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Milí čtenáři, 
když jsem v minulém editorialu 

psal o tom, že Sbor dobrovolných 
hasičů Praha 1 pořádá během 
letních prázdnin takzvaný příměst-
ský tábor, říkal jsem si, jak je dobře, 
že tento sbor máme. To jsem ještě 
netušil, co na nás všechny v Praze 1 
včetně dobrovolných hasičů kvůli 
rozvodněné Vltavě čeká.

Povodni jsme odolali. To je resumé boje s ničivým živlem, 
který byl tentokrát pouhým zlomkem apokalypsy před jede-
nácti lety. Tehdy velká voda napáchala v naší městské části 
škody za čtyři sta milionů korun – letos byly škody čtyřistakrát 
menší. To je číslo, jež hovoří za vše.

Dobrovolní hasiči měli možnost poprvé v masivním měřítku 
ukázat, proč jsou užiteční. Byli jasnou „konkurenční výhodou“ 
vůči těm městským částem, které takový sbor nemají.

Rád bych však za skvělou práci během povodní poděkoval 
nejen jim. Také všichni ostatní – včetně mnoha dobrovolníků! 
– se zasloužili o to, že naše domovy byly ušetřeny pohromy.

Máme to štěstí, že v Praze 1 skutečně nemusíme příliš řešit, 
co budeme dělat v létě. V řadě jiných oblastí naší republiky 
mají lidé na léto celkem jasný program: úklid po povodni, 
úklid po povodni, úklid po povodni…

Važme si toho, že podobné starosti nemáme. A když už jsem 
se pustil do děkování, dovolte mi, abych vyjádřil upřímný dík 
i těm, kteří věnovali jakoukoli částku do postižených oblastí. 
V naší městské části toto dárcovství dostalo i oficiální podobu 
díky Koncertu za zábranami. O tom všem si můžete přečíst 
v tomto čísle.

Jelikož další číslo radničního měsíčníku vyjde až v září, přeji 
vám všem, abyste si užili letní dovolenou, načerpali nové síly 
a nejpozději na konci srpna se vrátili domů do Prahy 1 odpo-
čatí a plni optimismu.

Váš

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta
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PAMÁTKY V NOVÉM SVĚTLE
O víkendu 7. a 8. září 2013 se zdarma otevřou dveře 

galerie, dvorany právnické fakulty nebo bankovních 
trezorů. Městská část Praha 1 zve na 16. ročník akce Dny 
evropského dědictví. V duchu letošního tématu návštěv-
níkům představíme památky, které v posledních letech 
prošly celkovou rekonstrukcí. Na seznamu čeká pestrá 
nabídka zajímavých prostor v podobě hlavní dvorany 
právnické fakulty, kostela U Salvátora, galerie Nová síň 
Jednoty umělců výtvarných, koncertní sál v prostoru 
bývalého kostela sv. Vavřince a suterén s trezory bývalé 
státní banky ČSR. Svou proměnu nám představí historic-
ké domy U Taucerů a v Týnské ulici. Pomyslná třešnička 
na dortu čeká návštěvníky ve Vojanových sadech, kde 
se zájemcům poprvé otevře výklenková kaple sv. Jana 
Nepomuckého s terasou.

POMNÍK M. HORÁKOVÉ
Nový pomník „vyroste“ v Praze 1, před Pečkovým palá-

cem. Bude připomínat odkaz poslankyně, sociální pracov-

nice, bojovnice proti nacismu a oběti komunistické zvůle 
Milady Horákové. Záměr už schválili zastupitelé Prahy 1.

Návrh předložila Konfederace politických vězňů společ-
ně s Klubem dr. Milady Horákové. V současné době začíná 
výběrové řízení na architekta, který pomník umělecky 
ztvární.

ŽIVNOSTI KVETOU
Celkem 2054 ohlášení živnosti nebo žádostí o ni letos již 

zaznamenali pracovníci živnostenského odboru radni-
ce Prahy 1. Ještě více – 2338 – bylo oznámených změn 
živnosti. V souvislosti se zpracováním těchto podání bylo 
vydáno 3266 výpisů z živnostenského rejstříku (průkazu 
živnostenského oprávnění) a 2057 vyrozumění o zápisu 
změn do živnostenského rejstříku.

Registrace a oznamování změn podnikání může probí-
hat i velmi komfortně – prostřednictvím elektronického 
formuláře, který za žadatele vyplní pracovníci živnosten-
ského odboru. Tuto službu využilo v letošním roce zatím 
2048 žadatelů.
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V ŠACHOVÉM KLÁNÍ
PRAHA 1 OBSTÁLA SE CTÍ
Praha 1 versus exmistryně 
světa v šachu Hou Yifan: té-
měř remíza – tak by se dal 
popsat průběh šachového 
festivalu ČEZ CHESS TRO-
PHY 2013, který pořádalo 
občanské sdružení Pražská 
šachová společnost.

Festival se konal od 11. do 14. června 
v Michnově paláci, ale už 9. června byla 
v Galerii 1 odehrána simultánka dvaceti 
osobností s čínskou velmistryní. V ní do-
kázali pouze dva hráči remizovat – kromě 
analytika datových skladů Erste Bank ČR 
Jana Spousty odešel neporažen pouze 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

V hlavním programu v následujících 
dnech pak nejlepší tuzemský šachista 
David Navara s Hou Yifan čtyřikrát remi-
zoval. Rozhodnutí nepřinesly ani bleskové 
partie, takže výsledek nakonec určila 
poslední blesková partie se speciální 

zentanta“ Prahy 1. Díky tomu – a výsledku 
starosty ze simultánky – první městská 
část ze souboje s hráčkou světové špičky 
rozhodně odešla se ctí.

Součástí akce byl velmi zajímavý do-
provodný program s přednáškami, kvízy 
apod.

úpravou pravidel. Ta přiřkla těsné vítězství 
4:3 aktuálně druhé hráčce světového 
žebříčku.

Přestože David Navara v současnos-
ti nebydlí v Praze 1, v minulosti zde 
navštěvoval základní školu, a proto lze jej 
s nadsázkou stále považovat za „repre-
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Starosta Oldřich Lomecký v simultánce s druhou hráčkou světa remizoval. 
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„Soutěží o sdruženou dodávku energií 
lze docílit značných úspor. Je však třeba 
účast velkého množství odběratelů 
najednou v jedné e -aukci,“ říká staros-
ta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Takový 
postup je opakem běžné praxe, kdy má 
každý odběratel svou vlastní smlouvu 
s dodavatelem elektřiny či plynu a při 
jednání o ceně je ve značně nevýhod-
ném postavení, když vystupuje jako 
samostatný účastník.

Městská část Praha 1 chce v zájmu 
svých občanů působit při vyjednávání 
o ceně energií jako moderátor, který 
shromáždí co největší množství odběra-
telů – ti pak společně, za stejných pod-
mínek budou soutěžit o dodávku velké-
ho objemu energie, což je samozřejmě 
pro dodavatele mnohem zajímavější. 
V hromadně uspořádané elektronické 
aukci se tak dá prokazatelně získat 
podstatně výhodnější cena než u indivi-
duálních kontraktů. Pokud by se přesto 
soutěží nepodařilo získat levnější cenu, 
účastníci e -aukce si ponechají smlouvu 
původní, beze změn.

Průkopníkem tohoto způsobu nákupu 
energií se stalo město Říčany, které 
dosáhlo průměrné úspory 16,5 procent 
na elektřině a 30 procent na zemním 
plynu. V poslední době dosáhla i Praha 6 
úspory, dokonce v průměru 31 procent 
na dodávky elektřiny a 22 procent na 
dodávky plynu.

„Po vyhodnocení již úspěšně uskuteč-
něných projektů jsme se rozhodli i my 
vyhlásit tuto e -aukci na dodávku energií 
pro Prahu 1 s tím, že v případě občanů 
se nemusí vysoutěžená dodávka vzta-
hovat pouze na byty v Praze 1, ale i na 
jejich nemovitosti mimo Prahu,“ uvádí 
starosta Lomecký.

Praha 1 proto vyzývá jak své obyvate-
le, tak drobné podnikatele sídlící v Pra-
ze 1, kteří mají zájem se této e -aukce 
zúčastnit, aby se přihlásili. Procedura je 
jednoduchá a za tuto službu se nehradí 
žádné poplatky.

Vedení Městské části Praha 1 zajistilo 
kontaktní místo, kde od začátku června 
pracovníci fi rmy eCentre, zajišťující 

ŠETŘETE – PŘIHLASTE SE DO
DO ELEKTRONICKÉ AUKCE NA DODÁVKU ELEKTŘINY A PLYNU!
Velkých úspor na platbách za energie lze dosáhnout, pokud se hodně odběratelů přihlásí 
za tímto účelem do elektronické aukce. Progresivní projekt, který slaví úspěchy v jiných 
obcích a městských částech, pro své obyvatele a místní podnikatele připravila i Praha 1.

technickou stránku procesu, přijímají 
žádosti zájemců.

Toto místo je v pasáži radnice Pra-
hy 1 ve Vodičkově ulici č. 18! Otevřeno 
má v pondělí a ve středu od 14 do 19 
hodin a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Kromě vyplnění žádosti o účast na 
aukci musí každý zájemce dodat kopie 
svých platných smluv na dodávky ener-
gií včetně případných dodatků a kopii 
ročního vyúčtování za rok 2012. Dokla-
dy lze přinést v originále a nakopírovat 
je až na místě, v kontaktní kanceláři.

Bude -li cena energií z e -aukce nižší, 
než je cena stávající, eCentre zajistí pod-
pis smlouvy mezi klientem a vítězným 
dodavatelem včetně výpovědi smlouvy 
současné. Takto získaná cena je navíc 
fi xována na dva roky.

Veškerý administrativní servis je zdar-
ma! Pro úspěch akce je důležité pouze 
množství účastníků.

V Říčanech se elektronické aukce 
účastnilo 520 domácností, v Praze 6 jich 
bylo 665. Na území Prahy 1 je zhruba 
17000 domácností; když se přidají 
i živnostníci, je velká šance, že získaná 
úspora bude ještě vyšší.
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JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN,
STOJÍ ZA TO ŽÍT, VÍ JOSEF VČELÁK
Posledním žijícím příbuz-
ným Oldřicha Nového – 
s výjimkou synovce Pavla 
– je Josef Včelák (78), 
který si v šedesátých 
letech minulého století 
vzal dceru populárního 
herce – Janu. Dnes již 
ovdovělý zeť „Kristiána“ 
ani v pokročilém věku 
neztrácí chuť naplno žít. 
Bydlí v Praze 1 na Starém 
Městě a je nejen studnicí 
příhod a vzpomínek, ale 
také velkým milovníkem 
kultury a umění.

Ano, my jsme se do Prahy přestěho-
vali až v roce 1979.

: Nechci se pouštět do 

: Jak poznamenal váš život 
slavný tchán?

Pochopitelně velmi. Já jsem si ale 
jeho dceru začal namlouvat, aniž bych 
věděl, kdo je její tatínek. To jsem se 
dozvěděl až později.

: Respektoval vás? Nebyl 
jste „od fochu“, herec, zpěvák nebo 
něco podobného.

S tchánem jsme měli velmi korektní 
vztah, respektoval volbu své dcery. Ov-
šem až do jeho smrti jsme si vykali. Já 
mu říkal „pane tcháne“, on mně „pane 
zeti“. Cítil jsem, že bychom si mohli 
velmi dobře rozumět a mít i snad 
přátelský vztah, ale on byl skutečně ze 
staré školy, jak se říká, a ctil pravidla. 
Byl jsem jeho zeť, tudíž jsem nemohl 
být kamarád.

Co se týká mé „neuměleckosti“: 
vystudoval jsem sice francouzské 
lyceum a pak ještě chemickou průmys-
lovku, ale celý život mě to hodně táhlo 
k umění. S Janou a mým tchánem jsem 
se seznámil v Brně. Tam jsem v mládí 
žil docela bohémský život. Vždycky mě 
zajímal kumšt, dodnes mám moc rád 
divadlo a swing.

: Za jakých okolností jste 
se s budoucí manželkou seznámil?

Bylo to na plese. Jana seděla u stolku, 
byla velmi vkusně oblečena a kouřila 
jednu cigaretu za druhou. Já jsem se 
k ní přitočil a řekl: „Madam, neměla 
byste tolik kouřit.“ Ona odpověděla, 
že to ví, a od toho se odvinula další 
konverzace.

: Kdy jste se dozvěděl, kdo 
je její otec?

Tuším, že někdy za měsíc, kdy jsme 
spolu začali vážně chodit. S budoucím 
tchánem jsem se ale prvně setkal až 
někdy za rok a půl. Přišel jsem tehdy do 
francouzské restaurace jednoho hote-
lu, Oldřich Nový tam seděl, četl noviny, 
já jsem slušně pozdravil a on odvětil 
tím svým nezapomenutelným hlasem: 
„Dobrý den, jak se máte?“

: Tohle všechno se odehrá-
lo v Brně? Josef Včelák přiznává že je staromilec.
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bolestných vzpomínek, ale zeptat se 
musím: jak vás poznamenalo úmrtí 
vaší ženy před několika lety? Byl jste 
schopen nalézt i v pokročilém věku 
nějaké životní radosti?

Jak jsem řekl, mám rád umění, a to 
jak známo umí zmírnit leckterý šrám 
na duši. Díky studiu na francouzském 
lyceu umím dobře francouzsky, takže 
radost mi dělají občasné výlety do Paří-
že. Tam znám hodně bývalých českých 
emigrantů i jejich dětí, a díky tamnímu 
klubu Kristián se dostanu bez problé-
mů do spousty pařížských divadel. Bez 
kultury by to bylo všechno mnohem 
ponurejší, to přiznávám.

: Kam chodíte za kulturou 
v Praze 1?

Po širším centru chodím do známých 
divadel, vyloženě v Praze 1 do Reduty 
na swing.

: Takže jste spíše staromi-
lec?

Rozhodně! Dosti nelibě nesu všeli-
jaké moderní experimenty, kdy páni 
režiséři jsou schopni udělat z klasiky 
naprostý paskvil. Když mají například 
v Gogolovi pánské postavy sukně, 
něco není v pořádku. Mě tahle posed-
lost modernizovat klasiku dokonce 
přivedla k tomu, že kdykoli se chci 

někam vypravit do divadla, nejdříve 
tam zavolám a ujistím se, že půjde 
o původní zpracování hry.

: Vraťme se prosím ještě 
k panu Novému. Jeho nejslavnější 
postavou je bezesporu Kristián. Jak 
se jemu líbil tenhle „sladký“ fi lm? 
Neměl z té role trochu legraci?

Máte pravdu, je to cukrkandl. Oldřich 
Nový však o své práci v rodinném 
kruhu nerad mluvil, takže vlastně ani 
nevím, co si o Kristiánovi opravdu 
myslel. On byl v osobním životě dost 
zasmušilý člověk, přitom dokonalý pro-
fesionál. O tom, že by si dělal legraci ze 
svých rolí, nemám povědomí a skoro to 
považuji za vyloučené.

: Vám osobně se Oldřich 
Nový nejvíce líbí ve kterém fi lmu?

V Pytlákově schovance. Tam je dost 
vyloženě parodických scén, které 
podle mě tchán zahrál bravurně právě 
proto, že se do parodie nenechal vtáh-
nout a prostě dělal co nejlépe svou 
práci.

: Prosadil by se podle vás 
jako herec taky v současné době?

Myslím si, že ne. Když pominu jeho 
noblesu, která by v téhle době působi-
la nepatřičně, jsem přesvědčen, že by 
byl velmi kritický k řadě kolegů. Schvál-
ně si někdy v divadle všimněte, kolik 
herců se umí na jevišti opravdu dobře 
pohybovat. Moc jich nebude.

: Váš tchán nepatřil v době 
tuhého komunismu mezi favorizova-
né herce, mohl hrát jen v obskurních 
dílech socialistického realismu. Jak 
to snášel?

Nadšen z toho samozřejmě nebyl. 
I během natáčení těchto fi lmových 
„skvostů“ se však choval jako dokonalý 
profesionál. Když například dostal od 
režiséra za úkol obstarat si montérky, 
přišel v nich druhý den na natáčení 
vzorně připraven. Mělo to jen malou 
chybičku – montérky byly vzorně vy-
žehleny, měly puky, a tchán měl navíc 
v rozhalence pečlivě složený šátek.

Co jsem slyšel, fi lmový štáb tenkrát 
musel přerušit práci, poněvadž se 
všichni odpotáceli stranou v záchva-
tech smíchu.

: Jak vám je, když vidíte 
fi lmy s Oldřichem Novým, které běží 
v televizi co chvíli?

Kouknu se jen výjimečně. Nechci 
se dojímat a babrat ve vzpomínkách. 
Svou zesnulou manželku i tchána no-
sím stále ve svém srdci, to je důležité.F
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TÝDEN VELKÉ VODY UKÁZA
Zanedbatelné ško-
dy v porovnání s ro-
kem 2002 způsobila 
letošní povodeň 
v Praze 1. Centrum 
města se poved-
lo ochránit před 
velkou vodou díky 
výborné práci krizo-
vého štábu, všech 
zapojených složek 
a mnoha obětavých 
lidí. Svou první sku-
tečně ostrou zkouš-
kou připravenosti 
si prošli dobrovolní 
hasiči – a obstáli na 
výtečnou.

„Povodeň před jedenácti lety způsobi-
la v naší městské části škody za čtyři sta 
milionů korun. Letos jsme na likvidaci 
následků povodně vyčlenili milion ko-
run. Byly zatopeny Sovovy mlýny a Lich-
tenštejnský palác na Kampě, Střelecký 
ostrov a částečně Slovanský ostrov 
– tedy lokality, které se nacházely před 
protipovodňovými zábranami. Ty veške-
ré další území spolehlivě ochránily,“ říká 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Krizový štáb Prahy 1 se mohl od prvních 
počátků nebezpečí spolehnout na sbor 
dobrovolných hasičů, kteří se rekrutují 
převážně z řad obyvatel první městské 
části. Právě dobrovolní hasiči – společně 
s městskými strážníky a řadou dalších – 
sehráli neocenitelnou roli při operativní 
prevenci. Díky připravenosti se mohli 
okamžitě pustit do výstavby protipo-

vodňových bariér na Žofíně a některých 
dalších místech. Hasiči byli také přichystá-
ni k odčerpávání vody ze sklepů.

OHROŽENÁ NEMOCNICE
Přestože během nárůstu průtoku vody 

korytem Vltavy vypadala vážně situace 
v okolí Nemocnice Na Františku, odkud 
byli pro jistotu evakuováni pacienti, 
a dokonce se uvažovalo o preventivním 
zalití nemocniční kotelny čistou vodou 
(aby tam neproniklo bahno a špína), na-
konec šlo o jediné dramatické okamžiky 
v souvislosti s povodní v Praze 1.

Nejvíce otázek vzbudilo zatopení 
Střeleckého ostrova. Ten je v současné 
době důkladně revitalizován, aby se stal 
opět oázou relaxace a procházek. Velká 
voda sice narušila práce, ale naštěstí 
nezpůsobila markantnější škody. Zho-

Karlův most během povodní osiřel.



W W W. P R A H A 1 . C Z 9Č E R V E N E C – S R P E N   2 0 1 3  /

L PŘIPRAVENOST PRAHY 1

tovitel projektu je navíc pojištěn, takže 
odstranění následků povodně nebu-
de stát obecní pokladnu ani korunu. 
Jedinou komplikací tak je skutečnost, že 
původně plánovaná kolaudace ostrova 
se odsouvá na později.

Palác Žofín – symbol ničivé záplavy 
v létě 2002 – se tentokrát podařilo 
ochránit. Situaci zkomplikovaly pouze 
průsaky spodní vody. Ty způsobily ka-
verny, kvůli nimž radnice Prahy 1 raději 
objednala geologický průzkum.

DOBRÁ SPOLUPRÁCE
Během povodně se objevily speku-

lace, jestli neselhala komunikace mezi 
pražským magistrátem a radnicemi 
jednotlivých městských částí. 

Pokračování na str. 20 a 21

Dobrovolní hasiči předvedli plně profesionální výkony. 

Velká voda se dostala na málo míst v Praze 1 – Střelecký ostrov byl jedním z nich. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

DANIEL HODEK (ČSSD)
1. zástupce starosty, daniel.hodek@praha1.cz

obchod a služby, tržní řád, cestovní ruch, životní prostředí, zdravotnictví
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ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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ČISTÁ PRAHA 1 JE DLOUHODOBÝ 
BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

To jsou jen některé z nástrojů, jakými 
radnice Prahy 1 řeší udržování pořádku 
v ulicích historického centra Prahy. Tým až 
80 osob z několika společností a institucí 
denně dohlíží na úklid a čistotu Prahy 1. Za 
ten radnice první městské části vynakládá 
až 20 milionů ročně.

Jedním z nejefektivnějších nástrojů 
v boji proti špíně a nepořádku v ulicích 
Prahy 1 je pohotovostní linka úklidu. Na 
číslo 723 743 839 je možno denně od 
06.30 do 17.00 hlásit veškeré problémy, 
které se týkají úklidu a čistoty města. 
„Pokud o nepořádku víme, můžeme ho 
okamžitě odstranit. Stačí jen vytočit číslo, 
nahlásit adresu a popsat problém. Do 
dvou hodin se na místo dostaví úklido-
vá četa, která nedostatky v čistotě ulic 
ihned odstraní,“ popsal princip fungování 
úklidové pohotovosti zástupce starosty 
Praha 1 Daniel Hodek, který je za oblast 
čistoty životního prostředí zodpovědný.

Každodenně je také doplňováno 385 
stanovišť se sáčky na psí exkrementy a je 

vyváženo na 135 košů, kterými Praha 1 
doplňuje počet městských odpadkových 
košů. S názorem magistrátu, že centrum 
Prahy má košů dostatek, a proto je možné 
snížit výdaje na zvyšování  jejich počtu, 
nebo dokonce omezit četnost jejich 
vývozu, totiž Praha 1 nesouhlasí. Z tohoto 
důvodu umístila Praha 1 na návrh Daniela 
Hodka první padesátku nových košů s tím, 
že další budou následovat. Do konce roku 
by tak v Praze 1 mělo přibýt až 300 nových 
košů.

„Chtěl bych apelovat na majitele obcho-
dů, že je třeba udržovat pořádek nejen 
uvnitř jejich provozovny, ale také před ní. 
To platí jak pro zaměstnance -kuřáky, tak 
i pro provozovatele různých služeb, jakými 
jsou například bankomaty nebo fastfoody. 
Čisté Prahy 1 dosáhneme jen společnou 
ohleduplností k veřejnému prostranství,“  
uzavřel Daniel Hodek.

Tři komplexní úklidy ko-
munikací za rok, 50 nových 
košů v ulicích Prahy 1 nebo 
pohotovostní linka úklidu.

Každodenním zdrojem znečištění jsou také potvrzení o transakcích z automatů nebo 

cizojazyčný personál pokuřující před provozovnami.

Technika zajišťující každodenní péči o čistotu Prahy 1.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Mgr. ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSSD)
radní, sarka.taborska@praha1.cz

sociální věci a protidrogová prevence
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SOCIÁLNÍ
VĚCI

SENIOŘI ÚSPĚŠNĚ
ABSOLVOVALI KURZY OVLÁDÁNÍ PC
Několik dalších seniorů z Prahy 1 úspěšně absolvovalo kurz ovládání PC. Připojili se tak 
ke svým sousedům v důchodovém věku, kteří kurz ve víc jak desetileté historii tohoto 
projektu absolvovali již dříve. O kurzy je stále velký zájem. Jen ve školním roce 2011/12 
kurz úspěšně absolvovalo 55 účastníků. Ve školním roce 2012/13 to je již 71 absolventů.

„Cílem tohoto projektu v rámci 
vzdělávacích volnočasových aktivit je 
možnost nabídnout seniorům další 
vzdělávání. Tedy co nejdéle udržet naše 
seniory v duševní kondici a dát jim mož-
nost osvojit si dovednosti, které jsou 
v dnešní době pro komunikaci velmi 
důležité“ – uvedla radní pro sociální 
věci Šárka Chládková Táborská.

Provoz a lektory platí Středisko soci-
álních služeb z vyčleněných fi nančních 
prostředků na volnočasové aktivity 
v rámci hospodaření celé organizace. 
Na tuto volnočasovou aktivitu vzděláva-
cího typu se může přihlásit každý občan 
Praha 1 v seniorském věku. Výuka na 

PC probíhá v Klubu seniorů Týnská 
17 a v Klubu seniorů Tomášská 6 na 
Praze 1. V každém kurzu je jeden lektor 
a v jedné vyučovací hodině je cca 5 až 6 
seniorů současně.

„Výuka probíhá ve frekvenci každé-
ho jednoho školního roku. Od září do 
června se tak senioři školí až 4x týdně 
v dopoledních hodinách. Mimo naplá-
nované hodiny mohou senioři využívat 
práci na PC bez vedení lektora“ – vyjme-
novává rozvrh hodin ředitelka Střediska 
sociálních služeb Helena Čelišová, která 
myšlenku na počítačové kurzy pro se-
niory převzala po svém předchůdci. Od 
roku 2007 byl počet výukových kurzů 

PC rozšířen a senioři začali dostávat 
osvědčení jako doklad o absolvování 
kurzu, což pro ně má velký význam.

„V tradici této aktivity bude Městská 
část Praha 1 ve spolupráci se Středis-
kem sociálních služeb i v budoucnu 
pokračovat. I nadále chceme vytvářet 
podmínky tak, abychom dokázali 
uspokojit co nejvíce zájemců o kurz v co 
nejlepší kvalitě“ – doplnila radní Chlád-
ková Táborská.

Na další kurz, do kterého by měla být 
zařazena například práce s komuni-
kačními programy Skype či ICQ, začíná 
2. září. Přihlásit se na něj můžete na 
telefonním čísle 222 324 052.

Díky kvalitě kurzu není osvědčení o jeho absolvování formálním „lejstrem“.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)
zástupce starosty, tomas.machacek@praha1.cz

správa majetku
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SPRÁVA
MAJETKU
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OPRAVUJEME DŮM NA ADRESE ÚVOZ 28
Místo, na kterém dnes stojí dům 

s adresou Úvoz 28, bylo až do konce 
16. století prázdné a to přesto, že se 
nachází v blízkosti Pražského hradu. 
Až v roce 1658 zde započala stavba 
raně barokního objektu, investorem 
byl tehdy zámožný pán Vilém Albrecht 
Krakovský z Kolowrat, majitel soused-
ního domu v Loretánské ulici. Krátce 
poté, už v roce 1708, byl dům Úvoz 
28 popsán jako věžovitá pětipatro-
vá budova, která měla v posledním 
podlaží dokonce altán a terasu vydláž-
děnou kamenem. Mezi koncem 18. 
století a rokem 1814 došlo k nástavbě 
posledního 6. patra, tentokrát již bez 
terasy, kdy celou střechu domu pokryl 
šindel. Z obrázku je, mezi 5. a 6. patrem 
domu, patrná výrazná prejzová římsa. 
Tato římsa je zřejmě původní a jde 
s největší pravděpodobností o předěl 
mezi starým domem a novější nástav-
bou z přelomu 18. a 19. století, o které 
jsme hovořili. 

Až se teď někdy budete procházet 
po Hradčanech, a konkrétně pak ulicí 
Úvoz, nutně narazíte na lešení, které 
pak společně se sítí halí celou stavbu. 
Po stranách domu je vystavěno lešení 
samonosné, neboť pro standardní leše-
ní zde nebyl prostor a potřebný terén. 
MČP1 nyní u tohoto raně barokního 
domu Úvoz 28 opravuje fasádu a okna. 
Architektonické řešení respektuje sku-
tečnost, že jde o historický objekt, kdy 
prvky fasády musí zůstat zachovány 
– dojde buď k jejich opravě či výrobě 
replik. Co se týká fasády, pak restaurá-
toři provedli několik sond, aby zjistili 
její původní barvu. Jedna taková sonda 
je patrná z obrázku. Bylo zjištěno, že 
fasáda byla vždy jednobarevná. Re-
staurátoři postupně odhalili tři různě 
staré nátěrové vrstvy – nejstarší nátěr 
v odstínu terakota, mladší vrstvu v od-
stínu středního okru a nejnovější nátěr, 
který je v současnosti na nové štukové 
vrstvě, má odstín velmi světlého okru. 
Konečná barva fasády bude však ještě 
vybrána ve spolupráci s pracovníky 
památkové péče, a to podle dostateč-
ného počtu vzorků provedených na 
fasádě. Nechme se tedy překvapit.

Během stavby bude muset být 
otlučena omítka hned na několika 
částech domu, dále budou odstraně-
ny nesoudržné části fasády a budou 
sejmuty kovové prvky, jako je zábradlí, 
oplechování parapetů, říms, okenní 
mříže atd. Dodavatelská fi rma také 
provede demontáž stávajících oken, 
dveří a vrat. Počítá se s vyspravením 

trhlin ve fasádě a to pomocí klínů, ko-
tevních prvků a rozpínací malty. Dolní 
část fasády byla v minulosti, vzhledem 
k trvalému zvlhčení zdiva a omítek, 
opakovaně opravována, přičemž při 
poslední opravě byla použita omít-
ka s nevhodnou přísadou cementu 
a povrch byl srovnán na hladký, čímž 
si někdo výrazně zjednodušil práci. 
Použití nevhodné cementové omítky 
má za následek vystoupání vlhkosti až 
nad první okna, což je patrné z obráz-
ku. Proto v celé ploše fasády až do 1. 
nadzemního podlaží budou naneseny 
sanační odsolovací omítky a to hned 
ve třech cyklech tak, jak navrhli pro-
jektanti. Na závěr tomu všemu „nasadí 
korunu“ antigraffi  ti nátěr. U fasády 
ve vyšších patrech budou opraveny 
a doplněny ozdobné štukové prvky, 
vlysy apod. 

Co se týká oken, je předně počítáno 
s jejich opravou. Ta okna, u nichž již 
oprava nebude možná, budou vy-
měněna za nová (repliky). Dřevěné 
vstupní dveře budou repasovány, 
přičemž chybějící kovové prvky na 
dveřích bude nutno doplnit. Naopak 
vrata budou vyrobena zcela nová. 
Vše již probíhá pod ostřížím zrakem 
zástupců NPÚ. MČP1 za pomocí svého 
stavebního dozoru a restaurátora bude 
provádět zvýšený dohled nad odbor-
nou opravou vnitřních historických 

oken z barokního období a nad repasí 
složitějších kovových prvků na fasádě, 
jako jsou držáky na vlajky, ozdobné 
prvky nebo kovové závěsy okenic.

Co nesmíme zapomenout zmínit, že 
na západní straně domu Úvoz 28 se 
nachází poměrně složitý systém dešťo-
vých svodů, který okolním vlastníkům 
nemovitostí způsobuje při větších deš-
tích problémy. Sousední hotel sdělil, 
že při větších deštích svody přetékají 
a zalévají terasy s hotelovým pose-
zením. Kaskády se pokaždé promáčí, 
hrozí jejich sesunutí, odvody vody se 
zanáší vyplaveným zdivem, omítkami 
a hlínou z těchto kaskád. Pod kaskáda-
mi se nachází dům jiného nešťastníka, 
kterému špatně odvedená dešťová 
voda způsobuje vlhnutí jeho domu, 
opadávání omítky a plíseň. MČP1 si 
nechala vypracovat projekt, který na-
vrhl kompletní výměnu složité dešťové 
soustavy včetně provedení souvisejí-
cích stavebních prací, neboť bylo zjiš-
těno, že svody opravit tak, aby nadále 
nezpůsobovaly problémy okolním 
objektům, není možné. Dodavatelská 
fi rma spolupracuje se všemi postiže-
nými tak, aby byl problém vyřešen ke 
spokojenosti všech zúčastněných. Celá 
výše popsaná oprava fasády a oken 
domu Úvoz 28 není jednoduchá, z vý-
běrového řízení však vzešel odborník, 
který by si s tím měl poradit. 

Následek použití omítky s nevhodnou přísadou.

Sonda č. 4 ke zjištění původní barevnosti fasády.Dům na adrese Úvoz 28.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)
zástupce starosty, jan.krejci@praha1.cz

fi nance, transparentní radnice (on -line zakázky), protikorupční opatření
FINANCE

I LONI DOBRÉ HOSPODAŘENÍ,
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SKONČIL PŘEBYTKEM

Dobře hospodařily v loňském roce 
také fondy městské části: bezpečnostní, 
sociální a zaměstnanecký. Ani v jednom 
z nich nebyly překročeny plánované ná-
klady, přičemž zůstatky z těchto fondů 
poslouží pro jejich letošní hospodaření.

„Od začátku tohoto volebního obdo-
bí, kdy v Praze 1 vládne nová koalice 
s nejsilnější stranou TOP 09, je mantrou 
každého rozpočtu zdravé hospodaření 
a nezadlužování,“ uvedl místostarosta 
Prahy 1 Jan Krejčí, který odpovídá za 
oblast fi nancí.

Se závěrečný účtem MČ Praha 1 
a účetním výsledkem hospodaření eko-
nomické činnosti za rok 2012 vyjádřili 

Přebytkem ve výši 94 224 tis. Kč skončilo hospodaření Prahy 1 v roce 2012. Pokračuje tak 
kvalitní správa fi nancí v Praze 1 pod současným vedením.

souhlas 18. června zastupitelé první 
městské části. Zároveň vzali na vědo-
mí několik účetních skutečností:

• že 88 593 tis. Kč z výsledku hospoda-
ření roku 2012 v hlavní činnosti bylo již 
zapojeno do rozpočtu roku 2013 spolu 
s přesunem příslušných akcí,
• že 300 000 tis. Kč z výsledku hospoda-
ření roku 2012 v ekonomické činnosti 
bylo zapojeno do rozpočtu roku 2013 
položkou 4131 (převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti),

a také schválili:
• že 5 631 tis. Kč z výsledku hospodaření 

roku 2012 v hlavní činnosti bude zapo-
jeno do rozpočtu roku 2013 položkou 
rezerva bez určení (nepředvídané 
výdaje),
• že 105 528 tis. Kč z výsledku hospoda-
ření roku 2012 v ekonomické činnosti 
nahradí v rozpočtu roku 2013 již 
zapojené fi nanční prostředky z výsledků 
hospodaření let minulých.

„Chápu, že pro leckoho může jít o nud-
ná čísla, ale díky zdravému hospodaření 
můžeme na radnici předložit svým 
voličům účty bez obav, že by nás někdo 
mohl obvinit z rozhazování svěřených 
peněz,“ dodal místostarosta Krejčí.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)
karolina.polverini@praha1.cz

školy a školství (rozvoj hřišť)

/  Č E R V E N E C – S R P E N   2 0 1 3 W W W. P R A H A 1 . C Z14

ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

DĚTI NAŠICH KRAJANŮ 
U NÁS STRÁVILY KRÁSNÝ POBYT
Od 14. do 25. června pobývaly 
v České republice děti českých kra-
janů z obce Novgorodkivka (dříve 
Čechohrad) na jihovýchodě Ukraji-
ny. Během svého pobytu poznávaly 
krásy přírody, historie i moderní 
architektury země svých předků, 
ale navštívily také třeba všemi 
dětmi oblíbený aquapark.

O to, že se vše vydařilo a děti se mohly 
vrátit domů s nezapomenutelnými zážitky, 
se zasloužilo pár dobrých lidí: jejich bývalý 
učitel češtiny Martin Horn, který pro ně celý 
výlet zorganizoval, Karolina Polverini, radní 
Prahy 1 pro oblast školství, jež jim zajistila 
ubytování v Praze v Tyršově domě a v bu-
dově školy v přírodě v Janově nad Nisou 
i obědy ve školní jídelně na Uhelném trhu, 
a také vedení a personál restaurace Kotleta, 
na jejíž večeře a víkendové obědy děti určitě 
vzpomínají dodnes. Ti všichni, ale i další lidé 
poskytli svoji pomoc bezplatně a ochotně.

Zážitků měly skromné děti dost a dost 
a poznaly při nich zajímavá místa Jablonec-
ka, Liberecka, Prahy i jejího okolí. Navštívily 
muzea a zoologickou zahradu, obdivovaly 
Tančící dům, Ještěd, svezly se na bobové 

dráze v Janově, prošly se po světo-
známém Karlově mostě, vystoupaly 
na Vítkov a zajely i na Karlštejn. Bylo 
toho zkrátka hodně a při návštěvě naší 
radnice byly děti plné dojmů. „Myslím, 
že si vše pořádně uvědomí, až budou 
doma ukazovat fotografi e,“ prohlá-
sil s úsměvem jejich bývalý češtinář 
Martin Horn.

České děti z Ukrajiny zdravíme, 
stejně jako jejich rodiče a členy tamější 

České kulturně-osvětové společnos-
ti Čechohrad.

O POMNÍČKY A PAMĚTNÍ DESKY 
SE STARAJÍ TI NEJMENŠÍ

Organizace Českého svazu bojov-
níků za svobodu z Prahy 1 požádala 
radní Karolinu Polverini a naše 
základní školy o pomoc při údrž-
bě pomníčků a pamětních desek 
upomínajících zejména na hrdinství 
bojovníků za druhé světové války 
a oběti holocaustu. A nejenže školy 
tuto milou povinnost rády přijaly, ale 
okamžitě se pustily do práce. A pří-
kladem jdou ti nejmenší, jak dokazu-
jí děti ze ZŠ nám. Curieových, jejíž 
žáci z prvních až třetích ročníků už 
v květnu se svými vychovatelkami 
a učitelkami navštívili několik míst 
v okolí školy. Nadšeně se do péče 
zapojili ale i žáci ze ZŠ Malostranská, 
Vodičkova a Uhelný trh.

Pamětní místa očistili, ozdobili 
a přitom vyslechli povídání o době, 
která je naštěstí už hodně daleko, 
ale kterou je třeba stále připomínat, 
abychom uctili památku jejích hrdi-
nů a nepřipustili už její opakování.

Milí občané, děti z mateřských 
a základních škol Prahy 1 vám 
přejí hezké léto.

Ukrajinské děti si domů odvezly spoustu zážitků.

Přirozenou formou se se-
znamují žáci základních škol 
v Praze 1 s historií. Pomáhají 
totiž při údržbě a kontrole 
stavu památníků a pamětních 
desek na území první městské 
části. Například u památeč-
ní desky věnované Arnoštu 
Lustigovi v Široké ulici a u čty-
řech památečních kostek při-
pomínajících oběti holokaustu 
v ulici Elišky Krásnohorské 
se děti dozvídají konkrétní pří-
běhy lidí, které nacisté nechali 
odvézt do koncentračních 
táborů.

UČÍ SE HISTORII POUTAVĚ
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JUDr. IVAN SOLIL (ČSSD)
ivan.solil@praha1.cz, bezpečnost a prevence kriminality, veřejný 

pořádek a kontrola, civilní obrana a ochrana obyvatelstva BEZPEČNOST
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„Chytili sprayera, sprayera frayera“. 
Těmito slovy začíná jedna písnička z po-
čátku 90. Let. O tom, že sprejerství není 
žádná frajeřina, nýbrž bohapusté ničení 
a vandalství, vypovídá stav několika ulic 
v Praze 1. Ty spíše než ulice památkové 
rezervace připomínají „streety“ nechval-
ně známého Bronxu.

V květnovém čísle měsíčníku Pra-
ha 1 jsme vás v článku „Tajemná zákoutí 
ulic nejsou jen romantika“ informovali 
o problematice sprejerů řádících v uli-
cích Prahy 1. Součástí článku byla také 
výzva a apel na občany Prahy 1, aby 
nerezignovali, a pokud sprejera uvidí, 
aby jej neprodleně nahlásili jedné ze 
složek policie.

Přesně to se stalo dne 8. června 2013 
kolem půl druhé ráno. Operační stře-
disko Městské policie Praha 1 přijalo 
oznámení, že v ulici Štupartská došlo 
k posprejování zdi tamního domu. Po 
bleskovém příjezdu na místo hlídku 
kontaktoval dotyčný oznamovatel 
a udal přesný popis osoby, která se 
měla zmíněného vandalismu dopustit.

Díky příkladné spolupráci byl tento 
výtečník po krátké chvíli přivolanou 
hlídkou vypátrán a samozřejmě také 
zajištěn. Jednalo se o mladého dvace-
tiletého muže. Těžko uvěřitelná je sku-
tečnost, že muž měl trvalé bydliště na 
Praze 1, a ničil tak prostředí, ve kterém 

VÝZVA RADNICE PRAHY 1 BYLA VYSLYŠENA, 
OBČAN PRAHY 1 SE PODÍLEL NA DOPADENÍ SPREJERA

žije. Ve svých očích ho však asi zkrášlo-
val. Pachatel své jednání pod tíhou 
důkazů nijak nepopíral a dobrovolně 
ukázal a následně vydal strážníkům 
láhev s barvou ve formě spreje. Tu měl 
umístěnou ve svém batohu.

Strážníci na místo trestného činu 
přivolali kolegy z Policie ČR. Ti místo 
po příjezdu zajistili a pořídili fotodoku-
mentaci. Pachatel byl následně předán 
dozorčí službě Policie ČR v Benediktské 
ulici vč. zajištěného spreje. Muž byl 
obviněn z trestného činu poškozování 
cizí věci a v případě prokázání vinu mu 
hrozí až 12 měsíců odnětí svobody.

„Tento případ jednoznačně dokládá, 
že pozorní obyvatelé, kterým není lho-
stejné dění kolem nich, jsou pro policii 
i pro Městskou část Praha 1 významnou 
pomocí, bez které se boj se sprejery vy-
hrává jen velmi těžko. Chápu, že jedna 
vlaštovka jaro nedělá, ale škoda každé 
zmařené příležitosti na dopadení těchto 
výrostků, kteří si říkají umělci “ – podotkl 
Ivan Solil.F
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)
pavol.skrak@praha1.cz

kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy
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KULTURA

LETNÍ TANEČNÍ 
ODPOLEDNE
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

Starší občané 
se opět mohou 
těšit na letní 
nedělní taneční 
odpoledne, 
tentokráte na 
Botelu Alba-
tros, které pro 
ně organizuje 
Městská část 
Praha 1.

Výborná ka-
pela DD Combo 
Oldřicha Doleža-
la, pestrý program, setkání s Richardem 
Adamem, Jiřím Halekalem, ale také 
různé zajímavé soutěže, to vše od první 
červencové neděle až do srpna.

„Kdo má rád příjemně strávené od-
poledne, hudbu a tanec, přijde si určitě 
na své a je srdečně zván,“ řekl radní 
Prahy 1 pro kulturu Ing. Pavol Škrak. Ta-
neční odpoledne se konají každou neděli 
od 14 hodin na Botelu Albatros, Nábřeží 
Ludvíka Svobody, 110 00 Praha 1.

Na návštěvníky čekají populární 
melodie pro dříve narozené i ty mladší. 
A co se tance týče, není třeba se bát 
mimořádných nároků na taneční umění: 
jak jsme se sami přesvědčili, některé 
taneční páry sice v sobě nezapřely dlou-
holetou zkušenost, u jiných ale naopak 
bylo vidět, že až tak často netančí.

LÉTO VE ZNAMENÍ DIVADELNÍCH HER
WILLIAMA SHAKESPEARA NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Nenechte si ujít nejstarší a největší 
přehlídku divadelních her Williama 
Shakespeara pod širým nebem - Letní 
shakespearovské slavnosti. Letošní 
premiérovou hrou je Sen noci svatoján-
ské, k vidění budou i další významná 
díla: Richard III, Zkrocení zlé ženy, Veselé 
paničky windsorské, Dvaja páni z Verony 
a Marná lásky snaha. 

V Praze si mohou diváci vychutnat hry 
alžbětinského dramatika v Nejvyšším 
purkrabství Pražského hradu a Lich-
tenštejnském paláci na Malostranském 
náměstí.

Velkou pozornost poutá bezesporu 
letošní premiéra Snu noci svatojánské 
v hlavních rolích s Hanou Vagnerovou, 
Davidem Prachařem, Vandou Hybne-
rovou, Martinem Písaříkem a dalšími, 
v režijním ztvárnění mladou progresivní 
dvojicí SKUTR. Další hry Letních shake-
spearovských slavností, jejichž generál-
ním partnerem je již po 14 let skupina 
PPF, jsou: Dvaja páni z Verony ve dvoj-
jazyčné verzi s Lukášem Vaculíkem, Zu-
zanou Norisovou a Ondřejem Kovaľem, 
Richard III. v hlavní roli s Jiřím Langmaje-
rem a Klárou Issovou, Zkrocení zlé ženy 
s Táňou Wilhelmovou/Janou Strykovou, 
Vojtou Dykem a Romanem Zachem, 
Veselé paničky windsorské v režii Jiřího 
Menzla se Simonou Stašovou a Bolkem 
Polívkou, Marná lásky snaha v podání 
ostravských herců s Kateřinou Janečko-
vou, Michalem Kavalčíkem a dalšími.

Letní shakespearovské slavnosti potr-
vají do 7. září. 

Více informací naleznete na www.
shakespeare.cz, vstupenky zakoupíte 
prostřednictvím předprodejní sítě 
Ticketportal. Generálním partnerem 
Letních shakespearovských slavností je 
skupina PPF.

PLAVÁNÍ S MČ PRAHA 1
MÁ SVÉ STÁLÉ PŘÍZNIVCE A ÚČASTNÍKY

V sobotu 8. června se v bazénu Tyršova 
domu opět plavalo s MČ Praha 1 o Pohár 
starosty MČ Praha 1. Ani ničivé povod-
ně, ani krásné letní počasí neodradily 
milovníky plavání od účasti na této již 
tradiční sportovní akci, která si našla 
věrné příznivce.

Například Jaroslav Šonka již přebíral 
pohár vítěze ve své kategorii počtvrté. 
Absolutorium zaslouží trojnásobná ví-
tězka speciální kategorie Marie Brdlíková 
(92 let), která na 50 m dosáhla výbor-
ný čas 2:26,4. Velmi úspěšně závodila 
i rodina Raiterových. Nejmladší Ida 
zvítězila na 25 m časem 1:10,7, starší Ema 

ve vynikajícím čase 0:23,7 a maminka 
Jana kralovala na 100 m časem 2:25,8. 
Jen táta Tomáš nedosáhl na zlato, ale 

bronzová příčka je příslibem do budouc-
na. Z vítězů ještě připomeňme Hynka 
Hartla, který má Pohár starosty na Úřadě 
MČ Praha 1 připraven k vyzvednutí. Dále 
zvítězili ve svých kategoriích Marc Diop, 
Joseph Ramauger (FRA) ve vynikajícím 
čase 1:08,8, Kateřina Ivaščenková, skvělá 
Anna Marie Kolářová časem 2:17,3 (jinak 
dcera a trenérka paní Brdlíkové) a s nej-
lepším časem dne Petr Kačica – 1:06,5.

Podstatné je, že všichni si to užili 
v pohodové náladě, něco udělali pro 
své zdraví a již se těší na další, již osmé, 
plavání organizované MČ Praha 1 o Po-
hár starosty.
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SOUTĚŽ O DVĚ VSTUPENKY
Kde se letos hrají v Praze předsta-
vení v rámci Letních shakespearov-
ských slavností? 

a) V Nejvyšším purkrabství Pražského 
hradu a Lichtenštejnském paláci na 
Malostranském náměstí 13
b) Národním divadle a Nejvyšším 
purkrabství Pražského hradu
c) Stavovském a Národním divadle

Jak se jmenuje letošní premiérová 
hra Letních shakespearovských 
slavností? 
a) Richard III.
b) Prodaná nevěsta
c) Sen noci svatojánské

Odpovědi hledejte na 
www.shakespeare.cz.

Vaše odpovědi zasílejte do 
14. 7. 2013 na adresu: 
martina.pechova@praha1.cz.



TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)
jiri.vesely@praha1.cz

doprava DOPRAVA
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INZERCE

www.facebook.com/praha1cz

je ta nejlepší adresa!

Sledujte dìní
v Praze 1 na nejpopulárnìjší sociální síti!

Pøipojte se s k tìm, kteøí vìdí, že

OSM MINUS TŘI JE PĚT.
OD KONCE ČERVNA!
Nečekané rozuzlení má dlouhodobá snaha Prahy 1 o přímé tramvajové propo-
jení náměstí Republiky s Malou Stranou a Hradčany. Po peripetii s linkou číslo 8 
toto spojení od 29. června zajišťuje linka číslo 5!

„Městská část Praha 1 
v minulosti usilovala o přímé 
tramvajové propojení mezi 
Novým Městem a Malou 
Stranou. Podařilo se zajistit, 
že tramvajová linka číslo 8 
začala jezdit nově v trase, 
která propojila náměstí 
Republiky se zastávkami 
Revoluční, Malostranská 
a Hradčanská (na trase 
metra A). V rámci změn, ke 
kterým došlo v souvislos-
ti s celkovými korekcemi 
v celé městské tramvajové 
dopravě, ale  tuto trasu od 
29. června obsluhuje nově 
tramvajová linka číslo 5,“ vy-
světlil Jiří Veselý, radní Prahy 1 
pro oblast dopravy.

Městská část Praha 1 se 
o přímé propojení zmíněných 
lokalit pokoušela řadu mě-

síců. Počátky těchto snah se 
datují do minulého volebního 
období. Nicméně teprve až 
radnímu Veselému se poda-
řilo s regionálním organizá-
torem Pražské integrované 
dopravy – společností ROPID 
– dosáhnout kýženého efektu.

Nejprve dočasné přímé 
spojení zajišťovala linka číslo 8 
v rámci výluky, kdy v souvis-
losti s výstavbou tunelu Blan-
ka probíhaly stavební práce 
v ulici Milady Horákové.

Defi nitivní přímé spojení 
prostřednictvím linky číslo 8 
se Praze 1 povedlo prosadit 
právě před rokem. Aktuální 
změna je snad poslední. „Vá-
žení spoluobčané, z náměstí 
Republiky na Hradčanskou 
a zpět prosím nově pětkou!“ 
rekapituluje Veselý.

5!
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Přímé spojení centra a Malé Strany zajišťuje linka číslo 5. 

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

POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI NECHAT 
ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ E -MAILOVÉ SCHRÁNKY 

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.

CHCETE MĚSÍČNÍK ZASÍLAT E -MAILEM?
NAPIŠTE NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 / ČÍSLO 1 – LEDEN 2013 / ROČNÍK XXII / WWW.PRAHA1.CZ
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NÁZORY
OPOZICE
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DOBROVOLNÍ HASIČI SI PODPORU ZASLOUŽÍ

Jako prozřetelné a chvályhodné lze z pohledu právě skončivší povodně hodnotit rozhodnutí zastupitelstva 
Prahy 1, které před zhruba dvěma lety schválilo zřízení Jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 1.
 
Stejně jako v roce 2002 se i letos ukázalo, že v okamžiku vypuknutí povodně nastává obrovsky stresová situace 
pro všechny zúčastněné - jak pro povodní postižené, tak pro záchranáře. V tomto okamžiku se zapojují všech-
ny složky integrovaného systému a snaží se zachránit, co se dá. V okamžiku, kdy opadne největší nebezpe-
čí, a to se v plné nahotě ukázalo před několika málo dny, profesionální záchranáři odjíždějí a obyvatelé 
Prahy 1 zůstávají „sami“.
Oporou jsou jim v takových chvílích právě dobrovolní hasiči. Ti nejdříve odborně a velmi rychle stavěli 
protipovodňové zábrany - jsou k tomu vyškoleni a mají tuto činnost natrénovánu. Následně plnili pokyny sta-
rosty Prahy 1, například operativně otevírali průchody v protipovodňových zábranách, aby byl zajištěn přístup 
do nechráněného území pro vlastníky v něm ležících domů, čerpali vodu ze zatopených částí domů a pomá-
hali je vyklízet. Nakonec, když voda opadla, v tichosti, ale se stále velkým nasazením a bez jakékoli publicity 
rozebrali protipovodňové zábrany. Je to jejich práce.
A právě při těchto činnostech se ukázaly, i přes intenzivní výcvik a snahu o maximální součinnost složek inte-
grovaného systému značné rezervy, z nichž je třeba vyvodit poučení, aby se tyto hrozby naplno neprojevily 
při příštím ohrožení povodní, která může Prahu zasáhnout s mnohem větší intenzitou. Hasiči museli rozebírat 
dláždění, prořezávat plata restauračních zahrádek, rozbíjet beton, kde neměl být, přiřezávat části zábran, aby 
šly sestavit, opatřit si písek do protipovodňových pytlů z dětského hřiště, to vše v čase, kdy se měli naplno 
věnovat bezproblémové a rychlé výstavbě.
Proto bude ODS Praha 1 důsledně prosazovat výrazné zlepšení organizační i materiální připravenosti 
Prahy 1 na příští povodeň. Krizový štáb musí mít pod kontrolou přesnou organizaci ochranných opatření 
a naši dobrovolní hasiči takové vybavení, aby jejich zásah mohl přijít s maximální profesionalitou.
 

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1
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PRODÁ PRAHA 1 DŮM RITTIGOVI?

Radnice TOP 09 a ČSSD vyvěsila záměr prodeje ideálních 7/8 domu na Václavském náměstí 39 a adekvátního 
podílu pozemku, k němuž se do 30. 5. přihlásily dva subjekty. Družstvo nájemníků a společnost Pražská správa 
nemovitostí, která nabídla 129 milionů. Jenže – vzhledem k tomu, že menšinový spoluvlastník, společnost 
Václavské náměstí 39 nemá zájem odprodat svůj podíl, jako jediné řešení se podle informací úřadu nabízejí 
dvě varianty postupu za účelem scelení majetku. Společný prodej výhradnímu nabyvateli – Družstvu nájemní-
ků, a to za cenu 350 milionů korun. Nebo prodej id. 7/8 předmětných nemovitostí ze strany MČ Praha 1 právě 
společnosti Václavské náměstí 39, a to za cenu cca 153 milionů korun. „Starostu jsem v červnu interpelovala 
a žádala vysvětlení tak velkých cenových rozdílů, znevýhodňujících současné nájemníky,“ uvedla Klasnová. 
„Upozorňuji, že společnost Václavské náměstí 39 vede k nechvalně skloňovanému lobbistovi Ivo Rittigovi, 
nový hráč Pražská správa nemovitostí mi není známa, nicméně její kontakty do Monaka mne také poněkud 
znejišťují,“ dodala zastupitelka. VV se dlouhodobě snaží prodeji domu i s nájemníky zabránit.

VV Praha 1

IT JAKO TUNEL

Současné vedení tvrdí, že chce napravit kroky minulých vedení Prahy 1, které prostřednictvím nevýhodných 
smluv na IT systémy a služby připravily městskou část o více než sto miliónů korun. Soutěží tedy nyní zakáz-
ku na nový systém, který zavádí TOP 09 také na magistrátu hl. m. Prahy. Radní Prahy 1 ovšem hned k zakázce 
přihodí i 10 miliónů na pronájem hardware, který si přitom městská část pořídila nový v roce 2007. Opravdu 
svérázná úspora.

Filip Pospíšil
Autor je zastupitel zvolený na kandidátce Strany zelených

VV
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SENIOŘI SE UŽ PODRUHÉ 
VYDALI NA LETNÍ TÁBOR
Už druhý ročník letního tábora 
pro seniory uspořádaly v Sobě-
šíně na Sázavě Městská část 
Praha 1 a Středisko sociálních 
služeb. Letos se tábor poprvé 
konal hned ve dvou turnusech: 
zatímco ten první navštívili už 
zkušení táborníci, kteří absolvo-
vali i první ročník, druhý byl určen 
„bažantům“.

„Po úspěchu prvního ročníku nám 
všem bylo jasné, že tu vzniká nová pěkná 
tradice, jež dokazuje, že dobře bavit se 
můžeme v každém věku,“ řekl starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Co měly oba táborové běhy společné-
ho, byly výborná nálada a napětí i velké 
nasazení při hrách a soutěžích. Všichni 
účastníci také hned na začátku tábora 
prošli bránou dětství a zvolili si věk v roz-
mezí od dvanácti do patnácti let. Poté 
si zabalili – ano, čtete dobře – a odletěli 
létajícím balonem, jehož první zastávka 
stála opravdu za to: Las Vegas. To v pří-
padě prvního turnusu. Členové druhého 
turnusu byli vystaveni zdánlivě menšímu 
nebezpečí, když se vydali na cestu kolem 
světa lodí. Dalším rozdílem mezi oběma 
turnusy bylo počasí: první týden slunce 
vytrvale hřálo (či spíš připalovalo), druhý 
týden se obloha spíše vytrvale mračila.

My jsme tábor navštívili během prv-
ního turnusu. S námi pak v kufru auta 
(v chladicím boxu – zpráva pro hygienu:)) 
přijely špekáčky k večernímu táboráku. 
Dorazili jsme, když zrovna naplno běžela 
soutěž, kdy si všichni táborníci vyslechli 
od „hlavase“ Rikiho příběh, o němž pak 
postupně vedli diskusi a hodnotili jedná-
ní jednotlivých postav příběhu. „Pro mě 
je velmi zajímavé a poučné srovnávat, 
jak příběh hodnotili děti a mladí lidé, 
s nimiž také pracuji, a jak lidé, kteří už 
prožili kus života,“ řekl Jaroslav Kráč-
mera, jinak už zmíněný Riki, který měl 
už druhým rokem na starost program 
tábora. Rovněž druhým rokem s ním 
spolupracovala paní Erika, jež zároveň 
plnila funkci zdravotnice.

Druhým rokem také fungovala popu-

lární kavárna, doslova epicentrum tábo-
ra, kde se odpočívalo, hrálo, diskutovalo 
či zpívalo. A také podnik, jehož název 
se měnil podle situace, počasí, stavu tě-
lesné schránky či duše „provozovatelek“ 
– ředitelky Střediska sociálních služeb 
Heleny Čelišové a její spolupracovni-
ce Karolíny Schwarzové. V době naší 
návštěvy se honosil označením „U dvou 
zdechlých koček“.

Vedle her a soutěží čekaly na účastní-
ky pestré a netradiční ranní rozcvičky, 
jež tvořily tai-či, přijímání energie nebo 
třeba mazurka. Večery pak vyplňovaly 
táboráky, koncerty harmonikáře a coun-
try kapely, promítání v bijásku Kinolet 
a stejně jako loni oslava narozenin úplně 
všech zúčastněných bez ohledu na sku-
tečné datum narození. Chybět samozřej-
mě nemohl ani rozlučkový večer.

Využíváme pohostinnosti kavárnic 
a vychutnáváme si jejich kávu, slunce 
připaluje, ale hry musejí pokračovat. Jde 
se na Hanojské věže, jež důkladně prově-
řují kombinační schopnosti soutěžících. 
Auto těchto řádek je sebekriticky rád, že 
může jen přihlížet. A následuje další sou-
těž a hra zároveň, stejně zábavná jako 
všechny ostatní. Všichni se při ní ocitají 
až ve starověku, konkrétně v Mezopotá-
mii, a úkol, který je čeká, je… Jak to jen 
říct? No, zkrátka, musejí vyluštit klínové 
písmo. Nutno dodat, že se do hry všichni 
pouštějí s chutí, vervou a úspěšně.

My se raději pomalu vytrácíme 

a vyrážíme do hlavního města. Klínové 
písmo… Hm…

ZÁŘIJOVÉ VÝLETY
 
16. 9., pondělí, 8.30 – Loreta Kosmono-
sy a sklárna Harrachov

26. 9., čtvrtek, 8.30 – Rožmberk nad Vl-
tavou (hrad) a město České Budějovice

 
Odjezd od hotelu Intercontinental 

v Pařížské ulici čp. 30. Přihlašování 
na výlety: přes podatelnu Úřadu MČ 
Praha 1, Vodičkova 18. Senior/ka se 
prokáže občanským průkazem.

Na tyto zářijové  výlety se přihlašuje 
od čtvrtka 8. srpna 2013

Pro velký zájem o seniorské výlety 
sdělujeme, že se senior může přihlá-
sit pouze na 1 výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, kteří se 
nezúčastnili minimálně 3 posledních 
výletů.

Vždy je možné zavolat Karla Ulma 2 
dny před výletem a zeptat se, zda-li se 
neuvolnilo místo.

V případě již naplnění výletu bude 
sdělen stav. V případě změny bude 
každý zúčastněný řádně a včas infor-
mován telefonicky. Tímto také žádáme 
uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. Odhlašování žádáme 
stejným způsobem.
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TÝDEN VELKÉ VODY UKÁZAL
PŘIPRAVENOST PRAHY 1
Dokončení ze str. 8 a 9

To však důrazně odmítá starosta 
Lomecký: „My v Praze 1 jsme spolupra-
covali s magistrátem naprosto bez pro-
blémů, všechno bezchybně fungovalo. 
A přestože jsem zaznamenal kritiku na 
osobu pověřeného primátora Hudečka, 
vím, že existuje i řada lidí, kteří jeho 
práci při povodních považují za velmi 
kvalitní. Řadím se mezi ně, protože díky 
svému technickému vzdělání a dlouho-
dobé manažerské praxi umím poznat, 
že to pan Hudeček zvládl opravdu 
výborně.“

Podle názoru starosty je přitom 
důležité zdůraznit ještě jednu věc: 
politik je v podobných situacích vždy 
„mediální třešnička na dortu“. „Princip 
spuštění a následného fungování toho 
ohromného soukolí, jímž protipovodňo-
vá opatření bezpochyby jsou, spočívá 
v úřednících – lidech, kteří jsou doko-
nale proškoleni v krizovém řízení. Ti pak 
tvoří páteř všech opatření. Primátor 
nebo starosta má být rozhodný, musí 
inspirovat ostatní. Není to však on, kdo 
reguluje vodní tok či uzavírá metro. 
Bezpochyby ale nese odpovědnost za 
výsledek, a pokud zklame, nemá na 
svém místě co dělat, protože dobrý 
politik by měl být především dobrým 
manažerem,“ vysvětluje Lomecký.

NABÍDLI POMOC
Dny mezi 1. a 10. červnem sice prově-

řily připravenost všech složek doslova 
„na dřeň“, ale zároveň byly příležitostí 
k prokázání opravdového přátel-
ství. Účast Praze 1 vyjádřila a pomoc 
nabídla starostka města Jeseník Marie 
Fomiczewová. S Jeseníkem má Měst-
ská část Praha 1 dlouhodobě dobré 
vztahy. V roce 1997 Praha 1 pomohla 
fi nančně při povodních právě městům 
na Jesenicku.

Podobnou nabídku adresovalo do 
první městské části partnerské město 
z Itálie Trento, v čele se starostou Ales-
sandrem Andrettem. Partnerství s Tren-
tem trvá již 10 let; i v tomto případě 
nabídka pomoci ukázala, že přátelství 
se neodehrává jen na papíře nebo ve 
slunečných dnech.

„Naštěstí jsem se nedostali do situace, 

kdy bychom museli nabídku našich 
partnerů využít. I tak si ale jejich nabíd-
ky obrovsky vážíme,“ shrnuje za celé 
vedení Prahy 1 starosta Lomecký.

Poslední tečkou za červnovou povod-
ní v Praze 1 byl charitativní Koncert za 
zábranami, který se uskutečnil 26. červ-
na v paláci Žofín a jehož výtěžek puto-
val na pomoc postiženým povodněmi.

Koncert za symbolickými proti-
povodňovými zábranami připravila 
agentura NKL Žofín s. r. o. ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 1. Záštitu nad 

ním osobně převzal starosta. „Hned 
po opadnutí velké vody jsme s kolegy 
na radnici přemýšleli, jak pomoci těm, 
kteří nebyli z objektivních důvodů na 
povodeň tak dobře připraveni jako 
Praha 1 a jimž záplavy vážně uškodily. 
Shodou okolností podobný nápad měl 
provozovatel paláce Žofín – tedy jed-
noho z významných center kulturního 
a společenského života v naší městské 
části. Pak už byl jen krůček k zorga-
nizování tohoto koncertu,“ dodává 
Lomecký.

Na mnoha místech platila dopravní omezení. 
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TŘI OTÁZKY PRO STAROSTU OLDŘICHA LOMECKÉHO:
Vyskytly se v krizovém řízení v Praze 1 během povodní nějaké problémy?
Žádné drama se nekonalo. Naším úkolem bylo ochránit v nejvyšší možné 
míře území Prahy 1, což se podařilo. Ano, vyskytly se některé nuance, jako že 
třeba nějaké šrouby byly rezavé nebo že někde něco malinko organizačně 
zakolísalo, ale v rámci ohromného nasazení všech složek a lidí šlo o přiro-
zené chybičky, které nebyly systémové a nemohly celkový výsledek nijak 
ohrozit.
Velký dík patří skvěle fungujícímu sboru dobrovolných hasičů. S jejich po-
mocí se dařilo všem potížím předcházet.

Odnesl jste si z hektické povodňové doby nějaký silný osobní zážitek?
Odnesl – a ne zrovna příjemný. Málem se o mě pokusila mrtvice, když jsem 
na místě, kde hasiči stavěli mobilní zábrany, uviděl rikšu, který právě přivezl 
zahraniční turisty. Přiznám se, že jsem nebyl dalek toho, abych ho osobně 
chytil za límec a i s tím jeho vozítkem jej vyhodil pryč.
Podobně jsem naprosto nechápal chování některých turistů, na které si stě-
žovali hasiči: našlo se několik zahraničních návštěvníků, které nenapadlo nic 
lepšího, než si zkusit vzít jako suvenýr matici z mobilní hráze.

Co jste dělal při povodních v roce 2002?
Tehdy jsem jako místostarosta Sokola zajišťoval protipovodňovou ochranu 
Tyršova domu a Michnova paláce.

Před povodní chránily nejen zábrany, ale i pytle s pískem. 
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SPORŤÁČEK SLAVÍ TŘI ROKY!

Cílem festivalu Sporťáček je přivést co 
nejvíce dětí ke sportu a vytvořit takový 
prostor, na kterém se setkají sportovní 
kluby, odborníci, známí sportovci, děti 
a jejich rodiče. Díky tomuto prostoro-
vému konceptu Sporťáček pomáhá 
klubům s jejich náborovou strategií.

Dětem se na jednom místě představí 
jednotlivé sporty tak, aby se mohly 
nejen podívat, ale také sporty v maxi-
mální možné míře vyzkoušet, a rodiče 
mohli poznat klubové prostředí a lidi, 
kterým své dítě svěří. Rodiče na Spor-
ťáčkovi získají cenné informace o všem, 
co ke sportování patří. Chybět nebude 
ani sportovní lékař, fyzioterapeut či 
sportovní psycholog.

Dětem se tak otevře sportovní svět, na 
kterém se setkají s klasickými sportov-
ními disciplínami, kterými jsou fotbal, 
tenis, hokej, aerobik, basketbal, plavání, 
gymnastika, atletika, volejbal a jiné, ale 
i s méně známými sporty, mezi které 
lze zařadit například kriket, požární 
sport, kin -ball, cheerleading, potápění, 
jachting, řecko -římský zápas, freestyle 
frisbee, kendó a mnohé jiné. Cílem 
akce je seznámit děti se všemi sporty, 
které existují. Všichni návštěvníci se 
mohou těšit na rozhovory s významný-

Již třetí ročník největšího náborového sportovního festivalu pro děti do 15 let – Spor-
ťáček – se uskuteční 7. září 2013 od 10 hodin ve sportovním areálu HAMR v Braníku.

mi sportovními osobnostmi, exhibiční 
vystoupení, autogramiády a další. Děti 
do 15 let mají vstupné zdarma. Cena 
vstupenky pro dospělé je na místě 
150 Kč a v předprodeji 100 Kč. Návštěv-
níci si mohou zakoupit i VIP vstupenky, 

které obsahují celodenní občerstvení 
zdarma, možnost setkání se známými 
osobnostmi, především z oblasti sportu. 
Cena této vstupenky je 1200 Kč.

Více informací o sportovním festivalu 
Sporťáček naleznete na www.sportacek.cz.

VYŠLA KNIHA PRAHA 1 KŘÍŽEM KRÁŽEM
Nakladatelství MILPO MEDIA s.r.o. vyda-

lo publikaci Praha 1 křížem krážem autorů 
Pavla Augusty a Antonína Ederera. Je 
poslední v řadě pragensií s vše vypovídají-
cím názvem… křížem krážem a tuto edici 
jako její 55. svazek slavnostně završuje. 
Zcela volně navazuje na úspěšné a již 
vyprodané tituly týkající se ulic a náměstí 
Hradčan, Malé Strany a Starého i Nového 
Města pražského, vydané nakladatelstvím 
v průběhu uplynulých čtrnácti let. Jsou 
v ní však zařazeny zcela nové kapitoly 
a obrazová dokumentace. Čtenáři se 
dozvědí nejen základní informace z dějin 
území Prahy 1, ale seznámí se také se 
zdejšími výstavnými paláci, sochami, 
s portály domů, slunečními hodinami, 
domovními znameními, ale například 
i s dochovanými patníky. S knihou v ruce 
mohou navštívit půvabné zahrady a mno-
há zákoutí či pasáže, průchody, významné 

budovy i vltavské ostrovy. Nejobsáhlejší kapitola 
je věnována chrámům, kostelům a kaplím a jsou 
v ní zahrnuty informace, které v takto ucelené 
podobě knižně doposud nevyšly. Oba reno-
movaní publicisté připravili knihu netradičních 
procházek po nejrůznějších skvostech a zajíma-
vostech srdce naší matky měst – Prahy, knihu ne-
obvyklého putování po proslulých fenoménech, 
ale také plnou nových pohledů na místa, která 
leckdy míjíme bez povšimnutí. Tato obsáhlá 
publikace, poutavě a čtivě napsaná, může být 
výjimečným dárkem pro všechny, kteří mají 
Prahu 1 rádi a oblíbili si ji pro její zvláštní kouzlo. 
Kniha formátu A4 je vázaná, barevná, na křído-
vém papíře, má 224 stran a přes 600 ilustrací. 
Doporučená cena je 391 Kč. Prodává se v Paláci 
knih Neoluxor, v knihkupectvích Academie, 
Kanzelsberger, Daniel na Národní třídě a dalších 
prodejnách dobrých knih, lze ji také objednat na 
emailové adrese: milpo@milpo.cz nebo prostřed-
nictvím www.milpo.cz.

Sportovní festival nabídne mnoho možností sportovního vyžití. 
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STAŇTE SE SPOLUAUTORY
BEZSTAROSTNÉ JÍZDY

Český rozhlas Regina vedle 
prvotřídních dopravních informací 
přináší denně vyvážený mix hud-
by, zábavy a metropolitních zpráv 
s důrazem na informační potřeby 
každodenního života v Praze. 
Český rozhlas Regina však Pražany 
těší nejen vysíláním.

20. června startuje již jedenác-
tý ročník Karlínského filmového 
léta, tradiční přehlídka nejlepších 
a nejzajímavějších filmů, které 
aktuálně nabízí distribuce v ČR.

Až do 8. září můžete tedy navští-
vit letní kino Regina v krásném 
parkovém areálu Českého rozhla-
su Regina, Hybešova 10, Praha 8. 
V červnu a červenci začínají před-
stavení ve 21.30, v srpnu vždy ve 
20.30 a v září již od 20.00. Vstupné 
je symbolické – pouze 50 Kč a tak 
se určitě vyplatí přijít s předstihem 
a vybrat si co nejlepší místo.

Aktuální program najdete na 
stránkách regina.rozhlas.cz nebo 
facebook.com/radio.regina.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: POŠLETE PŘIHLÁŠKU! 
K významné změně došlo při organizaci jedné z nejhezčích akcí, kterou společně s vámi opakovaně prožíváme 
– vítání občánků. Přijetím zákona o základních registrech nemá radnice možnost aktivně oslovovat rodiče nově 
narozených dětí a zvát je k účasti na tomto slavnostním aktu. Nelze již totiž nahlížet do databáze, v níž bylo možné 
nalézt datum narození a adresu trvalého bydliště miminka. 

Řešením je, že rodiče nově narozených dětí budou sami zasílat na radnici přihlášky k účasti při vítání občánků! 

Pokud chcete svou ratolest slavnostně uvést mezi občany naší městské části, zašlete nám jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště, popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště, 
a to buď elektronicky na radka.jirikova@praha1.cz nebo písemně na Odbor Kancelář starosty, oddělení kultury, 
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové.

Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků“. 

Každý odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného termínu konání vítání občánků a dalších 
podrobností ohledně tohoto slavnostního aktu. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA KNIHOVNU
Vážený pane starosto Lomecký,

dovolte, abych Vám co nejsrdeč-
něji touto cestou jménem Národní 
knihovny České republiky poděko-
val za vynikající spolupráci v obdo-
bí povodní, které ohrožovaly Prahu 
od 2. 6. do 10. 6. 2013. Koordinace 
mezi krizovým štábem Městské 
části Praha 1 a krizovým štábem 
Národní knihovny byla vskutku bez-
chybná. Váš úřad se v této nelehké 
době stal Národní knihovně opo-
rou, bez které by bylo těžké zajistit 
ochranu národní kulturní památce, 
historickému skvostu – Klementinu. 
Díky patří krizovému štábu, ale také 
všem, kteří se podíleli na zajištění 
koordinace a ochrany Městské části 
Praha 1. 

S upřímným díkem 
Tomáš Böhm

generální ředitel NK ČR F
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PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – ČERVENEC 2013
Praha 1, Malostranské nám. 21,
Tel: 257 409 123,
E -mail: info@malostranska -beseda.cz
www.malostranska -beseda.cz

Předprodej vstupenek:
Ticketstream – www.ticketstream.cz

Rezervace vstupenek:
E -mail: pokladna@malostranska–beseda.cz
Tel: 257 409 123

Otevřeno: 19–02.30 hod.

8. po. Chaotic + host
9. út. Vladimír Mišík & ČDG – zač. 21
10. st. Robert Křesťan & Druhá tráva + Tony Trischka (US) – zač. 21
11. čt. Krausberry – zač. 21
12. pá. Krausberry – zač. 21
13. so. zavřeno
14. ne. zavřeno
15. po. Dřevěný pytlí v jutových uhlích + Abigail Ybarra – zač. 21
16. út. Bílá nemoc – zač. 21
17. st. Buzerant (Petr Čtvrtníček & Leoš Noha) – zač. 21
18. čt. Petr Kalandra Memory Band & Oskar Petr – zač. 21
19. pá. Barování se Sandrou Novákovou – zač. 21
20. so. zavřeno
21. ne. zavřeno
22. po. Schodiště + Špuntkvaně – zač. 21
23. út. 5P Luboše Pospíšila – zač. 21
24. st. My3.AVI + Bezefšeho + Disneyband – zač. 21
25. čt. Kurtizány z 25. Avenue – zač. 21
26. pá. Zuby nehty – zač. 21
27. so. zavřeno
28. ne. zavřeno
29. po. Originální pražský synkopický orchestr – zač. 21
30. út. Joker's Face / hosté: M. Skořepa a O. Lešák – zač. 21
31. st. Kujooni – zač. 21
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ
VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ V DRUHÉM POLOLETÍ 2013
Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK jsou přistaveny v odpoledních 
hodinách na dobu 4 hodin (14.00-
18.00 hod.). Po celou dobu přistavení 
je přítomna obsluha, která koordinuje 
ukládání odpadů, aby byla maximálně 
využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha 
dále zajišťuje, aby případně odevzdané 
využitelné odpady bylo možné předat 
k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským 
částem je přiděluje hl. m. Praha podle 
počtu obyvatel. Službu VOK organizuje 
a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, 

Stanoviště kontejnerů červenec srpen září říjen listopad prosinec

Besední č. 2 – roh parčíku
16. 7. 9. 8. 13. 9. 8. 10. 8. 11. 6. 12.

úterý pátek pátek pátek pátek pátek

Hellichova ul.
19. 7. 13. 8. 17. 9. 11. 10. 12. 11. 10. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Cihelná č. 2
23. 7. 16. 8. 20. 9. 15. 10. 15. 11. 13. 12.

úterý pátek pátek úterý pátek pátek

Horní Malostranské náměstí
12. 7. 6. 8. 10. 9. 4. 10. 5. 11. 3. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Pohořelec – horní parkoviště
16. 7. 9. 8. 13. 9. 8. 10. 8. 11. 6. 12.

úterý pátek pátek pátek pátek pátek

Ostrovní ulice – u ZŠ naproti č. 12
19. 7. 13. 8. 17. 9. 11. 10. 12. 11. 10. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Jeruzalémská – za kostelem sv. Jindřicha
19. 7. 13. 8. 17. 9. 11. 10. 12. 11. 10. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Štěpánská x Řeznická
23. 7. 16. 8. 20. 9. 15. 10. 15. 11. 13. 12.

úterý pátek pátek úterý pátek pátek

U Dobřenských – před křiž. s Betlémskou
26. 7. 20. 8. 24. 9. 18. 10. 19. 11. 17. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Široká – naproti FF UK
16. 7. 9. 8. 13. 9. 8. 10. 8. 11. 6. 12.

úterý pátek pátek pátek pátek pátek

Haštalská č. 2
12. 7. 6. 8. 10. 9. 4. 10. 5. 11. 3. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Masná x Malá Štupartská
26. 7. 20. 8. 24. 9. 18. 10. 19. 11. 17. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Dlouhá č. 46
26. 7. 20. 8. 24. 9. 18. 10. 19. 11. 17. 12.

pátek úterý úterý pátek úterý úterý

Petrské nám. x Lodecká
23. 7. 16. 8. 20. 9. 15. 10. 15. 11. 13. 12.

úterý pátek pátek úterý pátek pátek

které rozhodlo také o změně podmínek 
přistavení. VOK přistavuje svozová spo-
lečnost Pražské služby a.s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou.

CO LZE ODLOŽIT DO VOK
Do VOK je možné odložit starý náby-

tek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové předměty.

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK
Do VOK nelze odkládat živnostenský 

odpad, jiný odpad než objemný, jako je 
např. směsný komunální odpad, který 
lze vhodit do běžné sběrné nádoby, 
nebezpečný odpad (např. – autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové 
oleje a obaly od nich), bioodpad, staveb-
ní odpad, dále pak pneumatiky, elekt-
rospotřebiče, televizory a pc monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma 
odložit v některém z 16 sběrných 
dvorů hl. m. Prahy.
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BEZPEČNOSTNÍ KOMISE 
JE POLICISTŮM OPOROU V JEJICH PRÁCI 

Na velmi dobré úrovni funguje spolu-
práce v oblasti bezpečnosti a veřejného 
pořádku v Praze 1 mezi Policií ČR a radni-
cí první městské části. Díky tomu se daří 
potírat kriminalitu v centru města. 

„Jsem v trvalém kontaktu se starostou 
Prahy 1 Oldřichem Lomeckým a s před-
sedou bezpečnostní komise Zdeňkem 
Skálou, což zaručuje včasné operativní 
řešení úkolů vyplývajících z aktuální 
bezpečnostní situace,“ říká ředitel Ob-
vodního ředitelství policie Praha I Karel 
Prommer. Stejně pozitivně lze podle něj 
hodnotit i spolupráci s Městskou policií 
Praha 1.

Od začátku roku 2013 bylo v Praze 1 
evidováno celkem 4981 trestných činů, 
z nichž bylo 18,3 % objasněno. V porov-
nání se stejným obdobím loňského roku 
je patrný nárůst trestné činnosti o 683 
případů za současného zvýšení objas-
něnosti o 2,5 %. Zmíněný nárůst trestné 
činnosti vychází zejména z majetkové 
kriminality, na níž se podílejí např. kapesní 
krádeže, krádeže věcí z vozidel a vlou-
pání do bytů a provozoven. Na druhou 
stranu byl zaznamenán pokles nápadu 
v oblasti loupeží ve fi nančních institucích 
a u krádeží vozidel, kde zároveň došlo 
k výraznému zvýšení objasněnosti na 
současných 30 %. V souvislosti s nárůstem 
majetkové kriminality je třeba neustále 
apelovat na zvýšení pozornosti při ochra-
ně osobních věcí zejména na rušných 
místech v turistických lokalitách a v MHD. 
Podobně i riziko vloupání do vozidel je 
možné výrazně snížit tím, že ve vozidle při 
odchodu není ponechán žádný viditel-
ný předmět, který by mohl případného 
zloděje lákat. Bohužel ve většině případů 
je vloupání zaviněno právě viditelnými 
věcmi zanechanými ve vozidle.

Obvodní ředitelství policie Praha I od 
začátku letošního roku provedlo celkem 
45 vlastních bezpečnostních akcí se za-
měřením zejména na pouliční trestnou 
činnost, dodržování vyhlášek a nařízení 
MHMP, dopravní bezpečnost a pátrání 
po hledaných osobách a věcech. Při 
těchto akcích bylo zkontrolováno 5509 
osob a 585 vozidel a bylo provedeno 509 
kontrol objektů a provozoven, zjištěno 
bylo 58 trestných činů a 13 osob v celo-
státním pátrání. V rámci těchto opatření 
bylo nasazeno 1011 policistů. Důležitou 
součástí bezpečnostních akcí je rovněž 
preventivní působení, v tomto směru 

bylo například řešeno 221 mladistvých 
pod vlivem alkoholu. Další významnou 
činností policie v Praze 1 je zajišťování 
veřejného pořádku při shromážděních 
občanů na kulturních, sportovních a poli-
tických akcích, kterých se od začátku roku 
konalo v obvodu Prahy 1 celkem 36 a bylo 
při nich nasazeno 533 policistů.

Mezi nevýznamnější realizace nedáv-
ného období patří rozkrytí dlouhodobé 
sériové trestné činnosti tří pachatelů, 
kteří krádežemi vloupáním do růz-
ných provozoven a obchodů způsobili 
škodu za 2,3 mil. Kč. Dalším podobným 
příkladem je objasnění vloupání do bytu 
a několika skladů se značkovými oděvy 
a doplňky, při kterých byla způsobe-
na škoda téměř 1,3 mil. Kč. Důležitou 
realizací byl rovněž zásah policie v klubu 
Atlas proti třem pachatelům kuplířství. 
Na tuto oblast kriminality spojenou 
s prostitucí se bude policie soustředit 
i v dalším období. 

V souvislosti nejen s prostitucí je 
i nadále věnována zvláštní pozornost 
oblasti Václavského náměstí a nejbližší-
ho okolí. Hlídková činnost v této oblasti 
bude o prázdninách posílena o dvě 
dvoučlenné hlídky, které zde budou pů-
sobit v nepřetržitém provozu. Značným 

přínosem je rovněž městský kamerový 
systém, jehož pracovníci v tomto roce 
na Praze 1 odhalili 4 významné případy 
trestné činnosti a k mnoha dalším po-
skytli kamerové záznamy, které přispěly 
k objasnění konkrétních trestných činů. 
Od začátku roku poskytli celkem 370 zá-
znamů, které přispěly nejen k objasnění 
trestné činnosti a přestupků, ale i k ře-
šení dopravy a k vyhodnocování situace 
při bezpečnostních opatření spojených 
se shromážděními nebo například při 
povodních či jiných krizových situacích. 
Vhodné rozmístění těchto kamer navíc 
působí v dané lokalitě preventivně z hle-
diska nápadu trestné činnosti.

„Kvalitní spolupráce s policisty 
a strážníky je naprosto nezbytná. Naše 
společná opatření nejsou o nabubře-
lých slovech a populistických frázích 
vypouštěných odněkud od kancelářské-
ho stolu – častokrát jde o nepříjemnou 
práci v terénu, rizikovou a psychicky 
náročnou. Velmi si vážím všech strážců 
zákona, kteří každý den profesionálně 
plní své povinnosti a chrání všechny 
slušné lidi v tak exponované lokalitě, 
jakou Praha 1 bezesporu je,“ dodává 
Zdeněk Skála, šéf bezpečnostní komise 
na radnici Prahy 1. 

V prvním čtvrtletí letošního roku odhalili policisté v oblasti spadající pod místní oddělení 
v Krakovské ulici  26 trestných činů a 38 přestupků v souvislosti s drogami. Akce proti drogové 
scéně pokračují i v létě. Během prázdnin je také navýšen počet policejních hlídek. Řadu akcí 
spolu osobně koordinují vedoucí oddělení v Krakovské ulici Josefa Jelínková a předseda bez-
pečnostní komise Prahy 1 Zdeněk Skála. 
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TURNAJ V KOPANÉ 
SI ZÍSKAL MEZINÁRODNÍ VĚHLAS

Ve dnech 20. a 21. června 2013 se usku-
tečnil ve sportovním areálu Na Šancích 
již druhý ročník Mezinárodního turnaje 
v malé kopané žáků do 15 let. Hrálo se 
o „Pohár starosty MČ Praha 1“. Staros-
ta Oldřich Lomecký spolu s členem 
Rady MČ Praha 1 Pavolem Škrakem se 
zúčastnili zahajovacího i závěrečného 
ceremoniálu. Předání cen na této úrovni 
dodalo na významu celé akce, kterou 
pan starosta označil jako „naplňová-
ní vzájemných partnerských smluv 
v praxi“. Pan radní přislíbil, že „vzhledem 
k ohlasu turnaje uspořádáme příští rok 
třetí ročník“, což bylo ze strany účastní-
ků velmi pozitivně přijato.

Turnaje se zúčastnila družstva z part-
nerských měst Bamberg, Bratislava-
-Staré Město, Budapešť -Budavár, region 
Jesenicko, izraelský Rosh Ha’ayin, italská 
Monza a francouzský Nimes, která do-
plnil tým MČ Praha 1. Již z tohoto výčtu 
je zřejmé, že oproti loňsku se o dvě 

družstva zvýšila účast zahraniční účast, 
což přispělo k skvělé atmosféře i vyšší 
úrovni zápasů.

Nebyla nouze o dramatické boje do 
posledních vteřin. O postup do semi-
fi nále mezi Jesenickem a domácím 
celkem a stejně tak v boji o třetí místo 
opět mezi Jesenickem a Bambergem 
rozhodovaly až pokutové kopy. V obou 
případech bylo úspěšné Jesenicko. 
Opakovalo se loňské fi nále, ve kte-
rém nastoupil obhájce prvenství Roh 
Ha’ayin proti celku z Budapešti. Ve 
velmi napínavém utkání bylo nakonec 
šťastnější maďarské družstvo, kterému 
se v samotném závěru podařilo vstřelit 
vítězný gól, přestože v průběhu utkání 
je ochránily čtyřikrát rámy brankové 
konstrukce.

Zajímavý průběh turnaje potvrzuje 
konečné pořadí, kde oproti loňsku 
nezůstal „kámen na kameni“. Nejlepším 
střelcem se stal s 11 góly Patrick Gortler 

Mladí fotbalisté z partnerských měst dodali turnaji mezinárodní rozměr. 

z Bambergu, nejlepším brankářem Jiří 
Matějka z Jesenicka a Cenu fair play 
si zaslouženě odvezl mladičký celek 
z Nimes. Byla radost sledovat družstvo 
z Monzy, které sice skončilo poslední, 
ale každé utkání si velmi užívalo.

Ke zdaru celé akce přispělo výborné 
organizační zabezpečení včetně stravy 
a ubytování. Všichni účastníci zaslouží 
absolutorium za vyrovnání se s enorm-
ními podmínkami, kdy se po oba dny 
hrálo za tropických veder. Samozřejmě, 
že byl kladen důraz na pitný režim 
a vhodný hrací systém.

Všichni účastníci si pochvalovali neje-
nom organizační stránku této sportovní 
akce, ale přístup vedení MČ Praha 1 
a vstřícnost organizátorů při řešení 
svých požadavků. Těší se na účast v příš-
tím, již třetím, ročníku turnaje „O pohár 
starosty MČ Praha 1“. Lze konstatovat, 
že turnaj byl výbornou reprezentací MČ 
Praha 1 mezi partnerskými městy.

1. místo: Budapešť -Budavár (Maďarsko)

2. místo: Rosh Ha’ayin (Izrael)

3. místo: Jesenicko

4. místo: Bamberg (Německo)

5. místo: MČ Praha 1

6. místo: Bratislava -Staré Město (Slov.)

7. místo: Nimes (Francie)

8. místo: Monza (Itálie)
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DO CUKRÁRNY LA FANTASIA
SI PŘIŠEL ZAMLSAT DUCH SAMOTNÉHO CASANOVY

Mlsání s hvězdami v kavárně a cuk-
rárně La Fantasia se v neděli 9. června  
neslo v duchu muzikálu Casanova. 
Pobavit diváky, prozradit něco málo ze 
zákulisí a tvorby muzikálu přišli totiž hu-
dební skladatel Zdeněk Barták a textař 
a libretista Petr Markov. A nejen to, na 
pomoc si přivedli hned tři aktéry, kteří 
v muzikálu ztvárňují hlavní role. Byla 
to zpěvačka Eliška Ochmanová, kterou 
můžete vidět v roli komtesy Adély, dále 
Dita Hořínková, která přímo exceluje 
v komediální roli náruživé hraběnky 
Karolíny z Dubna, a v neposlední řadě 
se divákům představil i devítiletý Filip 
Antonio, který hraje malého Giacoma.

Odpoledne se neslo ve veselém du-
chu, neboť muzikál Casanova, který měl 
v květnu premiéru v Divadle Broadway, 
diváky skutečně baví. A tak si návštěv-
níci cukrárny mohli poslechnout nejen 
zajímavé vyprávění samotných autorů, 
ale zasmáli se i při několika písních 
v podání Elišky, Dity a Filipa, a dokonce 
i samotného Zdeňka Bartáka.

Ve druhé polovině pořadu se všichni 
aktéři vystřídali za unikátním mrazicím 
pultem a za pomoci mistra cukráře Jana 
Kovaříka při gelato show každý vytvořil 
svůj originální pohár. Celá akce Mlsání 
s hvězdami má za účel nejen pobavit, 
ale z každého takto umělci vytvořeného 
poháru půjde část výtěžku na vývoj 

speciálních hraček, her a pomůcek pro 
zdravotně postižené děti. Hračky si mů-
žete prohlédnout na výstavě Léto plné 
hvězd, která se každoročně opakuje 
v době letních prázdnin na Dražického 
náměstí 10/65 v těsné blízkosti Karlova 
mostu. Mlsání s hvězdami bude pokra-
čovat v kavárně La Fantasia na podzim.

CUKRÁRNA JE OTEVŘENA PRO 
VEŘEJNOST
Ne – Pá, 10–20 hod.
Nekuřácké prostředí, klimatizace, 
bezbariérový přístup.

Informace a video:
www.lafantasia -praha.cz/

Objednávky vstupenek mailem:
info@lafantasia.cz
www.facebook.com/letoplnehvezd

LÉTO PLNÉ HVĚZD
Prodejní výstava textilních hraček, 

společenských her a výukových kapsářů 
s bohatým doprovodným kulturním 
programem. Kdo se při prázdninových 
procházkách Prahou zatoulá ke Karlovu 
mostu, může těsně vedle mostecké věže 
na Malé Straně objevit na Dražického 
náměstí č. 10/65 v pořadí již osmnáctou 
výstavu výtvarnic Olgy Černohorské a Iva-
ny Kárníkové s názvem „Léto plné hvězd“. 
Výstava proběhne pod záštitou starosty 
MČ Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, který ji 
také pravidelně zahajuje.

Návštěvníci zde najdou nejen víceúčelo-
vé hračky, kapsáře a polštářky, ale i celou 
řadu známých i zcela nových společen-
ských stolních her určených i nevido-
mým, například „Maxi  Člověče, nezlob 
se“, známou hru „Piškvorky“ v látkové 
úpravě s hmatovým odlišením nebo hru 

pro celou rodinu v 3D provedení „Laby-
rint“, která je vhodná například i pro děti 
s autismem. Jako novinka se na výstavě 
letos objeví zjednodušená verze této hry 
pro menší děti s názvem „Závody kuliček“. 
Vyžití zde naleznou i senioři, mohou si zde 
sehrát partii šachu či zkusit s vnoučetem 
nějakou zcela novou hru procvičující ši-
kovnost a důmyslnost dětí. Specialitou vý-
stavy jsou výukové kapsáře pro mateřské 
školy, na kterých se děti mohou naučit na-
příklad střídání ročních období, orientaci 
v prostoru (levá – pravá strana), nacvičit 
si formou hry dny v týdnu a měsíce, 
procvičit jemnou motoriku provlékáním 
provázků, zavazování tkaniček či zapínání 
knofl íků. Protože je výstava interaktivní, 
vše si mohou děti na místě vyzkoušet, 
zasoutěžit si. Výstavu zahájí starosta MČ 
Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký, v kulturním 
programu vernisáže vystoupí hudební 
skladatel Zdeněk Barták, zpěvačka Eliška 
Ochmanová a skupina indických tanců 

Om Dancy Academy. Součástí výstavy 
bude doprovodný program pro seniory, 
podpořený MČ Praha 1. Na koncertech 
vystoupí muzikálové hvězdy, například 
držitel Thálie 2012 Jan Kříž, Marie Blahyn-
ková, Gabriela Gunčíková, Martin Šafařík, 
Miro Šmajda, Kamila Nývltová, Ondřej 
Brzobohatý, Ondřej Ruml, Tomáš Trapl, 
Petr Ševčík,, Dita Hořínková a její syn Filip 
Antonio, Tereza Kostková, Markéta Pro-
cházková, Tomáš Savka a další. Partnerem 
výstavy je již tradičně fi rma Petrof, která 
sponzorsky zapůjčí na výstavu klavír.

Výstava „Léto plné hvězd“ bude otevře-
na v době letních prázdnin od 1. července 
do 28. srpna 2013, denně včetně víkendů 
od 10 do 21 hodin. Začátky koncertů a ve-
čerů doprovodného programu jsou vždy 
od 18 hod. Podrobný program najdete na 
www.anahata.cz nebo na www.facebook.
com/letoplnehvezd. Přístup na výstavu 
je bezbariérový, vstupné dobrovolné. 
Výstava je prodejní.

Zdeněk Barták (vlevo) je také zastupitelem. 
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NEŽ SE VYDÁTE NA DOVOLENOU…
Blíží se čas dovolených a s ním 
i odjezdů mimo Prahu nebo do 
zahraničí. Aby vaše dovolená 
i návrat z ní nebyly pozname-
nané nepříjemným překvape-
ním, je třeba před odjezdem 
dobře zabezpečit své domovy. 
Přinášíme proto několik rad, 
jak zvýšit ochranu svého do-
mova.

Domluvte se sousedem nebo známým, 
aby vám v době vaší nepřítomnosti vybí-
ral poštu, nebo ji nechte ukládat po dobu 
nepřítomnosti do pronajaté schránky na 
poště. Nezatahujte rolety a žaluzie, snažte 
se vytvořit zdání, že je v bytě někdo 
přítomný. K tomuto účelu poslouží denní 
časový spínač, který se v určitých časo-
vých intervalech spíná nezávisle na vaší 
přítomnosti.

Kukátkem nebo poštovní schránkou by 
nemělo být vidět do bytu. Na zvoncích 
je lepší uvádět příjmení v množném čísle 
a bez titulu.

Samozřejmostí jsou dobře zamčené 
dveře, kvalitní zámek a zavřená okna, 
nenechávejte ani větrání.

Cennější věci si uschovejte v ban-
kovních bezpečnostních schránkách. 
Vlastníte -li telefon se záznamníkem, 
nenechávejte na něm vzkaz o svém od-
jezdu a stejně tak jej nezveřejňujte před 
neznámými osobami.

Je dobré dát na sebe kontakt někomu 

ve vašem okolí, aby vás v případě havárie 
nebo spáchání trestného činu mohl hned 
informovat.

Zdokumentujte své cenné věci, případ-
ně sepište výrobní čísla přístrojů. Pokud 
už se k vám někdo vloupe, tyto informace 
pomohou policii v pátrání a pojišťovnám 
při likvidaci pojistné události.

Autor: MP Praha

Než za sebou před dovolenou zamknete, zabezpečte svůj domov!

• Maminky a miminka
Zpívání pro nastávající maminky, pro 
maminky a miminka, maminky a batolata, 
děti s maminkami.

• Hafík miniškolka
Pro děti od 2 do 6 let denně kromě 
víkendu 9,00 – 13,00 hudební, výtvarné, 
drama a jiné hrátky a hry, lze využít jako 
dopolední školku.

• HaF  hra a fantazie
Pro děti od 3 do 6 let výtvarné, hudební, 
herecké hrátky, fl étnička, zpěv – možno 
kombinovat v jednom odpoledni.

• Divadelní studio 
Pro děti od 6 do 15 let divadélko – he-
rectví, zpěv, pohyb, divadelní a fi lmové 

herectví, dětské divadlo, muzikálové 
divadlo, angličtina hrou pro mládež 
a dospělé fi lmové a televizní herectví.

• Ateliér
Pro děti od 6 do 15 let komiks, kreativní 
dílna, loutky – prostorové tvoření, kres-
ba, malba, přípravka na střední výtvar-
né školy pro mládež a  dospělé kresba, 
malba, přípravka na vysoké výtvarné 
školy.

• Hudba
Pro děti, mládež, dospělé zpěv, klavír, 
fl étnička, kytara, baskytara, elektrická 
kytaraZápis  na školní rok 2013/2014 je 
od pondělí 2. září do čtvrtka 19. září.
Vždy od pondělí do čtvrtka 15.00 - 
18.00.

V týdnu od 9. do 13. 9. vás zveme na 
dny otevřených dveří! Vyzkoušejte  
zdarma kroužky pro děti dle rozvrhu  
na www.hafstudio.cz.

Výtvarné, hudební, herecké kurzy, dílny a hrátky pro každého...

HAF STUDIO SE POSTARÁ O VOLNÝ ČAS
F

O
T

O
 P

E
T

R
 N

A
Š

IC
F

O
T

O
 R

E
D

A
K

Č
N

Í A
R

C
H

IV



/  Č E R V E N E C – S R P E N   2 0 1 3 W W W. P R A H A 1 . C Z

OBJEKTIVEM

30

Během charitativního Koncertu za zábranami obdrželi starostka obce Kly Alice Semiánová a starosta obce Vestec Jaroslav Janata šeky s fi nanční 
pomocí, které věnovaly MČ Praha 1 a NKL Žofín. 

Praha 1 hostila šachový svátek. 

Na  „Václaváku“ vystoupila skupina The Tap Tap.

Křest knihy Praha 1křížem krážem. Na návštěvu přijely děti z Ukrajiny. 



PŘIHLÁŠKY, DOTAZY A INFORMACE NA VŠECHNY 

UVEDENÉ PROGRAMY CO NEJDŘÍVE E-MAILEM.

PRO DĚTI OD 3 DO 15 LET

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ 

NA TÉMA PRAHA – JEJÍ  KRÁSY A TAJEMSTVÍ.
Vyjádřit se můžete v oborech fotografi e – kresba – malba – 
koláž – komiks – povídka – fejeton, či jiný drobný literární 
útvar. Svá díla posílejte poštou či e-mailem do 
31. srpna 2013. Vyhodnocení bude v září 2013, o výsledcích 
a výstavě vybraných děl budete včas informováni. 
Nezapomeňte uvést své jméno a adresu.  K cenám pro 
vítěze patří i vybraný kurz v HAFstudiu ZDARMA!

PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

LETNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
– PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY
Od 1. do 31. srpna 2013
Výtvarné, taneční, hudební hrátky, pohybové, logické a jiné hry 
a spousta další zábavy.
Denně kromě víkendů od 9.00 do 17.00.
Přijatelná cena, bohatý program.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

LETNÍ KURZ KRESBY A OLEJOMALBY
Během celých prázdnin 2x týdně 3 hodiny kresby,  malby a dalších 
výtvarných technik dle vašeho přání. V přírodě i ve studiu. Je možné 
se přihlásit na libovolný počet lekcí.

PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
– LETNÍ HERECKÁ DÍLNA
Od 26. do 30. srpna 2013 
Pod vedením herce – režiséra 
studujeme divadelní představení, 
které na závěr veřejně předvedeme. Při 
pěkném počasí budeme v přilehlých 
parcích, při dešti v HAFstudiu.

HAFstudio, Ostrovní 16, 110 00 Praha 1 tel.: 603 181 001, e-mail: haf@hafstudio.cz

HAFstudio pro vás připravuje bohatý prázdninový program!

www.HAFstudio.cz

VÍCE NA WWW.PRAHA1.CZ! 

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
MUDr. Jan Votoček, předseda Finančního výboru MČ Praha 1, p ý

1
Č P. Jan

Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
n Votoček, předseda Finančního výboru M

g ý 1

VÍCE NA WWW.PRAHA1.CZ! 

I Oldři h L ký MČ P h 1

Více platí méně – to je jeden z prin-
cipů elektronické aukce, tedy výběrového 

řízení na dodavatele elektřiny a plynu. Jed-
notlivec je při jednání o ceně v nevýhodném 

postavení, naopak více klientů má ve sdružené 
aukci větší šanci na slevu.

Chcete se zapojit? Pokud ano, navštivte od 
17. června do 25. července 2013 kontaktní 

kancelář v pasáži radnice Prahy 1 ve Vodičkově 
ulici č. 18 (PO a ST 14.00 – 19.00, ČT 14.00 – 18.00).

Stačí přinést kopie platných smluv na dodávky 
energií včetně případných dodatků a kopii roční-
ho vyúčtování. Na místě sepíšete smlouvu s or-
ganizátorem e-aukce, společností eCENTRE.

Účast v e-aukci a veškerý 
administrativní servis je 

ZDARMA. Účastnit se mohou 
občané, živnostníci 
i fi rmy s odběry na 

území Prahy 1 
i mimo něj.

NEŠETŘETE NA ÚSPORÁCH, 
PLAŤTE MÉNĚ ZA ENERGIE! 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

17. 6. − 25. 7. 2013  – sběr podkladů, 
29. 8. 2013  – orientační termín elektronické aukce,
10. − 30. 9. 2013  – orientační termín podpisů smluv s vítězným 
      dodavatelem.

PRŮBĚH PROJEKTU:

1. krok:  V kontaktní kanceláři v pasáži radnice Prahy 1, 
  Vodičkova 18 podepíšete smlouvu s eCENTRE 
  a předáte potřebné podklady:

  – kopie stávajících smluv na elektřinu/plyn včetně všech 
     dodatků a obchodních podmínek (smlouva o dodávkách),

  – kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace 
     + detailní rozpis vyúčtování).

2. krok:  eCENTRE sesbírá podklady od všech subjektů
  (domácností, živnostníků, fi rem).

3. krok:  eCENTRE sdruží poptávku do e-aukční síně.

4. krok:  eCENTRE osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve
  je k účasti v e-aukci.

5. krok:  V internetové aukční síni jsou porovnány nabídky 
  dodavatelů – zajištěna férová soutěž.

6. krok:  eCENTRE porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou 
  z e-aukce.

7. krok:  Je-li cena z e-aukce nižší než Vaše stávající cena, eCENTRE 
  zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. 
  Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. 

V KONTAKTNÍ KANCELÁŘI SI MŮŽETE NECHAT ZKONTROLOVAT SMLOUVU A VÝŠI POPLATKŮ.

V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte prosím níže uvedenou osobu.

PROVOZ KONTAKTNÍ KANCELÁŘE

Pasáž radnice MČ Praha 1, Vodičkova 18

Od 17. 6. 2013 do 25. 7. 2013 

Pondělí 14.00 – 19.00 hod. 

Středa 14.00 – 19.00 hod. 

Čtvrtek 14.00 − 18.00 hod.

KONTAKTNÍ OSOBA 

eCENTRE, a.s.

Bc. Jakub Makalouš

Sídlo: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7

Mobil: +420 603 297 271

E-mail: jakub.makalous@ecentre.cz 

INZERCE



HASIČI PRAHY 1 MAJÍ NOVÉ AUTO, 
DOKONCE S POŽEHNÁNÍM!

Kardinál Dominik Duka požehnal ve středu 26. června nový moderní 
hasičský vůz Sboru dobrovolných hasičů Praha 1. 
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