 Kč (investice 
a ušlý zisk). Podle návrhu usnesení, 
předloženého starostou Lomeckým, 
mělo zastupitelstvo vzít tento návrh 
na vědomí, ale neschvalovat. „Až 
během jednání nám byl rozdán 
jakýsi posudek, který určil zhodno-
cení objektu na sedmdesát osm 
milionů korun a ušlý zisk na dalších 

osmdesát milionů, vše bez DPH. 
Filip Dvořák pak navrhl, abychom 
vyplatili Pawlowskému zhodnocení 
objektu. A tak se i stalo, bez právní 
či ekonomické analýzy. Takto se 
radnice, která doopravdy hájí zájmy 
obce, a nikoli soukromých investo-
rů, prostě nechová. Tímto rozhod-
nutím TOP 09, ODS a ČSSD okradly 
všechny obyvatele Prahy 1,“ řekla 
Klasnová. VV hlasovaly samozřejmě 
proti.

Skrytá koalice Prahy 1 obrala občany o téměř 80 milionů korun
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VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU – 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – PŘIPRAVIL 
NOVINKU. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI 
NECHAT ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ EMAILOVÉ 
SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 

CHCETE MĚSÍČNÍK 
ZASÍLAT EMAILEM? 

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA ADRESU: ÚŘAD MČ PRAHA 1, 
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, VODIČKOVA 18, 115 68 PRAHA 1 

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

▼ INZERCE
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Ve Školské jsou za zdí děti 

Výstava působí autentičností snímků. 
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Snímky Lucie Frantové a Vladimíra 
Skaly zachycují každodenní život dětí 
v uprchlickém táboře v Nábulusu, pás-
mu Gazy nebo v ústavu pro handicapo-
vané v palestinské Azyryi a jeho pro-
měnu v živý cirkus po příjezdu českých 
žonglérů a performerů.

Děti z uprchlického tábora Askar 
žijí v pro nás nepředstavitelně stísně-
ných podmínkách. Na jeden čtvereční 
metr podle statistiky připadá více než 
pět obyvatel, kteří sem byli v několika 
vlnách vyhnáni po roce 1948 z izrael-
ských území.  

„Cílem výstavy  je přiblížit zejména 
mladým lidem skutečné prostředí a po-
třeby dětí žijících v zemích zasažených 
válečným konfl iktem. Veřejnost se tu 
může zároveň seznámit s podobně 
nelehkým osudem dětí nemocných, 
chudých a sociálně vyloučených,“ říká 
Renáta Králová, zakladatelka a hlavní 
organizátorka aktivit nadace  Artists 4 
Children. „Víme, že životy těchto dětí 
nijak zásadně změnit nemůžeme, ale 

Až do 30. dubna lze zhléd-
nout v Café Therapy ve 
Školské ulici č. 26 výstavu 
Děti za zdí, která na doku-
mentárních fotografi ích 
mapuje cestu českých 
herců do Palestiny za dět-
mi postiženými válkou.

můžeme jim přinést něco jiného: ra-
dost a potěšení ze hry, které alespoň 
na chvíli zmírní jejich bolesti a trápení,“ 
říká iniciátorka projektu, s nímž už ob-
jela téměř celý svět.

Po Praze se výstava představí v dal-

ších městech (Třeboň, Tábor). Výtě-
žek z prodeje fotografi í půjde na ná-
kup fyzioterapeutických pomůcek pro 
Four Homes of Mercy – sociální zaří-
zení pro mentálně a fyzicky postižené 
v Azyryi.

▼ INZERCE

Centrum francouzské kosmetické péče 
inspirované mystikou Bali, Polynésie, Orientu 
či Japonska nabízí originální produkty 
na obličej, tělo a vlasy vytvořené na základě 
starodávných receptur a rituálů.

Mýdlový jíl doporučený pro dokonalou péči 
a růst vlasů, luxusní francouzské oleje, 
regenerační BIO f íkový olej a další 
originální produkty La Sultane de Saba. 

La Sultane de Saba- jedinečný 
zážitek, který musíte vyzkoušet!
BOUTIQUE – ulice Palackého 2, Praha 1

tel.: 222 523 079, 732 172 774

Otevírací doba: 

info@lasultanedesaba.cz, 

www.shop.lasultanedesaba.cz

www.facebook.com/lasultanedesaba
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Jak se zachovat v případě požáru
Požáry patří z hlediska četnosti výsky-

tu mimořádných událostí ke každoden-
ním jevům našeho života. Pražští hasiči 
řeší ročně cca 2500 požárů. Z hlediska 
příčin jejich vzniku jde o technické záva-
dy, nedbalost, požáry úmyslně založené 
a požáry od komínových těles a topidel. 
V našem dnešním článku se zastavíme 
u druhé nejpočetnější skupiny požárů, 
a to požárů z nedbalosti, připomene-
me si zásady chování občanů v případě 
požáru v bytě či v domě a dotkneme se 
také otázky únikových cest. 

Také aktivity dětí bez dozoru dospělých  
končí často vznikem požáru. Přesto, 
že zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně výslovně zakazuje vypalování 
porostů, jde o stále se opakující jev. Při-
pomeňme si v této souvislosti jednu ze 
základních povinností, které zmíněný 
zákon občanům ukládá: „Fyzická oso-
ba je povinna počínat si tak, aby nedo-
cházelo ke vzniku požáru, zejména při 
používání tepelných elektrických, ply-
nových a jiných spotřebičů a komínů, 
při skladování a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, 
manipulaci s nimi nebo s otevřeným 
ohněm či jiným zdrojem zapálení“. 

 Z uvedeného vyplývá, že o naplnění 
této kapitoly požárů rozhoduje pouze 
naše zodpovědné, příp. nezodpověd-
né chování. 

A JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ, 
ŽE K POŽÁRU OPRAVDU DOJDE?
● neprodleně volejte linku 150 nebo 
112;
● snažte se varovat spolubydlící 
a sousedy voláním „hoří“, boucháním 
na zeď nebo ústřední topení;
● zavřete v bytě či domě hlavní přívod 
plynu a elektřiny.

V situaci, kdy máme možnost hořící 
objekt včas opustit, využijeme únikové 
cesty.

Zde připomínáme právnickým a pod-
nikajícím fyzickým osobám povinnost 
zřetelně označit na únikových cestách 
únikové východy, evakuační výtahy 
a směry úniku osob. Aby nebyla omeze-
na nebo ohrožena evakuace nebo zá-
chranné práce, musí být únikové cesty 
a komunikační prostory (chodby, scho-
diště apod.), které jsou jejich součástí, 
trvale volně průchodné. 

POKUD ZŮSTANETE UVĚZNĚNI 
UVNITŘ HOŘÍCÍ BUDOVY/MÍSTNOSTI:
● chraňte si dýchací orgány – nejlé-
pe navlhčenou látkou (kapesník, ruč-

ník, šátek, šála, jiný kus oděvu apod.);
● držte se při zemi (pohyb v pokleku 
na kolenou) – kouř stoupá vzhůru;
● pohybujte se podél zdí (zeď vás vždy 
dovede ke dveřím či oknu);
● neotvírejte dveře od místnosti, ve 
které se nacházíte, jsou-li klika nebo 
samotné dveře na dotek horké, a práh 
dveří se snažte utěsnit nejlépe mokrou 
látkou (dekou, prostěradlem, obleče-
ním apod.) nebo lepicí páskou; 
● je-li to možné, upozorněte na sebe 
voláním „hoří“ u pootevřeného okna, 

Ze zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, 
že mezi konkrétní nejčastější příčiny 
vzniku požárů z nedbalosti patří ne-
dodržování bezpečnostních pravidel 
při vaření, žehlení (zapnuté spotřebiče 
bez dozoru), kouření (usínání s cigare-
tou, vysypávání popelníků s doutnají-
cími nedopalky, doplňování paliva se 
zapálenou cigaretou aj.), proudové pře-
tížení prodlužovacího kabelu (součet 
příkonu všech připojených spotřebičů 
přesahuje povolený limit uvedený na 
prodlužovacím kabelu), hořící svíčky 
ponechané bez dozoru (adventní věn-
ce, vánoční stromky, dekorativní a von-
né svíčky), sušení prádla na topidlech. 

a to i v případě, že jste již volali hasi-
če; do okna vyvěste prostěradlo, ručník 
nebo část oděvu, které na vás budou 
hasiče upozorňovat i v situaci, kdy jste 
ztratili hlas nebo vědomí;
● v žádném případě se neschovávejte 
do skříní nebo pod postel, hasiči by 
vás nemuseli nalézt.

Také jste se mnohokrát v životě do-
mnívali, že příběh, který jste zhlédli či 
vyslechli, se vás netýká, a přece vás 
život přesvědčil o opaku? V případě 
požáru tomu nemusí být jinak, a proto 
nezapomeňte, že štěstí přeje připrave-
ným.
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▼ INZERCE

10 LET PRACÍ PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHA 1

!!! AKCE – GRAFFITI !!!
OCHRANNÝ NÁTÌR PROTI GRAFFITI

3 ROKY ÈIŠTÌNÍ ZDARMA

VÌŠKERÁ STAVEBNÍ ÈINNOST V OBORU POZEMNÍCH STAVEB

ŠTÌPÁN, S.R.O.

TEL.: 602 809 410

EMAIL: STEPANSRO@VOLNY.CZ

WEB: WWW.STEPANSRO.CZ 

po

pøed

po

pøed



SERVIS 21

První krok vzniku mateřských center v ČR: 

V roce 1992 vzniklo z iniciativy Rut 
Kolínské a Marie Novákové první ma-
teřské centrum v České republice. 
Tuto myšlenku a program přijala za 
svou nově obnovená YMCA v Praze. 
Začátek jeho fungování umožnila pro-
storách Paláce YMCA Na Poříčí. Oblast 
mateřských center se tak od té doby 
až dodnes stala jednou z programo-
vých priorit občanského sdružení 
YMCA Praha.

Mateřské/rodinné centrum YMCA 
mělo a má na šíření myšlenky mateř-
ských center velký podíl. Poskytovalo 
zázemí seminářům pro zájemce o za-
ložení dalších mateřských/rodinných 
center. Některé návštěvnice, které 
buď dojížděly, nebo se přestěhovaly, 
iniciovaly vznik dalších center ve svém 
bydlišti – v YMCA Praha tak vznikla 
další dvě: na Černém Mostě a na Již-
ním Městě. V centru Na Poříčí působil 
i Klub dvojčat, který se později osamo-
statnil. Zde se formovala i myšlenka 
vzniku Sítě mateřských center, která 
od r. 2002 pracuje samostatně, sdru-
žuje 330 center po celé republice a je 
zapojena do mezinárodních struktur. 
V jejím čele stojí Rut Kolínská.

Centrum YMCA se tak stalo průkop-
níkem všech dále vznikajících mateř-
ských center, kterých je nyní v různých 
formách i pod různými organizacemi 
kolem pěti set.

Ukázalo cestu svépomoci a vzájem-
né podpory. Ukázalo, jak trávit čas 
s dětmi a přitom se cítit smysluplně 
a užitečně. Otevřelo cestu pro matky 
a rodiny do veřejného života, k aktivní-
mu občanství…

Za 20 let působení centra YMCA 
sice došlo k mnoha změnám, ale jeho 
hlavní myšlenky a program, které na-
plňují cíle a poslání YMCA, jsou stále 
živé.

Za dobu jeho trvání se na chodu 
centra podílelo množství skvělých dob-

mateřské – rodinné centrum YMCA slaví 20 let!

rovolníků (většinou dobrovolnic) i pra-
covníků, vyrostly nové generace dětí, 
vzniklo mnoho krásných a trvalých 
přátelství mezi matkami, dětmi i celý-
mi rodinami…

V závěru roku 2010 se centrum pře-
stěhovalo do Haštalské ulice č. 21, 
kde pro ně nově zrekonstruovala pro-
story Městská část Praha 1. Při této 
příležitosti se Mateřské centrum Na 
Poříčí přejmenovalo na Rodinné cen-
trum YMCA. Domníváme se, že tento 
název lépe vyjadřuje zaměření centra 
v současné společnosti – je určeno 
dětem i rodičům – matkám, otcům, 
babičkám, celým rodinám. 

Současné Rodinné centrum YMCA 
se snaží pružně reagovat na potřeby 
návštěvníků. Kromě herny a programů 
pro rodiče s dětmi, cvičení, rekreací, 
vzdělávání, konzultací a besed je vel-

mi vyhledávaná školička Sovička a její 
letní táboříček. Novinkou je vybavená 
keramická dílna. V odpoledních ho-
dinách umožňuje i aktivity pro školní 
děti, setkávání rodin, svépomocných 
skupin mládeže nebo klubu Jantar 
(ženy po ablaci prsu). Jeho velkou vý-
hodou je přímý vstup na dětské hřiště, 
což umožňuje vytvářet zázemí pro jeho 
návštěvníky i využívat hřiště při progra-
mech.

Při příležitosti 20. výročí vzpomíná-
me a děkujeme všem, kteří v Mateř-
ském/rodinném centru YMCA za ta léta 
zanechali svoji stopu. Dne 25. 4. chystá-
me při této příležitosti Den otevřených 
dveří – průřez aktivitami centra, Kula-
tý stůl a Vernisáž s pohoštěním, která 
bude pokračovat neformálním setká-
ním minulých, současných i budoucích 
příznivců.

Mateřská centra jsou symbolem vzájemné podpory.
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Předvelikonoční odpoledne ve Stromovce

Pro všechny návštěv-
níky bez rozdílu věku zde 
bude připravena tradiční 
soutěž Českého rozhlasu 
Regina  VÝHERNÍ VELIKO-
NOČNÍ VEJCE.  Soutěž, 
která obdaruje každého 
účastníka minimálně čo-
koládovým velikonočním 
vajíčkem. Navíc z uvedené 
tisícovky vajíček je zároveň 
100 výherních. Vždy záleží 
pouze na štěstí, po kterém 
vajíčku kdo sáhne. Mezi 
atraktivní ceny určitě pat-

ří letecký zájezd na jeden 
z řeckých ostrovů pro dvě 
osoby, autokarový zájezd 
rovněž pro dvě osoby do 
Paříže, navigace TOM TOM, 
či spotřební elektronika. 

Součástí tohoto tradiční-
ho odpoledne je také dob-
rá muzika. V letošním roce 
nabídne např. kapelu BEK 
OFIS a zpěvačku DEBBI. 
Chybět nebude ani  první 
promítání v roce pod širým 
nebem. Od 20.00 nabídne 
KINOBUS Dopravního pod-

SERVIS22

▼ INZERCE

Svoláváme třídní sraz!
Zájemci o setkání spolužáků 8. třídy ze školy v Jindřišské ulici, Praha 1, třídní učitel 
Martinovský – ročníky 1953, 1954, 1955. Volejte: Václav Vrtal, tel.: 723 643 783.

Český rozhlas Regina 92,6 FM zve všech-
ny Pražany na tradiční zábavné odpoledne 
spojené se svátky jara do Stromovky, kon-
krétně před Šlechtovu restauraci ve čtvrtek 
5. dubna od 14.00. 

niku hl. m. Prahy nejúspěš-
nější českou fi lmovou ko-
medii loňského roku MUŽI 
V NADĚJI. 

Přímé živé vstupy z ce-
lého odpoledne si můžete 
poslechnout i ve vysílání 
Reginy 92,6 FM.
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MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1,
Tel.: 257 409 123, 
info@malostranska-beseda.cz, 
www.malostranska-beseda.cz

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – DUBEN 2012

4. 4. středa Folkový večer skupiny Devítka 20:30

5. 4. čtvrtek
Děda Mládek Illegal Band 
– křest singlu!

20:30

6. 4. pátek Krausberry 20:30

7. 4. sobota Esence 20:30

8. 4. neděle
Divadení spolek La’my: Dva ubohý 
Rumuni, co uměj polsky + Zevláky

19:00

9. 4. pondělí
Vyklouband + Ponožky pana 
Semtamťuka

20:30

10. 4. úterý Blues Session 20:30

11. 4. středa
7 pádů Honzy Dědka: Martin 
Písařík. M. Cais a M. Absolonová

20:00

12. 4. čtvrtek Znouzecnost 20:30

13. 4. pátek Freewalkers 20:30

14. 4. sobota klub zadán –

15. 4. neděle Barování se Sandrou Novákovou 20:00

16. 4. pondělí Ivan Hlas Trio 20:30

17. 4. úterý
Neruda (Holý, Ruppert, Martinek, 
Škarohlíd, Janáček, Dvořáček)

20:30

18. 4. středa Vobezdud + Zuby Nehty 20:30

19. 4. čtvrtek Burianova kulturní ozdravovna 20:30

20. 4. pátek
Schrodingerova kočka 
+ Koma – křest CD!

20:30

21. 4. sobota Letouni Soumraku – Blues Band 20:30

22. 4. neděle Martina Trchová Trio 20:00

23. 4. pondělí
Absolventský koncert 
Lucie Bakešové a Filipa Kotka

20:00

24. 4. úterý
Olympic Retro X.: Karavana 
+ Dám si tě klonovat

20:30

25. 4. středa
Potlach: Pacifi k 
+ Paběrky Marko Čermáka

20:00

26. 4. čtvrtek Xavier Baumaxa 20:30

27. 4. pátek Hi–fi  – natáčení live DVD! 20:30

28. 4. sobota Lili Marlene 20:30

29. 4. neděle
Vladimír Merta & Jan Hrubý 
– křest 2CD!

19:30

30. 4. pondělí
Čarodějnice v Besedě: 
The Colorblinds

19:00

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

 
 MČ Praha 1 Vás zve
 na prvomájové odpoledne plné písní humoru a tance

 
  

  
 ● zpěvák Milan Drobný tentokrát 
    i jako moderátor a hostitel 
    nabídne malé občerstvení
 ●uslyšíte známé hity jako Kočka, 
    Kytky se smály, Ztrácím svou lásku, 
    Pláču sůl a mnohé další
 ● také si můžete sami zazpívat v karaoke
 ● společně si můžeme zatančit v páru i skupinově
 ● samozřejmě uslyšíte i spoustu humorných historek
 ● čeká na Vás májový dárek

 V Klubu Lávka, Novotného lávka 1, 110 00, Praha 1

 s pořadem
  DROBNOSTI MILANA DROBNÉHO
   s podtitulem – SENIOR SENIORŮM

 POJĎME SE BAVIT

1. KVĚTNA 2012, 15-18 HOD., VSTUP ZDARMA



Business & Professional Women - Asociace úspěšných žen, nezisková  
organizace podnikatelek a manažerek  

pořádá 3. ročník celosvětové akce 

DEN ROVNO$TI  

PLATU
=ženy ženám a nejen jim

Generální partneři akce Mediální partneři Partneři akce

12. 4. 2012  
v DOMĚ MÓDY   

a na VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ 
 

Záštitu převzal starosta městské části Praha 1 
Ing. Oldřich Lomecký.

 
Akci moderuje IVA LECKÁ,  

vystoupí řada umělců včetně ONDŘEJE 
RUMLA a TEREZY KOSTKOVÉ. Za zvuku  
desítek bubnů vytvoříme světový rekord.

 
Více informací získáte na www.epdcr.cz, 

přihlášky na akci na www.bpwcr.cz.

equal pay day


