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Speciální kurzy 
Zaměřené na záchranu tonoucích

PRO KOHO JE KURZ URČEN: pro všechny věkové kategorie, zejména pro 
mládež a rodiny s dětmi. Kurz je bezplatný. Jedinou podmínkou je závazná 
přihláška účastníka na vypsané termíny. Minimální počet účastníků je 10. 

NENÍ URČENO PRO NEPLAVCE.

CÍL KURZŮ: seznámit občany s bezpečným pobytem ve vodě a jejím okolí. 
Naučit účastníky používat základní úkony sebezáchovy, záchrany na vodě 
a resuscitace. Výuka je vždy upravována podle schopností jednotlivých 
účastníků.

KDE: bazén na Zeleném pruhu – BUS 124 z Budějovické a ze Dvorců - 
zastávka U Statku nebo BUS 205 z Budějovické - zastávka Zelený pruh 
(konečná stanice).

KDY: termíny pro bazénovou výuku: 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 
11., 20. 11., 27. 11., 11. 12., Kurz bazénová výuka od 18 do 20 hodin v délce 
60 minut (začátek vždy v celou hodinu).

OBSAHEM jsou základy záchrany tonoucích - sebezáchrana, dopomoc 
plavcům v nouzi, záchrana tonoucích, záchranné pomůcky, teorie vodních 
ploch a toků, dělení vod a nebezpečí ve vodním prostředí. Součástí výuky je i 
výuka poskytování předlékařské první pomoci včetně resuscitace. Vzít si 
plavky, osušku a koupací čepici. Bližší informace spolu s přihláškou naleznete 
na stránkách MČ Praha 1: www.praha1.cz (sekce Sport). Nebo na telefonním 
čísle: 221 097 400, mob: 602 699 268, e-mail: jindrich.nejezchleba@praha1.cz

NETOPTE SE ZBYTEČNĚ – U VODY BEZPEČNĚ
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Milí čtenáři,
nedávno skončená olympiáda 

v Londýně měla rozpočet 290 miliard 
korun, který byl nakonec překro-
čen. I tak však šlo o velmi úsporný, 
a přitom nejen efektní, ale i efektivní 
svátek sportu. Pro většinu nových 
„olympijských“ staveb je totiž zajištěno 
další využití. 

Realitou dnešního světa je fakt, 
že město s méně než pěti miliony 
obyvatel a bez dostatečné infrastruk-
tury prostě nemá šanci olympijské hry 
pořádat. Uvítal jsem, že Praha nako-
nec přehodnotila záměr o pořádání 
olympijských her na svém území. 

Dosti však srovnávání. Jako aktivní 
sportovec a sportovní organizátor 
jsem měl možnost se londýnské 
olympiády zúčastnit. Prožíval jsem 
spolu s našimi reprezentanty hrdost 
při tónech české hymny a obdivoval 
skvělé sportovní výkony nejlepších 
sportovců planety.     

„Hvězdami“, o nichž se příliš ne-
mluví, však pro mě byli také obyvatelé 
Londýna. Většina z nich se nezdráhala 
vzdát kvůli hrám části svého pohod-
lí. Když jsem kolem sebe pozoroval 
a poslouchal Londýňany a ostatní 
Brity, znovu jsem si uvědomil, jak tyto 
lidi a jejich zemi miluji. I kvůli tomu, 
že ve druhé světové válce byli přes 
rok – než se do bojů zapojily Spojené 
státy – jediným zástupcem svobodné-
ho světa, který dokázal čelit nacistic-
kému zlu. Tato zkušenost tříbila „fair 
play“ celých generací tohoto hrdého 
národa.

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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Oldřich Lome

UDÁLOSTI    5
Nový školní rok začal! Přes prázdniny se – 
stejně jako každý rok – ve školách a mate-
řinkách horlivě opravovalo a renovovalo tak, 
aby žáci začali další etapu svého vzdělávání 
v pěkném a útulném prostředí. 

ROZHOVOR    6–7
Badmintonista Petr Koukal je nejen výborný 
sportovec, ale také velký bojovník. V rozhovo-
ru prozrazuje své dojmy z londýnské olympi-
ády a mluví také o prodělané rakovině. A jak 
vidí budoucnost svého sportu? 

TÉMA    8–9
Haštalská ulice v září ještě více ožije! Otevírá 
se tady nový klub seniorů, začíná zde prodej 
oblíbených biobedýnek a také se chystá 
spousta zábavy pro kluky a holky. Více se 
dozvíte v tematické části měsíčníku. 

NOČNÍ BĚH               23
Mattoni Grand Prix je atraktivní sportovní 
zážitek, který se koná jen jednou ročně a je 
vysoce návykový nejen pro běžce, ale i pro 
přihlížející diváky. Podvečerní atmosféra si 
podmaní každého!

PŘÍLOHA      
Dny evropského dědictví se letos uskuteční 
8. a 9. září. Zdarma se otevřou mimo jiné 
dveře bytu Františka Palackého, vodácké 
klubovny, ale rovněž věže. Organizátoři neza-
pomněli ani na děti. 

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Památky se opět  
otevřou dokořán  

Krátce

Druhý víkend v září je v Praze 1 spo-
jen s prohlídkou zajímavých míst při jed-
né z tradičních a každoročně zdařilých 
akcí. Letošní jubilejní patnáctý ročník 
pamatoval i na děti, pro které je připra-
vena hra s razítky a svezení dětským 
vláčkem. Hrací kartu si děti vyzvednou 

ve všech objektech uvedených na orien-
tační mapě, která je vložena uprostřed 
měsíčníku. Na návštěvníky čeká pestrá 
nabídka historických skvostů, kromě již 
uvedených například koncertní sál Lich-
tenštejnského paláce, klášter minoritů 
u baziliky sv. Jakuba a mnoha dalších. 

Více pohody v ulicích 
Nové restaurační předzahrádky 

zkrášlily Prahu 1. Radní městské 
části souhlasili s tím, aby se ote-
vřely v Celetné č. 11, Husově č. 23 
a Štupartské č. 18. Zvětšily se za-
hrádky u podniků v Husově č. 21 
a v Kozí č. 11. 

Krásné jubileum 

První rok druhé stovky svého ži-
vota má za sebou paní Eliška Štréb-
lová, rozená Lieblová. Tato rodačka 
z Petrské čtvrti bydlí po celý život na 
stejném místě. Oslavenkyni přišel 
popřát k 101. narozeninám staros-
ta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Přeje-
me všechno nejlepší, hodně spoko-
jenosti a pevné zdraví. A za rok na 
shledanou!

Nábytek z odpadu frčí 
Nábytek z odpadu bude od 1. do 

7. října k vidění v rámci Designbloku 
v Kafkově domě na Kafkově náměs-
tí. Milovníci nápaditého designu se 
mohou těšit na lustr z plastových kon-
viček na zalévání květin, šperkovnici 
z popelnice, kvetoucí koberec nebo 
třeba domeček pod psacím stolem. 

Skonal otec Bernardin 
V požehnaném věku 103 let sko-

nal nejstarší člen řádu minoritů při 

kostele sv. Jakuba, otec Bernardin 
(občanským jménem Josef Mráz). 
Poslední rozloučení s otcem Ber-
nardinem se uskutečnilo v pondělí 
6. srpna. „Všechno, co mě potkalo, 
jsem bral klidně. Odevzdal jsem se 
Bohu,“ okomentoval před časem 
otec Bernardin pro tento časopis 
svůj někdejší pobyt v komunistic-
kém žaláři a připomněl tak jednu 
z nejdůležitějších vlastností – 
schopnost odpouštět. 
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O víkendu 8. a 9. září se zdarma otevřou mimo jiné dveře 
bytu Františka Palackého, vodácké klubovny, ale rovněž 
věže. To vše v rámci Dnů evropského dědictví.  

Dny evropského dědictví jsou ideální příležitostí k rozšíření kulturního obzoru. 
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Do renovovaných 
prostor přišli po 
prázdninách ško-
láci z Prahy 1. 
Radnice stejně 
jako každý rok vě-
novala velkou péči 
odstranění všech 
problémů, které 
přinesl uplynulý 
školní rok. 

Ten letošní začal v pon-
dělí 3. září a znamenal 
velkou událost především 
pro nové prvňáčky. „O kva-
litě našich základních škol 
nejlépe svědčí skuteč-
nost, že se do nich snaží 
dostat své ratolesti i lidé 
žijící mimo Prahu 1,“ po-
dotkl při zahájení školního 
roku starosta Oldřich Lo-
mecký. 

Na další delší volno si 
musí školáci počkat do 25. 
a 26. října, kdy budou tak-

Začala škola. V Praze 1 v novém 

Strážníci měli o prázdninách napilno
Že by měli strážníci městské policie 

v období turistické sezony méně prá-
ce? Ne. Právě naopak. S pravidelným 
nárůstem počtu turistů v centru Pra-
hy se stává práce strážníků z Prahy 1 
poněkud specifi cká. Takže mimo své 
pravidelné práce a úkoly jsou strážní-
ci z Prahy 1 v létě „informačními kan-
celářemi“, poradci turistů a „hledači“ 
ztracených dětí či seniorů. Pro vaši 
představu vám přinášíme několik zají-
mavých příběhů letošního léta. 

Případy „skokanů“ z pražských mos-
tů, ať sebevrahů nebo jen odvážných 
plavců, nejsou výjimečné v průběhu 
celého roku. Některé strážníci „loví“ 
z Vltavy, jiným se v nepředloženém 
skutku podaří zabránit hned v počátku. 
Na začátku července oznámil anonym 
strážníkům z Prahy 1, že na kamenném 
parapetu Karlova mostu stojí muž a vy-
hrožuje, že skočí do řeky. Hlídka muže 
vyzvala, aby slezl dolů, do bezpečí. Muž 
uposlechl, ale vzápětí si lehl na zem 
a se strážníky přestal komunikovat, od-
mítl jim také prokázat svoji totožnost. 
Když se ho rozhodli předvést na Policii 
ČR ke zjištění totožnosti, jednoho z nich 
fyzicky napadl. Pak už byl pro podezření 
ze spáchání trestného činu na služebnu 
policie strážníky předveden. 

Ani vandalství nebylo toto léto ničím 
neobvyklým. Například 27. července 
oslovil na Senovážném náměstí stráž-
níky muž. Řekl jim, že před chvíli viděl 
neznámého muže, jak ze stojícího 
vozidla vylomil zpětné zrcátko, a po-
dezřelého jim popsal. Ti ho objevili 
v průchodu jednoho z domů v Jindřiš-
ské ulici. V batohu u sebe měl dvě skla 
ze zpětných zrcátek. Při bezpečnostní 
prohlídce strážníci u muže ještě našli 
nůž s dlouhou čepelí. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu jej předali po-
licistům.

Předposlední červencový den ne-
skončil šťastně pro jednoho ze stráž-
níků ze Starého Města. Řidič na něj 
zaútočil autem. Při hlídkové činnosti 
v Rytířské ulici chtěl strážník vyřešit 
přestupek řidiče, který s vozidlem par-
koval na chodníku. Vyzval jej k prokázá-
ní totožnosti, muž ale nastoupil do auta 
a z místa se pokusil odjet. Výzvu k za-
stavení vozidla neuposlechl, naopak 
do strážníka najel s takovou razancí, že 
o něj odlomil levé zpětné zrcátko. Pak 
teprve zastavil a z vozidla vystoupil. Pro 
podezření ze spáchání trestného činu 
jej strážníci předali policii.

Někdy může k zadržení pachate-
le trestného činu pomoci všímavost 

či náhoda. V prvním srpnovém týdnu 
projížděla hlídka strážníků chvíli před 
půlnocí Opletalovou ulicí. Zaregistro-
vali muže, který obcházel zaparkovaná 
vozidla a zkoušel, jestli jsou odemče-
ná. Strážníci vyzvali muže k prokázání 
totožnosti a na dotaz, zda u sebe nemá 
i nějaké omamné či psychotropní látky 
odpověděl ano. Strážníci tedy pro po-
dezření ze spáchání trestného činu na 
místo přivolali kolegy z místního oddě-
lení policie. Ti jim řekli, že se jim po-
dařilo zadržet podezřelého ze spáchání 
trestného činu loupeže a že pátrání po 
tomto muži policie vyhlásila před pou-
hými dvěma hodinami. 

Občas se strážníci setkají i s turisty, 
kteří nerespektují naše zákony. V ulici 
Na Příkopě zaparkovali v půli srpna 
turisté z Holandska přímo na chodník 
motocykl s přívěsným vozíkem. „Bo-
tičku“, kterou na motocykl strážníci 
nasadili, se snažili demontovat pilkou 
na železo. Netušili ale, že je při tom 
strážníci sledují na kameře městského 
kamerového systému. Mimo pokuty za 
špatné parkování si svým jednáním vy-
sloužili i předvedení na místní oddělení 
Policie ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu.

OKV MP

zvané podzimní prázdniny. 
Vánoční volno pak bude od 
22. prosince do 2. ledna 
2013. Prodloužený víkend 

čeká 1. února 2013, poté 
následují jarní prázdniny 
(pro Prahu 1 v termínu od 
11. do 17. února 2013). 

Velikonoční prázdniny při-
padají na 28. a 29. března 
2013, letní prázdniny pak 
začínají 29. června 2013. 

Řadě dětí začala 3. září úplně nová životní etapa.
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Petr Koukal: Když je toh
Nebyl to s hráčem 
badmintonu a vlajko-
nošem české výpravy 
na poslední olympiádě 
Petrem Koukalem běž-
ný rozhovor. Redaktor 
dlouho přemýšlel, jestli 
se má zařadit k těm, 
kteří se ho poslední 
dva roky ptají hlavně 
na vyléčenou rakovinu. 
Když za ním přišel, na-
lezl vnitřně srovnaného, 
velmi vlídného člověka, 
který se ale během po-
vídání ani jednou oprav-
du vesele nezasmál. 

Petr Koukal (26) 
je čtyřnásobným mistrem ČR 
v badmintonu a medailista 
z řady světových turnajů. Kva-
lifi koval se na dvě poslední 
olympiády v Pekingu a Londý-
ně. Zde byl také vlajkonošem 
české výpravy. Před dvěma lety 
přerušila jeho kariéru rakovina 
varlete. Žije s přítelkyní, ve vol-
ném čase jezdí na kole, hraje 
tenis, golf a věnuje se i jiným 
sportům. Více informací na-
leznete na internetových strán-
kách www.petrkoukal.com.

Máme pár týdnů po londýnské olympi-
ádě. Jak na ni vzpomínáte, a to nejen 
jako sportovec, ale i jako vlajkonoš? 

Olympiáda pro mě byla úžasným 
zážitkem, co se týká atmosféry a do-
jmů. Ze sportovního hlediska ale na 
ni zrovna rád vzpomínat nebudu. Sice 
jsem se do Londýna po dlouhém lé-
čení probojoval z posledního místa 
kvalifi kace, což byl po tréninkovém vý-
padku úspěch, ale vlastní olympijská 
soutěž pro mě znamenala propadák. 
Nepostoupil jsem ani do osmifi nále 
badmintonového turnaje... Tohle zkla-

Badminton se jednoznačně stává 
čím dál populárnější. Sice to není jako 
například v Asii, kde když si úspěšný 
reprezentant v badmintonu sedne 
ve městě na kafe, je to pro fanoušky 
událost, jako když totéž u nás udělá 
Pavel Nedvěd, ale přesto nemůžu mlu-
vit o nějaké stagnaci. Naopak – potká-
vám čím dál víc lidí, kteří si chodí bad-
minton zahrát třeba místo oběda nebo 
brzy ráno. Snad bude tento trend po-
kračovat a badminton bude dál získá-
vat na popularitě.
Jak vidíte svoji budoucnost? Stále 
u badmintonu, nebo jinde? 

Chci hrát alespoň ještě čtyři roky 
a kvalifi kovat se na příští olympiádu. 
Pak uvidím, jestli skončím kariéru. 
U badmintonu chci ale zůstat i potom, 
uvažuji o tréninkové akademii nebo 
něčem podobném. A nebránil bych 

Petr má velkou zásluhu na tom, že badminton není v Česku  

mání sice vyvažují ostatní skvělé zážit-
ky včetně nesení vlajky, nicméně na 
olympiádu, jak známo, se jezdí hlavně 
sportovat a soutěžit. 
Vy jste se zúčastnil i olympijských 
her v Pekingu, které se konaly před 
čtyřmi lety. V čem se obě akce lišily? 

Ono se o tom už dost psalo a mlu-
vilo, že Peking byl perfekcionistický, 
zatímco Londýn mnohem lidštější. 
Snad bych k tomuhle výstižnému hod-
nocení přidal vlastní postřeh: v Lon-
dýně všichni logicky mluvili anglicky, 
což v Pekingu rozhodně neplatilo. Sice 
tam spousta lidí tvrdila, jak se anglic-
ky dobře domluví, ale kdepak. 
Hodně se také psalo o tom, že Český 
olympijský dům byl podle hodnocení 
řady zahraničních komentátorů nej-
lepší. Souhlasíte? 

Asi to nemůžu úplně kvalifi kovaně 
posoudit, jelikož jsem do ostatních 
olympijských domů nechodil. Český 
dům byl každopádně nejen originální, 
ale i vrcholně přátelský. Jsem docela 
velký patriot, takže když za mnou kdo-
koli do Londýna přiletěl – rodiče a ka-
marádi –, vždycky jsme skončili právě 
v našem domě. Vím, že lidi třeba stáli 
frontu na halušky u Slováků, ale to-
hle šlo opravdu mimo mě. Navíc mám 
spoustu přátel i mezi našimi sportov-
ci, se kterými jsem často končil na 
pivu – kde jinde než v českém domě. 
Vaším sportovním vzorem je mimo 
jiné Roger Federer. Není vám občas 
líto, že i když jsou tenis a badminton 
na první pohled podobné sporty, výše 
fi nančních odměn se v nich astrono-
micky liší? 

Tohle jsem řešil, když jsem byl mlad-
ší. Nešlo jen o odměny, nýbrž taky 
o sportovní stránku. Tenis jsem hrál 
odmalička souběžně s badmintonem 
a docela dlouho jsem váhal, čemu se 
naplno věnovat. Nakonec zvítězil bad-
minton – i díky tomu, že ho hraje můj 
táta. 
Jak se tedy lze badmintonem uživit? 

Určitě ne výdělky z běžných turnajů, 
zahraničních, natož domácích. Klíčo-
vé je mít kvalitní sponzory. Ty přede-
vším zajímá, jestli je daný sport olym-
pijský, jestli je v televizi a pak taky 
samozřejmě umístění na mistrovství 
světa, Evropy a podobně. Přál bych 
si, aby na další čtyři roky přišel silný 
sponzor, který by mi umožnil adekvát-
ně se připravit na olympijské hry v Rio 
de Janeiru.
Proč tedy „obyčejné“ turnaje vůbec 
hrajete?  A kolik jich za rok odehra-
jete?

Z nich se kvalifi kuji na zmíněné 
šampionáty. Loni jsem jich odehrál 
osmadvacet na čtyřech kontinentech. 
Badminton v Česku stagnuje, nebo 
se vyvíjí? 



o moc, už umím vypnout

se nějaké užší spolupráci s olympij-
ským výborem. Olympijská myšlenka 
je něco úžasného. 
Nelze se nezeptat na vaši vyléčenou 
rakovinu, přestože otázek na ni už 
asi máte plné zuby. Zkusím to takhle: 
podle statistik onemocní nějakou for-
mou rakoviny každý třetí Čech – co 
má podle vás dělat člověk, který se 
tuhle krutou diagnózu dozví? 

Vůbec si netroufám něco doporučo-
vat. Jisté je, že člověk začne najednou 
úplně jinak vnímat život kolem sebe. 
Doslova z minuty na minutu se vám 
změní hodnoty. Na rakovině je hrozné to, 
že může potkat opravdu úplně každého, 
prevence neprevence. Já jsem marně 
pátral po příčině, proč se to stalo zrov-
na mně. Neměl jsem žádné genetické 
dispozice, díky sportu žiji zdravě... Když 
jsem si o tom ledacos přečetl, dospěl 

jsem k závěru, že na vině je možná stres 
vrcholového sportovce. 
Neuvažoval jste třeba o nějaké alter-
nativní léčbě? 

Na nějakou alternativu vůbec nebyl 
čas. Na operaci jsem šel ani ne čty-
řiadvacet hodin po určení diagnózy 
a ihned jsem se ocitl v totální péči bí-
lých plášťů. Během léčení mi ale při-
cházely desítky e-mailů od lidí, kteří 
také onemocněli rakovinou, a hodně 
z nich mi psalo právě o alternativních, 
„zelených“ metodách. Když přijde ta-
kový e-mail jeden, mávnete nad tím 
rukou, ale když čtete už padesátý, za-
čnete nad tím přemýšlet...

Kdybych se někdy ještě něco podob-
ného dozvěděl – a nešlo by o vyloženě 
agresivní formu rakoviny – asi bych 
alternativu zkusil. Říkám to s plnou 
zodpovědností po všech chemoterapi-

 už dávno popelkou. 
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ích a podobných zkušenostech, i když 
tuším, že moji babičku, která je doktor-
ka, a ostatní lékaře asi trefí šlak, jestli 
tenhle rozhovor budou číst. 
Nakolik vás prožité zkušenosti ohled-
ně nemoci změnily? 

Že bych každé ráno, poslouchal, jak 
roste tráva, tak to asi ne. Kdykoli ale 
potřebuji vypnout, jedu do lesa, dívám 
se, jak šumí listí, a relaxuji. Podle mě 
se každý, kdo si projde něčím podob-
ným jako já, naučí reagovat tak, aby ho 
úplně nesemlel shon všedního dne. 
Opravdu vám nevadí stále odpovídat 
na dotazy o prodělané nemoci? 

Ne, skutečně ne. O celé mé anabázi 
s rakovinou navíc připravuji časosběr-
ný dokument, který by měl být hotový 
letos na podzim. Jmenuje se Cesta snů 
a bude to motivační, osvětový příběh 
nejen pro každého třetího Čecha. 
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Haštalská ulice žije 

Hodně živo bude v září v Haštalské ulici, kde se chystá otevření nového senior-
ského klubu a také odběrného místa čím dál oblíbenějších biobedýnek. Kromě 
toho se zde uskuteční i zábavné odpoledne pro zvídavé holky a kluky. 

Bezbariérové zázemí pro nejrůznější 
volnočasové aktivity získají senioři z Pra-
hy 1, pro které radnice první městské 
části 12. září otevře nový klub v Haštal-
ské ulici č. 7. Programovou náplň zajistí 
Středisko sociálních služeb Praha 1. 

„Senioři se mohou těšit na pestrou 
nabídku aktivit, od klasických kroužků 
po nejrůznější tematické přednášky, ale 
třeba i výuku používání internetu či pro-
mítání,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký, který zodpovídá mimo jiné za so-
ciální oblast. Návštěvníci objektu přitom 
budou mít na 120 metrech čtverečních 
k dispozici nejen klubovní prostor, ale 
také malou kavárničku, sociální zařízení 
a kuchyňku. Rekonstrukce nebytových 
prostor a vybavení mobiliářem přišlo na 
4,2 milionu korun. 

Podle zástupce starosty Jana Krejčí-
ho, který zodpovídá za oblast fi nancí, 
provozní náklady klubu nepřesáhnou 
několik stovek tisíc korun ročně. „Trou-
fám si říct, že – vzhledem k nesporné 
užitečnosti seniorského klubu – půjde 
o velmi účelně vynaložené náklady,“ po-

Zajímavé aktivity, jako je například výroba ručního papíru, si budou moci děti vyzkoušet během zábavného odpoledne 22. září ve Sdružení Tereza. 

dotýká správce obecní pokladny. 

Aktivní stáří 
Nový klub bude seniorům sloužit za-

tím ve „zkušebním“ provozu, a to od 
pondělí do pátku, vždy od 13 do 18 ho-
din. Kapacita v běžném provozu bude 
až 40 osob (v případě hromadných 
akcí ještě o 20 více). „Otevřením to-
hoto klubu se kompletuje péče o naše 
seniory,“ uvádí ředitelka Střediska 
sociálních služeb Praha 1 Helena Če-
lišová. Zástupci nejstarší generace se 
doposud mohli sdružovat a aktivně 
trávit volný čas především v denním 
stacionáři, který se nachází v domě 
s pečovatelskou službou v Týnské uli-
ci č. 17. „Další podobné zázemí senioři 
mají v Benediktské 13 a Tomášské 6,“ 
připomíná Čelišová s tím, že nový klub 
v Haštalské 7 by měl nejen doplnit mo-
zaiku objektů, jež slouží seniorům, ale 
stát se i „vlajkovou lodí“ volnočasových 
aktivit nejstarších obyvatel městské 
části. V jeho rámci by měla rovněž začít 
působit takzvaná seniorská rada, která 

se bude bezprostředně podílet na cho-
du klubu a dalších aktivitách a projek-
tech určených starým a hendikepova-
ným lidem z Prahy 1. 

Starosta Lomecký zdůrazňuje, že 
péče o seniory není jen „povinným cvi-
čením“ politické reprezentace v Praze 1. 
„Naše městská část je specifi cká tím, 
že se coby centrum metropole nachá-
zí pod neustálým komerčním tlakem. 
Jsme rádi za každého obyvatele, který 
zde žije, a snažíme se, aby naši senio-
ři dožili svůj život zde, plnohodnotně 
a spokojeně,“ vysvětluje Lomecký. 

Senioři z Prahy 1 se již léta mohou 
sdružovat například v recitačním krouž-
ku, ve výtvarném ateliéru, bridžovém 
klubu a při dalších podobných aktivitách. 
Radnice Prahy 1 jim navíc dotuje pravi-
delné poznávací výlety po celé České 
republice. Primární péči – nejen pro se-
niory, ale také pro hendikepované spolu-
občany – zajišťují domy s pečovatelskou 
službou či systém tísňové péče, kdy kli-
ent žije doma a má k dispozici tísňové 
tlačítko spojené přímo s dispečinkem. 
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Každý pátek biobedýnky
Populární biobedýnky si do blízkos-

ti svého bydliště mohou od 21. září 
z Dobré farmy pravidelně objednávat 
obyvatelé Prahy 1. Odběrné místo se 
nachází ve Sdružení TEREZA v Haštal-
ské ulici 17, kde se bedýnky budou vy-
dávat každý pátek od 14 do 18 hodin.

Farmářské produkty biobedýnek 
pocházejí ze dvou spřátelených farem 
– Dobré farmy v Máslovicích a farmy 
Biovavřinec v Okrouhlicích u Benešova. 
Farmy hospodaří v systému ekologic-
kého hospodářství a nabízejí kompletní 
sortiment od čerstvého ovoce a zeleni-
ny, přes mléčné výrobky, vejce, maso 
a nápoje, vše v bio kvalitě.

Co to vlastně jsou „bedýnky“? Bedýn-
ky představují přímou dodávku produk-
tů od farmářů koncovým zákazníkům. 
Ve světě jde o oblíbený a zaběhnutý 
způsob, jak si jednoduše zajistit přísun 
kvalitních a čerstvých potravin. Na rozdíl 
od zboží prodávaného ve velkých řetěz-
cích a bohužel i v některých stáncích na 
farmářských trzích, má obsah bedýnek 
garantovaný původ, biokvalitu a čers-
tvost, navíc pochází od „vašeho“ farmá-
ře, kterého svým nákupem podporujete.

Jak si biobedýnku z Dobré farmy ob-
jednat? Systém vysvětluje farmář Voj-
těch Sýkora: „Zákazníci si volí obsah 
bedýnek individuálně podle své chuti 
a potřeby. Na internetovém e-shopu 

Rodinná italská restaurace 

naší Dobré farmy si vyberou z aktuál-
ní nabídky druh a množství potravin 
a pak už si svoji bedýnku vyzvednou 
v daný den na odběrném místě, nyní 
nově v Haštalské. Je to skutečně jed-
noduché, objednávka zabere minimum 
času.“ Bedýnky je možné objednávat 
jednorázově, cenu zaplatíte v okamži-
ku převzetí.

22. září: zábava pro děti
Nedělní odpoledne stane se, pro 

mnohé chvílí nudy… zpívá se ve známé 
písničce Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře. 
Nuda vás ale jistě nezaskočí ani v so-
botu 22. září, pokud s dětmi vyrazíte do 
Haštalské ulice č. 17. Sdružení TEREZA 
zde připravuje zábavné odpoledne pro 
zvídavé holky a kluky s názvem V TERE-
ZE není nuda!, které je součástí festiva-
lu Zažít město jinak. 

Program bude probíhat od 13.30 do 
17.00 hodin a jsou zváni všechny děti 
a rodiče, kteří mají chuť strávit víken-
dové odpoledne v příjemném prostředí 
mimo ruch velkoměsta, vyzkoušet si 
zajímavé aktivity a objevovat nové věci. 

Sdružení TEREZA se věnuje environ-
mentálnímu vzdělávání žáků na ško-
lách, a proto jsou návštěvy dětských 
hostů v  domku v Haštalské běžné.  
V sobotu však bude TEREZA otevřena 
nejen školním třídám, ale všem dě-
tem a rodičům. Na co se můžete těšit? 

„Děti dostanou příležitost vyzkoušet si 
netradiční činnosti a hravou formou 
otestovat své dovednosti a znalosti. 
Připravena pro ně bude například dílna 
na výrobu ručního papíru, který si děti 
z  papírové hmoty samy vyrobí, ozdobí 
a odnesou domů. V další dílně budou 
opatrně prolézat obří pavučinou a třídit 
odpad, který zde nasbíral zlý pavouk 
odpadkožrout. Nebo budou moci tipo-
vat, které potraviny přicestovaly na pult 
s cestovním pasem, kterým stačila jen 
regionální jízdenka a jak dlouhá byla 
jejich cesta,“ přibližuje část programu 
Kateřina Moravcová ze Sdružení TERE-
ZA.

Zatímco si budou děti hrát, vyrábět 
a poznávat, mohou si rodiče oddych-
nout na dvorku u občerstvovací stanice 
s vodovodním barem a s farmářským 
občerstvením. Zájemci si prohlédnou 
speciální vermikompostéry pro domácí 
kompostování, vyzkouší si chuťový test 
vody nebo si domů odnesou oranžovou 
dýni i s receptem.

 K programu se připojují také souse-
dé z Haštalské – Pražská organizace 
vozíčkářů. Ti připravují překážkovou 
dráhu na invalidním vozíku a výrobu 
šperků z dřevěných korálů ve Středisku 
přístupného vzdělávání Za Haštalem.

Doražte pěšky nebo na kole, vítáni 
jsou  také všichni účastníci Velké pod-
zimní cyklojízdy! 

▼ INZERCE
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Potraviny v Mostecké  
zůstanou oázou běžných nákupů
Potraviny za „nor-
mální“ ceny se 
budou i nadále 
prodávat v obcho-
dě, který se nachá-
zí v Mostecké ulici 
č. 3. Je to klíčová 
podmínka radnice 
Prahy 1 pro budou-
cí využití tohoto 
prostoru poté, co 
skončí smlouva 
současnému pro-
vozovateli Vacek 
Bio-Market. 

Daniel Hodek trvá na tom, že v Mostecké ulici musí zůstat „normální“ potraviny.
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„Nebudeme vypisovat 
klasické výběrové řízení, ný-
brž takzvaný záměr obce. 
Nabídnutá výše pronájmu 
tedy bude až druhořadým 
kritériem při rozhodování 
o budoucím nájemci,“ uvedl 
1. zástupce starosty Prahy 1 
Daniel Hodek s tím, že oče-
kává i přihlášku současného 
nájemce – společnosti Vacek 
Bio-Market, s. r. o. „Vím, že 
obyvatelé Malé Strany na něj 
nedají dopustit, takže pokud 

V dubnu monitoring vý-
skytu černé reklamy, v květ-
nu zahájení konkrétních 
kroků, v září výsledky v po-
době snižování výskytu ne-
povolené reklamy. Takový 
je ve zkratce dosavadní po-
stup radnice Prahy 1, která 
v boji proti černé reklamě ve 
všech jejích podobách slaví 
první úspěch.  Déle než je-
den den se totiž černá re-
klama v ulici neudrží. 

Ráno umístěno, 
v poledne odstraněno

„Díky detailní znalosti 
problematiky i prostředí 
Prahy 1 mohu konstato-
vat, že zadavatelé černé 

reklamy kromě porušování 
vyhlášky hl. m. Prahy pře-
devším vyhazují peníze.  
Dokážeme s přesností na 
dvě hodiny určit, kdy a kde 
se černá reklama objeví,“ 
uvedl místostarosta Dani-
el Hodek, který systémový 
postup proti černé reklamě 
zahájil. Nabyté zkušenosti 
budou předány příslušné-
mu živnostenskému úřadu 
i městské policii. „Věřím, 
že i oni budou v tomto boji 
úspěšní a čas od času umís-
ťovače chytí přímo při činu, 
což bývá tím nejobtížnějším 
úkolem,“ doplnil Hodek.

Pozitivní informací z ulice 
je také fakt, že nechvalně 

známé společnosti, které 
byly notorickými umisťova-
teli černé reklamy v mnoha 
podobách, vyklízejí pole. 
Kromě vlastního sbírání se 
Praha 1 zaměřuje také na 
prevenci. Díky vstřícnému 
postupu společnosti Eltodo, 
a.s., která má ve své správě 
veřejné osvětlení, byl nově 
aplikován antiplakátovací 
nátěr na desítky vytipova-
ných lamp. Ty byly jakýmsi 
evergreenem mezi černým 
výlepem mnohdy připomí-
naly upatlanou malířskou 
paletu, než lampu v památ-
kové rezervaci.   Antiplaká-
tovací nátěr na jednu lampu 
stojí kolem 1500 Kč. 

Systémový postup proti černé reklamě slaví úspěch

jeho nabídka bude nejkvalit-
nější, samozřejmě nic nebrá-
ní jeho dalšímu úspěšnému 
působení v tomto prostoru,“ 
řekl Hodek. 

Jednání v rámci záměru 
obce se uskuteční již brzy, 
v druhé polovině září. Cílem 
je co nejrychlejší projednání 
všech nabídek a výběr nej-
kvalitnější z nich tak, aby 
zákazníci nakupovali za ne-
předražené ceny v kultivova-
ném prostředí. 

Radnice si váží každého 
obchodníka, který v první 
městské části – a zvláště 
v turisticky zatížených loka-
litách – provozuje obchod či 
službu pro místní obyvatele. 
„Je samozřejmé, že soukro-
mým majitelům domů ne-
můžeme diktovat, komu mají 
pronajímat své nebytovky. 
Proti tomu naše nebytové 
prostory často pronajímáme 
právě záměrem obce. Díky 
tomu můžeme přímo ovlivnit 

kvalitu a podobu konkrétních 
provozoven sloužících obča-
nům,“ připomíná Hodek zná-
mou skutečnost. 

Na kvalitu samotného pro-
deje pak u nájemců dohlíží 
kromě příslušných orgánů 
státní správy také radniční 
oddělení obchodu a služeb. 
Díky opakovaným kontrolám 
tak radnice má k dispozici 
objektivní obrázek o každé 
provozovně na území měst-
ské části. 

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►
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Senioři v září navštíví selské baroko 

Odjezd od hotelu Intercontinental v Pa-
řížské ulici čp. 30. Přihlašování na výlety: 
přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1, Vodič-
kova 18. Senior/ka se prokáže občan-
ským průkazem.

Na tyto zářijové  výlety se přihlašuje 
od středy 12. září 2012!

Pro velký zájem o seniorské výlety sdě-

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

Oblíbené výlety se samozřejmě konaly také během letních prázdnin. 

lujeme, že se senior může přihlásit pouze 
na jeden výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni budou ti, kteří se nezúčastnili 
minimálně čtyř posledních výletů.

Vždy je možné zavolat organizátora 
výletů Karla Ulma dva dny před výletem 
a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění výletu bude sdě-

len stav. V případě změny bude každý 
zúčastněný řádně a včas informován 
telefonicky. Tímto také žádáme uvést 
vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní 
telefon. Odhlašování žádáme stejným 
způsobem přes podatelnu nebo na číslo 
777 161 539, Karel Ulm, a to pouze ve 
středu a čtvrtek 9.00 – 10.00.

Další zajímavé výlety pro seniory z Prahy 1 připravila místní radnice. Termíny a cíle zá-
řijových výletů: 25. 9., úterý, 8.00 hod. – Slavonice – selské baroko a Dačice – zámek; 
26. 9., středa, 8.30 hod. –  klášter Plasy a zámek Manětín.
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Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

►

Deregulace nájemného 
Nejpozději do 31. 12. 2012 může 

MČP1 jednostranně navýšit nájemné 
v bytech a to dle zákona č. 107/2006 
Sb., o jednostranném zvyšování ná-
jemného z bytu. Tento zákon nabyl 
účinnosti v březnu 2006, přičemž 
jeho cílem bylo odstranit disproporce 
v již uzavřených nájemních vztazích – 
disproporce ve výši nájemného. Pro-
to rada MČP1 na svém jednání dne 
24. 7. 2012 projednala návrh a násled-
ně přijala usnesení o jednostranném 
navýšení nájemného v bytech ve vlast-
nictví Hlavního města Prahy svěřených 
do správy Městské části Praha 1.

Dle sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 180/2009 Sb. může MČP1 do 
konce roku 2012 navýšit jednostranně 
nájemné až na 143,61 Kč/m2/měsíc. 
Záměr jednostranně navýšit nájemné je 
pak nutno nájemcům oznámit alespoň 
tři měsíce předem. MČP1 si ovšem uvě-
domila možné negativní dopady deregu-
lace nájemného na sociálně slabší obča-
ny Prahy 1, a proto se rada Městské části 
Praha 1 přiklonila k mírnějšímu navýšení 
nájemného. S účinností od 1. 12. 2012 
dojde tedy k jednostrannému navýšení 
nájemného, a to na 125 Kč/m2/měsíc. 
MČ tedy nevyužila maximální možné na-
výšení na rozdíl od jiných městských čás-
tí a soukromých vlastníků.

Současně s oznámením o jedno-
stranném navýšení nájemného byl ná-
jemcům zasílán dopis, ve kterém byly 
popsány možnosti, kterých nájemci 
mohou využít v případě, že by se s na-
výšením nájemného dostala domác-
nost nájemce do fi nančních potíží. Jaké 
jsou možnosti? Nájemce může požá-
dat Úřad práce o dávky státní sociální 
podpory (např. o příspěvek na bydlení) 
a o dávky pomoci v hmotné nouzi. Dále 
může nájemce požádat o slevu na ná-
jemném. Při poskytování slevy na ná-

www.facebook.com/praha1cz

AKTUALITY Z PRAHY 1
SLEDUJTE NA 

FACEBOOKOVÉ STRÁNCE:

czz

jemném bude vycházeno z rozdílu mezi 
příjmy domácnosti sníženými o nájem-
né a dvojnásobku životního minima. 
O slevu je možno požádat tedy v tom 
případě, pokud příjmy domácnosti ná-
jemce po odečtení nájemného (pouze 
nájemného, nikoliv plateb za služby) 
jsou menší než dvojnásobek životního 
minima domácnosti. Žádosti o poskyto-
vání slevy na nájemném v důsledku tíži-
vé fi nanční situace domácnosti nájem-
ce bude posuzovat Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví ve spolupráci s Od-

borem technické a majetkové správy. 
Nájemcům bude také zasílán formulář, 
jehož cílem bude zjistit zájem o výměnu 
bytu za menší (nejde o žádost o přidě-
lení bytu za menší, ale jde o formulář 
sloužící ke zjištění potřeb nájemců).   

Příjmy ze zvýšeného nájemného 
hodláme vynaložit ku prospěchu ná-
jemců, a to v podobě oprav bytů (např. 
nákup nových topných těles a kotlů, 
výměna kuchyňských linek, výměna za-
řizovacích předmětů – WC, sprchových 
koutů, oprava oken). 

Praha 1 dereguluje velmi citlivě. 
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►

Praha 1 se brání plýtvání,
ušetřené peníze jdou do sportu

Zdravé hospodaření nesmí spočívat 
pouze v „tupých“ škrtech. Není žád-
ným tajemstvím, že zhruba v poločase 
vládnutí se vedení Prahy 1 podařilo 
ozdravit rozpočty, zastavit někdejší 
plýtvání a také celou oblast fi nancí 
zprůhlednit. 

Další racionalizace nákladů – vím, 
že to zní skoro nečitelně, ale jde 
skutečně o nejvýstižnější výraz – se 
týká řady dílčích podkapitol v rozpoč-
tu. Jako ekonom a aktivní sportovec 
v jedné osobě bych rád zmínil fungo-
vání dětských hřišť, a to právě s ohle-
dem na provozní náklady. 

Radnice v letošním roce převed-
la pod jediného správce dvě hřiště. 
S dalšími se počítá. Matematika je 
celkem prostá – „sloučení“ dvou hřišť 
z hlediska provozních nákladů zna-
mená úsporu téměř padesát procent. 
A tyto kroky mají i další efekt: zatímco 
až doposud městská část platila na-
příklad správci za provozování hřiště 
v Masné ulici, od nynějška bude Pra-
ha 1 naopak od provozovatele tohoto 
hřiště vybírat nájemné…

Takto ušetřené fi nance nám umož-
ňují investovat jinde. Konkrétně: chys-
tá se například rozšíření sportovních 
služeb  pro obyvatele Prahy 1. Připra-
vujeme otevření zimní hokejové školky 
v multifunkčním areálu na Františku 
a v již zmíněném areálu Masná zahá-
jí provoz tenisová školka. Tyto školky 
budou primárně zaměřené pro děti 
z Prahy 1, které by se rády naučily nový 
sport pod profesionálním dohledem.   

Jan Krejčí 
zástupce starosty Míčové hry na hrišti Na Františku vystřídá v zimě hokejová školka.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

E-MAILOVÁ ADRESA:

UDÁLOSTI 

Na kašnu ani korunu    str. 4

ROZHOVOR 

Bezpe né centrum     str. 6–7

FOTOOHLÉDNUTÍ 

Ples na Žofín  se líbil   str. 22

PRAHA 1
M SÍ NÍK M STSKÉ ÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1.CZ • DUBEN 2011

Jarní úklid za al
str. 8–9

PRAHA 1
M SÍ NÍK M STSKÉ ÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1.CZ • ERVENEC–SRPEN 2011

ROZHOVOR

IQ 154 = 7 jazyk !       str. 6–7UDÁLOSTI 

H išt  získalo cenu   str. 5

FOTOOHLÉDNUTÍ 

St ípky z akcí                  str. 26

LÉTO 
JE TADY!

str. 8–13PRAHA 1
M SÍ NÍK M STSKÉ ÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1 .CZ • ZÁ Í 2011

KONCERT PROTI STRACHU 
si užije každý str. 6–7

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU  
chce být lepší str. 5

DNY EVROPSKÉHO D DICTVÍ
10. a 11. zá í    p íloha

ŠKOLA 
ZA ALA

str. 8–9

VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – PŘIPRAVIL 
NOVINKU. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI NECHAT ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 

CHCETE MĚSÍČNÍK ZASÍLAT E-MAILEM? 

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!
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Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz 

 fi nance, transparentní 

radnice (on-line zakázky), 

protikorupèní opatøení

Tuto oblast má na starosti:►
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Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Projekt přihlášený do programu 
Comenius Regio byl schválen

Městská část Praha 1, ZŠ Curieo-
vých a Brána jazyků, Gymnázia prof. 
Jana Patočky a Jana Nerudy, Nadační 
fond Brána jazyků pootevřená a Aso-
ciace bývalých studentů českých 
sekcí v Dijonu a Nîmes jsou českými 
účastníky projektu zaměřeného na 
podporu výuky francouzštiny a vzá-
jemné spolupráce a výměny zkuše-
ností, do kterého se kromě českých 
žáků a studentů zapojí jejich partneři 
ze škol francouzského města Nîmes, 
konkrétně například z Lycée Alphon-
se Daudet, které má českou sekci, 
v níž studují dívky. 

„Grantovou žádost a celou projekto-
vou dokumentaci, navíc ve francouzšti-
ně, se nám podařilo vypracovat a při-
pravit v rekordním čase, takže mám 
z úspěchu o to větší radost,“ řekla rad-
ní pro oblast školství Karolina Polveri-
ni a dodala, že v nejbližší době zašle 
řídicí orgán programu Comenius Regio 
potřebné peníze – zhruba 30 tisíc eur, 
takže se projekt bude moci rozjet napl-
no. Kromě žáků a studentů se do něj 
zapojí samozřejmě i pedagogičtí a ne-
pedagogičtí pracovníci.
České školy, které se projektu účast-

ní, se mohou kromě kvalitní výuky fran-
couzštiny pochlubit i bohatými zkuše-
nostmi s mezinárodní spoluprací, takže 
– oproti hostinskému z fi lmu Vesničko 
má středisková – vědí, do čeho jdou. 

A co je v jihofrancouzském Nîmes 
čeká? Kromě škol a diskusí určitě vůně 
oliv a provensálských bylinek i hřeji-
vé středomořské slunce. K moři je to 
z tohoto města slabá hodinka vlakem. 
Těšit se čeští účastníci mohou i na ne-
přeberné množství římských památek. 

A pokud do města zavítají na podzim či 
na jaře, zažijí roztančené ulice, bavící 
se v rámci velké slavnosti Féria, jejíž 
součástí jsou i býčí zápasy.

Program Comenius Regio fi nančně 
podporuje mezinárodní spolupráci na 
úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřa-

dům s působností ve školním vzdě-
lávání, školám a dalším organizacím 
z partnerských regionů spolupracovat 
na jednom nebo více tématech společ-
ného zájmu. Cílem partnerství je zlep-
šení vzdělávacích možností v oblasti 
školního vzdělávání.

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLSTVÍ

Na „Uhelňáku“ se o prázdninách nezahálelo
Téměř 7,3 milionu korun bude stát rozsáhlá investice do modernizace Základní školy 

Uhelný trh. Kompletně se například měnil povrch hřiště, opravy se dotkly i jeho okolí 
včetně fasády a zejména pak oken ve vnitrobloku. Podstatného rozšíření se dočkala 
i počítačová síť. Poděkování patří v tomto směru magistrátu, který přispěl na opravu 
oken částkou 2,5 milionu korun.

„Realizaci oprav jsme samozřejmě průběžně kontrolovali, aby vše běželo tak, jak má, 
a aby kvalita práce měla požadovanou úroveň,“ prohlásila radní Karolina Polverini a do-
dala, že i dokončovací práce podléhají pravidelnému dohledu. Děti i jejich učitelé se tedy 
mají na co těšit.

Mateřská škola Národní má novou paní ředitelku! 
Stala se jí Šárka Matoušková, která přišla z Prahy 8 a před tím s úspěchem působila 

dlouhá léta v Praze 6. „Jsme velmi rádi, že projevila zájem o práci u nás. Je to zkušená 
a vysoce kvalifi kovaná a kreativní odbornice. Koncepce, kterou v rámci výběrového ří-
zení předložila, všechny opravdu nadchla,“ prozradila radní pro oblast školství Karolina 
Polverini. 

Paní ředitelka se chce nyní v první řadě zaměřit na užší spolupráci s rodiči a na mo-
dernizaci a zlepšování prostředí mateřské školy. 

►

Dobrá partnerská spolupráce s Nîmes se přenáší také do školní oblasti. 
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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:►

Kamerový systém 
nepřináší požadovaný efekt
Opakovaným zjištěním Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a po stížnos-
tech obyvatel Městské části Praha 1 lze konstatovat, že vstřícný záměr radnice 
Prahy 1 fi nancovat rozvoj kamerového systému z prostředků Městské části Pra-
ha 1 nepřináší v současné době požadovaný efekt. 

Dochází k situacím, kdy 
v zorném poli kamerového 
systému, dochází k páchá-
ní drobné kriminality nebo 
znečišťování veřejného pro-
stranství. Následně je pak 
zjištěno, že kamery jedno-
stranně ovládá Policie ČR 
nasměrováním na jí stře-
žený objekt nebo strážníci 
v dané době sledovali jinou 
kameru. 

Rada městské části Pra-
ha 1 proto bude na návrh 
radního Ivana Solila rozho-
dovat o přesunutí fi nanč-
ních prostředků. Celkem 
šest milionů korun, původ-
ně určených na rozvoj pro-
zatím neefektivního kame-
rového systému by mělo být 
využito zejména na pomoc 
těm obyvatelům Prahy 1, na 
něž nejvíce dopadá deregu-
lace nájemného. 

„Na základě potvrzení níz-
ké efektivnosti kamerového 
systému není dle mého ná-
zoru příliš smysluplné dále 
vkládat výrazné fi nanční 
prostředky z rozpočtu Měst-
ské části Praha 1 do jeho 
dalšího rozvoje. Kamerový 
systém se sice osvědčil 
při vyšetřování závažných 
trestných činů, ale k pre-
venci drobné kriminality, 
ochraně veřejného pořád-
ku a každodenní čistotě 
veřejných prostranství ne-
přispívá,“ uvedl Ivan Solil, 
radní pro oblast prevence 
kriminality a veřejného 
pořádku, který je zároveň 
předkladatelem návrhu 
přesunu fi nančních pro-
středků. „Je to dáno tím, 
že není okamžitá reakce 
na situace snímané kame-
rovým systémem,“ dodává.

Je zcela nepochybné, že 
okolnosti pátrání, vyšetřo-
vání a další úkony v oblas-
ti trestné činnosti má ve 
vztahu k Policii ČR prioritně 
stát. Navíc křivka trestné 

činnosti v oblasti páchání 
trestných činů vůči obyva-
telům Prahy 1 strmě klesá. 
„Ze všech těchto důvodů 
mám tedy za to, že v době, 
kdy Městská část Praha 1 
očekává od Hlavního měs-
ta Prahy a od státu stále 
méně fi nančních prostřed-
ků, je nutné, aby fi nanční 
prostředky, které obec má, 
byly rozdělovány smyslupl-
ně. Zejména, aby obec plni-
la prioritní úkoly vůči svým 
občanům, nikoliv vůči stá-
tu,“ dodává Ivan Solil.

Finanční prostředky ve 
výši šest milionů korun ur-
čené pro další rozvoj ne-
efektivního kamerového 
systému by měly pomoci 
obyvatelům Prahy 1 sníže-
ním dopadům deregulace 
nájemného. Dále by měly 
být využity na regeneraci 
trávníků, zničených akti-

vitami závadových osob, 
na informační cedule do 
parků a veřejné zeleně, na 
pomoc hendikepovaným 
občanům, na nákup služeb 
v oblasti kultury, která se 
pokouší vylepšit ne zcela 
pozitivní dojem z každo-
denní ulice, na právní služ-
by, kde Praha 1 zpětně řeší 
včas nepodchycenou krimi-
nální činnost - zejména ma-
jetkovou nebo na Jednotku 
Sboru dobrovolných hasi-
čů, která pomáhá řešit ně-
které problémy s veřejnými 
prostranstvími. 

„Městská část Praha 1 
je i do budoucna připrave-
na podporovat kamerový 
systém, ale pouze tehdy, 
pokud to bude významně 
přispívat k prevenci drob-
né kriminality, k dodržo-
vání veřejného pořádku 
a k ochraně čistoty veřej-
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ných prostranství,“ uza-
vřel Ivan Solil. 

Radní Ivan Solil není spokojen se současným přínosem kamerového systému pro Prahu 1.
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Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

Struny podzimu 
nabídnou světová jména 
Hvězdná jména nabíd-
ne posluchačům letošní 
ročník festivalu Struny 
podzimu. Vystoupí napří-
klad Philippe Jaroussky či 
Sonny Rollins. 

Vytříbené a pestré menu divákům 
nabídne exkluzivní hudební zážitky 
s originálními žánrovými přesahy. 
V koncertní nabídce letošního roční-
ku nelze přehlédnout večer s názvem 
Potopení Titaniku připomínající letošní 
100. výročí ztroskotání obřího parní-
ku. V novém multimediálním provede-
ní představí skladbu jednoho z neju-
znávanějších minimalistů současnosti 
– Gavina Bryarse. A to je pro letošní 
dramaturgii Strun podzimu příznač-
né: během všech devíti festivalových 
večerů spojuje silné autorské či inter-
pretační jméno a téma. 

„Je pravdou, že sledujete-li výhradně 
kvalitu, ve výsledku vám vedle sebe 
mohou stát žánrově nesourodé projek-
ty. Všechny, které jsme pro naše pub-
likum letos vybrali, však ohromí silou 
a originalitou. Slibují i překvapení, ne-
boť v několika případech půjde o české 
premiéry,“ říká Marek Vrabec, umělec-
ký ředitel festivalu Struny podzimu.

Kromě již zmíněných jmen vystou-
pí také další vynikající hudebníci 
a formace z nejrůznějších částí světa 
i žánrů – klasické hudby, sofi stikova-
ného crossoveru, world music i jazzu. 
Struny podzimu tak během září a října 
rozezní energický fusion jazz japon-

ské pianistky Hiromi, jazz v kombinaci 
s latinskoamerickými rytmy v podání 
přední brazilské skladatelky a písnič-
kářky Joyce Moreno, intimní sólový 
recitál brilantní violoncellistky Alisy 
Weilerstein, unikátní zpěv jakutských 
„šamanek“ Ayarkhaan, vážná hudba 

i world music interpretovaná smyčco-
vým tělesem The Brodsky Quartet 
společně s hráčem na koru Tunde 
Jegedem a již zmiňovaný minimali-
stický multimediální projekt v podá-
ní Gavin Bryars Ensemblu. Více na 
www.strunypodzimu.cz!

Sonny Rollins má i jednoho velmi vlivného fanouška. 

          s pořadem
 DROBNOSTI MILANA DROBNÉHO
   

s pořadem
POJĎME SE BAVIT

28. ZÁŘÍ 2012, 14-17 HOD.

SPECIÁLNÍ HOSTÉ: 
PEPÍNO VENDY MATURA – hráč na V-akordeon
VÁCLAV SŮRA – polárník, vypravěč

VSTUPENKY ZDARMA PRO SENIORY Z PRAHY 1 
VYZVEDNĚTE SI JE OD 15. ZÁŘÍ 
V INFORMAČNÍM CENTRU, VODIČKOVA 18 

UŽIJTE SI CHVÍLE PLNÉ PŘÍJEMNÉ HUDBY 
A VÝBORNÉ ZÁBAVY!
Klubu Lávka, Novotného lávka 1, 110 00, Praha 1

S PODTITULEM SENIOR SENIRŮM 
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Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Podzimní 
komplexní úklid komunikací

Ani jsme se nenadáli a je 
tu konec prázdnin a s ním 
i letošní závěrečné roční 
uklízení Městské části Pra-
ha 1. Úklid se uskuteční 
opět o víkedech ve dnech 
15. 9 a 16. 9., 22. 9. a 23. 
9., 6. 10. a 7. 10. a ještě 
pak v sobotu 13. 10. 2012. 
Úklid stojí naši městskou 
část vždy v každém kole 
(jarní, letní a podzimní) více 
než 500 tisíc korun. Je to 
poměrně velká částka a tak 
nás vždy mrzí, že úklid ne-
proběhne ve všech částech 
v takové kvalitě, kterou by-
chom si přáli. Proč? Protože 
řada našich spoluobčanů 
bez ohledu na potřeby naší 
městské části a potřeby 
svých slušnějších souse-
dů neodjede se svými auty 
a pod těmi, která zůstanou 
zaparkovaná v místech, kde 
probíhá úklid, není možné 
kvalitně uklidit. Na řidiče 
pravidelně apelujeme, avšak 
někdy si říkáme, že je to 
snad marnost nad marnost. 
Přesto si dovoluji znovu vy-
zvat všechny občany Měst-
ské části Praha 1: „Zkuste 
nás, kteří věnujeme čistotě 
naší městské části úsilí i pe-
níze, překvapit a odjeďte 
se svými automobily včas!“ 
Vždyť naše krásné cent-
rum města, které je navíc 
pražskou památkovou re-
zervací a tedy i naší pýchou 

si to zaslouží. Často sami 
voláme po ohleduplnosti 
a slušnosti v našich vzá-
jemných vztazích. Buďme 
tedy ohleduplní ke svým 
sousedům a začněme tak 
každý sám u sebe. Když 
se dříve auta odtahovala 
a hrozila tak restrikce v po-

době poplatku za odtažení 
byla disciplinovanost maji-
telů aut poměrně vysoká. 
Teď, když nám současná 
právní úprava odtahy ztí-
žila či z titulu úklidu úplně 
znemožnila, jako bychom 
na vzájemnou slušnost 
a ohleduplnost mezi sou-

Uklízet se bude i v babím létě.

sedy rezignovali. Nebo se 
mýlím? Všem občanům 
přeji hezký a klidný podzim 
v uklizeném centru naší 
krásné Prahy a těm, kteří 
se svými auty před úklidem 
odjedou, děkuji.

Jiří Veselý
radní pro dopravu

► 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
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NÁZORY OPOZICE18

I během prázdnin jste zažívali řadu nepříjemných 
střetů s dvoukolovým vozítkem. Ano, víme to, díky vašim 
ohlasům na námi zveřejněnou kritiku tohoto nešvaru, 
který se nekontrolovaně rozkutálel téměř do většiny ulic 
v centru Prahy. Ministerstvo dopravy stále tvrdošíjně 
trvá na svém, a tento stroj považuje za „chodce“. 
Tento za vlasy přitažený pohled ovšem má platit, pokud 
segway jede v tzv. módu „chodec“, tzn. jeho rychlost 
nepřekračuje 5 km v hodině. Zažili jste to však někdy? 
Nepodařilo se nám zdokumentovat případ, kdy by se 
segway šoural tempem chodce. U segway lze povolit tzv. 
rychlý režim, ve kterém může vyvinout rychlost až 20 
km v hodině, takže je možné jej považovat za motorové 
vozidlo poháněné vlastní motorovou jednotkou podle 
paragrafu 2, písmeno g silničního zákona. Řada do-
pravních odborníků se domnívá, že segway na chod-
níky nepatří a že jeho řidiči defi nici chodce nesplňují. 
Není nad to, poohlédnout se za našimi státními hra-

nicemi. Ve většině zemí se zabývají stejnými konfl ikty 
a postupně názor na segway přitvrzují. Ve Švýcarsku 
je z chodníků a pěších zón již vymetli, v Německu 
potřebují jezdci pro jízdu po chodníku speciální povole-
ní, v kolébce segwayů – USA je jízda po chodnících již 
zakázána ve 30 státech, v Japonsku jej rovnou rozhod-
nutím soudu zařadili k motocyklům. 

Vzhledem k tomu, že segway obyvatelům Prahy 1 
přináší jen další chaotický a nebezpečný prvek, vyzývá-
me dlouholetou bojovnici proti zlořádům, které otravují 
obyvatele Prahy 1, paní Karolínu Peake, aby domluvila 
„svému“ ministru dopravy Dobešovi, ať není proti LI-
DEM a nesmyslně dále nehájí zájmy pár podnikavců. 
Na dopravní komisi také předložíme návrh novelizace 
dopravních předpisů s cílem následovat státy, kde 
segwaye z chodníků již vykázali. 

     
Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS 

ODS PRAHA 1:  SEGWAY NA CHODNÍK NEPATŘÍ 

Před 4 lety se zvedla vlna protestů proti plánům na 
rekonstrukci Střeleckého ostrova spojeným s pokácením 
90 stromů. Vedení městské části tehdy projekt zastavilo 
a rozhodlo o jeho revizi. Teď má radnice v ruce opět sta-
vební povolení a i přes opakované výzvy neinformuje o tom, 

co vlastně na ostrově chystá. Nahradí zanedbanou údržbu 
stromů přehledná holina? 

Filip Pospíšil, 
autor je zastupitelem zvoleným 
na kandidátce Strany zelených

SZ: POKÁCÍ RADNICE STŘELÁK?

K vyhlášce magistrátu, kterou se 
stanoví místa a čas, na nichž lze 
provozovat loterie a jiné podobné 
hry a která platí od 1. ledna 2012, 
téměř okamžitě Praha 2, Praha 3 či 
Praha 6 hlásily nulovou toleranci. 
Postoj Prahy 1 ještě na konci srpna 
nikdo neznal.

Praha 1 měla o vyhlášce jednat 
v lednu, starosta Oldřich Lomecký 
však navržený bod zastupitelstva 

stáhl. Rada MČ Praha 1 pak ustavila 
komisi, která pod vedením místosta-
rosty Jana Krejčího připravovala 
analýzu dopadů hazardu... Analýza 
měla být předložena 10. května.

Ještě koncem srpna analýza 
chyběla. Kateřina Klasnová proto 
na zářijové zastupitelstvo předložila 
bod, v němž žádá zrušení komise 
a prohlášení zastupitelstva o nu-
lové toleranci hazardu. Lomecký 

a Krejčí však mají v plánu s výsled-
ky analýzy konečně seznámit zastu-
pitele. Dá se očekávat, že koalici 
TOP 09 a ČSSD se nulová tolerance 
zamlouvat nebude. Září tak rozhodne 
o tom, zda se vám v Praze 1 bude 
žít lépe, či zda ekonomické zájmy 
radnice převáží nad zájmy obyvatel. 
Věci veřejné samozřejmě z poža-
davku nulové tolerance hazardu 
neustoupí.

VV: ZÁŘÍ ROZHODNE O POČTU HEREN

▼ INZERCE

O.S.SANANIM A SOCIÁLNÍ FIRMA CAFÉ THERAPY VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Traditional 
Pottery Market Kampa 

22nd and 23rd September 
201222. - 23.

ZÁŘÍ  2012

TRHY
OD 10DO 20HOD

PROGRAM 
OD 13DO 20HODUvidíte, uslysíte: » BUBLINY VÁCLAVA STRASSERA » KOČOVNÉ DOVADLO RÓZY BLECHOVÉ
» SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ S HAFSTUDIEM - HRAJE STARÝ ČASY BAND » DIVADLO JÁ TO JSEM VÍTI MARČÍKA JUNIORA

» POHYBOVOU KOLÁŽ DIVADELNÍ AKADEMIE – DIALOG JESENIUS » DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR SVÍTÁNÍ PŘI ZUŠ PRAHY 5
» POHÁDKU MARTINA MATĚJKY A MAGDY ZIMOVÉ » DIVADLO TERAPEUTICKÉ KOMUNITY NĚMČICE » VYSTOUPENÍ 

ZUŠ BISKUPSKÁ » POHÁDKU DIVADLA PRO MALÝ » TOKHI A JEHO BUBÍNKOVÝ WORKSHOP » BENGAS

V KAVÁRNIČCE UVIDÍTE VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ 
NEZISKOVÉ ORGANIZACE  ARTISTS4CHILDREN 

ZA DOPROVODU MÁRIA BIHÁRIHO

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

IV. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

sobota 22. září  2012
park Kampa – Malá  Strana, Praha 1

Program:
Od 14 hod v parku Sklizeň „malostranského vína“ košt 

burčáků, vín, klobás a slivovice z Moravy a Čech.

Hrají Hudecká muzika Martina Hrbáče, Horňácká cim-
bálová muzika Petra Mičky, Horňácká cimbálová muzika 

Kubíci, gajdoš Ivan Urbánek s hudci, taneční soubor 
Suchovjan ze Suchova, sólisté, tanečníci a sbory z Velké 

nad Veličkou, Kuželova, Javorníka, Lipova, Muzika 
a sbor Slováckého krúžku v Praze.

Spolupořádají:
Komunitní centrum Kampa, Biograf – Letní poloha, 

kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, Agentura 
Antonína Vrby, s podporou Hejtmana Jihomoravského 

kraje, MČ Praha l, Městské policie, s.r.o. Vojanovy sady, 
ČOS – Sokola, KampaNula o.s.

VSTUP VOLNÝ! VITAJTE!
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V centru Prahy u Národního divadla, v krásném 
prostředí nově zařízeného studia. 

Výtvarné, hudební, herecké kurzy, dílny, hrátky. 
Dopoledne, odpoledne, večery. Od 2 do 99 let. 

HaF studio (Hra a Fantazie) bylo založeno v roce 1990, 
se záměremposkytnout všem duševně čilým bez rozdí-
lu věku prostor, kde mohourozvíjet svou Fantazii… 
A Hra je umělecký obor, jehož lekce.

Zápis osobně v HaFstudiu od 3. do 13. září, vždy pon-
dělí až čtvrtek15.00 – 18.30, nebo kdykoliv e-mailem.

SLEVA

 10% 
Z KURZOVNÉHO PRO KAŽDÉHO, KDO K ZÁPISU 

PŘINESE VYSTŘIŽENÝ TENTO INZERÁT!

HAFstudio | Praha 1, Ostrovní 16

e-mail: haf@hafstudio.cz | tel: +420 603 181 001

www.HAFstudio.czHAF TRVALE PODPORUJE 
MĚSTSKÁ ČÁST PPRAHA 1

PETRSKÉ 
HUDEBNÍ LÉTO 2012
NA HŘIŠTI V ULICI LANNOVA NA PRAZE 1
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18 HODIN

23. 8. 2012 – G - DIVERS
SE ZPĚVAČKOU FINÁLE SOUTĚŽE HLAS ČESKOSLOVENSKA. PŘÍJEMNÁ 
NÁLADOVÁ HUDBA PRO LETNÍ VEČER.

30. 8. 2012 – GRADACE
PRODUKCE ZAMĚŘENÁ NA TÉMATIKU BLÍŽÍCÍHO SE ŠKOLNÍHO ROKU. MĚL-
NICKÝ TANEČNÍ ORCHESTR, KTERÝ ZAHRAJE ČESKÉ EVERGREENY, HUDBU 
ZE ZNÁMÝCH FILMŮ A ČESKÉ I SVĚTOVÉ MUZIKÁLOVÉ HITY.

6. 9. 2012 – V. S. D. H.
LEGENDÁRNÍ ROCKOVÁ SKUPINA ZAHRAJE ROCKOVÉ SKLADBY 60. – 80. LET.

13. 9. 2012 – PETR ČERMÁK 
S DOPROVODNOU SKUPINOU
PRAŽSKÝ ROCKOVÝ PÍSNIČKÁŘ ZA DOPROVODU 
BLUESOVÉ SKUPINY ZAHRAJE BLUES, FOLK A COUNTRY SKLADBY.

20. 9. 2012 – ROCK´N´ROLL GANG 
A TONY ŠKRÁŠEK S HOSTY
KLASICKÉ ROCK´N´ROLLY VE STYLU ELVIS PRESLEY, 
LITTLE RICHARD, JOHNNY CASH

VSTUP VOLNÝ
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Děti z DD už pošesté 
cvičily s H. Kynychovou

Soustředění několika stovek účast-
níků z 20 přihlášených domovů se 
tentokrát odehrávalo v centru Prahy 
a v rámci těchto soustředění se usku-
tečnilo také setkání dětí s několika je-
jich patrony z řad známých tváří. Ty by 
měly své svěřence doprovodit až do lis-
topadového celorepublikového fi nále.

Letos se mezi osobnostmi podporu-
jícími projekt objevil například i herec 
Pavel Zedníček, který se jako správný 
Valach ujal dětí z dětského domova ve 
Vizovicích. Na akci v Tyršově domě do-
razil i se svou partnerkou moderátor-
kou Hankou Kousalovou. Ta si vybrala 
partu dětí z Ústí nad Labem – Severní 
Terasa a z odpoledne, ve kterém děti 
patronům předváděly, co se zatím nau-
čily v kategoriích, jako je aerobic, MTV 

dance, zumba, street dance či muzikál, 
byla upřímně nadšená. Pavel Zedníček 
se aktivně zapojil i do tance, když se 
nechal strhnout latinskoamerickými 
rytmy. S malými dětmi si pak i zašer-
moval v rámci choreografi e na téma 
piráti, a dokonce jim i radil, jak na to.

Moderátorkou akce se už tradičně 
stala Markéta Mayerová, která se ujala 
dětí z Dětského domova Staňkov, a do 
projektu se letos zapojil také starosta 

Prahy 1 Oldřich Lomecký, který je zá-
roveň také prvním místostarostou Čes-
ké obce sokolské. Dětem tak umožnil 
trénovat v sokolském Tyršově domě na 
pražském Újezdě a zajistil pro ně také 
zajímavý doprovodný program. 

Děti byly navíc ubytovány v hotelu 
Evropa přímo na Václavském náměstí, 
a tak si Prahu opravdu užily. V polovině 
listopadu se utkají ti nejlepší ve fi nálo-
vém klání.

Letošní prázdniny věno-
vala cvičitelka Hanka 
Kynychová už šestému 
ročníku charitativního 
projektu Hejbejte se 
a zpívejte s Hankou Ky-
nychovou pro děti z dět-
ských domovů z celé 
republiky. 

Projekt letos podpořil mimo jiné také Pavel Zedníček.

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1,
Tel.: 257 409 123, 
info@malostranska-beseda.cz, 
www.malostranska-beseda.cz

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – ZÁŘÍ 2012

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

4. 9. úterý Bílá nemoc 20.30
5. 9. středa Folkový večer s kapelou Devítka 20.30
6. 9. čtvrtek eXfi les + Faust + Vtlakukola 20.30
7. 9. pátek Krausberry 20.30
8. 9. sobota PRAŽSKÝ VÝTĚR slaví 16 let! / host: PSP 20.30
9. 9. neděle Taneční odpoledne pro starší a pokročilé 15.00
10. 9. pondělí Jan Spálený & ASPM 20.30
11. 9. úterý Lili Marlene 20.30
12. 9. středa Šansonovinky – večer písní P. Hapky a M. Horáčka 20.30
13. 9. čtvrtek Čechomor 20.30
14. 9. pátek Špuntkvaně + A bude hůř 20.30
15. 9. sobota Party lights: Funkiss & b-boy battles 20.30
16. 9. neděle Taneční odpoledne pro starší a pokročilé 15.00
17. 9. pondělí Barování se Sandrou Novákovou 20.00
18. 9. úterý Phil Shoenfelt & Southern Cross (UK/CZ) 20.30
19. 9. středa Lenka Nová 20.30

20. 9. čtvrtek Burianova kulturní ozdravovna 20.30
21. 9. pátek Věra Wajsarova & Minimum – 17.00

natáčení živého alba (veřejná generálka)
Věra Wajsarova & Minimum – natáčení živého alba 20.30

22. 9. sobota BT’n’J – křest CD! 20.30
23. 9. neděle Taneční odpoledne pro starší a pokročilé 15.00
24. 9. pondělí Originální pražský synkopický orchestr 20.00
25. 9. úterý Traband 20.30
26. 9. středa Potlach: Pacifi k + Gladly S.W. 20.00
27. 9. čtvrtek Rock Session Guitar: Jan Běhunek,  Miloš Knop, 20.30

Petr Janda (Olympic)
28. 9. pátek Rock and Roll Gang & Tony Škrášek 20.30

+ Vrať se do hrobu
29. 9. sobota Gallon Drunk (UK) 20.30
30. 9. neděle Taneční odpoledne pro starší a pokročilé 15.00

Divadelní spolek LA’MY: Centifuga hadr 20.00
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KC Kampa nabízí zajímavé 
kroužky pro děti i dospělé

Ukázkové hodiny pro-
běhnou v týdnu od 10. do 
14. září 2012. Tento týden 
můžete zdarma přijít na 
kroužek, který vás zaujal, 
a zapsat se do něj.

Dále máme denně ote-
vřenou hernu pro děti od 
pondělí do čtvrtka od 9.30 
do 18.00, v pátek od 9.30 
do 12.00.

Přijďte se podívat k nám 
na Kampu! Sídlíme mezi 

▼ INZERCE

Kromě již tradič-
ních kurzů (hudeb-
ního, výtvarného, 
pohybového krouž-
ku pro nejmenší, 
čínštiny pro děti, 
bubnování, jógy, 
cvičení na míčích, 
fi lmového klubu 
ad.) letos nově ote-
víráme angličtinu 
pro děti, tanečky, 
tvůrčí dílnu pro děti 
a dospělé a divadlo 
pro děti v italštině.

dětským hřistěm a Muzeem 
Kampa. Vybírat můžete mj. 
z těchto kroužků:

Pondělí 10.30–11.15 
Kroužek Young Toddler 
Class, angličtina pro děti ve 
věku 1.5–2,5 roku s rodiči. 
● Kurz začíná 1. 10., 
zahrnuje 10 setkání v ceně 
1600 Kč.
● Kontakt: Class Acts, o.s. 
Registrace nutná na www.
classacts.cz

Úterý 16.00–16.45
Robátka (Hudební škola YA-
MAHA) — pro děti od 4 do 
18 měsíců.
● Obsah: poznávání světa 
hudby prostřednictvím sen-
zomotorických zkušeností.
● Učební materiál: leporelo 
včetně CD s písněmi a hu-
debními doprovody.
● Více o programu na www.
yamahaskola-praha.cz.
● Kontakt: Karolína
 Hudcová,e-mail: hudcova.

karolina@seznam.cz, tel: 774 
167 816.
● Cena: 2100 Kč/pololetní 
předplatné na 16 lekcí.

Středa 10.00–10.45 
Cvičení na míčích pro ma-
minky. 
● Kontakt: Klára Veselá, 
e-mail: rehabilitacnima-
saze@seznam.cz, tel: 777 
833 753, web: www.rehabi-
litacnimasaze-kv.cz
● Cena: 100 Kč/lekce.

Čtvrtek 15.00–15.45
Andělíčci /1–2 roky/ 
Kruh pro velké s malými do 
2 let, s prvky dětské jógy. 
● Kontakt: Arnoštka 
Berousková, ernesta9@
seznam.cz, 
● Cena: 100 Kč/hodina/
pololetní předplatné.

Pátek 17.00–19.00 
(čas bude upřesněn)
Výtvarné a kreativní kurzy pro 
dospělé – Špetka radosti..
● Kurz bude probíhat 
1-3krát do měsíce.
● Kontakt: Helené Sow, e-
-mail: helene.sow@email.cz, 
tel: 777 570 173, 
web: www.helene-heart.
freepage.cz.

Na Kampě se nikdo nenudí.
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PRAGUE ART DECO SHOP
Originální prodejní galerie Art deco nábytku 

a doplnku z let 1920-1940

výkup-prodej-restaurování

Art Deco Shop l Kozí 9, Praha 1
www.artdecoprague.com l tel: +420 603 502 911; +420  224 815  848

N á b y t e k  l O b r a z y  l D o p l ň k y www.perlandental.cz

HLEDÁTE 
ZUBAŘE?

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

Bezbolestné ošetření.

Máme smlouvy se ZP.

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

▼ INZERCE



www.hervis.cz

na běžecký sortiment!*
Platnost: do 30.9.2012

* Platí pouze po předložení tohoto kuponu. Slevu nelze      
   kombinovat s jinými akcemi a slevovými poukazy. 

Poběžte s námi 
Mattoni Grand Prrix Praha!



Hradčanské náměstí, Praha

Největší
módní událost
v České republice

Předprodej v síti Ticketstream

Sledujte na Fashion TV czech&slovak
www.fashionweekend.cz

Hlavní partner: Hairstyle partner: Hlavní mediální partneři: PFW official hotel: Pod záštitou:

Makeup partner:


