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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
A MĚSTSKÁ POLICIE – 
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ 
PRAHA 1 

ZVOU NA

PROGRAM PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ: 
Pondělí  18.30 až 20.00: Krav Maga
  20.00 až 21.00: Kondiční cvičení pro ženy
Úterý  18.00 až 19.00: Jiu-Jitsu pro děti 
  19.00 až 20.30: Jiu-Jitsu pro dospělé
Středa 18.30 až 20.00: Krav Maga
Čtvrtek 18.00 až 19.30: Jiu-Jitsu pro dospělé  

KURZY 
SEBEOBRANY, 
JIU-JITSU 
A KONDIČNÍ CVIČENÍ
pod vedením držitele čtvrtého danu jiu-jitsu a druhého danu 
karate, autora učebnic sebeobrany BEDŘICHA RÝČE, který 
patnáct let slouží u Městské policie hl. m. Prahy a mimo jiné vede 
kurzy sebeobrany pro strážníky a ostatní zájemce. 

Přihlášky na konkrétní cvičení zasílejte formou SMS 
na tel. číslo 605 958 245.

Kurzy pro nejširší veřejnost se konají v objektu Městské policie 
– Obvodního ředitelství Praha 1 v Lodecké ulici č. 2 

(bývalém hudebním klubu Bunkr). 

SETKÁNÍ 
S OSOBNOSTÍ 

V REDUTĚ
Vážení senio

ři,

vzhledem k v
elké oblibě 

Setkání s os
obností v Ja

zzovém

klubu Reduta
 si vám dovo

lujeme 

oznámit, že d
alší odpoled

ne se 

díky podpoře starosty 
Oldřicha 

Lomeckého us
kuteční 

12. listopadu
 

od 14.00 do 16
.00!

Hosté: 
Jana Paulov

á a Milan Svoboda

Vstupenky bu
dou 

k dispozici 

od 4. listopa
du

v Informačním centru 
Městské 

části Praha 
1 (Vodičkova 

18).

Těšíme se na 
vás!



Milí čtenáři,
volby do Poslanecké sněmovny 

skončily výsledkem, který je – jak 
předpokládám – dostatečně znám 
každému čtenáři tohoto časopisu. 

I když chápu, že pro mnohé je 
tento verdikt voličů na žebříčku 
hodnot něčím naprosto stěžejním, 
osobně jej vnímám až na dru-
hém místě. Na prvním je pro mne 

možnost svobodné volby. Volič totiž může v příštích volbách 
své rozhodnutí korigovat – a právě v tom spočívá podstata 
demokracie.

Nesmíme zapomínat, kolik milionů lidí po celém světě má 
volební právo upřeno. V tomto kontextu se přiznám, že příliš 
nechápu ty, kteří možnost svobodně zvolit své zástupce igno-
rují. A je vlastně úplně jedno, jaký důvod za jejich rozhodnu-
tím stojí...

Zkrátka, kdo nechodí k volbám, připravuje se o jedinečnou 
možnost promluvit do osudu své země, svého kraje či obce. 

Máme před sebou listopad, měsíc melancholie. Když se 
podívám na to, jak činorodě žijeme v Praze 1, nemám obavy, 
že by příliš mnoho lidí sedělo v případné podzimní plískanici 
někde v koutě špeluňky a četlo si Gellnerovy verše. Kdo by se 
přesto obával ponuré nálady, ať zavítá na Malostranský can-
drbál, který se koná už 9. listopadu od 20 hodin v Malostran-
ské besedě. Těším se, že se tam s řadou z vás potkám! 

Na závěr tohoto sloupku si dovolím jednu osobní poznámku 
k nedávným uzavírkám Smetanova nábřeží, kde probíhala 
akce Zažít město jinak. Podle mě tento projekt, vůči kterému 
měla Praha 1 velké výhrady, totálně selhal. Násilně implan-
tovat do historického centra „dobro bez automobilů“ je velký 
omyl. Snad si to propříště uvědomí i instituce, které mají při 
schvalování podobných akcí větší slovo než radnice Prahy 1. 
Mohu vás ujistit, že pokud by organizátor s podobným nápa-
dem přišel znovu, budeme – po nabytých zkušenostech – křičet 
„ne!“ mnohem hlasitěji. 

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta

Měsíčník Městské části Praha 1 • ročník XXII • Vychází 11x ročně • místo vydání Praha
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SVATBY STÁLE FRČÍ
Zájem o svatby v Praze 1 nepolevuje. I po skončení let-

ních prázdnin se do první městské části hrnou snoubenci, 
aby zde uzavřeli sňatek. V září tak učinilo 275 párů. Regis-
trované partnerství uzavřelo 10 párů. 

Právě partneři chystající se uzavřít registrované partner-
ství se přitom mohou těšit na příští rok. Od 1. ledna 2014 
totiž bude možné tento úřední akt učinit před kterýmkoli 
matričním úřadem. Doposud šlo uzavřít registrované 
partnerství jen na matrice podle místa trvalého bydliště 
jednoho z partnerů.

S LIHEM JINAK  
Od 17. října začala platit novela příslušného zákona, která 

nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin. 

Změna právní úpravy vyžaduje ze strany podnikatelů, 
tedy všech distributorů lihovin, prodejců lihovin v obcho-
dě, v restauračních zařízeních, případně i v dopravních 

prostředcích, aby ve lhůtě do šesti měsíců ode dne nabytí 
účinnosti novely podali žádost o koncesi na prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu a lihovin.

SENIOŘI HLEDAJÍ POSILY
Seniorský taneční soubor působící v Praze 1 pořádá 

nábor nových členů. Všichni, kdo mají zájem pohybovat 
se, mají rádi hudbu a chtějí se scházet, mohou přijít vždy 
ve středu od 14 do 17 hodin do Klubu seniorů Haštalka 
v Haštalské 7.

PODNIKEJTE SRDCI MĚSTA!
Několik nebytových prostorů nabídne k pronájmu Měst-

ská část Praha 1. Jde o malometrážní prostory od zhruba 20 
do 70 metrů čtverečních. 

Radnice by přivítala, kdyby se do výběrového řízení 
přihlásili zejména takzvaní malí živnostníci, kteří poskytují 
základní služby. Podmínky soutěže jsou na internetových 
stránkách www.praha1.cz

KR
ÁT

CE

PRAHA 1 VOLILA VPRAVO

Volby v Praze 1 proběhly naprosto 
korektně a bez problémů. Volební účast 
v naší městské části byla 63,27 procent, 
což je lepší číslo než celostátní průměr. 

Pořadí jednotlivých stran a hnutí 
tak, jak je volili občané z Městské části 
Praha 1 (sestupně, pouze do pětipro-

Starosta Prahy 1 volil ve volební místnosti na Újezdě, kde poblahopřál nejstaršímu členovi volební komise Vladimíru Pfaff ovi, který v době voleb 

oslavil devadesáté narozeniny.
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centní hranice nutné pro vstup do 
Sněmovny): TOP 09 (29,97 %), ODS 
(14,15 %), ANO 2011 (11,75 %), ČSSD 
(9,92 %), Strana zelených (8,92 %), 
KDU-ČSL (7,50 %).

„Chtěl bych poděkovat všem obča-
nům Prahy 1, kteří přišli k volebním 

urnám. Osobně totiž stavím možnost 
svobodné volby nad konkrétní volební 
výsledek,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký.

Kompletní volební výsledky za Měst-
skou část Praha 1 naleznete na interne-
tových stránkách www.praha1.cz

/  L I S T O P A D   2 0 1 3 W W W. P R A H A 1 . C Z

AKTUÁLNĚ

4



„Jsme v centru Prahy, a tak nám je 
jasné, že zde nevytvoříme národní 
park, ale určitě se snažíme, aby se nám 
tady všem žilo lépe. Abychom si užívali 
více ticha a zeleně, aby naše děti měly 
dostatek místa pro své hry a volnočaso-
vé aktivity a aby naše bydlení splňovalo 

RADNICE PLNÍ SVÉ 
SLIBY O REVITALIZACI 
CENTRA
Dům v Hybernské 28 se probouzí do nové krásy, a to včet-
ně vnitřního traktu a dvora, kde je umístěna i pamětní 
deska se jmény obětí nacistického násilí za druhé světové 
války. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký revitalizaci domu 
a jeho okolí „zpečetil“ vysazením krásného stromu.

KAPLE ZÁŘÍ 
NOVOTOU 

Magnetem pro snoubence, ale 
i zájemce o historii se nepochyb-
ně stane kaple sv. Jana Nepo-
muckého ve Vojanových sadech, 
kterou nechala Městská část 
Praha 1 zrekonstruovat v rámci 
Programu regenerace městských 
památkových rezervací a památ-
kových zón. 

O velkém zájmu o čerstvě opra-
venou kapli svědčí i nedávné Dny 
evropského dědictví, během nichž 
si kapli přišlo prohlédnout více než 
1400 návštěvníků. Kaple bude zařa-
zena do nabídky svatebních míst na 
území Prahy 1 a také nabídnuta prů-
vodcovské službě Pražské informační 
služby pro prohlídky organizovanými 
skupinami.

Během rekonstrukce byl objekt 
opatřen novými vápennými omítka-
mi a nátěry, na podlahu vyhlídkové 
terasy byla položena pískovcová 
dlažba a schodiště na terasu bylo 
provedeno ze dřevěného dubového 
masivu. 

Podobně byla zrekonstruována 
i další kaple ve Vojanových sadech – 
sv. Eliáše. Ta sice nebyla během Dnů 
evropského dědictví ještě zpřístup-
něna, ale také s ní se počítá pro 
svatby a prohlídky. 

Každý kousek zeleně je v centru vítán.

představy o klidném a příjemném 
životu,“ řekl Oldřich Lomecký.

Po nedávno ukončené náročné revita-
lizaci Střeleckého ostrova je Hybernská, 
podobně jako například Truhlářská, dal-
ším krokem radnice na cestě k většímu 
komfortu života v naší městské části.

F
O

T
O

 P
E

T
R

 N
A

Š
IC

UDÁLOSTI
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PAMĚTNICE ALENA KOPECKÁ:
NA ŠKOLU VE VODIČKOVĚ NEDÁM DOPUSTIT!
Kulaté jubileum – 150. 
narozeniny – oslavila 
nedávno Základní ško-
la Vodičkova, která je 
pamětníkům známa 
také pod původním 
názvem Vyšší dívčí škola 
královského hlavního 
města Prahy. A právě 
jednu z pamětnic, bý-
valou studentku Alenu 
Kopeckou, se redakci 
podařilo „objevit“ při 
oslavách výročí školy. 
Téma rozhovoru čísla je 
tedy nasnadě.

tužší, ale jinak bych řekla, že se chování 
žáků a studentů zase tolik nezměnilo.

: Vaše studium časově spa-
dá do doby německé okupace. Co se 
vám při vzpomínce na ni jako první 
vybaví?

Především všudypřítomný strach. 
Tlak na psychiku byl opravdu velký, 
ani později, za komunismu, to nebylo 
tak strašné. Vzpomínám si například 
na ředitele školy, který mne potkal 

a na můj pozdrav „dobrý den“ reago-
val vynadáním, že jsem nezvedla ruku 
k nacistickému pozdravu. Nikde kolem 
přitom nebyl žádný svědek, takže šlo 
jen o nechutnou osobní iniciativu pana 
ředitele.

: Přibližte nám ještě něja-
kého učitele nebo učitelku...

Tak třeba naše tělocvikářka byla velmi 
originální žena, která jako kdyby vypad-
la někde z roku 1890. V hodinách nosila 

: O vás víme, že je vám 87 
let. Jak vzpomínáte na studium teh-
dejší vyšší školy?

Pozor, já jsem přímo vyšší dívčí školu 
nestudovala. Z takzvané pokusné re-
formní školy, která byla smíšená – tedy 
pro chlapce i děvčata – jsem přešla na 
gymnázium, které bylo tehdy s vyšší 
dívčí školou stavebně propojeno v jed-
nom objektu. Ale do prostor vyšší dívčí 
školy jsem samozřejmě chodila, protože 
jsem tam měla kamarádky.

: Nechyběl vám po studiu 
smíšené školy v novém působišti 
chlapecký element?

Ani ne. Měli jsme vesměs dobré kan-
tory a hlavně mi vůbec nechybělo různé 
pošťuchování ze strany spolužáků.

: Tehdejší žáci byli stejně 
rozjívení jako dnes?

Formální pravidla byla samozřejmě 
Na fotografi i z 12. června 1939 je Alena Kopecká označena zeleným kroužkem. Na snímku je také 

červeným kroužkem zvýrazněna její spolužačka a nejlepší kamarádka Zdeňka Děrdová.
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zásadně dlouhé šaty a bubínkem nám 
dávala pokyny ke cvičení.

Ráda vzpomínám na učitele češtiny. 
To byl velice pobožný člověk, a když 
musel hajlovat, ve vztyčené pravici vždy 
třímal klíče a říkal „S pánem bohem“.

: Bydlela jste tehdy v Praze 1?
Nikoli. Bydlela jsem v Nuslích. Do 

školy jsem chodila pěšky přes Karlovo 
náměstí. A v téhle souvislosti asi nikdy 
nezapomenu, jak jsem se jednou pozdě 
k večeru vracela z odpoledního vyučo-
vání a na Karlově náměstí mne zezadu 
nějaký chlap začal objímat. Všude byla 
nefalšovaná tma, protože všude bylo 
zatemnění.

: Jak to dopadlo?
Nosila jsem velkou aktovku s těžkým 

atlasem a dalšími knihami. Aktovku 
jsem rozhoupala a pána praštila do 
příslušných míst.

: Měla jste vy osobně něja-
ký problém s Němci?

Tak problém byl, že nás jednou po 
prázdninách nenechali nastoupit do 
oktávy a místo do školy nás poslali 
do výroby. Já jsem skončila ve známé 
Janečkárně – továrně na motocykly. 
Cestou z ní domů, přes pankrácké pláně 
a dolů do Nuslí, jsem jednou dokonce 
zažila americký nálet a jen tak tak se 
stačila schovat.

: Vy jste posléze studium 
dokončila, pak vystudovala i medicí-
nu a stala se lékařkou. Jak jste si po 
válce stihla všechno učivo „nasoukat 
do hlavy“?

Tehdy byl populární takzvaný lucer-
nový semestr. Ten jsme absolvovali ve 
velkém sále Lucerny a po třech měsících 

dostali maturitní vysvědčení, abychom 
se mohli hlásit na vysoké školy.

: Co jste cítila, když jste při 
nedávných oslavách výročí školy ve 
Vodičkově ulici svoji „boudu“ znovu 
navštívila?

Cítila jsem velké dojetí. Mluvila jsem 
se studenty, které jako vás velice zajíma-
lo, jaké to při mých studiích bylo. A ptali 
se mě i na můj věk.

: Scházíte se ještě s bývalý-
mi spolužačkami z této školy?

Ano, každou první středu v sudém 
měsíci se nás několik schází v jedné 
restauraci. S dalšími si telefonujeme 
a s některými dopisujeme. Dokud nás 
neopustí síly, nehodláme na této tradici 
nic měnit.

O 74 let později se obě sešly v kanceláři radní Prahy 1 pro školství Karoliny Polverini (zleva 

A. Kopecká, K. Polverini, Z. Děrdová).

A také společně navštívily školu ve Vodičkově ulici.
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THURN-TAXISŮV PALÁC: VEL
Rekonstrukce Thurn-
-Taxisova paláce na 
Malé Straně začíná. 
Po jejím skončení 
palác začne sloužit 
jako nové zázemí pro 
Anglo-americkou 
vysokou školu (AAU). 
Doposud v paláci 
sídlila jen mateřská 
škola, přičemž ostatní 
plocha až donedávna 
chátrala. Praha 1, 
vlastník objektu, se 
dlouho snažila o ná-
pravu. 

Na začátku září Praha 1 předala stave-
niště zhotoviteli, který již dříve vzešel 
z otevřeného výběrového řízení. Tím 
začala praktická fáze projektu, na jehož 
konci bude zásadní zvelebení chátrají-
cího objektu, nová adresa pro prestižní 
školu a kompenzace nákladů na rekon-
strukci v podobě několikamilionového 
příjmu do pokladny Prahy 1 ročně.

Městská část Praha 1 totiž už uzavřela 
s AAU smlouvu o smlouvě budoucí, ve 

které se zavázala, že Thurn-Taxisův palác 
v Letenské ulici nechá opravit a poté ho 
škole pronajme na patnáct let. AAU na 
oplátku slíbila, že po tuto dobu bude 
platit roční nájemné ve výši devět mili-
onů korun. 

Výše nákladů na rekonstrukci by 
neměla přesáhnout částku 150 milionů 
korun. „Vzhledem ke smluvně ztvrze-
nému nájemnému je výše nákladů na 
rekonstrukci opodstatněná. Vynaložená 

Palác si na začátku rekonstrukce prohlédli zástupci radnice, investora a novináři. 
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KÁ REKONSTRUKCE ZAČÍNÁ!

investice se nám vrátí, navíc Thurn-
-Taxisův palác bude konečně důstojně 
využit jako celek,“ říká Lomecký a připo-
míná, že celková plocha paláce činí přes 
2 500 metrů čtverečních. Bonusem pro 
městskou část je předběžná dohoda 
o tom, že stávající mateřinka bude 
určitou formou zahrnuta do vyučování 
v anglickém jazyce. Studenti AAU by 
měli do nového sídla školy začít chodit 
na začátku roku 2015. 

DLOUHÉ HLEDÁNÍ
Radnice Prahy 1 velmi dlouho – a mar-

ně – hledala pro Thurn-Taxisův palác 
adekvátní využití. 

AAU je nejstarší soukromou vysoko-
školskou institucí ve střední Evropě. 
Doposud sídlila v několika objektech, 
což komplikovalo výuku. To se již brzy 
změní a pro posluchače z celého světa 
se dočasným domovem stane právě 
malostranský palác. 

„Mladí lidé ze zahraničí, kteří tady 
budou studovat, si naši městskou část 
velmi pravděpodobně oblíbí a zřejmě si 
informace o jejím půvabu nenechají pro 
sebe. Vzhledem k tradičnímu, skutečně 
kosmopolitnímu složení studentů této 
univerzity půjde o přirozenou zahranič-
ní, i když samozřejmě komorní propaga-
ci Prahy 1,“ nastiňuje na závěr starosta 
Lomecký další, byť trochu skrytý benefi t 
projektu. 

Práce už začaly...
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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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STŘELECKÝ OSTROV MÁ ZA SEBOU 
PRVNÍ MĚSÍC PROVOZU

Nově rekonstruovaný Střelec-
ký ostrov, který byl slavnostně 
otevřen 26. září, má za sebou 
první měsíc ostrého provozu. 
A nuda to rozhodně nebyla. Po 
několikadenní oslavě zpřístup-
nění byl 1. října ostrov předán 
odboru životního prostředí, 
který je pověřeným správcem. 
Tím na ostrově zároveň začal 
běžný, každodenní provoz. 
Začátkem měsíce byl pohyb po 
travnatých plochách částečně 
omezen z důvodu nutnosti za-
kořenění travního koberce. Ten 
je již bezpečně uležen a dočas-
ná omezení se nyní týkají jen 
svahových břehů, kde tzv. travní 
společenství potřebuje více času 
k zakořenění. Tyto pobytové 
plochy však budou sloužit návštěvní-
kům ostrova již v příští sezóně, a pří-
stup k vodě tak nebude dále omezen, 
jak nepravdivě zaznělo v reportáži 
architekta Gebriana na stream.cz. 
Někteří návštěvníci bohužel dočasná 
omezení nerespektují a mnohdy velmi 
nevhodnými až vulgárními výrazy i 
před vlastními dětmi častují správce 
ostrova. A hlavní důvody porušení? 

Ty jsou až komické. Je to chuť kaštany 
sbírat si nebo krmit labutě na místech, 
kam je vstup dočasně zakázán.

Dalším problémem je pokračování 
rekonstrukce objektu SK Start, při které 
je mnohdy využíván zcela nový výtah 
pro přepravu stavebního materiálu. 
Přetížená kolečka ničí mlatové povrchy, 
auta dodavatelů parkují tak, že obtěžují 
návštěvníky ostrova hned při vstupu. 
Ačkoliv správce denně na tyto věci 
upozorňuje, věc je z důvodu opakova-
ného nerespektování těchto upozorně-
ní nutné řešit na půdě ÚMČ Praha, kam 
byli zástupci SK Start pozváni k projed-
nání. „Skutečnost, že si na ceny a kvalitu 
poskytovaných služeb uvnitř budovy 
SK Start návštěvníci ostrova stěžují, 
pravděpodobně ovlivnit nedokážeme. 
Pohyb návštěvníků na ostrově a přístup 
na něj si však od našeho souseda roz-
hodně omezovat nenecháme“ – uvedl 
místostarosta Daniel Hodek. 

S GRAFFITI TO BUDE 
SOUBOJ POŘÁD

Hned první víkend došlo na ostrově 
k incidentu, kdy čtyřnohý kolega noč-
ního hlídače zavětřil na ostrově osoby 
mimo otvírací hodinu. Byli to dva spre-
jeři, kteří si už protřepávali barvy, aby 
vytvořili své „umělecké dílo“ na pilíři 
pod mostním obloukem. Ostraha bles-
kově zareagovala, a i když se sprejery 
chytit nepodařilo, protože vzali do zaje-
čích, most byl od znečištění ochráněn. 
Návštěvní řád, který je u silnice nahoře, 

na mostě, a tedy z přímého 
dosahu hlídače, se však uchránit 
nepodařilo. I na tyto případy 
bylo myšleno. Správce totiž 
disponuje speciálními přípravky 
na odstranění graffi  ti, které byly 
testovány přímo na povrchách 
inventáře ostrova. Ihned po 
zjištění byl nástřik odstraněn. 

„Případ, kdy služební pes noč-
ního hlídače pomohl ochránit 
inventář ostrova, jednoznačně 
dokazuje, že naše podmínka 
nočního hlídače se psem byla 
krokem správným směrem. 
Jsem také přesvědčen, že napří-
klad monitorovací čipy pohybu 
hlídače, přísný návštěvní řád 
nebo kamery pomohou, spolu 
s kvalitní správcovskou službou, 

zajistit na ostrově pořádek. Naším 
cílem je, aby toto jedinečné místo slou-
žilo slušným návštěvníkům, kteří sem 
přišli relaxovat a nikoli páchat trestnou 
činnost nebo obtěžovat jiné návštěvní-
ky. Věřím, že všichni slušní návštěvníci 
tato nezvyklá opatření na Střeleckém 
ostrově pochopí. Jsou zde, aby ostrov 
mohl být považován za zelenou oázu, 
nikoli za šedý bronx“ – uzavřel Daniel 
Hodek.

Kvůli autům dodavatelů SK Start si navtěvníci nemohou pořádně 

přečíst návštěvní řád.

Také na kvalitu úklidu se musí dohlížet 

každý den.

Návštěvní řád zněčištěný sprejem...

...ten samý návštěvní řád o hodinu později.
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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

NA „ŠMEJDY“ ZDARMA 
DO SVĚTOZORU 

Městská část Praha 1 ve spolupráci 
se společností Aerofi lms, s. r. o., pořádá 
7. listopadu 2013 od 10 hodin bezplat-
né promítání dokumentárního fi lmu 
o nátlakových způsobech prodeje zboží 
v rámci předváděcích akcí zaměřených 
na osoby v seniorském věku s názvem 
„Šmejdi“. Dokumentární fi lm režisérky 
Silvie Dymákové se bude promítat ve 
Velkém sále v kině Světozor, na adrese 
Vodičkova 41, Praha 1.

„Ponižování, manipulace, agrese 
a nátlak jsou praktiky, které zachytily 
skryté kamery na převáděcích akcích 
pro seniory. Ti jsou zde doslova donu-
ceni k nákupu předraženého a mnohdy 
nekvalitního zboží. Senioři tak mají 
možnost shlédnout prostřednictvím 
autentických záběrů a výpovědí 
zúčastněných a poškozených seniorů 
dokument, který varuje před těmito 
praktikami“ – uvedla radní pro sociální 
oblast Šárka Chládková Táborská, která 
jednání s paní režisérkou Dymákovou 
s cílem realizování bezplatného pro-
mítání iniciovala. Dokument má délku 
75 minut a po jeho skončení bude 
v promítacím sále následovat beseda 
zaměřená na prevenci a následnou 
obranu proti těmto praktikám. Účast 
přislíbila režisérka dokumentu Silvia 
Dymáková a dále Lukáš Zelený z nezis-
kové organizace dTest.

Vstupenky jsou pro seniory zdarma k vyzvednutí v 6. patře, v kanceláři č. 605, Úřadu 

MČ Praha 1, Vodičkova 18 denně od 23. října 2013 od 09.00 do 15.00 hodin. Telefon 

pro další informace: 221 097 793.

MLADÍ DESIGNÉŘI PRO SENIORY
Občanské sdružení CZECHDESIGN 

uspořádalo v rámci festivalu Týden pří-
stupného designu ojedinělý workshop 
s názvem Grafi cký design (ne)stárne. 
Jeho cílem bylo vytvořit návrhy no-
vého orientačního systému pro dům 
s pečovatelskou službou (DPS) v Týn-
ské ulici. Úsilí mladých umělců přineslo 
očekávané výsledky, které byly před-
staveny v pondělí 7. října dopoledne 
v DPS Týnská.

Druhého kola workshopu se kromě 
zástupců obou organizací zúčastnili 
i senioři, kterým výsledek bude určen 
především. Tvůrci nového orientačního 
systému budovy DPS v Týnské měli za 
úkol ubytovaným seniorům i návště-

vám usnadnit pohyb po sice moderně 
zrekonstruované, ale původem značně 
staré budově.

Návrhy kladou důraz nejen na pri-

mární cíl – usnadnit orientaci při 
pohybu po budově, ale také pomáhají 
v posilování orientační paměti, pracují 
s citlivým přístupem ke stávající podo-
bě budovy a podporují klidnou domácí 
atmosféru, která v DPS na Praze 1 
vládne. 

„Děkuji všem tvůrcům za jejich 
práci a našim seniorům a pracovníkům 
Střediska sociálních služeb za jejich 
oponenturu. Věřím, že po zohlednění 
dnešních postřehů se opět posuneme 
dále a že pomůžeme zjednodušit po-
hyb klientů a jejich návštěv jak v Týn-
ské, tak i v dalších našich budovách 
pro seniory,“ řekla radní Prahy 1 Šárka 
Chládková Táborská.

Prezentování návrhů v DPS Týnská.
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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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ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO 
ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, 
KTEŘÍ NEVYUŽILI 1. NABÍDKY PRIVATIZACE

MČP1 si je plně vědoma toho, že 
příčinou, proč někteří oprávnění nájem-
ci nevyužili 1. nabídky k převodu bytů, 
mohla být jejich tíživá zdravotní či sociální 
situace. Tato situace však mohla u řady 
oprávněných nájemců již pominout. 
Z toho důvodu se MČP1 rozhodla přistou-
pit k převodu bytových jednotek opráv-
něným nájemcům formou 2. nabídek, 
přičemž tyto nabídky budou ze strany 
MČP1 zasílány, obdobně jako 1. nabídky, 
za přesně stanovených podmínek. Zásady 
pro zasílání 2. nabídek oprávněným ná-
jemcům schválilo zastupitelstvo na svém 
zasedání konaném v září.

V minulosti obdrželi oprávnění nájemci 
bytů v určených domech, kteří neměli 
dluhy na nájemném a úhradách za služby, 
písemnou nabídku ze strany MČP1 
k převodu bytové jednotky včetně přísluš-
ného ideálního podílu na společných 
částech domu a pozemku. V případě, 
že oprávněný nájemce tuto 1. nabídku 
ze stany MČP1 nevyužil, zůstala bytová 
jednotka ve vlastnictví hl. m. Prahy, resp. 
MČP1. MČP1 bude nyní těm oprávněným 
nájemcům, kteří nevyužili možnost koupě 
bytových jednotek v rámci 1. nabídek, 
zasílat nabídku druhou, ale pouze v tom 
případě, že již požádali či požádají MČP1 

o zaslání druhé nabídky. Výpočet kupní 
ceny takové bytové jednotky je rovněž 
stanoven dle nových zásad – postup při 
výpočtu kupní ceny bytové jednotky 
bude obdobný jako při stanovování ceny 
v rámci 1. nabídky privatizace, dle zásad 
pro prodej bytových jednotek, přičemž 
cena bude násobena koefi cientem 2. 

Zastupitelstvo MČP1 také vymezilo 
použití fi nančních prostředků získaných 
z prodeje bytových jednotek v rámci 
2. nabídek, budou výhradně použity 
na opravu domovního fondu na území 
MČP1, opravu bytového fondu ve vlast-
nictví MČP1 a antigrafi tový program.

Privatizace pokračuje. 
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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

NEJSME CHUDÍ,
I KDYŽ NÁM TO OBČAS TVRDÍ  
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PROCENTO LIDÍ Z POPULACE, KTEŘÍ ŽIJÍ V CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ 
NEBO JSOU NA POKRAJI CHUDOBY A HROZÍ JIM SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ:

Zdroj: Eurostat 2011

Volební boj je za námi. Nebudu hodnotit 
jeho výsledky, ale chtěl bych se – pohledem 
ekonoma – ještě jednou ohlédnout za před-
volebními debatami.

Každý, kdo trochu rozumí fi nancím a eko-
nomii vůbec, se musel u televizní obrazovky 
často ošívat. Mně osobně vždy spolehlivě 
zvýšilo tlak tvrzení, že Česká republika je na 
tom špatně, co se týká chudoby a že jsme 
v tomto ohledu pozadu v porovnání s jinými 
státy. Nebylo divu, že ti, kteří takové věci 
tvrdili, nikdy nepředložili takzvaná tvrdá 
data; oni navíc raději ani nezmiňovali zdroje 
– a věděli proč.

Když se totiž v Eurostatu podíváme na 
klíčový ukazatel chudoby a sociálního vylou-
čení, zjistíme, že u naší země je uvedena hod-
nota 15,3 procenta. Jde o nejlepší výsledek 
v rámci celé Evropské unie! Průměr Unie je 
přitom 24,3 procenta...

Zmíněný ukazatel – jak napovídá samotný 
název – uvádí procento lidí z populace, kteří 
žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo se 
v těchto oblastech nacházejí „na hraně“. EU 
si stanovila v rámci plnění strategie „Evropa 
2020“ pět hlavních cílů, z nichž jeden je právě 
chudoba a sociální vyloučení. Je tedy vidět, 
že jde o skutečně významnou problematiku.

Věřím, že si pomyslné prvenství udržíme až 
do roku 2020 a déle. Těm, kteří z neznalosti 
nebo dokonce ze zlého úmyslu tvrdí neprav-
du o míře chudoby v České republice, pak 
doporučuji, aby tvrdá data neignorovali ani 
v případě měkké sociální politiky.

 Jan Krejčí
zástupce starosty

Městské části Praha 1
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

školy a školství (rozvoj hřišť)
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ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

AKTUÁLNĚ Z NAŠEHO ŠKOLSTVÍ
Jak zvládnout problémy dětí se 
školou? – tak se jmenuje kniha 
autorů Jitky Kendíkové a Mi-
roslava Vosmika, vynikajících 
pedagogů z naší městské části, 
která byla pokřtěna ve stále 
populárnější Galerii 1 ve Ště-
pánské 47. Knihu zaměřenou 
na děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami, jež je v tomto 
směru praktickou příručkou pro 
rodiče, učitele a další odborné 
pracovníky, vydalo nakladatel-
ství PASPARTA, o.p.s. 

„Kniha je nejen vysoce přínosná – 
a všem rodičům i odborníkům ji mohu 
vřele doporučit, je ale také důkazem 
fundovanosti našich učitelek a učitelů,“ 
řekla radní pro oblast školství Karolina 
Polverini.

Nakladatelství PASPARTA je obecně 
prospěšnou společností – sociálním pod-
nikem založeným neziskovou organizací 
APLA Praha, Střední Čechy. Poskytuje 
pracovní uplatnění lidem s poruchou 
autistického spektra a umožňuje jim 
pracovat v chráněném prostředí a záro-
veň uplatnit své mnohdy nevšední schop-

nosti. Nakladatelství si klade za cíl zlepšit 
informovanost nejen o problematice 
poruch autistického spektra, ale vydávat 
i publikace pro odbornou a další zaintere-
sovanou veřejnost z oblastí pedagogiky, 
speciální pedagogiky, sociologie a práva.

Zástupce nakladatelství Martin Mařík 
při slavnostním křtu vyzdvihl spolupráci 
s oběma autory, kterou označil za perfekt-
ní, a to včetně připravenosti obou autorů 
a jejich knihy.

Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymná-
zia J. Gutha-Jarkovského, poděkovala ko-
legům a žákům za inspiraci i Městské části 
Praha 1 za podporu. Miroslav Vosmik, 
pedagog a výchovný poradce na Gymná-
ziu J. Gutha-Jarkovského, ocenil pomoc 
kolegů – učitelů a lidí, kteří myšlenky 
obsažené v knize propagují.  „Bez nich 
bychom neměli o čem psát,“ řekl.

Knihu si můžete objednávat na www.
pasparta.cz

COMENIUS REGIO

Projekt realizovaný Městskou částí 
Praha 1, jihofrancouzským městem 
Nîmes a jejich školami je v plném 
proudu. V září navštívili zástupci 
české strany francouzské partnery, 
aby se nejen lépe poznali, ale aby 
hlavně prodiskutovali plán dalších 
aktivit projektu podpořeného v rámci 
mezinárodního programu Comenius 
Regio.

„Vzdělávací partnerství s Prahou 1 má 
naši jednoznačnou podporu. Umož-
ňuje, nad rámec nyní již tradičních 
partnerských vztahů mezi Lycée 
Philippe Lamour a Gymnáziem Jana 
Nerudy, rozvíjet myšlenku společné 
Evropy a rozšiřování spolupráce 
mezi žáky, studenty a jejich školami,“ řekla Catherine Gwizd-
ziel, ředitelka Lycée Philippe Lamour.

Českou delegaci vedla radní pro 
oblast školství Karolina Polverini. 
„Při jednání zazněla řada zajímavých 
podnětů a návrhů na jednotlivé akce 
a aktivity. Diskutovali jsme o dopl-
nění technického vybavení projektu, 
aby třeba základní školy mohly 
pořádat vzájemné videokonference 
a aby si mohly navzájem vyměňo-
vat nahranou výuku. Michel Stange 
z Domu Evropy v Nîmes nás zase po-
žádal o zprostředkování kontaktu na 
organizace, které u mladých lidí pro-
pagují myšlenku sjednocené Evropy,“ 
vyjmenovala alespoň některé body 
přínosných jednání Karolina Polverini 
a dodala, že už také probíhají detailní 

přípravy výměnných pobytů a návštěv žáků a studentů letos na 
podzim a příští rok na jaře.

Úspěšná ředitelka si vyslechla na svou knihu množství pochvalných slov. 
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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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MAGISTRÁT: ZÁTĚŽ NEGATIVNÍCH 
DOPADŮ DROGOVÉ SCÉNY PONESE PRAHA 1

Rada hlavního města Prahy 
na svém zasedání dne 17. září 
tohoto roku schválila materiál 
s názvem: Protidrogová poli-
tika hlavního města Prahy na 
období 2013 až 2020. Součástí 
dokumentu čítajícího více než 
100 stran je nejen koncepce, 
ale také strategie a akční plán 
s výhledem do roku 2020. 
Tomu také odpovídají před-
pokládané fi nanční výdaje. Ty 
jen v letech 2013–2016 mají 
dosáhnout částky téměř 200 
mil. korun. Součástí tohoto 
uceleného materiálu, jehož 
příprava musela trvat velmi 
dlouhou dobu, jsou také 
body jako terénní programy, 
zřízení kontaktních center 
nebo zřízení aplikačních 
místnostní.

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
Jedná se tedy o soubor 

opatření, která s sebou 
přinášejí zásadní a významné 
změny, a to především pro 
městské části. Zde ale začíná 
zcela neuvěřitelný příběh. Celý 
materiál byl patrně připravo-
ván v režimu dokonalého uta-
jení, kdy jednotlivé městské 
části, a to nejen ty okrajové, 
ale i centrální, kterých se 
drogová problematika týká 
nejvíce, nebyly vůbec infor-
movány a neměly možnost 
se k navrhovaným opatřením 
vyjádřit. A pravděpodobný 
důvod? Strana 18 bod 8 
tohoto materiálu: „Komunální 
politik často vnímá problema-
tiku závislostí pouze tehdy, 
pokud na jeho území funguje 
otevřená drogová scéna tak 
masivně, že si na ni stěžují 
obyvatelé. Tímto prismatem 
také většinou situaci řeší.“ 
S tím však radní první městské 
části rozhodně nesouhlasí. 

„Voleným zástupcům 
jednotlivých městských částí 
i jejich protidrogovým koor-
dinátorům bylo projednávání 
takto zásadního materiálu, 
který dle zkušeností negativ-
ním způsobem ovlivní život 
v dotčených městských čás-

tech, zcela záměrně zamlčeno. 
Nedostali jsme možnost se 
k jednotlivým bodům vyjádřit 
a stejně jako náš protidro-
gový koordinátor jsme byli 
postaveni před hotovou věc. 
Já osobně jsem se o tomto 
materiálu dozvěděl úplně 
náhodou od místostarosty 
z jiné městské části. Takovéto 
pokoutné jednání považuji za 
zcela nepřijatelné a mohu slí-
bit, že se radnice Prahy 1 bude 
bránit všemi dostupnými 
prostředky“ – uvedl radní pro 
oblast bezpečnosti a prevence 
kriminality Ivan Solil.

Materiál připravovala tzv. 
Protidrogová komise Magist-
rátu hlavního města Prahy. Ta 
je však složená téměř výlučně 
ze zástupců neziskových 
organizací, jež jsou hlavním 
příjemcem nejrůznějších 
dotací a grantů v této oblasti. 
Podle dostupných informací 
se k materiálu nevyjadřovaly 
a na jeho přípravě se nepodí-
lely žádné jiné poradní orgány 
hl. m. Prahy. Stejně tak není 
známo, že by byl tento ma-
teriál konzultován s Národní 
protidrogovou centrálou.

Materiál obsahuje, ve 
srovnání s předchozími 
strategiemi, řadu zásadních 
změn, které kvůli možným 
bezpečnostním a zdravotním 
rizikům vyžadují odborná 

stanoviska. Nejspornějším 
bodem je návrh na zřizování 
aplikačních místností. To 
jsou prostory, kde si drogově 
závislá osoba může v čistém, 
suchém a celkově pro ni 
přívětivém prostředí beztrest-
ně aplikovat drogu. A podle 
studie by právě tyto místnosti 
měly být především v centru 
Prahy, tedy převážně na území 
MČ Praha 1. Zřejmě podle 
logiky, že když jim v tom 
stejně neumíme zabránit a od 
drog tyto lidi odvést, tak jim 
v tom pomůžeme a aplikaci 
drogy jim umožníme v klidu 
a pohodlí. Co naplat, že držení 
i užití dávky narkomanem je 
přestupek. 

OŽIL STARÝ NÁVRH
Paradoxem je také skuteč-

nost, že aby zpracovatelé 
materiálu donutili drogově 
závislé tyto místnosti k apli-
kaci drogy skutečně používat, 
oprášili několik let starý návrh 
radního Ivana Solila na vyhláš-
ku zakazující aplikaci drogy 
na veřejnosti. Tento návrh 
tehdejší primátor Pavel Bém 
označil jako temnou stranu 
populizmu. 

Návrhy na zřízení aplikač-
ních místností v centru Prahy 
nejsou žádnou novinkou, 
a proto MČ Praha 1 v rámci 
získávání zkušeností tuto 

problematiku již v minulosti 
konzultovala s odpovědnými 
zástupci například v Německu 
nebo Holandsku. Zřízení těch-
to místností bývá doprováze-
no mimořádným zvýšením 
kriminality. „Navíc co jsem 
viděl, tak tyto místnosti nejsou 
zřizovány v centru, které už 
samo o sobě skýtá větší míru 
anonymity“ – uvedl předseda 
bezpečností komise Zdeněk 
Skála. Také lokální zkušenost 
první městské části s problé-
my v oblasti metadonových 
center hovoří jednoznačně. 
„V oblastech, kde byly zřízeny 
tyto metadonové aplikační 
místnosti, se ve zvýšené míře 
začali vyskytovat dealeři drog 
a další související kriminalita“ – 
doplnil Zdeněk Skála. Materiál 
však hovoří o zřízení místností 
na území Prahy 1 pro aplikaci 
skutečných drog!

„Musím konstatovat, že po 
dlouhých letech nečinnosti 
v oblasti protidrogové politiky 
jsem hluboce zklamán. A to 
nejen výsledkem práce 
v podobě tohoto materiálu, 
ale zejména arogancí, s jakou 
byl materiál vůči městským 
částem koncipován a také 
schválen. Byl jsem však 
informován, že materiál, poté 
co ho schválila Rada hlavního 
města Prahy, by měl být před-
ložen a schvalován také na za-
sedání Zastupitelstva hlavního 
města Prahy dne 7. listopadu 
2013. Z tohoto důvodu jsem 
zpracoval stanovisko, kterým 
vedení Městské části Prahy 1 
vyjádřilo svůj zásadní nesou-
hlas. Ten se týká nejen zřízení 
aplikačních místností na úze-
mí MČ Praha 1, ale i obchá-
zení jednotlivých městských 
částí při tvorbě koncepčního 
materiálu tak zásadního cha-
rakteru“ – doplnil Ivan Solil.

Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy tak pro své 
rozhodnutí bude mít také sta-
novisko Městské části Praha 1, 
o které jednostranně složená 
komise připravující tento ma-
teriál zjevně vůbec nestála. 

Kam s ním? 
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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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SPORT

SOUTĚŽ PRO MLADÉ 
UMĚLCE DO 35 LET V ROCE 2013

Letos proběhl již čtvrtý ročník Soutěže pro mladé umělce do 
35 let 2013, který si klade za cíl podpořit uměleckou činnost 
na území Městské části Praha 1 a současně prezentovat a po-
pularizovat Městskou část Praha 1 mezi mladými umělci z řad 
fotografů, hudebníků, spisovatelů či malířů.

Vyhlášení výsledků letošní Soutěže pro mladé umělce 
do 35 let se uskuteční na začátku prosince za přítomnosti 
odborné poroty. 

V neděli 1. 12. 2013 v 16 
hodin se na Petrském 
náměstí v Praze 1 uskuteč-
ní již tradiční sousedské 
setkání s názvem Adventní 
zpívání u příležitosti roz-
svícení vánočního stromu, 
které bude pokračovat po 
tři adventní neděle – 8. 12. 
2013 v ulici Vodičkova (roh 
Jungmannovy tzv. plácek 
před Českou spořitelnou), 
15. 12. 2013 na Kozím 
plácku a 22. 12. 2013 na 
Betlémském náměstí vždy 
od 16 do 18 hodin.

Těšit se můžete na zpí-
vání základních a umělec-
kých škol MČ Praha 1, Hlahol, Dětskou operu Praha, Dětský 
lidový orchestr Osminka, Dětský lidový soubor Notička, 
Chlapecký sbor Bruncvík nebo Pěvecké sdružení pražských 
učitelek a další.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMKU A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE 
FUTSALU (1+3) 
„O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1“ 
– 30. LISTOPADU 2013 OD 10.00 HOD

PROSINCOVÝ TURNAJ 
V NOHEJBALU TROJIC 
„O POHÁR STAROSTY MČ PRAHY 1“  
– 1. 12. 2013 OD 10.00 HOD
HALA ZŠ TRUHLÁŘSKÁ A LODECKÁ

Velmi oblíbený 
turnaj za účasti 
až dvanácti star-
tujících družstev. 
Turnaj si získal 
vysoké renomé 
nejen pro dob-
rou organizaci, 
zejména však 
kvalitou startu-
jících a úrovní 
zápasů. I zde 
jsou nejlepší 
oceněni poháry 
starosty MČ 
Praha 1 a všechna družstva diplomy. Rovněž tento turnaj je pro 
účastníky bezplatný, občerstvení zajištěno.

HALA ZŠ TRUHLÁŘ-
SKÁ A LODECKÁ

Tradice turnajů byla zalo-
žena na jaře předloňského 
roku a hned od počátku 
získala oblibu a stala se ne-
dílnou součástí sportovního 
vyžití občanů MČ Praha 1. To, 
co platí o turnajích v malé 
kopané, platí i o futsalo-
vých turnajích v tělocvičně. 
Oproti turnajům na hřišti 
je v tělocvičně kapacita 
účastníků omezena na 
maximální počet šestnácti 
startujících. Nejlepší celky budou oceněny poháry starosty MČ 
Praha 1 a všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy. Start je 
bezplatný a součástí je nezbytné občerstvení.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

doprava DOPRAVA
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HISTORICKÉ CENTRUM 
NEMŮŽE BÝT ELDORÁDEM CYKLISTIKY 

Debaty nad podporou cyklistiky ve 
velkoměstě patří mezi témata, kte-
rá jsou věčná. Někdo nedá na svůj 
milovaný bicykl dopustit, zatímco pro 
jiného je představa přepravy z bodu 
A do bodu B – v konkurenci pohodlné 
pražské MHD – něčím naprosto nepře-
stavitelným. Jakýkoli názorový střet 
oponentních názorů by měl nicméně 
vycházet z reality.

 Řeknu to rovnou: Praha 1 není na 
projekt celoměstské cyklistiky stavěná, 
a to doslova. Zaznělo to i při nedávné 
rozhlasové debatě starosty Prahy 1 s or-
ganizátorem akce Zažít město jinak. 

Pokud mohu mluvit za naši městskou 
část v tomto textu, rád bych zdůraznil, 
že centrum města skutečně nemůže 
být žádným eldorádem cyklistiky: 
zejména v úzkých uličkách Starého 
Města a Malé Strany nelze na cyklo-
stezky vůbec pomýšlet, navíc v širším 
centru existuje několik neuralgických 
bodů (zejména křižovatek), jejichž 
dopravní řešení je v přímém rozporu 
s požadavky na celistvou celoměstskou 
cyklostezku.

Co s tím? Když někdo zcela obecně 
povídá, že musíme dostat do ulic více 
bicyklů, a na reálný argument, že to 
v Praze 1 vůbec není jednoduché (ne-li 
zhola nemožné), má (volně parafrá-

zováno) jedinou odpověď „musíte se 
víc snažit, ne hledat výmluvy, proč to 
nejde“ – tak na to skutečně není co 
říct. Na druhou stranu chápu, že při 
chybějících věcných argumentech se 
nedá povídat nic jiného...

Vyřadíme-li z arzenálu takové prázd-
né fráze, nezbývá nám mnoho jiných 
řešení. Podle mého názoru je vlastně 
jen jedno: lidé bydlící v centru, kteří 
touží po jezdění na kole, mohou využít 
vlaků zařazených do systému Pražské 
integrované dopravy a popojet s jízd-
ním kolem o pár stanic dále. Podotý-
kám, že jízdní kolo lze ve vlacích po 
Praze přepravovat zdarma. 

Jak vyplynulo z nedávných uzavírek 
Smetanova nábřeží v souvislosti s akcí 
Zažít město jinak, obyvatelé Prahy 1 
z nesystémových dopravních opatření 
rozhodně neměli radost. Neměl jsem 
dojem, že by toužili po jedné uzavírce 
někde, když by se jim zároveň nahro-
madila auta jinde. Obávám se, že řeči 
o tom, jak by nám dopravní problémy 
v historickém centru pomohly vyřešit 
cyklostezky, v tomto kontextu nejen 
mně zněly jako výkřiky z jiné planety. 

Jiří Veselý 
radní pro oblast dopravy 

Městské části Praha 1
Ulice historického centra a cyklistika – to 

nejde příliš dohromady. 

INZERCE
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TOP 09 A AUTO*MAT UZAVŘELI NÁBŘEŽÍ. STOP POKUSŮM NA LIDECH! 
  
Co je skutečným důvodem uzavírání Smetanova nábřeží? To je otázka, kterou si po několik sobot kladli 
Pražané, zejména ti bydlící v Praze 1. 

Pravidelné uzavírky jedné z pěti páteřních pražských komunikací totiž, v jinak klidném víkendovém režimu, kompli-
kují život v centru opravdu zásadním způsobem. Když to v sobotu od 8 do 22 hodin na Smetanově nábřeží „správně 
po novu ožije“, tak se díky tomu v přilehlých uličkách Starého Města a zejména Malé Strany opravdu žít nedá, neboť 
právě tam se přesouvá odkloněná doprava. 
Cílem uzavírání Smetanova nábřeží není hledání optimálního řešení, které by zkvalitnilo život Pražanů, ale 
zcela prozaický podnikatelský záměr lidí z AutoMatu. Nejzřejmějším smyslem uzavírek Smetanova nábřeží je 
totiž pořádání prodejních trhů. A to vše pod záštitou primátora hl.m.Prahy a s fi nanční injekcí z Magistrátu. Jak 
si lze jinak vysvětlit, že hlavní náplní představeného „nového oživení“ nábřeží jsou stánky, nesoucí označení 
„farmářské tržiště“, umístěné na pěších komunikacích bez hrazení záborů, bez jakéhokoli hygienického zázemí. 
V neposlední řadě je otázkou, jaká a kdy proběhla řádná a transparentní výběrová řízení na tyto provozovatele 
a poskytovatele služeb. Lze se oprávněně domnívat, že slogany ve smyslu „Nábřeží žije“ jsou tak jen rafi novanou 
zástěrkou, komerční akce, která je navíc i dotovaná z prostředků hlavního města, tedy daňových poplatníků. Akce 
totiž byla prohlášena za veřejný zájem a byly na ni vyčleněny fi nanční prostředky ve výši 720 000Kč! 
Klub ODS je přesvědčen, že tak zásadní informaci jakou je rozhodnutí o uzavírání nábřeží by měl obyvatelům Prahy 1 
sdělit starosta naší městské části. Součástí rozhodovacího procesu by pak měla být i veřejná diskuze. Nic z toho se 
nestalo. Proto jsme na říjnovém jednání zastupitelstva naší městské části prosadili, aby Praha 1 vyjádřila nesouhlas 
s pokračováním uzavírání Smetanova nábřeží a části Křižovnické ulice. Zastupitelstvo na náš návrh také schvá-
lilo uspořádání veřejné diskuse k prioritám obyvatel MČ Praha 1. Přijďte si říct, co vám chybí ke spokojenému 
životu v Praze 1. Informace o termínu konání budou zveřejněny i na adrese www.odspraha1.cz. 
 

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

O
D

S
SZ

NA PRODEJI DOMU NIC NEZMĚNILO ANI ŘÍJNOVÉ ZASTUPITELSTVO 

Hned tři body říjnového zastupitelstva se týkaly prodeje id. 7/8 domu na Václavském náměstí 39, ale zůstalo vše při starém 
a dům zřejmě podle předkupního práva získá spoluvlastník, fi rma Václavské náměstí 39. „Je povinností Prahy 1 chránit 
své obyvatele, a nikoli prodat 36 partajím střechu nad hlavou,“ řekla Kateřina Klasnová (VV). 
  
Podle Klasnové není důvod prodat obydlený dům, navíc s 1 000 m² nebytových ploch. Její návrh na revokaci zářijo-
vého rozhodnutí zastupitelů z TOP 09, ČSSD a ODS o prodeji však nebyl přijat, více než dvacet zastupitelů se alibis-
ticky zdrželo hlasování. 

Změnu nepřinesl ani bod předložený starostou Oldřichem Lomeckým, v němž refl ektoval nabídku nového kupce 
– slovenské advokátní kanceláře. Kupcem podle předkupního práva zůstává menšinový spoluvlastník, fy Václavské 
náměstí 39, za níž má dle důkazů nájemníků stát lobbista Ivo Rittig. „Považuji prodej domu za sociálně i ekonomicky 
nevýhodný, ostatně zpráva Jana Votočka potvrdila roční výnos z domu ve výši osmi a půl milionu,“ řekla Kateřina 
Klasnová. Připomněla také, že na jedné straně radnice Prahy 1 řeší revitalizaci Václavského náměstí a na druhé stra-
ně se sama zbavuje možnosti podobu Václaváku ovlivnit, když zde prodává jeden z posledních obydlených domů.

BUDE CENTRUM MĚSTA JEDNO VELKÉ PARKOVIŠTĚ?
Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký v poslední době několikrát vyjádřil podporu plánu na vybudování obřího 

parkoviště pro 450 aut pod dolní částí Václavského náměstí, Panskou ulicí a ulicí Na Příkopě. Zároveň podpo-
ruje bourání domu na rohu Opletalovy a Václavského náměstí a výstavbu komplexu, jež by měl přinést dalších 
129 parkovacích stání. Stejně jako projekt Cigler Marani Architects tím zcela podléhá zájmům developerů 
a ignoruje zájmy centra, stanoviska památkářů a také přijaté Priority územního plánování kraje hl.m. Prahy pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které v článku 7 jasně říkají, že by město mělo „vytvořit podmínky umož-
ňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem do centra města, zejména do území Památkové 
rezervace v hlavním městě Praze.“                   Filip Pospíšil, zastupitel zvolený na kandidátce Strany zelených

VV
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PROSINCOVÉ VÝLETY 2013

ÚTERÝ 10. 12., 9.00 HOD. VÁNOČNÍ GÖRLITZ (ZHOŘELEC, SASKO-LUŽICE)

ÚTERÝ 17. 12., 8.00 HOD.

Na tyto prosincové výlety se přihlašuje od čtvrtka 14. listopadu 2013.

Odjezd od hotelu Intercon-
tinental v Pařížské ulici, čp. 30. 
Přihlašování na výlety: přes 
podatelnu Úřadu MČ Praha 1, 
Vodičkova 18. Senior/ka se 
prokáže občanským průka-
zem. Výlety jsou poskytovány 
pouze pro seniory z Prahy 1. 

Pro velký zájem o seni-
orské výlety a vzhledem 
k omezené kapacitě busu 
sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na 
jeden výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, 
kteří se nezúčastnili mini-
málně 3 posledních výletů.

Vždy je možné zavolat ko-
ordinátora Mgr. Karla Ulma 
jeden den před výletem 
a zeptat se, zda-li se neuvol-
nilo místo.

V případě již naplnění výletu 
bude sdělen stav. V případě 
změny bude každý zúčastně-
ný řádně a včas informován 
telefonicky. Tímto také žádáme 
uvést vždy telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní telefon. Odhla-
šování žádáme stejným způ-
sobem, přes podatelnu nebo 
na tel. čísle 777 161 539, Mgr. 
Karel Ulm, a to pouze ve středu 
a čtvrtek 9.00-10.00 hod.

Dovolte mi, abych 
Vás pozval na 
další z pravidelných 
setkání, při kterých 
si budeme povídat 
o Vašich problé-
mech, námětech 
a vůbec o všem, co 
je pro nás, obyvatele 
Prahy 1, důležité. 

DALŠÍ SETKÁNÍ 

SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 20. LISTOPADU OD 19 HODIN 

V RESTAURANTU ČERNÝ JELEN V TÝNSKÉ ULIČCE 2.

Pokud chcete přímo přispět ke zlepšování života v naší 
městské části, přijměte, prosím, toto pozvání. Problémy Prahy 1 
jsou pro mě příliš důležité, než abych se o nich dozvídal pouze 
z dopisů a e-mailů. Těším se na Vás!

Oldřich Lomecký
starosta Prahy 1

SETKÁNÍ SE STAROSTOU 
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!

ABY PTÁČCI NEMĚLI 
V ZIMĚ HLAD

Pražští ptáčci 
dostanou svá krmít-
ka, aby obyvatele 
a návštěvníky centra 
Prahy mohli těšit 
svým zpěvem. FOX 
Gallery ve spolupráci 
s výrobcem nábytku 
ARA Kolín rozmístí 
počátkem listopadu 
krmítka pro ptáčky 
do pražských parků.

První krmítka 
můžete vidět ve 
Františkánských za-
hradách, Vojanových 
sadech, na Kampě 
a Žofíně, ale také na 
Petříně a zahradách 

vybraných mateřských  školek. Najdete je ve výšce 150 cm nad 
zemí, tak abyste i vy mohli ptáčkům nasypat například semínka 
slunečnic.
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NENECHTE SE DOMA TÝRAT!

: Kdy se mám 
považovat za oběť domácí-
ho násilí?

Obětí domácího násilí se 
stanete tehdy, když s vámi 
bude zle nakládáno coby 
se členem společně obýva-
ného prostoru. Tím může 
být nejen byt či domek, ale 
i chata, hotelový pokoj apod. 
Nemusíte se nutně dělit 
o chod domácnosti, stačí, 
pokud jednání druhé osoby 
vnímáte jako těžké příkoří.

Pachatel využívá uzavře-
ného prostoru, neboť si je 
vědom, že mu v jednání 
nebude nikdo bránit. Role 
jsou přesně rozděleny mezi 
osobu násilnou a osobu 
ohroženou. 

Dominant své jednání 
postupně eskaluje. Klíčové 
pro posouzení je opakování 
a dlouhodobost. Zákon vyža-
duje minimálně několikamě-
síční opakované jednání. Čím 
je vyšší intenzita a četnost, 
tím se doba z pohledu záko-
na zkracuje.

: Musí jít jen 
o fyzické příkoří?

Vůbec ne. Pachatelé velmi 
často svou oběť týrají psy-
chicky – nadávkami, vydí-
ráním atd. Často poukazují 
na údajnou neschopnost 
druhého.

: Jak ohrožená 
osoba přijímá násilné 
jednání?

Ohrožená osoba zpočátku 
takové jednání nevědomky 
přijímá, neuvědomuje si, 
že se dostává do podřadné 
role. S přibývající dobou 
se dostává do čím dál větší 
podřízenosti a začne svoji 
roli přijímat jako běžnou. 
V mnoha ohledech dává 
násilné osobě za pravdu 
a přestává se proti tomuto 
jednání vymezovat.

: Čím to pokra-
čuje?

Nastává fáze zákazu 
volnočasových aktivit, 
návštěv známých i blízkých 
příbuzných, což v mnoha 
případech vyústí ve fyzické 
napadání, které může přinést 
ublížení na zdraví, výjimečně 
i usmrcení.

Ohrožená osoba nevidí 
možnost úniku. Ve svém 
okolí většinou ani nevnímá 
nikoho, kdo by jí pomohl 
věc řešit. Oběť pak osamo-
cena může přistoupit až 
k sebevražednému jednání. 
Rozhodně bych přitom 
nezlehčoval situaci, kdy se 
oběť dopustí skutku, který je 
hraniční mezi nepodařenou 
a fi ngovanou sebevraždou. 
Zoufalí lidé dělají zoufalé 
věci, říká známá pravda.

: Na co se může 
„těšit“ pachatel?

V rámci paragrafu 199 
trestního zákoníku (týrání 
osoby žijící ve společném 
obydlí) je možno vyměřit 
trest až na 4 roky, při těžkém 
ublížení na zdraví dvou osob 
či smrti je horní hranice až 
12 let.

: Kam se může 
oběť domácího násilí obrá-
tit pro pomoc?

Pokud oběť nemá příbuzné 
či jiné přátele, na které by 
se mohla obrátit, může se 
obrátit na specializované 

intervenční centrum, jež se 
zaměřuje na pomoc obětem 
domácího násilí (tel. 222 581 
290, 222 581 287). Nicméně 
ve chvíli, kdy se oběť cítí 
bezprostředně ohrožena, ať 
samozřejmě okamžitě volá 
policii – tísňovou linku 158. 
Naši příslušníci mohou násil-
níka vykázat až na deset dnů 
z bytu. Tato doba může být 
na žádost ohrožené osoby 
prodloužena soudem až na 
jeden rok.

: V jakých pří-
padech nejde o domácí 
násilí?

Domácím násilím rozhod-
ně nejsou domácí hádky, 
vzájemná napadání, tzv.
italská domácnost, spory 
a rvačky. Důvodem, proč 
toto jednání není domá-
cím násilím, je nesplnění 
klíčového znaku pevného 
rozdělení rolí partnerů. 
Když máte doma „itálii“ 
a nedochází při ní k trest-
ným činům, spíše si připrav-
te peněženku na pokuty 
v rámci přestupkových 
řízení.

V rubrice, na kterou 
dostáváme mnoho 
pozitivních ohlasů, 
se tentokrát podí-
váme na proble-
matiku domácího 
násilí. S nadporučí-
kem Mgr. Zdeňkem 
Novotným z Ob-
vodního ředitelství 
Policie ČR Praha I
opět hovořil šéf 
bezpečností komi-
se Prahy 1 Zdeněk 
Skála (TOP 09).

Domácí násilí je méně nápadná, ale o to bolestnější trestná činnost, ví z praxe Zdeněk Novotný (vlevo). 
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PLAVENKY
Plavenky na zimní období budou k vyzvednutí u K. 

Schwarzové, Dlouhá 23, 1. patro, od pondělka 11. 11. 2013 
od 8.00 hodin.

VÁNOCE V HAŠTALCE
Vyzýváme všechny seniory z Prahy 1, kteří se věnují vý-

tvarné tvorbě, aby přihlásili svoje práce s vánoční témati-
kou na výstavu Vánoce v Haštalce. Kontakt: Tereza Nosková, 
607 048 183, noskova@socialnisluzbyp1.cz

POETICKÉ ODPOLEDNE
Ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 15 hodin vás srdečně zveme na 

Poetické odpoledne klubu poezie Týnka v divadle Viola, 
spojené se křtem knihy Aleny Horáčkové-Pelikánové Vesele 
do důchodu. Pořadu i křtu se zúčastní také patronka klubu 
poezie Týnka Taťjana Medvecká. Vstupenky budou pro 
všechny seniory z Prahy 1 zdarma k vyzvednutí v infocentru 
Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, dne 1. 11. 2013.

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
V sobotu 9. 11. 2013 Středisko sociálních služeb pořádá 

tematický výlet na výlov Vyžlovského rybníka. Přihlášky 
přijímá Tereza Nosková, 607 048 183, noskova@socialni-
sluzbyp1.cz

JAZZOVÉ ODPOLEDNE
Ve středu 13. 11. 2013 od 15 hodin se bude konat koncert 

jazzové kapely Steamboat Stompers v Malostranské bese-
dě. Vstupenky budou pro všechny seniory z Prahy 1 zdarma 
k vyzvednutí v infocentru Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, 
ve dnech 1. 11. a 8. 11.2013.

VÁNOČNÍ KONCERTY
V neděli 8. 12. 2013 od 13 a od 16 hodin se uskuteční kon-

certy Orchestru Václava Hybše v Divadle ABC. Vstupenky 
budou pro všechny seniory z Prahy 1 zdarma k vyzvednutí 
v infocentru Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, ve dnech 
8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29. 11. 2013.

TI
PY

CENA RADY VLÁDY PRO SENIORY 
A STÁRNUTÍ POPULACE 2013

Středisko sociálních služeb se umístilo 
na krásném třetím místě v celostátní 
soutěži o Cenu Rady vlády pro seniory 
a stárnutí populace ve fotografi cké 
kategorii. Cílem soutěže bylo především 

zvýšit povědomí společnosti o proble-
matice seniorů a stárnutí, motivovat 
seniory k aktivnímu stárnutí a ukázat 
význam mezigenerační solidarity a me-
zigeneračního dialogu. Středisko soci-

álních služeb do soutěže přihlásilo tři 
fotografi e umělecky zachycující seniory 
při volnočasových aktivitách. A právě 
tento soubor momentek obsadil, jak již 
bylo řečeno, krásné třetí místo.

Senioři Prahy 1 nevědí, co je nuda! 
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MIKULÁŠSKÁ V OPEŘE 
S THE TAP TAP A JEJICH HOSTY

Dne 2. prosince v 18.00 se již potřetí 
uskuteční Mikulášská v Opeře s kapelou 
z Jedličkova ústavu The Tap Tap. Výtěžek 
z této benefi ční akce bude věnován na 
nový autobus pro Jedličkův ústav a školy. 
Tuto sbírku pořádá Nadace Jedličkova 
ústavu. Součástí večera bude speciální 
mikulášské představení, v němž vystoupí 
např. Tomáš Hanák či Iva Pazderková. 
Programem budou provázet Arnošt 
Goldflam a hvězdný moderátor The Tap 
Tap Ladislav Angelovič.

„Státní opera Praha patří k nejpres-
tižnějším sálům naší metropole. Máme 
radost, že sem opět můžeme pozvat naše 
současné i budoucí fanoušky a společně 
zde oslavit tradici českých vánoc. V The 
Tap Tap stále pevně věříme, že opravdové 
české zvyky a obyčeje stojí na pevných 
základech vzájemné lidské důvěry a pod-
pory,“ říká kapelník The Tap Tap Šimon 
Ornest. 

Hlavní částí večera bude samozřejmě 
koncert. V něm kapelu podpoří např. 
zpěvák skupiny Visací zámek Jan Haubert, 
který si s nimi zazpívá úspěšný hit Znám-
ka punku, chybět nebude ani Ondřej 
Ládek, známý jako Xindl X. „Spolupráce 
s The Tap Tap je pro mě již několik let 
velkou radostí. Pro jejich aktuální album 

Moje volba jsem jim napsal tři písně 
a v jedné další jsem si s nimi zazpíval. 
Stejně jako na desce i v opeře si s nimi 
zahraji na autobusáka v naší zatím nejú-
spěšnější písni Řiditel autobusu. Snad tím 
aspoň trochu pomůžu se sbírkou na nový 
autobus pro Jedličkův ústav,“ říká Ondřej 
Ládek. Kromě písně Řiditel autobusu, kte-
rá má na internetu již téměř dva miliony 
shlédnutí, zazní další skladby dnes již zná-
mé a etablované skupiny složené z han-
dicapovaných hudebníků. Návštěvníci se 
mohou těšit také na vystoupení španěl-
ského uskupení Million Dollar Mercedes 
Band anebo v tradičních krojích vystupu-
jících členy lidové muziky Notičky.

„Nový bezbariérový autobus umožní 
žákům škol Jedličkova ústavu, včetně 
kapely The Tap Tap, dostat se do míst, 
kam by se jinak společně nikdy nepodí-
vali,“ dodává ředitelka Nadace Jedličko-
va ústavu Irena Fodorová ke sbírce, na 
kterou půjde výtěžek z celé akce. Součástí 
ceny vstupenky na akci bude také bohatá 
mikulášská nadílka, obsahující například 
singl The Tap Tap s písněmi z nedávno 
vydaného CD Moje volba. Vstupenky jsou 
k dostání ve všech pokladnách Národní-
ho divadla a v síti Bohemia Ticket. Více na 
www.tapvopere.cz

INSTALATÉRSKÉ 
PRÁCE

TOMÁŠ JAKOUBEK
VODIČKOVA 674/6
PRAHA 1 110 00
TEL.: 604 630 656

VODA
PLYN

TOPENÍ 
KANALIZACE

REKONSTRUKCE
OPRAVY
ÚDRŽBA
REVIZE
MONTÁŽ
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INZERCE

Společnost českých skladatelů a spolupořadatel MČ Praha 1      

si dovolují pozvat Vás na

Festival 

DNY SOUDOBÉ HUDBY      
24. ročník  

Praha 4. – 27. 11. 2013

4. 11. Kostel sv. Klimenta - Klimentská ul., Praha 1, 19.30  

5. 11. Kostel sv. Klimenta - Klimentská ul., Praha 1, 19.30 

6. 11. Galerie - HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1, 19.30

13. 11. Galerie - HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1, 19.30  

18. 11. Sál Martinů - HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1, 19.30 

20. 11. Konzervatoř J. Deyla - Maltézské nám. 14, Praha 1, 19.30 

25. 11. Sál Martinů - HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1, 19.30 

27. 11. Konzervatoř J. Deyla - Maltézské nám. 14, Praha 1, 19.30 

Vstupenky (100,- 50,- Kč) v prodeji 45 minut před začátkem 

koncertu místě konání.

Informace: db.ahuv@seznam.cz, www.ahuv.cz, 
tel. 731 409 039, 251 553 996
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SOUTĚŽ O ŠEST 
VSTUPENEK:
POJĎTE NA KONCERT 
SE STAROSTOU!

Zúčastněte se koncertu první dámy české country Věry 
Martinové v pražské Lucerně!

Koncert se uskuteční 27. listopadu 2013 od 19 hodin 
ve velkém sále Lucerny. Hostem populární zpěvačky 
bude Spirituál Kvintet.

Pokud správně zodpovíte soutěžní otázku, budete za-
řazeni do slosování o třikrát dvě vstupenky na tento kon-
cert. Sedět budete v lóži, vedle starosty Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého, který nad koncertem převzal záštitu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Věra Martinová se narodila v:  a)   Opočně
    b)   Lounech
    c)    Poličce

Své odpovědi zasílejte e-mailem do 15. listopadu 2013 na 
adresu redakce@praha1.cz. Výherce bude vyrozuměn.

S tímto  

kupónem sleva 15%
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TIPY

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

V týdnu od 18. do 22. listopadu se ve 
všech klubech seniorů Střediska soci-
álních služeb uskuteční akce nazvaná 
Týden otevřených dveří volnočasových 
aktivit. Zveme všechny seniory z Prahy 1, 
aby se přišli podívat do klubů seniorů 
Haštalská 7, Týnská 17, Benediktská 13 
a Tomášská 6, kde si budou moci vybrat 
z nabídky dle programů jednotlivých 
klubů. Mimo prostory klubů se pak 
konají tréninky pétanque a schůzky tu-
ristické party. Pétanque se hraje každou 
středu od 13 do 15 hodin, turistická par-
ta se schází vždy ve čtvrtek dopoledne 
dle individuálního plánu akcí – pokud se 
některé z těchto aktivit chcete zúčastnit, 
kontaktujte Terezu Noskovou, 607 048 
183, noskova@socialnisluzbyp1.cz. V Klu-
bu seniorů Benediktská 13 se ve středu 
od 14 do 15 hodin uskuteční trénink 
paměti vedený Miloslavou Kahouno-
vou, Klub seniorů Tomášská 6 Vás ve 
středu od 14 do 15 hodin srdečně zve 
na přednášku Libuše Štoskové o barok-
ním malíři Karlu Škrétovi.
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OD LISTOPADU NOVĚ OTEVÍRÁME PRO MAMINKY, BATOLATA, PŘEDŠKOLÁKY, 
ŠKOLÁKY, VLASTNĚ PRO KAŽDÉHO BEZ PŘEDEŠLÉHO PŘIHLÁŠENÍ!

Herna každý den od pondělí do pátku dopoledne 10.00 – 12.00, odpoledne 14.00 – 17.00.

Workshop pondělí 14.00 – 17.00, úterý 15.00 – 16.30, středa 14.00 – 16.30.

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

Herna, workshop, posezení!

www.HAFstudio.cz

Tvoříme, kreslíme, matláme, patláme, posloucháme Mozarta, Bacha... všem si též 
povídáme, třeba i anglicky. Maminky mohou společně tvořit ateliéru nebo posedět 
v herně. Samostatné děti můžete v ateliéru ponechat samotné. 
Vstup na workshop  pro 1 dítě i celou rodinu: 200,- Kč za celé odpoledne /100,- Kč 
za hodinu. 

Vstup pouze do herny bez přihlášení do workshopu 50,- Kč za hodinu pro celou rodinu.
Předplatné na 10 workshopů: 1 800,- Kč.          
Na vaše přání po dohodě je možné pobývat herně i o víkendu otevřeme další workshopy!!!
Každou sobotu též workshopy pro děti s rodiči, bez rodičů, pro mládež, dospělé.
Informace mailem, nebo telefonicky.
S tímto vystřiženým inzerátem, který nám přinesete, máte vstup do herny i na workshop 3x ZDARMA!

INZERCE

KLUB SENIORŮ BENEDIKTSKÁ 13 
Po 14-18.00 Slavnostní předávání gratulací jubilantům
Út 14-17.00 Pánský klub | 17-18.00 Posezení u kávy
St  14-17.00 Sejdeme se ve středu | 17-18.00 Posezení u kávy
Čt   14-18.00 Posezení u kávy, besedy, vzdělávací akce

KLUB SENIORŮ HAŠTALKA 
Po  13-15.00 Divadelní kroužek | 16-18.00 Setkání u kávy, besedy, přednášky
Út  14-17.00 Výtvarný kroužek a šití | 17-18.00 Setkání u kávy
St  14-17.00 Taneční kroužek Meduňka | 17-18.00 recitační klub Týnka
 14-16.30 Selkání členů SD Praha 1 | 16.30-18.00 Setkání u kávy
Čt 14-15.00 Cvičení na židlích | 15-18.00 Setkání u kávy, besedy, přednášky

KLUB SENIORŮ TOMÁŠSKÁ 6
Po-Čt  10-13 Výuka práce na PC | 13-18.00 Setkání u kávy, besedy, přednášky, vzdělávací akce
Pá  10-13 Výtvarný kroužek

KLUB SENIORŮ TÝNSKÁ 17
Po  14-15.00 Cvičení na židlích | 15.30-16.30 Tai Chi | 16.30-18.00 Setkání u kávy
 9-15.00 Výuka práce na PC pro pokročilé | 15-17.00 Konverzace AJ
Út  9-13.00 Výuka práce na PC pro pokročilé | 10.15-11.45 relaxační cvičení | 14-17.00 Bridž 
 9.30-11.30 Konverzace FJ | 17-18.00 Setkání u kávy
St  9-13.00 Výuka práce na PC pro pokročilé | 10-12.00 Konverzace Nj 
 14.00-15.30 Voskovaní-enkaustika | 14-16.30 Taroky pánové | 15.30-16.30 Setkání u kávy
 11-12.00 Autorská čtení píšících seniorů | 16.30-18.00 Recitační klub Týnka
Čt  9-13.00 Výuka práce na PC pro začátečníky | 10-11.00 Muzikoterapie
 13-14.00 Cvičení paměti | 14-16.30 Taroky dámy | 16.30-18.00 Setkání u kávy
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TIPY

ŠEST, ČTYŘICET NEBO STO LET? 
JE TO JEDNO. VŠECHNY ZVEME NA ŽOFÍN!

ZAZNAMENALI JSTE VÝPADKY 

V DORUČOVÁNÍ TOHOTO MĚSÍČNÍKU? 

POKUD ANO, SDĚLTE NÁM 

TO NA ADRESU 

REDAKCE@PRAHA1.CZ!
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neděle | 09.30
Art for Tots (Class Acts)

úterý | 20.00
fi lmový klub: Na sever od slunce
(NO 2012, I. Wegge, J. Nyseth Ranum, 46 min.)

Kompletní program naleznete na 
www.kckampa.eu

10/11

12/11

Komunitní a mateřské centrum Kampa
U Sovových Mlýnů 3
118 00 Praha 1

V nejbližší době:

Žofín patří všem generacím – tak 
se jmenuje zábavní odpoledne pro 
malé, mladé i starší, které 24. lis-
topadu pořádá pro své obyvatele 
MČ Praha 1. Pestrý program bude 
připraven ve velkém i malém sále 
Paláce Žofín od 15 do 20 hodin. 

Zatímco program ve velkém sále bude 
určen dospělým, děti si přijdou na své 
v malém sále. 

Tahákem programu pro dospělé bude 
určitě beseda s Ivanem Hubačem, au-
torem úspěšného seriálu Sanitka a zná-
mými herci z tohoto seriálu. Chybět ale 
nebudou ani vtipné scénky legendárního 
Felixe Holzmanna v podání Davida Šíra. 
Vystoupí také Orchestr Jindřicha Váchy se 
sólisty; Základní umělecká škola U Půj-
čovny pak vyšle na pódium Klarinetovo-
-saxofonový orchestr a Pražský komorní 
kytarový orchestr. V Kavárně u starosty se 
budou střídat hosté – povídat si s nimi, jak 
už z názvu vyplývá, bude starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký. Celý program bude 
moderovat Martin Hrdinka. 

PŘILETÍ SAXANA
Děti v malém sále zaručeně pobaví 

Saxana v podání Petry Černocké. Do 
tajuplného světa je zavede kouzelník. 
Mrňouskové se mohou těšit na dětskou 
hernu, větší děti si určitě užijí řadu sou-
těží o ceny. Všechny věkové kategorie 
dětí pak jistě ocení oblíbenou zábavu 
při podobných akcích – malování na 
obličej. 

Součástí zábavního odpoledne bude 
i další doprovodný program. 

Vstupné a drobné občerstvení je 
pro občany MČ Praha 1 ZDARMA.

Distribuce vstupenek od 11. 11. 
2013 v Informačním centru Městské 
části Praha 1, Vodičkova 18.

Podrobný program naleznete v průbě-
hu měsíce listopadu na internetových 
stránkách Prahy 1 (www.praha1.cz)!



PŘEHLED PROVOZOVEN, VE KTERÝCH BYL JIŽ ROZHODNUTÍM STAVEBNÍHO ÚŘADU STANOVEN MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÝ POČET OSOB 

A MAXIMÁLNÍ VNITŘNÍ ZDROJ HLUKU. POKUD MÁTE PODEZŘENÍ NA PŘEKROČENÍ HLUKU NEBO KAPACITY PODNIKU, VOLEJTE 156!

(limity stanoveny na základě ověřené PD, posudků akustických vlastností obvodových konstrukcí ve vztahu k hygienickým limitům požárně technických řešení staveb nebo jejich částí)

BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ 
RESTAURAČNÍCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ

NÁZEV 

PROVOZOVNY 

TYP 

ZAŘÍZENÍ 
ADRESA

hluk 
den/noc

osoby osoby osoby osoby

max. (dB) max. 
objektu 1. NP 1. PP 2. PP

Batalion rest. + kav. 28. října 3/1001 85 70 15 55

RED Piff restaurace Betlémská 267/9 85 36 36 4

B 13 rest. + kav. Bílkova 864/13 76 466 141 91 234

ROXY kinokavárna Dlouhá 33 105 600 zázemí 28

NoD kav. + divadlo Dlouhá 33 77 290/160, 
div 130

Harley´Bar restaurace Dlouhá 704/18 199 199

Pub Crawl restaurace Dlouhá 708/24 18

Fish & Chips 21 rychlé občerstvení Dlouhá 737/21 37

Bombay Bar restaurace Dlouhá 741/39 90 150 60 90

James Dean rest. + kav. Dlouhá 922/7 93 210 100 110

Motto: restaurace Náměstí Franze Kafky 7, 6 85 60 55 5

F 1 LIFE restaurace, kavárna, galerie, klub Haštalská 749/4 85 150 125 25

U tří růží Pivovarský dům s restauračním provozem Husova 232/10 70 140 (1PP-1.NP)

STUDIO 54 café bar herna, vinárna s hudební produkcí Hybernská 1613/38 85,5 187 94 93

Chapou Rouge restaurace s diskotékou Jakubská 647/2 100 264 60 115 89

Burger King restaurace Jungmannovo nám. 767/6 168 53

COCO BAR kavárna - bar Kaprova 49/8 73/82 126 50 76

Braunův sklep restaurace Karlovo nám. 671/24 81/71 104 13 91

Jazz time restaurace s klubem Krakovská 593/19 93 160 60 100

Las Adelitas restaurace Malé nám. 457/13 90 30

Malostranská  restaurace Malostranské nám. 21/35 85 130 100 30

Mal. beseda 2-4. NP Malostranské nám. 21/35 85 200

El Mercado Argentino restaurace Melantrichova 504/5 82/72 140

Popokafepetl 1. PP. rest. Michalská 15/439 95 132 132

Kostel Sv. Michala multikulturní zařízení Michalská 27, 29 95 155 20

Rozvařilů restaurace Na Poříčí 1068/23 138

Pizza Coloseum restaurace Na Poříčí 16 118 94 24

ROCK CAFE restaurace, hudební a divadelní sál Národní 116/20 105 528 272 256

Potrefená husa restaurace Národní 364/39 157 144 13

Caff é Čertovka kavárna s galérií Nosticova 8/470 73 82

Restaurace NEB.O restaurace Perlová 365/10 85 44

JAZZ REPUBLIC hudební klub Perlová 371/5 100 148

La Finestra - Aromi restaurace Platnéřská 13/90 85 56 40 16

CAFÉ BAMBUS restaurace Revoluční 1006/5 88 92

Restaurace Coa restaurace Revoluční 655/1 65 137

ROXBURY restaurace a music bar Rybná 685/16 86 130 70 60

Hoff a bar - restaurace Senovážné nám. 980/22 85 82

Hotel U Prince restaurace na pochozí terase Staroměstské nám. 460/29 106

Thajský ráj provozovna thajských masáží Staroměstské nám. 522/16 101 65 36

Kafka Snobfood kavárna Široká 64/12 85 54 49 5

Dejavu restarurace Jakubská 648/6 87

café LA ESQUINA kavárna Těšnov 1059/1 85 44

TBILISI restaurace Tomášská 21/14 90 60 30

Delicato centrum restaurace Truhlářská 1110/4 85/75 119 83 33

La Mafi a restaurace s hudební produkcí Truhlářská 1520/23 78

restaurace Divinis restaurace Týnská 1053/21 50/40 76

Sport bar Praha vinárna Týnská ulička 606/3 56 56

Popokafepetl restaurace vinotéka Újezd 19/409 95/80 127

Dance Academy taneční sál a škola V Jámě 1371/8 77/82 77 35 42

Mistral café restaurace Valentinská 11/56 72 128 71 57

Sauna Club masáže Ve Smečkách 19/1593 67 137 77 60

Magic centre Prague hudební klub Ve Smečkách 588/12 85 215 162 53

Katr Resturant restaurace Vězeňská 859/9 85 86

restaurace Pastakrusta PIZZA zařízení veřejného stravování Vodičkova 736/15 85 22

Groove bar restaurace, bar Voršilská 142/6 75/90 58 37 21



PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – LISTOPAD 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

4. po.  Normi Kovács – křest alba! – zač. 20.30
5. út.  Bílá nemoc / host: Panika – zač. 20.30
6. st.  Žalman & Spol. – zač. 20.30
7. čt.  Jan Spálený & ASPM – zač. 20.30
8. pá.  Improliga – zač. 20.00
9. so.  I5. Malostranský candrbál– zač. 20.00
10. ne.  The Swings – zač. 20.00
11. po.  Lili Marlene / host: Jan Sahara Hedl 
 – křest alba Precedens “Co nám zbejvá” – zač. 20.30
12. út.  Drtikol – křest alba! / host: Longital (SK) – zač. 20.30
13. st.  Traband – zač. 20.30
14. čt.  Cava: Čarodějky – ženy různých světů – zač. 20.00
15. pá.  klub zadán
16. so.  Petr Wajsar – narozeninový koncert – zač. 19.00
17. ne.  Gogol na stojáka ane Ženitba (účinkují L. Pavlásek, 
 E. Kočičková...) – zač. 20
18. po.  Zahradníkův rok – křest knihy CD! 
 (čte: J. Somr, hraje: Petr Skoumal trio) – zač. 20.30
19. út.  klub zadán
20. st.  Dr. Max – koncert po 25. letech – zač. 20.30
21. čt.  Peter Lipa & Band – křest alba! / host: Milan Lasica – zač. 20.30
22. pá.   Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20.00
23. so.  klub zadán
24. ne.  Circus Ponorka – křest alba 'Revival Circus' 
 – soundtrack fi lmu Revival – zač. 20.00
25. po.  Nasycen – křest alba! – zač. 20.30
26. út.  Mirek Linhart “50”: Yo Yo Band, 5P Luboše Pospíšila, Žáha, 
 Melouni hosté – zač. 20.30
27. st.  Potlach: Pacifi k + Miki Ryvola – zač. 20.00
28. čt.  Hudba Marzu – zač. 20.30
29. pá.  Goobye Tony – vzpomínkový večer na Tonyho Škráška – zač. 20.30

Otevřeno: 19–02.30 hod.



Váš příběh.
Vaše banka.

Infolinka 800 133 444
www.SberbankCZ.cz

Přijďte si pro Vaše odměny  
na pobočku Sberbank.

Sberbank CZ vyhrála soutěž v přívětivosti 
a chce být jedním z lídrů českého trhu
Sberbank posiluje své postavení v Česku a netají se dalšími velkými plány. Chce se zařadit 
mezi lídry českého finančního trhu. Banka má za sebou silnou mezinárodní skupinu, zároveň 
chce zůstat nablízku klientům a nabízet jim férové produkty. První místo pro Klientsky 
nejpřívětivější banku 2013 je potvrzením, že se Sberbank CZ vydala správnou cestou.

Pro někoho může být Sberbank novým jménem. Ve 
skutečnosti však má banka tradici jak v Česku, tak zejmé-
na v zahraničí. Sberbank CZ přímo navazuje na činnost 
rakouské Volksbank v Česku. Po loňském vstupu nového 
hlavního akcionáře a následné změně jména tvoří součást 
mezinárodní skupiny s jádrem v podobě jedné z nejsilněj-
ších evropských bank se zastoupením v řadě zemí střed-
ní a východní Evropy.

Mezinárodnímu významu Sberbank odpovídají také její 
plány na českém trhu. Do dvou let chce vybudovat sít nej-
méně 40 poboček. Znamená to, že zákazníci najdou Sber-
bank v každém krajském městě a nynější síť v Praze, Brně 
a Ostravě ještě zhoustne. Dosavadní pobočky se postup-
ně přestavují, a získávají tak novou tvář. Cílem je vybu-
dovat moderní, přátelskou instituci, kde se zákazníci cítí 
dobře, doslova jako doma. V každé pobočce proto napří-
klad bude dětský koutek.

Od září inovuje Sberbank také svou nabídku produk-
tů, jejichž společným znakem je férový přístup ke klien-
tům. Stěžejním produktem je FÉR půjčka, kterou banka 
nabízí bez poplatků za vyřízení a vedení účtu, a navíc do 
konce roku bez úroků. Klienti také mohou za řádné splá-

cení získat zpět na účet zajímavý bonus. Spuštění inovo-
vané půjčky podpořila velká reklamní kampaň. Součástí 
rodiny nových produktů je i FÉR konto s několika varian-
tami přizpůsobenými potřebám různých klientů. Aktivní 
klienti získají navíc v rámci akce DÝŠKO za využívání FÉR 
konta každý měsíc až 500 Kč na Spořicí účet.

„Aktuálně mohou naši klienti získat nový úvěr na byd-
lení i refinancování toho stávajícího se sazbou 3,09 %. Akcí 
Sberbank hypoteční dny ukazujeme moderní trendy ev-
ropského bankovnictví i v dalších oblastech, než jsou ho-
tovostní půjčky a konta,“ vysvětluje Markéta Steiglová, 
ředitelka pražské pobočky Sberbank CZ v ulici Kapro-
va. „Sberbank získala na podzim ocenění Klientsky nejpří-
větivější banka 2013, což mě nesmírně těší. Zároveň mě to 
ale i motivuje dokazovat každý den klientům, že si takové 
ocenění zasloužíme,“ dodává Markéta Steiglová.

Sberbank CZ ve Vašem městě:
Kaprova, Praha 1 | Na Příkopě 860/24, Praha 1
Lazarská 8, Praha 2 | Vinohradská 40, Praha 2
Na Pankráci 1724/129, Praha 4 | Karla Engliše 1, Praha 5
Strossmayerovo nám. 11/966, Praha 7
tel.: 800 133 444
E-mail: mail@sberbankcz.cz | www.SberbankCZ.cz


