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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 

22. října od 
14.00 do 16.00

!

Vstupenky bu
dou k dispoz

ici 

od 14. října

v Informačním centru 
Městské 

části Praha 
1 (Vodičkova 

18).

Těšíme se na 
vás!



Milí čtenáři,
máme za sebou slavnostní 

otevření Střeleckého ostrova, což 
je – jak věřím – radostná zpráva pro 
většinu z nás, kteří bydlíme a žijeme 
v Praze 1. Populární „Střelák“ prošel 
zásadní proměnou k lepšímu. Byl 
zrekonstruován tak, aby dělal 
radost dětem, lidem v produktiv-
ním věku i seniorům, zkrátka úplně 

každému, kdo na něj zavítá. Novinkou je také výtah z mostu 
Legií, takže na ostrov se pohodlně dostanou rovněž naši zdra-
votně postižení spoluobčané. 

Posledním velkým investičním záměrem v tomto volebním 
období – zatímco do Poslanecké sněmovny budeme volit nyní 
25. a 26. října, v komunálních volbách až za rok – pak bude 
rekonstrukce Werichovy vily a parku Kampa. Po dokončení 
tohoto projektu se „nejpoetičtější kout na světě“, jak se Kampě 
taky někdy říká, zkultivuje do skutečně noblesního vzhle-
du. K atraktivitě tohoto místa jistě přispěje i nový nájemce 
Werichovy vily, který v ní zajistí vkusné kulturní a společenské 
vyžití. 

A nyní zpět k parlamentním volbám. V tomto čísle radnič-
ního měsíčníku naleznete kompletní volební manuál, který 
stejně jako před každými volbami přináší veškeré důležité 
informace včetně seznamu volebních místností. Stačí se tedy 
jen v poslední říjnový pátek nebo sobotu dostavit k volební 
urně a odevzdat svůj hlas. 

Rozhodně nehodlám na stránkách tohoto časopisu sklouzá-
vat k laciné agitce, koho by měli obyvatelé Prahy 1 volit. 
Dovolím si jen poskytnout stručný návod k rozhodování: „Co 
konkrétně udělali lidé z kandidátní listiny pro občany v minu-
lém volebním období? Jaký mají motiv ucházet se o voličskou 
přízeň?“ To jsou dotazy, na něž by měl každý občan hledat 
odpovědi místo toho, aby slepě vhodil do urny lístek podle 
mediálních klišé. 

Měřeno optikou takových otázek a odpovědí, mnohé rozho-
dování se stane velmi jednoduchým. Vše je totiž o konkrétních 
lidech, jejich „velikosti“, nebo naopak přízemnosti. 

Přeji vám pokud možno hezké říjnové dny!

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta

OLDŘ
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KNIHOVNA OPĚT FUNGUJE 
Letos i příští rok bude fungovat knihovna na Pohořelci, 

kterou původně chtělo vedení Městské knihovny v Praze 
zavřít kvůli nedostatku fi nancí. V poslední chvíli opět zasáh-
la radnice Prahy 1 a v zájmu svých obyvatel již poněkolikáté 
uvolnila peníze z rozpočtu první městské části. 

Knihovna je otevřená čtyřikrát v týdnu, od pondělí do 
čtvrtka, vždy od 12 do 17 hodin. Na letošní podzim Praha 1 
navíc chystá rekonstrukci přízemí objektu, kde knihovna 
sídlí, a její přesunutí právě do zrekonstruovaných prostor. 
Návštěvníci tak získají nejen nové zázemí, ale i bezbariérový 
přístup. 

PLATBY I ZA ČTYŘKOLKY
Konec bezplatného parkování tříkolek a čtyřkolek žádá 

Praha 1. Majitelé těchto vozidel je totiž v čím dál větším 
měřítku parkují právě v zóně placeného stání v první měst-
ské části. Zkrátka tím přicházejí místní rezidenti, kteří pak 
nemají kde zaparkovat svá auta, přestože na to mají nárok. 

KAŠNA NEBO RADECKÝ 
Kašna nebo pomník maršálka Radeckého – tak vypadají 

dvě varianty studie, která se zabývá budoucí podobou Ma-
lostranského náměstí. Místní obyvatelé chtějí, aby ze spodní 
části náměstí zmizelo současné parkoviště. Dokonce kvůli 
tomu sepsali petici, na kterou sesbírali skoro pět tisíc podpi-
sů. Své podpisy připojili i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
a jeho 1. zástupce Daniel Hodek. „Tato petice nám pomůže, 
abychom byli silnější v jednání s magistrátem, pod který 
Malostranské náměstí přímo spadá,“ konstatoval Lomecký. 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ  
Přechodné ubytování jako pomoc v sociální a bytové 

nouzi poskytuje Městská část Praha 1 prostřednictvím své 
ubytovny v ulici Ve Smečkách. V současnosti tam bydlí 40 
lidí, přičemž kapacita je 56 míst. 

Všichni ubytovaní mají podepsanou smlouvu o užívání 
obytné místnosti, která platí jeden rok. Smlouvu lze poté 
prodloužit. Měsíční nájemné je 60 korun za metr čtvereční.

KR
ÁT

CE

WERICHOVA VILA 
JDE ZNOVU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Zrušení původního záměru 
uzavřít smlouvu s Nadací Jana 
a Medy Mládkových a vypsání 
nového výběrového řízení – 
tak zní rozhodnutí zastupite-
lů Prahy 1 ohledně budoucího 
využití Werichovy vily. Cílem 
je mít co nejkvalitnější pro-
jekt na využití této významné 
památky. 

„Rozhodli jsme se pro nové výbě-
rové řízení z toho důvodu, že radnice 
v posledních dnech dostává další a další 
nabídky na správu Werichovy vily, “ 
konstatoval po jednání zastupitelstva 
10. září starosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký s tím, že o vítězi veřejné soutěže 
rozhodne pouze kvalita předloženého 
záměru. 

Zájemci o pronájem by nicméně měli 
přijít s projektem, který by byl spojen 
s bývalými slavnými nájemníky vily – 
Janem Werichem, Vladimírem Holanem 
a rovněž hereckým „dvojčetem“ Jana 
Wericha, Jiřím Voskovcem. 

Nové výběrové řízení bude vypsáno 
pravděpodobně ještě letos na podzim. 

Snažíme se pro tento účel získat dotaci 
od ministerstva kultury. I když se to ale 
nepovede, jsme připraveni Werichovu 
vilu opravit pouze za peníze z našeho 
rozpočtu,“ řekl Lomecký. Revitalizace se 
dočká také celý park Kampa, čímž bude 
na území první městské části završena 
série klíčových investic v posledních 
letech. 

Do konce roku by pak mohl být znám 
vítěz, který Werichovu vilu získá do 
pronájmu na dobu deseti let. Vila však 
bude muset po celou dobu pronájmu 
sloužit veřejnosti v režimu muzea, ne-
smí tam tedy vzniknout žádné byty. 

Městská část Praha 1 si Werichovu vilu 
také v budoucnu ponechá ve svém ma-
jetku. „Chystáme její důkladnou opravu. 

Praha 1 se chystá vilu zrekonstruovat. 

F
O

T
O

 P
E

T
R

 N
A

Š
IC

/  Ř Í J E N   2 0 1 3 W W W. P R A H A 1 . C Z

AKTUÁLNĚ

4



V pátek 20. září večer proběhla v cent-
ru metropole bezpečnostní akce Policie 
ČR, která byla zaměřena na dodržování 
veřejného pořádku, dodržování zákazu 
nalévání alkoholu mladistvým a další 
protizákonné jednání. 

Během této akce se policisté zaměřili 
také na akci Pub Crawl, jejíž účastníci 
se posléze přesunuli do klubu Roxbury 
v Rybné ulici. Zde policisté – společně 
s hasiči a pracovníky živnostenského 
úřadu a stavebního úřadu a také za 
přítomnosti starosty Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého a šéfa bezpečnostní komise 

RADNICE PŘITVRZUJE
VŮČI NEKALOSTEM V CENTRU

Navzdory nedostatečnému 
počtu policistů a strážníků 
postupuje radnice Prahy 1 
tvrdě proti nepravostem, které 
centrum města přitahuje. 

Zdeňka Skály – zkontrolovali všechny 
přítomné. Přitom zjistili, že v podniku 
bylo přítomno 230 lidí, přičemž povole-
ná kapacita je 150 osob. Celou záleži-
tost bude řešit stavební úřad. 

Během této kontroly byli rovněž zjiště-
ni 4 mladiství pod vlivem alkoholu. 

Další tři mladistvé pod vlivem alkoho-
lu policisté objevili při dalších kontro-
lách na jiných místech. Zároveň zadrželi 
2 prodejce drog. 

V uplynulém měsíci se také podařilo 
z Prahy 1 úředně „vyexpedovat“ osobu, 
která se žebráním dopustila opakova-
ného přestupku. Vztahuje se na ni totiž 
nová možnost, kterou mají samosprávy 
– zakázání pobytu. Pokud by byl tento 
přestupce znovu přistižen na území 
první městské části, bylo by s ním již za-
hájeno trestní řízení vedoucí až k prav-
děpodobnému odsouzení s nepodmí-
něným trestem odnětí svobody. Další 
podobné případy jsou v šetření. 

UCTILI JSME 
PAMÁTKU
OBĚTÍ TERORISTICKÉHO ÚTOKU 

Přesně dvanáct let uplynulo 11. září 
2013 ode dne, kdy islámští teroristé 
unesli americká letadla a zaútočili 
jimi na objekty v USA. Památku 
obětí si na Kampě opět připomenulo 
vedení Prahy 1 společně se Sborem 
dobrovolných hasičů Praha 1. 

Mezi těmi, kteří tehdy zahynuli, 
a to při záchraně druhých, bylo 343 
newyorských hasičů a záchranářů. 

„Newyorská tragédie nesmí být 
zapomenuta – jako připomínka toho, 
jak zranitelná je západní demokra-
cie, i toho, jakého hrdinství je člověk 
schopen. Newyorské neštěstí nám 
zároveň připomíná, že nesmíme 
polevit, a to ani na chvíli, při ochra-
ně demokracie a že za její obranu 
musíme být připraveni bojovat,“ řekl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Letošní pietní akt měl rovněž vzác-
ného hosta – kardinála Dominika 
Duku, který se stal jakýmsi patronem 
našich dobrovolných hasičů, když 
v červnu letošního roku požehnal 
jejich novému, modernímu hasič-
skému vozu a praporu. Sympatickou 
součástí celého ceremoniálu bylo 
předání osvědčení mladým hasičům, 
kteří v rámci letního příměstského 
tábora, pořádaného našimi dob-
rovolnými hasiči na Hradčanech, 
absolvovali základní kurz hasicích 
technik a osvojili si základní hasičské 
dovednosti.

Další informace o činnosti Sboru 
dobrovolných hasičů Praha 1 najdete 
zde www.hasicipraha1.cz!

Policejní akce v centru vedla mimo jiné k zadržení dvou prodejců drog.
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ROZHOVOR

6

HÁZENÁ NEBO SNOWBOARD? 

DAVID BAKEŠ 
ZVLÁDL NA TOP ÚROVNI OBOJÍ!

Málokterému sportovci se 
podaří v dospělém věku 
úspěšně „přešaltovat“ z pů-
vodní disciplíny na novou, 
úplně jinou. Jednou z těch-
to výjimek je David Bakeš, 
který ve dvaceti letech 
opustil jako prvoligový 
házenkář vrcholový sport, 
aby se do něj po několika 
letech opět vrátil – tento-
krát jako český reprezen-
tant ve snowboardcrossu. 
A jelikož David od narození 
bydlí v Praze 1, byla by 
velká škoda nepředstavit 
ho blíže právě obyvatelům 
naší městské části.

: Přiznám se, že mi váš 
příběh bere dech. Jak se vám poda-
řilo opustit ve vrcholové fázi jeden 
sport a posléze se vrátit na vrchol 
v druhém? 

Na snowboardu jezdím od nějakých 
devíti let. Tehdy se tady snowboardy 
vůbec neprodávaly, první mi přivezl 
táta z Německa. Vlastně všechny zimní 
víkendy jsem trávil v Peci pod Sněžkou, 
kde máme chatu. 

Házenou jsem hrál závodně do dva-
ceti let. V pražské Dukle jsem působil 
v první lize, ale pak jsem kvůli změnám 
v kádru skončil v druhé lize. V té době 
jsem začal taky studovat vysokou školu. 
Házenou jsem začal pomalu opouštět, 
věnoval se naplno studiu a přitom 
zkoušel čím dál více snowboardcross. 
Vzhledem k tomu, kolik jsem měl od 
dětství najezděno, jsem šel výkonnost-
ně rychle nahoru a nakonec skončil 
v reprezentaci. 

: Říká se, že úspěšný 
sportovec musí mít při cestě vzhůru 
rovněž trochu štěstí. Je to pravda? 

Stoprocentně. Kromě mých rodičů, 
kteří mně ze začátku pomáhali jak 
fi nančně, tak morálně, mi pomohla 
spousta skvělých lidí. Například můj 
kondiční trenér pro mě dodnes pracuje 
zadarmo. Nebýt takového zázemí, o re-David Bakeš – muž mnoha talentů. 
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Snowboardcross je divácky velmi atraktivní sport. 

prezentaci bych si mohl nechat jenom 
zdát. 

: Když říkáte, že pro vás 
kondiční trenér pracuje bez odměny, 
znamená to, že snowboardcross je 
„chudý“ sport? 

Z fi nančního hlediska to opravdu žád-
ná sláva není. Co se však týká zážitků 
a adrenalinu, jde podle mého názoru 
o nejlepší sport na světě. 

: Tak jinak – uživíte se tím? 
Snowboardcross skutečně nepatří 

mezi sporty, jimiž by se člověk mohl fi -
nančně zajistit do konce života, dokon-
ce se jím ani nelze dobře živit během 
aktivní kariéry. Na druhou stranu se 
s ním podíváte na všechny kontinenty, 
na vlastní kůži poznáte veškerá význam-
ná pohoří a krásy přírody. 

Vystudoval jsem fakultu tělesné 
výchovy a sportu. Až jednou s aktivním 
sportem skončím, budu chtít u něj dál 
působit. Ostatně, kvůli tomu jsem „vejš-
ku“ vystudoval. 

: Jaký je rozdíl mezi háze-
nou a snowboardcrossem? Myslím 
tím mentální, ne to, že v prvním 
případě házíte mičudou a v druhém 
jezdíte na prkně...

Tak jasně, házená je kolektivní sport, 
zatímco snowboardcross individuální. 
Ono by se mohlo zdát, že individualita 
se i na prkně stírá, poněvadž trénuje-
me a vůbec žijeme taky v kolektivu, 
ale přece jen jedete vždycky hlavně 
sám za sebe. Mně to někdy trochu vadí 

v tom smyslu, že mi tam chybí takový 
ten fyzický kontakt se soupeřem, kdy 
se ho snažíte silově přetlačit. V házené 
jsem hrál pivota a tohle byl můj denní 
chleba. 

: Co je na prkně zatím váš 
největší úspěch? 

V roce 2010 jsem skončil čtvrtý na 
Světovém poháru. Od té doby se mi po-
dobně dobrého umístění už dosáhnout 
nepodařilo. V současné době trénuji na 
olympiádu v Soči – vypadá to, že splním 
kvalifi kační limity, a pak bych samozřej-
mě chtěl uspět co nejlépe. 

: Proč čekáte tak dlouho na 
další dobré umístění? Vzrostla kon-
kurence, přibyli mladší, agresivnější 
jezdci? 

Je pravda, že snowboardcross má za 
sebou docela překotný vývoj. Věnuje se 
mu čím dál víc lidí, ačkoli je obrovský 
rozdíl mezi rekreačním jezděním a vr-
cholovou formou. Já jsem se před třemi 
lety při tréninku dost ošklivě zranil, měl 
jsem tři zlomená žebra, naštíplý obratel, 
zlomenou klíční kost a pochroumaná 
záda. Dost dlouho mi trvalo, než jsem 
se vrátil zpátky na prkno. Od té doby se 
trochu peru s výsledky. 

: Trénujete celoročně, nebo 
jenom v zimě? 

Pochopitelně, že musím trénovat celo-
ročně. Když pominu zimní přípravu, která 
je asi víceméně jasná, tak v létě hlavně 
nabírám fyzičku. Chodím do posilovny, 
hodně běhám, plavu a podobně. 

: Je něco, co se natrénovat 
nedá, co musí mít úspěšný jezdec 
v sobě? 

Úplně bez talentu to provozovat asi 
nemůžete. Osobně považuji za nejtěžší 
zvládnutí timingu, podobně jako ho 
musí mít pod kůží skokani na lyžích. 

: Kde se vám při cestách po 
světě líbilo nejvíce? 

Mám moc rád Kanadu, hlavně okolo 
Vancouveru. Líbí se mi i Nový Zéland. 
Stejně se ale vždycky těším domů, pro-
tože Čechy jsou podle mě skvělá země. 
Kromě moře tu máme skoro všechno. 
Navíc – a to si podle mě uvědomuje 
málo lidí – jsme v porovnání s řadou ji-
ných národů stále velmi svobodymyslní. 

: Bydlíte v Praze 1. Na co se 
v ní při návratu domů těšíte? 

Hlavně na procházky. Nemám žádné 
speciální místo, jako že bych třeba ne-
dal dopustit na nějakou čtvrť. Moc rád 
se prostě jen tak procházím centrem, 
koukám po lidech a užívám si pohodu. 
Je to takové vyplutí ze stresu a člověk si 
při tom báječně pročistí hlavu. 

DAVID BAKEŠ  
se narodil 2. srpna 1982 v Praze. 
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy  
a sportu Univerzity Karlovy. Je svo-
bodný, bezdětný. Mezi jeho záliby 
patří jízda na kole a windsurfi ng. 
Ovládá aktivně angličtinu. Více na 
www.davidbakes.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OB
K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVN
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR se uskuteční: pátek 25. října 2013 od 
14.00 hod. do 22.00 hod., a v sobotu 26. října 
2013, od 08.00 hod. do 14.00 hod.

OKRSKY A SÍDLO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
Pozor změna! 
Na území Městské části Praha 1 došlo ke snížení počtu volebních okrsků z 28 okrsků 

na 21 okrsků. Číslo svého okrsku a adresa volební místnosti bude uvedena v infor-
mačním letáku, který bude doručen společně s hlasovacími lístky. Zároveň seznam 
volebních místností a vyhledávání příslušného volebního okrsku, do kterého daný 
volič spadá (dle adresy trvalého pobytu) bude uvedeno na webových stránkách www.
praha1.cz (sekce VOLBY – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat 

v době voleb do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR v místě svého trva-
lého pobytu, může hlasovat – podle 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změ-
ně a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o volbách do Parlamentu 
ČR) – na voličský průkaz. Na voličský 
průkaz lze volit v jakémkoliv volebním 
okrsku na celém území České repub-
liky nebo na zastupitelském úřadě 
v zahraničí.

O VOLIČSKÝ PRŮKAZ LZE POŽÁDAT 
a) písemně 

Žádost o voličský průkaz v listinné 
podobě opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče, v elektronické podo-
bě podepsaná uznávaným elektronic-
kým podpisem voliče, případně žádost 
v elektronické podobě zaslaná pro-
střednictvím datové schránky musí být 
příslušnému obecnímu úřadu (v tomto 
případě Úřadu městské části Praha 1, Vo-
dičkova 18, Praha 1) doručena nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb do PSP 
ČR, tj. do pátku 18. října 2013.

b) osobně (od 10.10. 2013)
Na Úřadu městské části Praha 1,v infor-

mačním centrum (Ing. Rolincová, Mgr. 
Raimanová, pí Doubková), do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 
středy 23. října 2013 do 16.00 hod.

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU 
VOLEBNÍ SCHRÁNKOU

Volič, který se ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů nemůže 
dostavit do volební místnosti a chce se 
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho 
členové okrskové volební komise na-
vštívili na území příslušného volebního 
okrsku s přenosnou volební schránkou. 
Požadavky lze nahlásit předem telefo-
nicky, na Odbor občansko-správních 
agend, na oddělení služeb a informací 
Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 
097 647 (Ing. Rolincová), nebo na 
oddělení správního řízení – tel. 221 
097 397 (pí Sodomková, pí Novotná), 
nebo ve dnech voleb přímo příslušné 
okrskové volební komisi.

AKTUÁLNÍ PŘEHLED SÍDEL VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ 
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ČÍSLO 

VOLEBNÍHO 

OKRSKU

NÁZEV OBJEKTU, VE KTERÉM SE NACHÁZÍ 

VOLEBNÍ MÍSTNOST

ADRESA OBJEKTU, VE KTERÉM 

SE NACHÁZÍ VOLEBNÍ MÍSTNOST

ULICE Č. P. Č. O.

1 Pražský hrad Pražský hrad, II. Nádvoří 198  

2 Parlament ČR, Informační kancelář Sněmovní 176 4

3 Úřad MČ Praha 1, Informační kancelář Malostranské náměstí 36 22

4 SPŠ Grafi cká Maltézské náměstí 472 16

5 Úřad MČ Praha 1, VIA Újezd 405 25

6 Akademie věd ČR Národní 1009 5

7 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh 425 4

8 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh 425 4

9 ZŠ Curieových Dušní 886 19

10 Nemocnice Na Františku Kozí 847 25

11 Veselá škola ZŠ a ZUŠ Soukenická 1088 10

12 SPŠ Dopravní Masná 1000 18

13 ZŠ Curieových Dušní 886 19

14 ZŠ a Gymnázium J. G. Jarkovského Zlatnická 1120 13

15 ZŠ a Gymnázium J. G. Jarkovského - družina Truhlářská 1116 14

16 ZŠ Vodičkova Jindřišská 974 32

17
Městská policie hl. m. Prahy, 
Obvodní ředitelství Praha 1

Opletalova 1441 19

18 Úřad MČ Praha 1, zasedací místnost Vodičkova 681 18

19
Městská knihovna v Praze, 
Obvodní knihovna Praha 1

Školská 1267 30

20 Úřad MČ Praha 1, pasáž Vodičkova 681 18

21 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Vojtěšská 216 13
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ČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 
NY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

MOŽNOST VOLIT V NEMOCNI-
CI NEBO JINÉM OBDOBNÉM 
ZAŘÍZENÍ
a) Dlouhodobý pobyt ve zdravot-
nickém či jiném zařízení: osoba stojící 
v čele tohoto zařízení by měla voliče 
informovat o možnosti zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů, na základě kte-
rého by potom bylo možné uplatit své 
volební právo. Volič v takovém případě 
hlasuje do přenosné volební schránky, 
se kterou se za ním dostaví členové 
okrskové volební komise. Hlasovací 
lístky i úřední obálku mu vydá okrsková 
volební komise před hlasováním.

b) Krátkodobý pobyt ve zdravotnic-
kém či jiném zařízení nebo v případě, 
že volič neví, kde se přesně ve dnech 
voleb bude nacházet (např. předpo-
kládaná hospitalizace), se jeví jako nej-
vhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv 
volební místnosti na území České 
republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v za-
řízení mimo území volebního okrsku, 
kde má volič trvalý pobyt, po uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. ode dne 23. 
října 2013 (16.00 hod.), je tato skuteč-
nost považována za faktickou překážku 
ve výkonu volebního práva. Voliči, kte-
rý je v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení a není zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů nebo 
nemá voličský průkaz anebo nemá tr-
valý pobyt v okrsku, kde se nemocnice 
nebo obdobné zdravotnické zařízení 
nachází, nemůže okrsková volební 
komise umožnit hlasování.

OVĚŘENÍ ZÁPISU 
V SEZNAMU VOLIČŮ

Každý volič s trvalým pobytem 
v Praze 1 si po prokázání totožnosti 
(platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem) může u Odboru 
občansko-správních agend, oddělení 
správního řízení Úřadu městské části 
Praha 1, detašované pracoviště Vodič-
kova 32, 2. patro (pí Sodomková, pí 
Novotná) ověřit, zda je zapsán v sezna-
mu voličů. Údaje nelze sdělovat tele-
fonicky, vzhledem k nutnosti ověření 
totožnosti občana, rovněž není možné 
získat údaje o příbuzných, sousedech 

či známých. Případnou chybu v údajích 
vedených v seznamu voličů lze opravit 
nebo doplnit, úřad je povinen do 48 
hodin žádosti voliče o opravu či dopl-
nění údajů buďto vyhovět, anebo mu 
písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně 

pro každou politickou stranu, politické 
hnutí a koalici. Na každém hlasovacím 
lístku je uvedeno číslo určené losem. 
Hlasovací lístky týchž politických stran, 
politických hnutí a koalic musí být 
ve všech volebních krajích označeny 
stejným vylosovaným číslem. Pokud 
některá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní 
listinu ve všech volebních krajích, 
zůstane v daném volebním kraji toto 
číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu 
nemusí hlasovací lístky, které volič 
obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou 
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků 
tak nemusí obsahovat všechna čísla.

 
Na hlasovacím lístku těch politických 

stran, politických hnutí a koalic, u kte-
rých bylo při registraci rozhodnuto 
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové 
číslo na hlasovacím lístku, původně 
určené pro tohoto kandidáta, neobsa-
zené.

 
Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 1 den 
přede dnem voleb, tj. do 24. 10. 2013. 
V případě, že dojde k jejich poškození 
nebo ztrátě, anebo když volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací 
lístky, je možné požádat ve volební míst-
nosti okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do pro-
storu určeného pro vložení hlasovacích 
lístků do úřední obálky. V případě, že 
se volič neodebere do tohoto prosto-
ru, nebude mu hlasování umožněno. 
V prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží volič do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlaso-
vacím lístku, který vkládá do úřední 

obálky, může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzová-
ní hlasovacího lístku vliv. 

Po opuštění prostoru určeného pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky vloží volič tuto úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám vybrat hlasovací 
lístek pro zdravotní postižení nebo 
z jiných důvodů, nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném 
pro vložení hlasovacích lístku do 
úřední obálky přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a voličem vybraný hlasovací 
lístek za něho vložit do úřední obálky 
a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, kte-
ré nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, 
a hlasovací lístky, které nejsou vlože-
ny do úřední obálky. Poškození nebo 
přeložení hlasovacího lístku nemá vliv 
na jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je 
neplatný, je-li v úřední obálce několik 
hlasovacích lístků.

UŽITEČNÉ ODKAZY 
ČI INFORMACE

Užitečné odkazy a další informace 
týkající se volby do Poslanecké sně-
movny PČR naleznete na webových 
stránkách Úřadu městské části Praha 1 
www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY – Vol-
by do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky.

V případě jiných dotazů se můžete 
obracet na Odbor občansko-správních 
agend, oddělení správního řízení Úřa-
du městské části Praha 1, buď osobně 
– detašované pracoviště Vodičkova 
32, Praha 1 (2. patro) – v úřední dny: 
PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo 
telefonicky 221 097 397, 221 097 
190 (Bc. Ručka, pí Sodomková, pí 
Novotná).



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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OBCHODY A SLUŽBY V PRAZE 1: 
JEDNA OBLAST, TŘI POHLEDY
Kultura prodeje, s tím související vzhled reklam, skladba nabídky orientovaná nejen na turisty, 
ale také na místní obyvatele. Praha se stejně jako každé jiné město těžící z turistického ruchu 
potýká s celou řadou specifi ckých problémů. V oblasti obchodu a služeb to je především věčný 
boj mezi poměrem nabídky základní občanské vybavenosti a zbožím určeným pro turisty. 
Ovšem i vzhled restauračních předzahrádek nebo jejich doba provozu jsou záležitosti, které je 
třeba posuzovat citlivě, a to i s vědomím, že vždy bude jedna strana zarmoucena.

Praha je metropolí, do které každoroč-
ně dorazí přes 5 milionů turistů. Drtivá 
většina z nich na území Prahy 1 vstoupí, 
a tak se obchody zaměřené na turisty lo-
gicky objevují především v první městské 
části. Nesmíme však zapomínat, že Pra-
ha 1 je domovem téměř 30 tisíc obyvatel, 
kteří zde mnohdy žijí po celý svůj život. 
A právě zcela rozdílné potřeby místních 
obyvatel a turistů jsou příčinou nespo-
kojenosti obou táborů. Provozovatelé 
gastroprovozů a barů by si představo-
vali provozní dobu svých předzahrádek 
minimálně do půlnoci. Místní obyvatelé 
by naopak chtěli provozní dobu zkrátit 
co nejvíce. Kompromisem je desátá ho-
dina večerní. Ta je však v poslední době 
provozovateli zahrádek často kritizována 
jako nedostatečná. Proto je každá žádost 
o předzahrádku včetně délky provozu 
posuzována jednotlivě. Rozhodnutí jsou 
dělána na základě detailní znalosti míst-
ních podmínek členy odborné komise, 
která působí jako poradní orgán Rady 
městské části Praha 1.

Další kategorií je skladba služeb 
a vzhled jejich nabídky. Pokud je objekt 
v majetku Městské části Praha 1, radnice 
zde může upřednostňovat sortiment 
zaměřený na místní obyvatele. Důležitá 
je však také lokalita nebytového prostoru 
a možná výše nabídnutého nájmu. Na-
příklad obchod s potravinami v Pařížské 
je jistě zbytečný luxus, obzvlášť když je 
možné potraviny zbudovat v sousední 
Jáchymově ulici a v Pařížské ponechat 
běžný komerční pronájem.

Vzhled nabízených služeb jak pak sa-
mostatnou kategorií. V poslední době se 
například vyrojilo neuvěřitelné množství 
thajských masáží. Jejich kvalitativní úro-
veň však pokulhává stejně jako způsob 
a vzhled jejich nabídky. Ty jsou mnohdy 
v naprostém kontrastu s historickým 
centrem Prahy. „Smutným příkladem je 
Celetná ulice, která názorně dokládá, jak 

soukromým majitelům domů nezáleží na 
ničem jiném než na fi nančním zisku. Ten 
však těží z turistů, kteří přijíždí za krásou 
Prahy. Majitelé, kteří dovolí, aby jejich 
nebytové prostory připomínali spíše 
Bankok než historické centrum evrop-
ského města zapsaného na listu kultur-
ního dědictví UNESCO, tak atmosféru 
Prahy 1 devalvují. Z tohoto důvodu 

vítám snahu nového ředitele Odboru 
památkové péče v Praze, který po svém 
nástupu zahájil systémové kroky k vyšší 
ochraně památkově chráněného území 
hlavního města Prahy. Věřím, že první 
výsledky se dostaví již v nadcházející 
letní turistické sezóně“ – uvedl zástupce 
starosty pro oblast obchodu a služeb 
Daniel Hodek.

Smutný kontrast mezi krásami Prahy 1 a nevkusným způsobem prezentace obchodů a služeb 

zaměřených na turisty.

I reklama může být vkusná a v souladu s Pražskou památkovou rezervací. 
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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

VERNISÁŽ PRVNÍ VÝSTAVY V KLUBU SENIORŮ HAŠTALKA
Historicky první výsta-

va výtvarných děl uměl-
kyň – seniorek z Prahy 1, 
měla svoji první vernisáž 
9. 9. 2013 v Klubu seni-
orů Haštalka. Středisko 
sociálních služeb Praha 1 
tak odstartovalo seriál 
výstav, které budou pro-
bíhat nejen v průběhu 
tohoto školní roku. 

Malba, kresba, výšivka, 
háčkování. Techniky po-
užité v dílech, která byla 
zařazena do expozice, 
jsou různé, ale mají jed-
noho společného jme-
novatele. Tím je Jarmila 
Šťavíková, která vede 
výtvarný ateliér v Klubu 
seniorů v Tomášské. Ate-

liér navštěvují všechny 
autorky vystavující 
na právě probíhající 
výstavě v Haštalce, jež 
bude k vidění do konce 
listopadu, od pondělí 
do čtvrtka mezi 14 a 18 
hodinou.

Společně se Středis-
kem sociálních služeb 
vyzýváme seniory, 
občany Prahy 1, kteří 
jsou výtvarně činní 
a mají zájem vystavo-
vat v Klubu seniorů 
Haštalka, aby kontak-
tovali Terezu Noskovou 
na e-mailu noskova@
socialnisluzbyp1.cz 
nebo na telefonu 607 
048 183.Senioři seniorům. Výstava vzbudila nadšený ohlas. 

KDYŽ DESIGN SPOJÍ GENERACE… 
Od 17. do 21. září pořádalo 
občanské sdružení CZECHDE-
SIGN.CZ, za podpory Městské 
části Praha 1, festival Týden 
přístupného designu, v jehož 
rámci se uskutečnilo několik 
volně přístupných akcí, urče-
ných široké veřejnosti, desig-
nérům, architektům a dalším 
odborníkům. Jednou z nich 
byl i workshop Grafi cký design 
(ne)stárne, který odstartoval 
v DPS Týnská.

Cílem workshopu bylo mimo jiné 
navržení nového orientačního systému 
budovy DPS v Týnské, který by v pod-
mínkách sice moderně zrekonstruované, 
ale v každém případě původem staré 
budovy umožnil snadný pohyb nejen 
ubytovaným seniorům, ale i návštěvám, 
jež prostředí neznají a špatně se v něm 
orientují.

„Mám z této ojedinělé akce a spoluprá-
ce s mladými designéry radost a těším 
se na výsledky. Ty by totiž mohly pomoci 
klientům v DPS Týnská, ale určitě i v dal-

ších našich zařízeních. Zároveň jsem pře-
svědčena, že tento unikátní projekt bude 
inspirací také pro další pražské městské 
části i obce po celé republice,“ řekla 
radní pro sociální oblast a protidrogovou 
problematiku Prahy 1 Šárka Chládková 
Táborská, která workshop slavnostně 
zahájila.

Klientům DPS a mladým designérům 
popřála dobrou a inspirativní spolupráci 
mezi generacemi. Přivítala iniciativu 
mladých lidí, kteří sami přišli s chutí 
nějak pomoci. „Po vzájemné diskusi 
s představiteli občanského sdružení 
a Střediska sociálních služeb jsme se 
rozhodli právě pro orientační systém 
budovy v Týnské,“ vysvětlila Šárka 
Chládková Táborská.

Ředitelka Střediska sociálních služeb 

Helena Čelišová účastníkům workshopu 
představila služby poskytované starším 
občanům Prahy 1 i samotný Dům s pe-
čovatelskou službou v Týnské ulici. Tento 
bývalý pivovar, před lety ve špatném sta-
vu, prošel náročnou rekonstrukcí a nyní 
svým obyvatelům i návštěvníkům nabízí 
oázu klidu uprostřed města a nedaleko 
značně zatížených a rušných ulic i Staro-
městského náměstí.

Helena Čelišová vyzdvihla potřebu 
orientačního systému. „Budova je mo-
derně zrekonstruovaná, ale svůj dávný 
původ nezapře, a tak i orientace v ní není 
taková, jaká by byla, kdyby byla postave-
na v současnosti už jako DPS,“ prohlásila 
ředitelka Střediska sociálních služeb Pra-
ha 1 a dodala, že workshop je krásnou 
ukázkou mezigenerační solidarity.

Zástupce občanského sdružení CZECH-
DESIGN.CZ Mikuláš Hapka představil 
Týden přístupného designu a náplň i cíl 
workshopu Grafi cký design (ne)stárne. 
„Chceme ukázat, že design může mít 
i sociální rozměr,“ řekl.

Další informace naleznete na www.
czechdesign.cz  

7. 10. 2013 proběhne závěrečné 
vyhodnocení všech návrhů na základě 
rozhodnutí SSS a seniorů Prahy 1, 
jehož výsledkem bude srozumitelný 
a zábavný orientační systém v DPS 
Týnská, Praha 1.
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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

12

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ 
BYTŮ PROBĚHLO I LETOS ÚSPĚŠNĚ

Záměr prodat byty ve výběrovém 
řízení formou veřejné nabídky na 
převod vlastnictví bytů byl uveřejněn 
na úřední desce úřadu od 17. 5. do 12. 
7. 2013. Současně se záměrem byl také 
zveřejněn seznam 19 bytů, včetně ter-
mínů jejich prohlídek. Zájem o koupi 
bytů byl obrovský. Hned byly roz-
ptýleny obavy, že byty nacházející se 
i v méně atraktivních lokalitách Prahy 
1 zůstanou na ocet. Výběr ze zájemců 
o koupi bytu probíhal vždy ve dvou 

kolech, a to dle podmínek schválených 
zastupitelstvem. Po projednání ve 
všech komisích, které byly v této věci 
příslušné, byl sepsán návrh na vyhod-
nocení výběrového řízení. Tento návrh 
byl projednán nejprve v radě MČP1, 
poté v zastupitelstvu. Výsledkem 
zářijového jednání zastupitelstva je 
pak schválení prodeje 12 bytů, včet-
ně příslušných podílů na společných 
částech a pozemcích. Všechny vybrané 
zájemce o koupi bytu vyzve MČP1 co 

nejdříve k uzavření smluv o převodu 
vlastnictví bytových jednotek tak, aby 
návrh na vklad do katastru nemovitostí 
byl uskutečněn ještě do konce toho-
to roku. Naopak všem nevybraným 
zájemcům bude postupně, v souladu 
s podmínkami výběrového řízení, vra-
cena kauce. O podrobných výsledcích 
výběrového řízení pak budou nejen 
uchazeči výběrového řízení, ale i ostat-
ní veřejnost informováni prostřednic-
tvím úřední desky úřadu.

Zastupitelstvo MČP1, v návaznosti na úspěšný prodej bytů v roce 2012, schválilo na svém 
březnovém zasedání vyhlášení výběrového řízení pro rok 2013.
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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

HAZARD V PRAZE 1 MÁ KAZAJKU, 
LIDÉ SI ZAHRAJÍ UŽ JEN V KASINECH 
Pouze na 21 místech v Praze 1 – místo někdejších 50 – lze nově provozovat hazard. Na základě 
podkladů radnice první městské části o tom 19. září rozhodli pražští zastupitelé. Hazard v cent-
ru metropole tak dostal kazajku, přitom ale bude do rozpočtu dále přinášet peníze.

„Jak jsme před časem slíbili, hazard 
v Praze 1 se stěhuje výhradně do kasin,“ 
uvedl zástupce starosty první městské 
části Jan Krejčí. Zvolené řešení není 
prohibiční, ale dostatečně chrání obyva-
tele Prahy 1 před nebezpečím hazardu. 
Kasina totiž nejsou primárně určena 
pro sociálně slabší skupinu občanů, na 
kterou dopadá případná závislost ve 
vyšší míře a mnohdy následně vede ke 
zvýšenému výskytu trestné činnosti. 
Naopak, jejich služeb využívá zejména 
zahraniční turistická klientela. Kasina 
také podléhají nejpřísnější regulaci. 

Zastupitelé hlavního města rovněž 

schválili pravidla pro úpravu vnějšího 
vzhledu místa, kde jsou loterie provo-
zovány. Všechny provozovny musejí být 
zřetelně označeny, a to podle druhu po-
volení k provozování loterií. Výlohy, vstup, 
okna a jiné otvory musejí být technicky 
zabezpečeny tak, aby nebylo možné na-
hlížet do vnitřních prostor provozovny. 

Mezi další důležité požadavky patří 
povinnost obsluhy provozovny vyža-
dovat při vstupu předložení průkazu 
totožnosti od všech návštěvníků a taky 
vést denní jmennou evidenci návštěvní-
ků v rozsahu a způsobem stanoveným 
zákonem o loteriích. Provozovatelé 

jsou navíc povinni vybavit provozovnu 
zabezpečovacím zařízením a monitoro-
vacím zařízením, pořizovat a uchovávat 
záznamy, a to v rozsahu a způsobem, 
který rovněž exaktně stanovuje zákon 
o loteriích. 

„Dali jsme hazardu v Praze 1 jasná 
pravidla, jež zohledňují specifi ka centra 
města. K němu patří mnoho zahranič-
ních turistů, kteří se chtějí bavit v kasi-
nech. Je to tak ve většině centrálních 
částí velkých měst po celém světě, kde 
si stejně jako my uvědomují, že spoko-
jený turista rovná se větší přísun peněz 
do obecního rozpočtu,“ dodal Krejčí. 

Městská část Praha 1 – žádná herna, 21 kasin.
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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

DEN DĚTÍ PRAHY 1 – POČASÍ NAVZDORY
Letošním oslavám Dne dětí počasí 

nepřálo. Celkem dvakrát se jeho konání 
odložilo kvůli dešti (poprvé navíc dopro-
vázenému povodní), a ani třetí termín 
neměl na sluníčko a teplo štěstí. Na-
vzdory nepřízni osudu se ale tentokrát 
pořadatelé zatvrdili a Den dětí Prahy 1 
se mohl 26. září uskutečnit. A na nezá-
jem dětí si rozhodně stěžovat nemohl. 
Už půl hodiny před začátkem se park 
na Slovanském ostrově začal zaplňovat 
těmi nejmenšími, kteří se těšili na pest-
rou skladbu atrakcí – malování s umělci 
z Karlova mostu, čtyřkolky a skákací hrad 
s městskými strážníky, jízdu zručnosti 
na horských kolech, populární vláček, 

ZŠ Curieových oslavila 120. výročí, zatímco...

NA NÁM. CURIEOVÝCH 
A VE VODIČKOVĚ OSLAVUJÍ
Dvě základní školy, zřizova-
né Městskou částí Praha 1, 
slaví „narozeniny“. A nejsou 
to ledajaká jubilea! 

Zatímco Základní škola nám. Curieo-
vých (a s ní i osmileté Gymnázium prof. 
Jana Patočky) se může pochlubit 120. 
výročím, ZŠ Vodičkova (původně Vyšší 
dívčí škola královského hlavního města 
Prahy) je na světě už 150 let. 

OD VLASTENECTVÍ K POČÍTAČOVÉ 
GRAFICE

Vyšší dívčí škola sídlila od roku 1863 
do roku 1867 v Jungmannově a později 
Navrátilově ulici. Poté se přestěhovala do 
právě dostavěné krásné novorenesanční 
budovy ve Vodičkově ulici, která od té 
doby dodnes slouží nepřetržitě pouze pro 
potřeby školství. 

Škola, jejímž prvním ředitelem byl Vilém 
Gabler, poskytovala vzdělání dívkám 
z vysoce postavených rodin. Nekladla si 
za cíl připravit je na konkrétní povolá-
ní, ale měla je vést především k získání 
znalostí a vlasteneckého cítění, což měly 
ve svém dalším životě zúročit jako matky 
a manželky.

Dnešní ZŠ Vodičkova je školou zaměře-
nou na výtvarné umění. „Vyučujeme ne-
jen základy kresby a malby, základy dějin 

umění, ale i základy sochařiny a keramiky,“ 
vysvětlila ředitelka školy Mgr. Dagmar 
Zelená. Škola si je podle jejích slov 
vědoma, že i výtvarné umění podléhá 
vývoji společnosti, a proto zavedla i obor 

počítačová grafi ka a animace. „Žáci se 
učí s pomocí vyspělé IT pracovat tak, aby 
se z nich v budoucnu mohli stát i tvůrci 
reklam, designéři, aranžéři a podobně. 
Na 2. stupni jim dáváme možnost, aby se 
rozhodli, kterým směrem se chtějí vydat,“ 
řekla Zelená. Další informace: www.
zsvodickova.cz. 

ŠKOLA, JEJÍŽ ŽÁCI NEBÝVALI 
CHLOUBOU…

Školní budova, v níž dnes sídlí ZŠ nám. 
Curieových a Gymnázium prof. J. Patočky, 
byla postavena v roce 1893 a je jednou 
z mála v této oblasti, které přečkaly asana-
ci Josefova a Starého Města. 

Nahlédnutí do kronik nám prozradilo, 
jak se stupeň společenského vývoje 
promítal i do obsahu vzdělávání žáků. 
Tak například tři roky před koncem století 
páry se dětem dostalo poučení, aby se 
nedotýkaly elektrického vedení, nepřeká-
žely velocipedistům a nepokřikovaly na 
ně. Počátek nového století, které vzbu-
zovalo tolik nadějí, se zřejmě negativně 
odrazil v jejich chování, neboť školní 
inspektor tehdy vyjádřil údiv nad množ-
stvím policejně trestaných žáků.

Uvolnění jinak tuhého habsburského 
absolutismu vedlo v roce 1904 k tomu, že 
okresní školní rada povolila, aby žáci byli 
poučeni o významu J. A. Komenského 
jako učence, pedagoga a vychovatele. 

O moderní a pokrokové současnosti 
školy čtěte na www.zscurie.cz.  

soutěže s hasiči, policisty, zdravotníky 
a animačním týmem a k tomu samo-
zřejmě bohatý doprovodný program, 
v němž nechyběli ani Červená Karkulka, 

král, černokněžník nebo třeba kouzelník. 
Ten také celý den zahájil a děti náležitě 
rozparádil, takže když přišla na řadu dis-
kotéka, měly všechny náležitou teplotu.

„Byli jsme samozřejmě z počasí ner-
vózní, ale na všechno jsme zapomněli, 
když jsme uviděli rozzářené dětské oči. 
Radost dětí byla koneckonců motivací 
nás všech, kteří jsme Den dětí Prahy 1 
připravovali,“ prozradila radní pro oblast 
školství Karolina Polverini.

Počasí nebylo ideální, déšť občas 
všechny na Žofíně skropil, ale to na 
skvělé náladě dětem ani dospělým nic 
neubralo. Odměnou pak bylo sluníčko, 
které postupně mraky přeci jen porazilo.

...ZŠ Vodičkova už 150...
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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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ANALÝZA BEZPEČNOSTI ZAHAJUJE 
SVOJE PŮSOBENÍ V PRAZE 1 

Analýza byla v pátek 13. září předá-
na radnímu pro oblast bezpečnosti, 
prevence kriminality a veřejného po-
řádku Ivanu Solilovi, který byl zároveň 
členem pracovní skupiny formulující 
zadání tohoto obsáhlého materiá-
lu. Členy pracovní skupiny byli také 
Richard Bureš – bezpečnostní expert 
ODS a předseda Bezpečnostní komise 
Zdeněk Skála. 

S trochou nadsázky se tak dá říci, že 
v pátek 13. září 2013 byl nešťastným 
dnem pro nejrůznější vandaly, nar-
komany, hlučné a bezohledné osoby 
i další narušitele veřejného pořádku. 
S odstupem času nutného pro zařazení 
konkrétních způsobů řešení to bude 
možné určitě. Ačkoliv se s touto Analý-
zou začalo pracovat doslova okamžitě, 
k uvedení do praxe mechanismů, které 
přináší, je třeba vykonat několik zásad-
ních kroků a času není nazbyt. Radní 
Ivan Solil proto analýzu představil 
členům Bezpečnostní komise hned na 
nejbližším jednání komise dne 23. září. 
Ti ji svým usnesením přijali a doporuči-
li Radě městské části Praha 1 k projed-
nání. „Protože Analýza všechny problé-
my spojené s bezpečností a veřejným 
pořádkem včetně hluku a dopravy 
v konkrétních místech a lokalitách 

Prahy 1 nejen popisuje, ale současně 
navrhuje konkrétní a zejména nad-
časové způsoby řešení, je třeba zvolit 
nejvhodnější způsob implementace 
do stávajícího souboru preventivě-
-bezpečnostních opatření. S tím také 
souvisí doba, po kterou budou jed-
notlivá opatření implementována, 
a samozřejmě také zajištění a schválení 
výše fi nančních prostředků, které si 
implementace těchto opatření žádá“ – 
upřesnil radní Ivan Solil. 

Veškerá tato opatření, kam kromě 
zbudování Multifunkčního dohledo-
vého centra v budově na rohu Ště-
pánské a V Jámě patří také bezpečné 
přechody, zvukové senzory proti spre-
jerům, nebo automatické detektory 
upozorňující obsluhu dohledového 
centra na nestandardní aktivitu v da-
ných oblastech, jsou v rámci analýzy 

shrnuta v kapitole Finanční odhad 
nákladů na realizaci. Zde je možné 
vybírat mezi postupným a jednorá-
zovým financováním. Je možné také 
vybírat variantu financování z vlast-
ních zdrojů nebo na splátky. Každá 
varianta má svá pro a proti a finální 
rozhodnutí bude na Radě a následně 
Zastupitelstvu městské části Praha 1, 
které bude rozhodovat o budoucím 
rozpočtu.

Kompletnost, ucelenost a nadčaso-
vost systému jsou hlavním rozdílem 
ve srovnání se stávajícími bezpečnost-
ně-preventivními opatřeními. „Systém, 
který Analýza přináší, by měl být za-
měřen také na prevenci a tím přispívat 
k vyšší bezpečnosti občanů Prahy 1. Než-li 
řešit nepříjemnost spojenou s bezpeč-
ností, je lepší se do ní vůbec nedostat“ 
– uzavřel Ivan Solil. 

Studie – Analýza bezpeč-
nosti jednotlivých ulic 
a míst na území Prahy 1. 
Tak zní celý název mate-
riálu, který komplexně 
popisuje bezpečnostní 
situaci v Praze 1, posu-
zuje efektivitu stávají-
cích opatření a navrhuje 
varianty budoucího 
řešení dílčích oblastí 
této problematiky. 

Předání Analýzy bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1. 
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Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)
pavol.skrak@praha1.cz

kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy
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KULTURA

KULTURA

SPORT

STRAŠIDLA Z LANNOVÉ
Městská část Praha 1 pořádá ve čtvrtek 24. 10. 2013, 
od 14 do 18 hod. Sousedské setkání v parku Lannova

V sychravých podzimních dnech 
v Petrské čtvrti vylézají ze svých skrýší 
strašidla a duchové. Proto Městská 
část Praha 1 posílá výzvu všem od-
vážným dětem, aby se dostavily dne 
24. října 2013 do parku v Lannově 
ulici, kde se během odpoledne usku-
teční příprava na večerní lampiónový 

průvod, kterým budou zahnáni zpět do svých skrýší. V přípravě 
bude zahrnuto vše „strašidlácké“: malování strašidel s vý-
stavkou namalovaných obrázků, výroba strašidelných masek 
s Radkou Kratochvílovou (za podpory Sdružení výtvarníků 
Karlova mostu), soutěže pro odvážné děti s oddílem vodních 
skautů Pětka, rozcvička pro bubáky s fi tness Asketa, zpívání 
a tanečky s divadélkem pro děti Miš a Maš a dále malování na 
obličej a žonglování – po setmění i ohnivé. A nakonec v 18 
hod. projde lampionový průvod kolem Lannovky (za podpory 
a dohledu Dobrovolných hasičů Prahy 1 a Městské policie 
Prahy 1). Průvodem budou zahnána strašidla zpět do svých 
skrýší a Petrská čtvrť bude očištěna. Každého, kdo přijde ve 
strašidelné masce, čeká odměna.

Těšit se můžete na kejklířská vystoupení, dětské soutěže, 
hudební vystoupení, vystoupení dětí z Prahy 1, výrobky 
z chráněných dílen, kozí výrobky a speciality, dále na pala-
činky, koření, uzenky a občerstvení.

5. PRAŽSKÉ KOZOBRANÍ

SPORTOVNÍ DEN 
PRO VŠECHNY
Městská část Pra-
ha 1 pořádá v so-
botu 5. 10. 2013, 
od 14 do 18 hodin, 
Sportovní den pro 
všechny na hřišti 
Lannova.

MČ Praha 1 navazu-
je na sportovní den 
z jara. I tentokrát je 
připravena řada sportovních a zábavných akcí. Na nejlepší 
čekají odměny v podobě sladkostí, medailí či pohárů. Na své 
si přijdou všechny věkové kategorie. Pro děti bude připra-
ven skákací hrad, pro ženy aerobic, pro ostatní cyklozávod 
či turnaj ve volejbalu. Těšit se můžete na příjemně strávené 
odpoledne plné sportu, her i relaxace. Nebude chybět ani 
nezbytné občerstvení. Vstup a účast v soutěžích jsou zdar-
ma. Vítáni jsou především rodiče s dětmi.

PODZIMNÍ PLAVÁNÍ 
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1 
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1 
V sobotu 19. 10. 2013, od 14 hodin, pořádá Městská 
část Praha 1 v bazénu Tyršova domu (vchod z ulice 
Všehrdova) Plavání s Městskou částí Praha 1.

Velmi populární akce, 
která je zároveň vhodnou 
sportovní relaxací mezi 
volnočasovými aktivitami. 
Start je zdarma. Soutěže  
jsou vypsány pro všechny 
věkové kategorie. Nejlepší 
z každé kategorie budou 
oceněni diplomem a pohá-
rem starosty MČ Praha 1. 
Ostatní obdrží účastnický 
list. Soutěž probíhá od 14 do 18 hod. Registrace probíhají 
v recepci bazénu. Tratě jsou rozděleny podle věkových kate-
gorií, v délce od 25 do 100 m volným plaveckým stylem. Těšit 
se můžete na příjemné plavecké odpoledne zpestřené soutěží 
všech věkových kategorií.

Městská část Praha 1 pořádá v sobotu 19. 10. 2013, 
od 11 do 18 hodin, Sousedské setkání na Kozím 
plácku aneb 5. Pražské kozobraní
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Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)
jiri.vesely@praha1.cz

doprava DOPRAVA
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ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ…

Nechci nikoho mentorovat, ale vyna-
kládání nemalých fi nančních prostřed-
ků z veřejných prostředků na úklid 
chodníků jde často i na úkor odložení 
realizace některých jiných důležitých 
záměrů. Snad mi tu prominete trochu 
osobního apelu. Když půjdete po 
našem krásném městě a budete mít 
potřebu odhodit nějaký ten nepotřeb-
ný malý odpad, zkuste se rozhlédnout, 
jestli není v blízkosti odpadkový koš. 
Je to přece náš společný prostor, ve 
kterém se pohybujeme, žijeme a pra-
cujeme, a mělo by být naším zájmem 
udržovat si „svůj“ prostor čistý. Často 
voláme po tom, aby se vzájemná ohle-
duplnost a slušnost vrátily do našich 
vztahů. Tady máme příležitost věci 
ovlivnit a můžeme začít každý sám 
u sebe.

Málokdo ví, že komunikace, tedy 
chodníky i vozovky, jsou až na malé vý-
jimky, jakými je soukromé vlastnictví, 
majetkem hlavního města Prahy. Jedná 
se tedy o majetek, který není svěřen 
do správy Městské části Praha 1. Přesto 
se naše městská část v minulosti, opět 
sama a dobrovolně, podobně jako 
u malých oprav chodníků, ujala péče 
o čistotu na chodnících. Bylo vybráno 
120 000 m2 chodníků, o jejichž čistotu 
pečuje náš smluvní partner a náklady 
na tuto činnost jsou hrazeny z roz-
počtu Městské části Praha 1. Ročně se 
jedná o více než 5 mil. Kč, a to mimo 
plánované prostředky na tzv. Kom-

plexní úklid komunikací, který probíhá 
každoročně ve třech kolech (jarní, letní 
a podzimní). Jde však o maximum 
možného, co je naše městská část 
schopna realizovat ze svých prostřed-
ků, a přitom jde pouze o marginální 
část z celkové plochy chodníků na 
území naší městské části, u nichž by 
měl být realizován pravidelný úklid 
v krátkých časových intervalech.

Rád bych touto cestou oslovil 
podnikatele a majitele domů, kteří žijí 
a podnikají na území naší městské čás-
ti. Pomozte nám s udržováním pořádku 
zejména na chodnících. Vím, že úklid je 
věcí města, ale ukazuje se, že poslední 
dobou není ani dost fi nančních pro-
středků, ani dost sil udržet pořádek na 
úrovni, která by nás mohla uspokojit. 

Při mých častých cestách do Vídně 
jsem záviděl tamním radním takovou 
pomoc od podnikatelů. Před otevře-
ním uklidí a zametou chodník před 
podnikem, kde pracují, často i chodník 
opláchnou a čistotu udržují celý den. 
Jednak je to jejich vizitka a v druhé 
řadě to má i další efekt, že jim návštěv-
níci nenosí na botách nepořádek do-
vnitř. Vidět toto v Praze je spíše unikát. 
Kdo má chatu či domek na venkově, mi 

dá jistě za pravdu, že často uklízí a seká 
trávu i na vnější straně plotu a udržuje 
v pořádku i nejbližší okolí. Vždyť přece 
prostor, kde pracujeme a žijeme, není 
jen byt, kancelář, restaurace, kavárna 
či cukrárna, ale i nejbližší okolí. Je to 
přece i chodník, který slouží všem. 
Pomozte nám při úklidu a zkuste se 
s pořádkem vyrovnat i před svými pro-
vozovnami a domy. Vždyť to uděláte 
především pro sebe.

Kdysi přede mnou někdo řekl, že 
město žije 24 hodin denně, a tedy 
i uklízet by se mělo 24 denně. Je to 
velká pravda, i když při našich součas-
ných fi nančních možnostech nepříliš 
realizovatelná. Každoročně v našem 
Měsíčníku Praha 1 vyhodnocujeme 
nejlepší provozovny na území naší 
městské části. I úroveň udržování čis-
toty a pořádku v nejbližším okolí bude 
napříště jedním z hodnocených kritérií. 

A ještě něco na úplný závěr. Právě 
tady by bylo možno vidět prostor pro 
aktivitu různých občanských iniciativ 
a opravdu se pokusit zažít město jinak.

Jiří Veselý 
radní pro oblast dopravy 

Městské části Praha 1

Pořádek je třeba udržovat i na chodnících. 

Určitě každý z nás ten-
hle slogan zná a mnozí 
se jím i řídí. Každý z nás 
má rád doma čisto 
a pořádek a také ve 
svém okolí uvítáme, 
když je vše tak jak má 
být. Na ulici se však 
mnozí chovají tak, že 
čistota a pořádek jsou 
pro ně pojmy zcela cizí. 
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STAROSTU LOMECKÉHO BOLAVÁ MÍSTA ZŘEJMĚ NEBOLÍ

Bolavá místa Prahy 1, tak se jmenoval projekt, který v roce 2009, kdy radnici Prahy 1 vedla ODS, schvá-
lila Rada Městské části. ODS tím plnila svůj předvolební slib „Šetrný přístup k památkové podstatě 
centra Prahy“. 
  
Začali jsme komunikovat s vlastníky zanedbaných nemovitostí a na webové stránce jsme zveřejnili ohrožené objek-
ty. Stavební úřad měl zahájit aktivní kroky, aby přiměl vlastníky k naplňování jejich zákonných povinností. 
  
Po volbách v roce 2010 se ujala řízení Prahy 1 koalice vedená TOP09. A dostala přehršel času, aby se zorientovala, 
vyhodnotila klíčové projekty a ve prospěch obyvatel Prahy 1 je dál rozvíjela. 
  
V ODS jsme si byli vědomi možnosti zjednodušujícího odsudku, že ti zhrzení z ODS, kteří nevyhráli, vše kritizují. Ne-
kritizovali jsme. Neodsuzovali. Poskytli jsme koalici čas na splnění jejích volebních slibů. Nyní však již mlčet nemůže-
me. Radniční koalici TOP09-ČSSD se totiž stala vážná nehoda. Squatteři celé republice v plné nahotě před-
vedli, jak se za její vlády rozmnožil seznam ohrožených objektů. TOP09 a ČSSD v Praze 1 zřejmě měly smůlu, že 
nejmedializovanějším objektem akce squatterů se stal zchátralý dům na Pohořelci 25. Ještě větší ostudou ovšem 
je, že jej radnice neměla ani tři roky po volbách evidován v seznamu chátrajících objektů. 
  
ODS Praha 1 proto žádá starostu Lomeckého, aby se chopil svých pravomocí, které mu do ruky dává zákon o hl.m. 
Praze a důsledně požadoval po vlastnících chátrajících domů, aby dodržovali své zákonné povinnosti a udržovali 
své domy v řádném stavu. My bychom tak činili. 
  
Další informace o dění v Praze 1 najdete na www.odspraha1.cz , kde je ke stažení i časopis Jednička.
 

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1
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VV PROTI PRODEJI DOMU NA VÁCLAVÁKU
Koho by napadlo, že dům na Václavském náměstí 39 na sebe nevydělá? Podle radnice Prahy 1 to tak je, a tak se TOP 
09 s ČSSD za vydatné pomoci ODS rozhodly dům prodat. Zastupitelstvo v září přijalo usnesení podle návrhu Oldři-
cha Lomeckého (TOP 09), na poslední chvíli upravené Filipem Dvořákem (ODS).

„Praha 1 mohla aspoň počkat na platnost nového občanského zákoníku a v lednu 2014 rozdělit dům na bytové 
jednotky, jež by nájemníci privatizovali. Lukrativní nebytové prostory by zůstaly městské části,“ uvedla Kateřina 
Klasnová.

Radnice prodává dům, v němž je 36 bytů a nebytové prostory cca tisíc metrů čtverečních. Objekt zřejmě získá spo-
luvlastník s předkupním právem, fi rma, v níž evidentně fi guroval lobbista Ivo Rittig.

„Vedení radnice nechrání nájemníky, obyvatele Prahy 1. A zbavila se domu, který i přes nehorázně nízké nájemné 
v nebytových prostorách vynáší osm milionů ročně, a kdyby byl dobře spravován, mohl by vynášet ještě víc,“ řekla 
Klasnová, která na zastupitelstvu dala protinávrh, aby Praha 1 od prodeje ustoupila. Bohužel neprošel. Klasnová se 
pokusí výsledek zvrátit právní cestou, i ve spolupráci se sdružením Veřejnost proti korupci.

PRAHA 1 PROTI SVÝM OBČANŮM?
Hlasy TOP 09, ODS i ČSSD schválilo přes náš nesouhlas a nesouhlas nájemníků Zastupitelstvo MČ Praha 1 

prodej sedmi osminového (=výrazně většinového) podílu domu na Václavském nám. 39. V 30 bytech žijí dlou-
hodobí nájemníci, přízemí má rozsáhlé nebytové prostory pronajaté jako restaurace a i když je dům dlouhodo-
bě zanedbáván, současný výnos domu se pohybuje kolem 7,5 milionu ročně.Menšinový podíl vlastnila v minu-
losti společnost navázaná na Ivo Rittiga. Dnešní spoluvlastník, který bude mít předkupní právo, je společnost 
Václavské nám. 39, s.r.o. s kapitálem 200.000,- Kč a sídlem na Kypru. Praha 1 se tak zbytečně zbavuje cenného 
majetku a ohrožuje vlastní nájemníky. 

Michaela Valentová, zastupitelka zvolená za Stranu zelených

VV
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V ÚNĚTICÍCH SE BOJOVALO O „DÁNSKO“
Areál sokolovny v Úněticích 
u Prahy patřil v sobotu Mist-
rovství České republiky v pé-
tanque trojic seniorů 55+.  
Turnaj byl zároveň kvali-
fi kací na ME seniorů 55+, 
které se uskuteční příští rok 
v dánském hlavním městě 
Kodani. Spolupořadatelem 
republikového šampionátu 
byla Městská část Praha 1.

A naši městskou část reprezentovala 
– kromě dvou soutěžících mužstev – 
i radní Šárka Chládková Táborská, která 
celý turnaj slavnostně zahájila a popřá-
la všem zúčastněným „šťastný hod“. 

A protože se jednalo o mistrovství 
republiky, zazněla při nástupu také stát-
ní hymna. Pak přišlo na řadu společné 
focení a mohlo se jít na věc.

Nutno ještě doplnit, že při slavnost-
ním zahájení bylo možno slyšet kromě 
jiného pochvalná slova na adresu 
Městské části Praha 1, která stála před 

čtyřmi lety při vzniku seniorského pé-
tanque v Praze. Posléze se přidaly i další 
městské části. Praha 1 také fi nančně 
podpořila konání sobotního mistrovství.

A jak vše dopadlo? Vítězem se stal 
tým VARAN, druhé místo obsadilo muž-
stvo SLOPE Brno a bronzové medaile 
získal FENYX Adamov. Týmy z Prahy 1 
tentokrát na těžkou a podstatně zku-

šenější konkurenci nestačily a skončily 
v poli poražených. Za vzornou repre-
zentaci si však zaslouží naše uznání 
a poděkování.

A KDO NÁS REPREZENTOVAL?  
Bernátová Zdenka, Bernát Miroslav, 

Navrátil Milan, Hudečková Jaroslava, 
Žipková Jiřina a Blaschková Dagmar.

Závidět by mohli i ve sladké Francii. 

Každému z nás se může stát, že se do-
stane do obtížné životní situace. Druzí 
nám nerozumí, cítíme se osamoceni, 
smutní, někdy se zlobíme na okolí, jindy 
se okolí zlobí na nás a my se cítíme 
zranitelní. Nepochopení, konfl ikty 
a krize nás stojí mnoho energie. Některé 
situace přicházejí pomalu, jiné naráz 
a nečekaně. Vždycky je ale důležité 
hledat zdroje opory.

Na krizovou linku pro seniory Senior 
telefon (800 157 157) se obrátila paní 
Marie, seniorka žijící se svým synem ve 
společné domácnosti. Syn před něko-
lika měsíci ztratil práci, večery trávil 
v restauracích, na paní Marii byl hrubý, 
hádky byly na denním pořádku, v do-
mácnosti panovala tíživá atmosféra. Po 
telefonním hovoru s operátory Senior 
telefonu Marie využila nabídku navštívit 

SENIOŘI MOHOU BEZPLATNĚ VYUŽÍVAT 
SLUŽEB PORADEN A ŘEŠIT TAM SVÉ PROBLÉMY

poradnu a hovořit o své situaci v Psy-
chologické a mezigenerační poradně 
Života 90. Psycholožka této poradny 
Barbora Malíková popisuje, jak setkání 
vypadalo.

„Na prvním setkání se paní Marie 
potřebovala vypovídat. Uvědomila 
si, jak jí na synovi moc záleží, ale jak jí 
jeho nadávky a podrážděnost vadí a je 
jí smutno, že spolu už nemají takový 
vztah jako dřív. Cítila se osamoceně. 
Svoji situaci proto chtěla řešit.“

Během následujících několika setkání 
paní Marie hledala způsoby, jak dávat 
synovi najevo, co by si přála a co je jí ne-
příjemné. Rovněž si uvědomila, co hád-
ky se synem obvykle vyvolává, a hledala 
způsoby, jak je zvládnout. Nakonec se 
rozhodla využít nabídky různých aktivit 
pro seniory v Životě 90. Časem si našla 

novou přítelkyni, se kterou mohla sdílet 
své radosti i starosti.

Psychologická a mezigenerační 
poradna Života 90 nabízí možnost 
podpory a možnost hovořit o potížích 
v bezpečném prostředí. Obracejí se 
na ni senioři a lidé pečující o seniory 
s tématy mezigeneračních konfl iktů, 
problémů v mezilidských vztazích, včet-
ně podpory u domácího násilí a týrání 
seniorů. Poradna nabízí jak poradenství, 
tak krizovou intervenci či podpůrnou 
terapii. 

Pokud chcete využít služeb poradny, 
kontaktujte krizovou telefonní linku 
Senior telefon – 800 157 157. Provozu-
je ji občanské sdružení Život 90. Linka 
je bezplatná a přijímá hovory nonstop.
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NEPOUŠTĚJTE SI HYENY DO BYTU! 
Hyeny. Jiným slovem nelze 
označit ty, kteří zneužívají 
důvěřivosti seniorů, aby 
je posléze okradli přímo 
v jejich bytech. Své o tom ví 
nadporučík Radovan Strejc, 
DiS., který v rámci Policie 
ČR – Obvodního ředitelství 
Praha I vede oddělení zabý-
vající se právě touto krimi-
nální činností. Rozhovor 
s ním vedl šéf bezpečnostní 
komise Prahy 1 Zdeněk 
Skála (TOP 09). 

: Kolik případů okrádání 
seniorů přímo v jejich bytech ročně 
řešíte? 

To číslo se v Praze 1 pohybuje kolem 
třiceti případů ročně. I když se nezdá 
být příliš vysoké, vždy jde o konkrétní 
lidské neštěstí, navíc často s drtivým 
dopadem na psychiku oběti ve značně 
pokročilém věku. Já a mí kolegové tyto 
případy považujeme za velmi závažné 
a rozhodně je neodsouváme stranou 
kvůli „důležitějším věcem“. 

: Jak pachatelé v těchto 
případech obvykle postupují? 

Klasická fi nta, jestli to tak mohu říct, má 
různé obměny, ale vždy jde vlastně o jed-
nu primitivní metodu. Pachatel se pod zá-
minkou nabídky nějakého produktu nebo 
pomocí smyšlené historky nejprve vloudí 
do bytu seniora. Tam zjistí, kde má úspory 
či jiný majetek, a poté odláká pozornost 
oběti, aby to mohl ukrást. 

: Co konkrétně si pachatelé 
vymýšlejí? 

Variant je spousta. Někdo předstírá, že 
měl nehodu a potřebuje si zavolat, jiný 
– v obleku s kravatou – nabízí výhodněj-
ší telefonní tarif nebo zprostředkování 
levnější elektřiny, půjčky apod. Někteří 
pachatelé dokonce raději předem 
zavolají a předstírají, že jsou příbuzní 
nebo policisté. Seniorovi pak řeknou, že 
přijde jejich „kolega“. 

: Jaká proti tomu existuje 
obrana? 

Obrana je velmi jednoduchá – ni-
koho nepovolaného si nepouštět do 
bytu. Pokud někdo zazvoní a tvrdí, že 
přichází odečíst spotřebiče, nabízí ně-
jakou službu nebo si vymýšlí podezře-
lou historku, je důležité zachovat klid 
a snažit se správně vyhodnotit situaci. 
Když přijde například právě pracovník 
plynárny na odečet, musí mít průkaz 
s nějakým kontaktem. Kromě toho 
v takových případech visí informace 
o odečtu předem v domovní chodbě 
atd. 

Jestli si senior není jistý nebo pojme 
jakékoli podezření, může reagovat 
několikerým způsobem. Může zavo-
lat příbuznému nebo předstírat, že je 
v bytě s někým jiným. Zavolání dovnitř 
bytu: „Karle, jsou tu na odečet plynu,“ 
kolikrát prověří skutečnost velice rychle. 
A samozřejmě lze zavolat linku 158 
a nahlásit nezvanou návštěvu policii. Na 
udanou adresu ihned zamíří nejbližší 
policejní hlídka. Nikdo se nemusí bát, že 
by mu někdo vynadal v případě plané-
ho poplachu. 

Senioři by si také měli na poštu nebo 
do banky chodit pro větší částky pouze 
s doprovodem někoho blízkého, neměli 
by mluvit s cizími lidmi o svých majet-
kových poměrech apod. Prostě by měli 
používat zdravý rozum.

: Kolik let vězení hrozí hy-
eně, která takto okrádá seniory? 

Pachatel se dopouští trestných činů 
krádeže, často podvodu a pak také 
porušování domovní svobody, jelikož se 
do bytu dostal lstí. Hrozí mu až pět let 
odnětí svobody. Naše pátrání po těchto 
osobách je naštěstí často úspěšné – 
pomáhá nám kamerový systém a také 
databáze biologických stop, které po-
licisté odebírají podle zákona osobám 
obviněným z trestné činnosti. Zde bych 
rád podotkl, že když je obětí trestného 
činu senior, je to pro pachatele v dalším 
řízení přitěžující okolnost. 

Zdeněk Skála (vpravo) tentokrát „vyslýchal“ experta na majetkovou kriminalitu, npor. Strejce. 

Na listopad chystáme promítání 
známého fi lmu Šmejdi. Součástí akce 
bude i beseda s Policií ČR.
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NADACE PRAŽSKÉ DĚTI OPĚT
HOSTILA DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA

Malí návštěvníci tak dostali příležitost 
od pátku až do neděle prohlédnout si 
centrum Prahy, přenocovat na vodě 
v botelu Racek a úžasně se pobavit. So-
botu děti strávily na náplavce pražského 
Smíchova, kde se zúčastnily probíhající-
ho závodu dračích lodí a doprovodné-
ho programu. V neděli pro ně nadace 
připravila zábavné hudební pásmo Škola 
písničkou, za účasti známých interpretů 
dětských pořadů Káji Maříka a Kristýny 
Peterkové, v parku za Staroměstskou 
radnicí, a to jako vyvrcholení kulturních 
programů v rámci své tradiční akce 
„Prázdniny končí, škola začíná...“ Nadšené 
děti si poté ještě užily pohádkového fi l-
mového přestavení dle vlastního výběru 
a po vydatné večeři se s balíčky na cestu 
a plny zážitků vracely domů. 

Zajímavý víkend plný 
překvapení a pestrého 
programu připravila pro 
děti z Dětského domova 
Krásná Lípa Nadace Praž-
ské děti.

Všichni se dobře bavili. 

ČESKÝ ROZHLAS REGINA 92,6 FM PŘINÁŠÍ PRVOTŘÍDNÍ 
DOPRAVNÍ INFORMACE V BEZSTAROSTNÉ JÍZDĚ

Je to již šest let, kdy poprvé 
zazněla ve vysílání ČRo Regina 
znělka Bezstarostné jízdy.

Bezstarostná jízda je aktu-
ální dopravní servis, který si 
můžete naladit každý všední 
den v dopravních špičkách, 
tedy ráno od 6.00 do 10.00 
a odpoledne od 15.00 do 
19.00 hodin. Během pořadu 
moderátoři neustále sledují 
situaci prostřednictvím spo-
lupráce s Policií ČR, Doprav-
ním podnikem hl. m. Prahy 
a Global assistance. Redaktor 
Reginy je přímo v Dopravním 
informačním centru a sleduje 
kamerový systém, v terénu 
je motohlídka, která podle 

situace vstupuje do vysílání. 
Spoluautory pořadu můžete 
být i vy. Jednoduše zavoláte 
na bezplatnou linku 800 900 
500, sdělíte aktuální dopravní 
informaci a ta bude během 
několika minut zařazena do 
vysílání. Naše řidiče – poslu-
chače Reginy – samozřejmě 
i odměňujeme. Každý den 
obdrží jeden telefonující 
poukázku na nákup pohon-
ných hmot, či večeři pro dva 
ve vyhlášené restauraci. Vedle 
dopravních informací Český 
rozhlas Regina přináší i vyvá-
žený mix hudby, zpravodajství 
a zábavy. Více informací nalez-
nete na www.regina.rozhlas.cz   
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V režii renomovaného režiséra Filipa 
Nuckollse se představí Hana Vagnerová, 
Jiří Černý a Jiří Ployhar. Premiéra inscena-
ce Smrt a dívka se uskuteční 3. října od 
20.00 a další reprízy jsou plánovány na 
29. října a 5. listopadu. 

Smrt a dívka je mistrovskou psycholo-
gickou sondou do života a útrap lidí po 
pádu (jakéhokoli) režimu, řeší provinění 
a míru trestu, lidské svědomí a příčiny 
jednání v kritických situacích. Tuto hru 
chilsko-amerického autora Ariela Dorf-
mana zpracoval pro fi lm Roman Polanski 
a nová inscenace bude čerpat jak z pů-
vodní hry, tak z Polanského fi lmu. 

Hlavní hrdinka inscenace Paulina Sala-
sová žije v domku v ústraní, mimo civili-

TEATRO NOD ZVE: SMRT A DÍVKA 
V REŽII FILIPA NUCKOLLSE
Divadelní dramaturgie Teatro 
NoD otevře svou divadelní 
sezónu premiérou vlastního 
projektu Smrt a dívka. 

zaci na břehu moře. Její manžel Gerardo 
Escobar má být jmenován předsedou 
vyšetřovací komise zločinů předchozího 
režimu. Ač je Paulina obětí výslechů 
a věznění režimu, žijí poměrně spoko-
jený život a touží po dítěti a po štěstí. 
Situace se změní, když jednoho večera 
Gerardo cestou domů havaruje a z nouze 
mu pomůže jistý doktor Miranda. Toho 
však Paulina poznává a rozpoutává se 
zajímavá detektivní zápletka. 

V první polovině sezony se chystá 
Teatro NoD uvést ještě nový divadelní 
projekt Šest miliard sluncí režisérky Evy 
Rysové. Na prosinec je chystaná premié-
ra společného projektu Halky Třešňáko-
vé, Hany Vagnerové, Petry Nesvačilové 
a dramaturgyně Evy Prchalové S hlavou 
bez paty, o věčném boji žen ve vědě. 
První polovinu divadelní sezóny pak uza-
vře premiéra projektu The Body Present 
tvůrčího týmu režisérky Lucie Ferenzové 
a perfomerek Jindřišky Křivánkové a Jany 
Kozubkové. Další informace na www.
nod.roxy.cz!

VÝSTAVA HISTORICKÉHO SKLA 
Na jedinečné výstavě „Secese spoutaná sklem“, kterou ve 

svých prostorách připravila Asociace starožitníků sdružují-
cí starožitníky z celé ČR, si návštěvníci mohou prohlédnout 
jedinečný výběr z produkce slavných českých secesních 
skláren. 

Do 25. října, PO – PÁ, 14.00 – 18.00, Valentinská 7
 

PETŘÍNSKÁ PÁLENKA 
Sousedské setkání při moštování petřínských jablíček, 

divadlo Tondy Novotného, soutěže pro děti, Pražský pou-
ťový orchestr atd. 

6. října, 14.00., Terasy na Petříně 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Další z koncertů v rámci cyklu „Varhanní nešpory mal-

tézských rytířů“ opět pořádá Suverénní Rytířský a Špitální 
řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro 
duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1. Koncert 
se bude konat v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem.

Na programu budou díla J.S. Bacha, P. Ebena, H. Purcela. L. 
Vierna .Účinkují: Pavla Salvová – varhany, Miloslava Razáko-
vá - trubka. Vstup na koncert je volný.       

15. října, 17.00, Lázeňská ul. 

JARMARK – BAZÁREK
Bazárek dětského oblečení a klaunské představení Jení-

ček a Mařenka aneb Jak to bylo doopravdy.
19. října, 14.00, KC Kampa (celý program na www.

kampa.eu).

DÁMSKÁ JÍZDA
Další dámská jízda v Divadle Rokoko se blíží! Odpo-

činkový večer pro ženy zahájí oblíbená komedie Hráči 
s Michalem Dlouhým v hlavní roli. Následovat bude módní 
přehlídka zbrusu nové zimní kolekce značky Czech Losers. 
V divadelní kavárně na dámy čeká bohatá tombola, pre-
zentace šperků a kosmetiky či fotokoutek. 

19. října, 18.00, Divadlo Rokoko

OPERNÍ DÍLA 
 Vzpomínkový pořad o známé popularizátorce opery a roz-

hlasové redaktorce ANNĚ HOSTOMSKÉ (1907-1995) s přesa-
hem do současného uvádění oper. S operními áriemi z děl 
Smetany, Dvořáka, Bizeta, Čajkovského a Mozarta vystoupí  
Michaela Kapustová – sólistka opery Národního divadla 
v Praze a Michael Kubečka – v angažmá opery Liberec a Plzeň. 
Klavírní doprovod prof. Radomír Melmuka. Vstup je volný.

7. listopadu, 20.00, Ponrepo, Bartolomějská 11
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Nový cvičební rok zahajujeme malým 
ohlédnutím za loňským jarem, které bylo 
plné úspěchů.  

Na pražský závod v gymnastice postou-
pilo 5 žákyň a ze žáků Kuba Ečer, který 
se stal přeborníkem Prahy v gymnastice 
i šplhu. Na přebor ČOS ve všestrannosti 
se probojovala Eliška Alaxinová a Kuba 
Ečer. Eliška dosáhla nejlepšího umístění 
v běhu, kde byla z 34 závodnic pátá, 
8. místo obsadila ve šplhu a v plavání, 
celkově byla 22. Kuba dosáhl nejlepšího 
umístění v běhu a na kruzích, kde byl z 27 
závodníků 11. a celkově obsadil 19. místo. 
Na župních přeborech v atletice, gymnas-
tice, šplhu a plavání jsme posbírali celkem 
13 medailí a 16 umístění do 6. místa. 
V zálesáckém závodě zdatnosti naše starší 
družstvo, Eliška a Emilka Alaxinovy s Te-
rezkou Bratrychovou, bylo 2. v župě a od 
loňska se posunulo o jedno místo nahoru. 

Výborných výsledků dosáhli opět 
naši nejmladší. V gymnastice obsadily 
předškolní děti 7. místo v Praze, nejmladší 
žactvo obsadilo 3. místo v Praze a David 
Dallmeyer byl třetí a Ondra Čermák čtvrtý 
z celé Prahy. V rámci župy jsme získali 6 
medailí. V atletice bylo družstvo nej-
mladšího žactva na 2. místě a Maruška Po-
lanská byla čtvrtá z Prahy. Družstvo rodičů 
a dětí se tentokrát nedalo dohromady 
a družstvo předškolních dětí obsadilo 5. 
místo v Praze. V rámci župy děti získaly 5 
medailí. V kategorii předškolní děti a nej-
mladší žactvo máme opakovaně v držení 
poháry pro nejaktivnější jednotu z Prahy. 
Naše župa Jana Podlipného je za uplynulý 
rok hodnocena jako jedna z nejlepších, 
tentokrát skončila na 2. místě ze všech 44 
žup z celé republiky.

Nyní nám začíná běžný rok, ve kterém 
bude probíhat veškerá činnost jako 

SOKOL STARÉ MĚSTO 
ZAHAJUJE DALŠÍ CVIČEBNÍ ROK

obyčejně, to znamená závody, výlety, 
pobyt v přírodě s vyvrcholením na 
zimním a letním táboře. Každý měsíc je 
jeden výlet bodovaný a na něm děláme 
přípravu na tábor a na zálesácký závod 
zdatnosti. Opět pojedeme dva výlety 
na kolech. Jeden bude v říjnu a druhý 
v dubnu. Také chodíme do bazénu na 
Královské Vinohrady, kde se některé děti 
naučily plavat. 

Máme otevřené dveře pro každého. 
Nové členy přijímáme během celého 
roku. Cvičíme v úterý a ve čtvrtek, od 
16.30 do 17.30, v ZŠ Vodičkova 22 
(v letních měsících ve čtvrtek na hřišti 
v Nuslích). Uvítáme rodiče s dětmi od tří 
let, předškoláky, mladší i starší žactvo, 
ale i dospělé, kteří si chtějí zahrát míčo-
vé hry (v úterý, od 18.30 do 20 hodin). 
A kdyby někdo měl chuť pustit se do 
dobrovolné cvičitelské práce, rádi ho 
mezi sebou přivítáme také. Informace 
podáme na telefonu 732 237 339 nebo 
je najdete na www.sokolstaremesto.
websnadno.cz. 

 Věra Čížkovská
(redakčně kráceno)

Výborných výsledků dosáhli opět 

nejmladší cvičenci. 

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

DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 18. ŘÍJNA
OD 19 HODIN V RESTAURACI U BENEDIKTA, BENEDIKTSKÁ 11

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!

ZÚČASTNĚTE SE 
MEZINÁRODNÍ AKCE 
MOVE WEEK 
ANEB 100 MILIONŮ EVROPANŮ V POHYBU

Česká obec sokolská (ČOS) ve 
spolupráci s Městskou část Praha 1 
pořádá v pátek 11. října 2013 od 13.00 
do 17.30 hod. na Kampě sportovně 
kulturní akci „Sokolové Pražanům“. 
Akce je pořádána v rámci mezinárodní 
kampaně ICSA (International Sport 
and Cultural Association) zaměřené na 
zdravý životní styl se zdůrazněním dů-
ležitosti pohybu. Cílem ISCA je, aby se 
během týdne od 7. do 13. října hýbalo 
100 milionů Evropanů. Ukázky z akce 
zařadí TV Eurosport.

K vidění budou ukázky sportovní 
a kulturní činnosti ČOS. Pod vedením 
zkušených sokolských lektorů a spor-
tovců si můžete vyzkoušet pro-
střednictvím sportovních testů svoji 
zdatnost, jízdu na šlapadlech, chůzi na 
chůdách, skoky na trampolíně, skákání 
na airtracku, balancování na pružném 
pásu, tradiční i historické pohybové 
hry z celého světa, zhlédnout i vyzkou-
šet sebeobranu, protáhnout se na 
židlích, zatancovat si nebo zkusit něco 
ve výtvarné dílně, zájemci si mohou 
prohlédnout Tyršův dům.

Akce je určena zejména dětem, 
ale nejen jim. Přijďte ať dokážete, že 
i v Praze 1 se umíme pořádně hýbat 
a připojit se ke 100 milionům Evropanů 
v pohybu.

Miroslav Vrána
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INZERCE

Studium Bible
Přednášející:
B.Th. Jaromír Loder, kazatel Církve adventistů s.d.

Start: 18:30

Přednášející:
Irit Vyskočilová, Ruti Krupková, Izraelky žijící v Čechách

  Fakta o Izraeli, jeho historie 

a aktuální problémy

 Seznamování s hebrejským písmem

  Prezentace národních 

židovských tanců

 Ochutnávka klasických pochoutek

 Volná diskuze

Start: 18:00

Vstupné: 50,- Kč

Úterý 

Přednášející:
Eva Kavková, majitelka restaurace Secret of RAW, lektorka zdravé výživy

Start: 18:00Vstupné: 350,- Kč/ 1 osoba

Secret of RAW

Středa

Start: 18:00Vstupné: dobrovolné

Přednášející:
Roman Uhrin, lektor zdravé výživy

Přednášející:
Libuše Malá, lektorka zdravé výživy

Klub zdraví 

Pravidelné sobotní setkávání
Témata vedou:
Roman Uhrin, Robert Žižka, Jaroslav Hejra, Jaromír Loder a další…

Moc rádi vás přivítáme v prostorách Společenského centra. Můžete se těšit na 

společensko-duchovní program vždy každou sobotu.

Start: 10:00

Sobota

Přestože muzeum v současné době 
slaví teprve rok a půl své existence, 
má za sebou už bohatou historii. „,Od 
loňského května zhlédlo expozici 
Muzea gastronomie mnoho návštěv-
níků z České republiky i z celého světa. 
Cestu si k nám našli mimo jiné i oby-
vatelé Patagonie a největšího ostrova 
na světě – Grónska. Všichni bez rozdílu 
národnosti přijímají muzeum s nadše-
ním a vyzdvihují unikátní téma muzea. 
Kladně hodnotí jeho výtvarnou stránku 
i nevtíravou edukativnost,“ říká kurátor-
ka muzea Nina Provaan Smetanová. 

Unikátní expozice provádí návštěvníky 
dějinami přípravy pokrmů od domesti-
kace ohně po současnost. V tradiční hos-
podě, klasickém baru a vinném sklípku 
se návštěvníci seznámí s historií nejstar-
ších a tradičních alkoholických nápojů, 
které v případě speciálních komento-
vaných prohlídek i ochutnají. V kupec-
kém krámě je okouzlí staré nádoby na 
uchovávání potravin a naivně roztomilé 
propagační plakáty a historické obaly. 

MUZEUM GASTRONOMIE
LÁKÁ NA VÝLET ZA CHUTĚMI NÁS I PŘEDKŮ
Mnoho zajímavostí z ob-
lasti gastronomie, ale také 
ze života našich předků 
nabízí příchozím ojedinělé 
Muzeum gastronomie, 
které sídlí v Jakubské ulici 
č. 12 v Praze 1. 

Také expozice v prvním patře muzea 
je první svého druhu, ať se týká historie 
stolování a příborů nebo galerie světo-
vých kuchařů a gastronomů. Nejen česká 
odborná, ale i laická veřejnost je příjemně 
překvapena velkou a slavnou historií 
českých kuchařských knih, gastronomie 
a pohostinství, jimž je věnována Síň slávy. 

Rovněž v říjnu se uskuteční komen-

tované prohlídky muzea (5. a 12. října, 
od 14.30 – minimální počet účastníků je 
pět), chybět nebude ani oblíbená večerní 
prohlídka (17. října, od 17 hodin). Milovní-
ci moderních tradic si pak přijdou na své 
31. října, kdy je od 17 hodin na programu 
Halloweenská večerní prohlídka muzea. 
Celý program a další informace najdete 
na www.muzeumgastronomie.cz! 

Tak takhle se dříve vařilo. 
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ZMĚNY V NEMOCNICI NA 
FRANTIŠKU BUDOU K LEPŠÍMU
Je to již přes rok, co došlo ke změně ve vedení managementu nejstarší nemocnice 
v České republice – Nemocnice Na Františku. Po personální obměně, způsobené 
katastrofálními výsledky hospodaření minulého vedení, byl jako další návazný krok 
představen koncept stabilizace a rozvoje nemocnice.

Tento nový koncept 
optimalizace nemoc-
nice mimo jiné počítá 
s rozšířením zdravot-
ních služeb. To se týká 
jak péče hospitalizač-
ní, tak především péče 
ambulantní. Pro tyto 
účely bylo například 
reorganizováno 
uspořádání lůžkového 
zázemí. V plném běhu 
jsou také přípravy 
na vytvoření nových 
prostor pro rozšíření 
ambulantní části, a to 
na základě variantní 
studie, která byla 
právě pro tyto účely 
vypracována. V sou-
časné době probíhá 
zpracování projektové 
dokumentace a analý-
za fi nanční náročnosti 
této „operace“.

„Všechny tyto změny 
navazují na dohody se 
zdravotními pojišťov-
nami, kdy se podařilo 
změnit nasmlouvanou strukturu posky-
tované péče, která nyní více odpovídá 
reálné poptávce. Jedná se především 
o změnu struktury intenzivních lůžek 
a rozšíření ortopedické a chirurgické 
péče. A to jak v objemu, tak i struktuře 
výkonů“ – uvedl ke změnám předseda 
Správní rady NNF MUDr. Rudolf Demeš, 
CSc, který je rovněž zastupitelem MČ 
Praha 1 za ČSSD. 

Cílem těchto změn jsou nejen poměr-
ně významné úspory v oblasti perso-
nálních i provozních nákladů, ale také 
stabilizace výnosové složky nemocnice. 
Za rok 2012 musela totiž nemocnice vra-
cet poměrně značné fi nanční prostředky, 
protože nesplnila kritéria pro potvrzení 
zálohových plateb. To by se díky těmto 
změnám již nemělo opakovat.

„V ambulantní sféře se budeme snažit 

v uvolněných prostorách přízemí rozšířit 
nabídku péče o další specializace, jakými 
jsou gynekologie, oftalmologie, ORL 
nebo stomatologie. Tímto krokem by 
nemocnice poskytovala ucelenou na-
bídku ambulantních služeb se stabilním 
lůžkovým zázemím“ – vyjmenovává další 
kroky Rudolf Demeš. 

Tyto změny jsou již smluvně zakotveny 
v novém návrhu smlouvy s pojišťovnou 
VZP. Pro rozšíření některých dalších 
specializací by bylo možné uvolněné 
prostory nabídnout k pronájmu dalším 
poskytovatelům. Celkově by tyto změny 
měly přinést roční úspory v řádu jedno-
tek milionů a zároveň by obyvatelům 
Prahy 1 poskytly širší spektrum zdravot-
nických služeb. Rozšíření ambulantní 
složky by také mohlo oslovit větší množ-
ství přímo platících cizinců, což by mohlo 

dále přispět k zlepšení fi nanční situace 
nemocnice.

„Jsme na začátku plánovaných změn 
a uvědomujeme si, že přechodně mohou 
přinést i nepohodlí a narušit zaběhlé 
rituály. Jsou to však změny nezbytné 
a systémové, které upevní pozici NNF 
v pražském generelu a vyplní mezeru 
v poptávce po péči v konkurenci fakult-
ních nemocnic“ – uzavřel Rudolf Demeš.

Studie přestavby rehabilitačního oddělení klinické biochemie v Nemocnici Na Františku.

MUDr. Rudolf Demeš, CSc. 
předseda Správní rady Nemocnice 
Na Františku a zastupitel za ČSSD.
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Zrekonstruovaný Střelecký ostrov září novotou. 

Světová móda dorazila do Prahy. V Lannově se soutěžilo v pétanque o Pohár starosty MČ Praha 1. 

Starosta přivítal velvyslance Korejské republiky pana Moon Ha Yonga. Senioři si v Redutě užili setkání s osobností. 
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V DPS Týnská design spojil generace.

V Galerii 1 vystavují mladí umělci. 



STŘEDISKO 
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1

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, Haštalská 7. Členové souboru 
secvičují různá taneční čísla, s nimiž poté vystupují na akcích 
po celé Praze. Přijďte, těšíme se na vás!
Srdečně zveme všechny pány, muže a kluky v seniorském 

věku k návštěvě Pánského klubu, který se koná každé úterý 
od 14 do 16 hodin v Klubu seniorů Benediktská, Benediktská 
13. Přijďte si popovídat, dát si kávu nebo sklenku vína, 
zahrát si šachy či mariáš!
Vyzýváme všechny zájemce o konverzaci v AJ, NJ a FJ z řad 

seniorů z Prahy 1, aby se přihlásili u Terezy Noskové, e-mail: 
noskova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 607 048 183. Uvítáme 

i zájemce o další jazyky!

KLUB SPOLEČENSKÝCH 
HER V BENEDIKTSKÉ! 
K volnočasovým aktivitám 
pořádaným Střediskem 
sociálních služeb již brzy 
přibude další klub. V rámci 
klubových setkání nazvaných 
Sejdeme se ve středu 
začne působit také Klub 
společenských her. Všichni, 
kdo by si rádi zahráli tradiční, 
ale třeba také méně známé 
či moderní stolní hry, mohou 
přijít od 16. října vždy ve 
středu od 14 do 17 hodin do 
Klubu seniorů Benediktská, 
Benediktská 13.
Máte-li jakékoliv dotazy 
k volnočasovým aktivitám, 
prosíme kontaktujte 
Terezu Noskovou – e-mail: 
noskova@socialnisluzbyp1.cz,
tel.: 607 048 183.

KONTAKTUJTE NÁS:
info@socialnisluzbyp1.cz
Tel.: +420/ 222 324 052, 
222 324 248, 222 322 235

  

VÍCE INFORMACÍ NA:
www.socialnisluzbyp1.cz

KDE NÁS NALEZNETE?
Středisko sociálních služeb, 
Dlouhá 23, 110 00 Praha 1

PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – ŘÍJEN 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

 1. 10. út  Roman Dragoun & His Angels – zač. 20.30
 2. 10. st.   Folkový večer kapely Devítka – zač. 20.30
 3. 10. čt.   Slávek Janoušek – 60. narozeniny – zač. 20.30
 4. 10. pá.   Krausberry – zač. 20.30
 5. 10. so.   Bára Zmeková – křest alba! – zač. 20.30
 7. 10. po.   Lili Marlene – zač. 20.30
 8. 10. út.   Vosk, G*apeels, Totál vokál a Rudolfvoice – zač. 20.00
 9. 10. st.   Ivan Hlas trio – zač. 20.30
10. 10. čt.   Hakka Muggies + Malá bílá vrána – zač. 20.30
11. 10. pá.   My3.AVI – křest alba a 10. let kapely – zač. 20.30
12. 10. so.   Falešná kočička – zač. 20.30
13. 10. ne.   Gogol na stojáka ane Ženitba (účinkují L. Pavlásek, 
  E. Kočičková...) – zač. 20.00
15. 10. út.   Jananas – zač. 20.30
16. 10. st.   Jan Kalousek s kapelou – zač. 20.30
17. 10. čt.   Ivan Gutierrez & Madera – zač. 20.30
18. 10. pá.   Johannes Benz – zač. 20.30
19. 10. so.   Abigail Ybarra + Marow – zač. 20.30
20. 10. ne.   Tančírna s Olats Otesoc – zač. 20.30
21. 10. po.  Prokop–Andršt–Hrubý – zač. 20.30
22. 10. út.   Blues Session – zač. 20.30
23. 10. st.   Jablkoň – křest alba! – zač. 20.30
24. 10. čt.   Takin' off  – zač. 20.30
25. 10. pá.   Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20
26. 10. so.   Žáha – zač. 20.30
28. 10. po.   Blanka Šrůmová & GP – zač. 20.30
29. 10. út.   Vladimír Mišík & Etc... – zač. 20.30
30. 10. st.   Potlach: Pacifi k + Vojta Kiďák Tomáško – zač. 20
31. 10. čt.   Bran – zač. 20.30

Otevřeno: 19–02.30 hod.



Váš příběh. Vaše banka.

Infolinka 800 133 444
www.SberbankCZ.cz

Přijďte si pro
Vaše odměny!
Najdete je na všech 
pobočkách v Praze.

Na Příkopě 860/24
Valentinská 20/10 
Lazarská 8/13 
Vinohradská 40 
Na Pankráci 129
Karla Engliše 1 
Strossmayerovo náměstí 11/966
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