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/ EDITORIAL
Milí čtenáři, 

tento sloupek píši v době, kdy nám meteorologové tvrdí, že zima 

prakticky skončila. Tím mi tedy odpadá klasické přivolávání vesny 

v předjarním sloupku. Místo toho ihned pojďme k věcným záležitos-

tem. 

Masopust máme za námi, ale blíží se Reprezentační ples Prahy 1, 

který se bude konat 11. dubna v Paláci Žofín. I když se během břez-

na ještě budou některé detaily plesu dolaďovat, v tomto čísle rad-

ničního měsíčníku j iž naleznete plakát se základními informacemi. 

A věřím, že se rozhodnete plesu zúčastnit. 

V pondělí 10. března by mělo dojít k dosažení nejvyššího bodu 

stavby komplexu Quadrio (dříve Copa centrum) na Národní třídě. To 

bude nejen symbolický, ale skutečný bod obratu výstavby tohoto 

objektu – propříště už se budeme mílovými kroky blížit k letnímu 

otevření tamní stanice metra a následnému podzimnímu ukončení 

celé stavby. Doufám, že termíny budou dodrženy a že končí doba, 

kdy jsme se museli – řečeno v nadsázce – brodit ulicemi kolem sta-

veniště v holinkách. 

V souvislosti s nástupem předjaří a jara bych rád požádal o trpěli-

vost všechny, kteří se j iž nemohou dočkat, až konečně budou moci 

ulehnout na deku na trávník na Střeleckém ostrově. Jakmile zahrad-

níci řeknou, že tráva je už dostatečně zahuštěná, a bude opravdu 

teplo, nastane ten správný čas. 

Přej i  vám př í jemné prožit í  března a př ipomínám, že ani  v tomto 

měsíc i  nepř i jdete o možnost osobně se mi svěř i t  se svými pro-

blémy. Tentokrát vás zvu 28. března od 19 hodin do restaurace 

U Bubeníčků. 

Těším se na setkání s vámi!

Oldřich Lomecký

starosta
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PŘÍRODOVĚDCI JAKO 
V BAVLNCE 

Výborné zázemí pro své aktivity opět 

má dětský přírodovědný oddíl ČSOP 

Origanon, pro nějž Městská část Pra-

ha 1 kompletně zrekonstruovala jeho 

klubovnu v Novomlýnské ulici č. 2. 

Mladí přírodovědci sídlí v nebytovém 

prostoru, který patří právě první měst-

ské části. 

PRAHA 1 NÁJEMNÉ 
NEZVÝŠÍ 

Nájemné se letos nezvýší v bytech, 

které patří Městské části Praha 1. 

Rozhodli o tom radní po projednání 

zprávy Českého statistického úřadu 

o míře infl ace. 

Valorizace nájemného neproběh-

ne ani v případě nebytových prostor. 

Podnikatelé to nemají (podle vedení 

radnice) v současné ekonomické situ-

aci jednoduché, a Praha 1 si je chce 

na svém území udržet. 

PŘEDPISY JSOU ABSURDNÍ 

Hlasité „Ne!“ směrem k Pražským 

stavebním předpisům zní z Prahy 1, 

která upozorňuje, že tyto předpisy, na-

hrazující dosavadní vyhlášky, mohou 

v případě schválení přinést spoustu 

absurdních situací. 

„Praha 1 obdržela Pražské stavební 

předpisy k připomínkování. Návrh pro-

jednala naše komise pro územní roz-

voj a vyjádřila zděšení. Podle těchto 

předpisů bychom například nemohli 

v centru sázet nové stromy,“ uvedl 

starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

/  KRÁTCE

N
emocnice také chce poskytnout 

servis pro takzvané expaty – 

tedy cizince, kteří do Prahy jez-

dí za prací, zdržují se v republice déle 

a logicky někdy potřebují specializo-

vanou zdravotní péči. Poradnu vede 

MUDr. Tomáš Šebek, který pravidelně 

navštěvuje zahraniční zdravotnické 

projekty a má v této oblasti bohatou 

zkušenost. Spolu s ním se o vedení 

poradny stará Veritas, členka Kon-

gregace Milosrdných sester sv. Karla 

/ FRANTIŠEK 
LÉČÍ I CIZINCE

AKTUÁLNĚ
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Boromejského, která mimo jiné pečo-

vala i o bývalého prezidenta republiky 

Václava Havla. Projekt je podporován 

radnicí Prahy 1, která je zřizovatelem 

Nemocnice Na Františku. 

„Sám jsem byl rok expatem v ir-

ském Dublinu. Z vlastní zkušenosti 

tedy vím, jak je někdy obtížné zorien-

tovat se v jiném zdravotnickém systé-

mu, vybrat si správného lékaře a za-

jistit si byť třeba jen banální lékařské 

ošetření,“ uvedl Šebek. 

PORADNA PRO CIZINCE JE NOVOU SOUČÁSTÍ NE-
MOCNICE NA FRANTIŠKU, KTERÁ TAK REAGUJE NA 

TURISTICKÝ RUCH V CENTRU. 
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Nemocnice Na Františku se nebojí novinek. 
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/ MČ PRAHA 1 OPĚT CHYSTÁ 
PRO SVÉ OBČANY MOŽNOST ZAPOJIT SE DO E-AUKCE 

NA DODAVATELE ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU

MĚSTSKÁ ČÁST OPĚT PŘI-

PRAVILA MOŽNOST SNÍŽIT 

NÁKLADY DOMÁCNOSTÍ 

NA ELEKTRICKOU ENERGII 

A ZEMNÍ PLYN. A TO BEZ 

POPLATKŮ A STAROSTÍ 

S NÁROČNÝM POROV-

NÁVÁNÍM NABÍDEK A ZA-

ŘIZOVÁNÍM. VÝSLEDKY 

PRVNÍ AUKCE NAJDETE 

NÍŽE A MŮŽETE SI TAK 

SAMI UDĚLAT PŘEDSTAVU, 

KOLIK MŮŽETE ÚČASTÍ 

V AUKCI UŠETŘIT.

5. krok: V internetové aukci soutěží do-

davatelé nejnižší cenu – zajištěna férová 

soutěž.

6. krok: Organizátor služby porovná 

vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou 

z e-aukce.

7. krok: Je-li cena z e-aukce nižší, než 

vaše stávající cena, eCENTRE zajistí 

podpis dvouleté smlouvy mezi vámi a  

vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 

100% administrativní servis.

KDY A KDE SE MŮŽU K E-AUKCI 
PŘIPOJIT?

Do aukce se můžete přihlásit tak, 

že přinesete potřebné podklady na 

kontaktní místo, do místnosti pro 

tiskové konference v pasáži Úřadu 

MČ Praha 1.

Ve středu 12. března, 19. března a 26. 

března 2014 od 13.00 do 18.00 hod.

Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo po-

třebujete-li více informací, kontaktujte 

zástupce společnosti eCENTRE:

Pavel Ciprys

Tel: 724 132 579

Email: ciprys@ecentre.cz

www.ecentre.cz

Do aukce se můžete přihlásit i s jiným 

odběrným místem než na území měst-

ské části (chata, chalupa, apod.), stejně 

tak se můžete přihlásit i s odběrným 

místem na území městské části, i když 

zde nemáte trvalý pobyt. 

UDÁLOSTI
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V
ýhodných cen je dosaženo spoje-

ním poptávky více domácností či 

fi rem do jednoho velkého balíku, 

který je pak soutěžen najednou v elek-

tronické aukci. Dodavatelé vidí v reál-

ném čase nabídky konkurence a mů-

žou tak upravit své nabídkové ceny, aby 

získali celý balík zákazníků. Klient má 

zajištěn veškerý administrativně-právní 

servis. Pro domácnosti a fi rmy je vše 

zdarma. 

JAK SE ZAPOJIT DO AUKCE?
1. krok: Na úřadu MČ Praha 1 podepí-

šete smlouvu s organizátorem e-aukce 

– společností eCENTRE, a. s., a předáte 

potřebné podklady:

• Kopie stávající smlouvy na elektřinu 

/plyn včetně všech dodatků a obchod-

ních podmínek (smlouva o dodávkách).

• Kopie vyúčtování elektřiny/plynu 

(souhrnná fakturace + detailní rozpis 

vyúčtování).

2. krok: Organizátor sesbírá podklady 

od všech domácností.

3. krok: Organizátor sdruží poptávku do 

e-aukční síně.

4. krok: Organizátor osloví široké port-

folio dodavatelů a vyzve je k účasti 

v e-aukci.

ÚSPORA EE ZP CELKEM

Počet
domácností 114 64 178

do 10 % 1 0 1
do 20 % 3 3 6
do 25 % 1 26 27
do 30 % 10 12 22
do 35 % 9 0 9
do 40 % 27 0 27
do 45 % 25 10 35
do 50 % 23 6 29
do 60 % 10 1 11
nad 60 % 5 6 11
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/ BĚŽECKÉ VLNY 
ZNOVU ROZPROUDÍ PRAHU
JIŽ DVACET LET VÁBÍ DO CENTRA METROPOLE BĚŽCE. MUŽ, KTERÝ ROZBĚHAL NEJEN 
PRAHU, ALE POSTUPNĚ CELÉ ČESKO. CHARISMATICKÝ CARLO CAPALBO CHYSTÁ SE 

SVÝM TÝMEM V METROPOLI OPĚT TŘI ROZSÁHLÉ BĚŽECKÉ FESTIVALY. UŽ 5. DUBNA SE 
POBĚŽÍ SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA, POTÉ 11. KVĚTNA VOLKSWAGEN MARATON 

PRAHA A 6. ZÁŘÍ BIRELL GRAND PRIX PRAHA.
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P1: Co pro vás znamená spojení: 

maraton, Praha, 20?

Dvacet let maratonu v Praze? Sen, 

který se stal realitou. Když jsme o tom 

tehdy v restauraci Na Cibulce u piva 

poprvé mluvili s Gelindem Bordinem, 

olympijským vítězem ze Soulu, nikdy 

jsem nevěřil, že se to může podařit…  

Budou to fantastické oslavy, fantastic-

ké emoce. Celý maratonský týden.

P1: Ono se to nejen povedlo, ale vy-

budovali jste přímo znamenitý podnik 

světového věhlasu ve zlaté Praze…

…tři zlaté známky. Ano, tři naše 

závody v Praze – Sportisimo 1/2Ma-

raton, Volskwagen Maraton a Birell 

Grand Prix jsou oceněny nejvyšší 

kategorií pořadatelské kvality IAAF, 

Mezinárodní asociace atletických fe-

derací. To nemá žádné jiné město na 

světě, žádná jiná organizace. Jsme 

hrdi, že se nám to společnými silami, 

i díky městu a jeho podpoře a úžasné-

mu geniu loci, podařilo uskutečnit.

P1: Jak zní heslo vašeho podnikání, 

za čím jdete?

Česko je nejlepší místo pro běhání. 

Buďte s námi při tom. Mnohde to trvalo 

dlouho a bylo těžké pochopit základní 

premisu: běhání je tak snadné. A při-

náší tolik! Za nejkratší dobu, s téměř 

nejmenším nutným vybavením získá-

te nejvíc zážitků a nejrychleji posune-

te výkonnost. Měníme životy lidí, ce-

lých rodin.

P1: Kolik lidí jste už takto „zbláz-

nil“ do běhání?

Mnoho... Za dvacet let s námi bě-

želo téměř 750 000 lidí, vloni to bylo 

přesně 61 306. Teď u nás pracuje v or-

ganizačním týmu na plný úvazek 37 

lidí. Otevřeli jsme běžecký dům Run-
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ning Mall, slavný newyorský maraton 

je hostujícím závodem naší běžecké 

ligy RunCzech.

P1: Co chystáte letos nového?

Každý rok to samé. Chceme zlepšo-

vat kvalitu a zařazovat novinky v orga-

nizaci. O pár stovek běžců navyšuje-

me kapacitu a opět máme vyčerpáno 

s předstihem, dokonce ještě větším. 

Maraton byl plný čtyři měsíce dopře-

du, to se ještě nikdy nestalo! 

P1: Bude tedy ten dvacátý skuteč-

ně výjimečný?

V průběhu maratonského víkendu 

se s námi rozběhne čtrnáct a půl 

tisíce lidí. Letos se tedy chystají 

v rámci maratonského víkendu bo-

haté oslavy, včetně kupříkladu kon-

certu v rámci festivalu Pražské jaro 

na Staroměstském náměstí, výstavy 

fotografi í, fi lmových projekcí, vydání 

výroční publikace, rozsáhlého vele-

trhu Sport Expo a dalších. Hlavně 

chceme udělat co nejvíc štastných 

lidí. Víte, pro mě je největší oceně-

ní, když v cíli závodů vítám běžce, 

potřesu jim rukou, poděkuju a vidím 

v očích tu radost.

P1: Někdy ovšem přinášíte i komp-

likace pro každodenní život obyva-

tel podél trati.

Snažíme se je v maximální možné 

míře eliminovat a zkracovat a co nej-

více dopředu informovat o změnách 

v běžném rytmu chodu města a jeho 

ulic. Věřím, že si lidé, co tu bydlí, na 

ně za ta léta již zvykli a na chvilku nám 

je odpustí.

P1: Kolik dělá rozpočet tří velkých 

pražských běhů ze seriálu RunCzech?

Budget na této úrovni je velmi vyso-

ký. Více než 50 milionů korun nás stojí 

všechny tři běhy. Je velmi složité dát 

to každý rok dohromady.

P1: Zároveň přinášíte přímé i nepří-

mé zisky nejen sobě, ale také městu.

Podle posledních údajů Univerzi-

ty Hamburg 2011 měly naše běhy 

pro Prahu přínos asi 367 milionů Kč. 

Já předpokládám, že to nyní stouplo 

někam ke 400 milionům. Musím říct, 

že nevím úplně přesně, kam všechny 

prostředky z tzv. maratonské turistiky 

míří. Ale troufám si tvrdit, že přímo 

do Prahy 1, kde se velká část závodů 

odehrává a která nám vytváří neopa-

kovatelnou kulisu. A naše akce mají 

dopad nejen sportovní, ale i na zdra-

ví, politiku a ekonomiku. Přispíváme 

charitě, tedy zasahujeme celou spo-

lečnost. Třeba loni běželo po celém 

světě 381 hodin televizních přenosů 

z našich akcí. Takovou reklamu neza-

platíte.

P1: Pocházíte z Neapole, pracoval 

jste v Americe, část vaší rodiny žije 

v Miláně. Čím je pro vás Praha?

Praha je místem, kde se mi splnil 

sen a které mi vážně pomohlo stát se 

lepším člověkem. To by nedokázalo 

a už nedokáže žádné jiné město.

7

Carlo Capalbo je přesvědčen, že Česko je nejlepší místo pro běhání. 

Rodák z Neapole nedá dopustit na Prahu.         
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/ PROTIDROGOVÁ 
PREVENCE 

MÁ JEŠTĚ ŘADU OTAZNÍKŮ 

PODPORA OSVĚDČENÝCH ORGANIZACÍ, KTE-

RÉ SE ZABÝVAJÍ KVALIFIKOVANOU POMOCÍ 

DROGOVĚ ZÁVISLÝM OSOBÁM A DŮSLED-

NÁ OCHRANA OBYVATEL PRAHY 1 PŘED 

DROGOVOU SCÉNOU – TO JE POSTUP, KTE-

RÝ VOLÍ RADNICE PRVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 

V TÉTO CITLIVÉ OBLASTI. 

„Naše protidrogová prevence spo-

čívá především ve spolufi nancování 

projektů organizací, které v Praze 1 

působí a pomáhají stavět hráz dro-

gám,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich 

Lomecký (TOP 09). 

Zmíněné spolufi nancování se týká 

těchto organizací: společnosti Drop 

In (má v ul. Karoliny Světlé kontakt-

ní centrum), společnosti Sananim 

(provozuje Centrum ambulantní de-

toxifi kace a substituce ve Spálené), 

poradny pro rodiče ve Školské a pro-

jektu Sanitka ve Vrchlického sadech. 

Podporu mají i další terénní progra-

my, které probíhají v ulicích první 

městské části, a dotaci dostává rov-

něž dětské a dorostové detoxikační 

oddělení v Nemocnici Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského. Sa-

mostatnou kapitolou je podpora pro-

jektů základních škol zaměřených na 

primární protidrogovou prevenci.

DROP IN JINAM
Cílený přístup se osvědčil zejména 

v případě známého střediska Drop 

In, které donedávna sídlilo v ulici Ve 

Smečkách a nakonec skončilo v Pra-

ze 8.

Radní Prahy 1 rozhodli o výpově-

di z nájmu na základě opakovaných 

a důvodných stížností od obyvatel 

z domu a přilehlých provozoven. 

Výpovědní lhůta byla na žádost teh-

dejšího radního hl. m. Prahy Ivana 

Kabického prodloužena ještě o další 

čtyři měsíce, a poté až do září 2012. 

To byl však poslední termín, který 

byla radnice Prahy 1 ochotna tolero-

vat. 

Vzhledem k tomu, že hl. m. Pra-

ha přemístilo substituční středisko 

do kontaktního centra v ul. Karoliny 

Světlé, bylo rozhodnuto toto kon-

taktní centrum vyjmout z podpory 

od městské části, a to až do doby, 

než zde bude provoz substitučního 

programu ukončen. K tomu došlo 

v listopadu 2013 a Praha 1 obratem 

zaslala kontaktnímu centru fi nanč-

ní příspěvek ve výši 250.000 korun. 

I z toho je vidět, že Praha 1 je důsled-

ná v podpoře protidrogové prevence, 

avšak netoleruje na svém území sub-

stituci, která ve svém důsledku vždy 

vede ke koncentraci drogově závis-

lých osob a v konečném důsledku 

i dealerů. 

VACHRLATÁ KONCEPCE
Nekompromisní, ale férový přístup 
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vůči drogové scéně, nicméně poně-

kud zkomplikoval záměr pražského 

magistrátu zřídit na území Prahy 1 

takzvané šlehárny – tedy aplikační 

místnosti pro legální aplikaci drog. 

Zřízení těchto místností přitom 

vázne zejména legislativně; podle 

právního řádu je totiž držení drogy 

v jakémkoli množství (nikoli užívání 

drog samotné) buď trestným činem, 

pokud má osoba množství větší než 

malé, nebo přestupkem, tedy i při 

menším množství. Obce proto těž-

ko mohou zřizovat místo, kde by byl 

důvodný předpoklad, že osoba tam 

vstupující má u sebe drogu, byť jen 

pro svou potřebu. Další důvod je 

spíše etický, společnost není připra-

vena na poskytování takovýchto slu-

žeb. Dále existuje stanovisko INCB 

(Mezinárodního výboru pro kontrolu 

drog), které nedoporučuje zřizování 

aplikačních místností, protože to je 

v rozporu se základními principy me-

zinárodních drogových smluv o ome-

zování omamných a psychotropních 

látek jen pro lékařské a vědecké úče-

ly. 

Protidrogová komise Rady hl. m. Pra-

hy předložila k projednání koncepční 

materiál týkající se protidrogové politi-

ky, ale městské zastupitelstvo ho ne-

přijalo – z městských částí zazněla řada 

výhrad, zejména že s nimi nebyl pro-

jednán a že obsahuje ustanovení o zří-

zení zmíněných a tolik kritizovaných 

aplikačních místností. „S magistrátem 

stále probíhají jednání, kde jasně mluví-

me o současných službách, jejich efek-

tivitě i dopadech na veřejnost. Zatím 

proběhla dvě a rozhodně nelze říci, že 

jsou u konce,“ sdělil Oldřich Lomecký.
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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

OBCHOD A SLUŽBY
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/ OBCHODY A SLUŽBY 
V PRAZE 1 MAPUJE NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE

V
še na jednom místě – jasně, 

stručně a přehledně. Aplikace 

funguje „offl ine“, proto je dohle-

dání potřebných informací mnohem 

rychlejší než na internetu. „Pokud hle-

dáte například květinářství, jednoduše 

si zvolíte tuto sekci a aplikace vám dle 

vaší současné polohy seřadí jednotlivé 

provozovny, od nejbližší dále. V této 

aplikaci nefunguje předplácení pozic 

při vyhledávání, reklama, umělé navy-

šování tzv. „like“ a jiné skryté praktiky, 

které objektivitu a aktuálnost informací 

dohledaných na internetu značně snižu-

jí. Vše je rychlé a intuitivní,“ uvedl mís-

/ DÁNOVÉ SKÁKALI Z MOSTU LEGIÍ
Na Střeleckém ostrově opět zasa-

hovala policie. Tentokrát kvůli partičce 

podnapilých Dánů, kteří si chtěli svůj 

pobyt v Praze zpestřit skokem z mos-

tu Legií. Svlékli se, skočili z mostu 

a doplavali na Střelecký ostrov.  Při-

volaná hlídka Policie ČR dorazila na 

místo necelé čtyři minuty po nahlá-

šení. Seskoku se však zabránit ne-

podařilo a dva Dánové byli loveni na 
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břehu Střeleckého ostrova. Byli mokří 

a prochladlí, ale naštěstí živí. Oba byli 

plnoletí, ale jeden z nich u sebe neměl 

doklady, a tak byl odvezen k ověření 

totožnosti. Jejich kamarádi před pří-

jezdem policie utekli. 

„Téměř každý měsíc nás utvrzuje 

v tom, že Střelecký ostrov je doslova 

magnetem pro nejrůznější komplika-

ce. Některým lze předcházet, někte-

ré přináší až život, protože rozumně 

uvažující člověk je prostě nevymyslí. 

Každopádně štěstí přeje připrave-

ným, a tak budeme v důsledném 

dodržování návštěvního řádu na Stře-

leckém ostrově pokračovat i nadále,“ 

uvedl k incidentu místostarosta Pra-

hy 1 Daniel Hodek, do jehož kompe-

tence patří mimo jiné oblast životní-

ho prostředí. 

tostarosta pro obchod a služby Daniel 

Hodek. Data do aplikace dodalo radnič-

ní oddělní obchodu a služeb, které se 

touto problematikou zabývá již osmým 

rokem. 

Součástí aplikace je také anketní lís-

tek, kde je možné odpovědět na ně-

kolik dotazů z této oblasti. Nebude to 

však podmínkou pro užívání zdarma. 

Novinkou je pak interaktivní mapa 

zobrazující obchody a služby nejen 

najednou, ale i dle jednotlivých kate-

gorií. Nechybí přehled provozoven, 

jež uspěly v tradiční anketě „Provo-

zovna roku“, navigace podle vzdále-

nosti nebo možnost zaslání námětů 

na vylepšení samotné aplikace. Data 

do aplikace dodává zmíněné radniční 

oddělení obchodu a služeb a aplika-

ce bude aktualizována jednou za tři 

měsíce. 

„Tištěný katalog obchodů a služeb, 

který vydáváme již osmým rokem, je 

dle ohlasů velmi oblíbeným pomocní-

kem se spoustou užitečných informací. 

Díky této aplikaci mohou mít majitelé 

chytrých mobilních telefonů tyto infor-

mace vždy po ruce. Věřím, že přede-

vším u mladších 

generací najde 

tato aplikace uplat-

nění,“ uzavřel Da-

niel Hodek.

Vydání aplika-

ce bylo pozdrže-

no o dva měsíce 

z důvodu změny 

schva lovac ího 

procesu na Apple store a také z dů-

vodu dokončování vývoje aplikace pro 

operační systém Android. Díky tomu 

však byla aplikace v měsíčním zkušeb-

ním provozu a nyní je vydána s první-

mi úpravami.  Mezi ty patří například 

uveřejnění webových stránek u jed-

notlivých provozoven, které jimi dispo-

nují. Dvěma kliky 

se tak dostanete 

z aplikace přímo 

na web provozov-

ny. Zde můžete 

dohledat další in-

formace, jakými 

například mohou 

být jednorázové 

slevové akce atd. 

SHÁNÍTE OPRAVNU OBUVI 
V CENTRU PRAHY? NEVÍTE 
DO KOLIKA MÁ OTEVŘENO 
VAŠE TRAFIKA NEBO ZVERI-
MEX? POTŘEBUJETE RYCHLE 
NAJÍT NEJBLIŽŠÍ PAPÍRNIC-
TVÍ? UŽITEČNÉ INFORMACE 
O OBCHODECH A SLUŽBÁCH 
ZÁKLADNÍ OBČANSKÉ VYBA-
VENOSTI V PRAZE 1 PŘINÁŠÍ 
NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE. 
TU NYNÍ VYDÁVÁ RADNICE 
PRAHY 1. APLIKACE JE KE 
STAŽENÍ ZDARMA A V SOU-
ČASNÉ DOBĚ JE PŘIPRAVENA 
JAK PRO PŘÍSTROJE S OPE-
RAČNÍM SYSTÉMEM IOS, TAK 
I KONKURENČNÍ ANDROID. 



TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

sociální věci a protidrogová prevence

SOCIÁLNÍ VĚCI
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/ ZÁKON ZPŘÍSNIL
PODMÍNKY PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍ 

„Jedná se určitě o vítaný a důležitý 

krok, nicméně i nadále podle mě pla-

tí, že by se zejména starší lidé měli 

takovým akcím vyhýbat. Pokud přeci 

jen neodolají, tak jim doporučuji ma-

ximální ostražitost,“ řekla radní pro 

sociální problematiku Městské části 

Praha 1 Šárka Chládková Táborská.

Lidé, kteří se takové akce zúčast-
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ní a zakoupí nabízené zboží, mohou 

podle zákona do čtrnácti dnů od 

smlouvy odstoupit a pořadatel je po-

vinen jim zaplacené peníze do dvou 

týdnů vrátit. „Moje rada ale zůstává 

stejná: nenavštěvujte tyto předvá-

děcí akce. Ušetříte si zklamání, trá-

pení a nemálo peněz za předražené 

zboží,“ prohlásila Šárka Chládková 

Táborská a dodala další varování: 

„Firmy nabízející tímto způsobem 

zboží se snaží na novelu zákona rea-

govat, a to samozřejmě tím, že nová 

ustanovení obejdou. Nově se tak 

vnucují lidem přímo do bytů napří-

klad pod záminkou výhry podmíně-

né ale nákupem zboží. Nepouštějte 

je domů!“

ŠMEJDŮM JE OD ZAČÁTKU 
ROKU O TROCHU HŮŘ. PODLE 
NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ 
SPOTŘEBITELE TOTIŽ MUSÍ 
KAŽDÝ PRODEJCE NAHLÁSIT 
ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI 
DESET DNÍ DOPŘEDU, KDY 
A KDE BUDE ORGANIZOVAT 
PŘEDVÁDĚCÍ PRODEJNÍ AKCI 
A CO NA NÍ HODLÁ PRODÁ-
VAT. A NEJEN TO: TUTO IN-
FORMACI MUSEJÍ DOPŘEDU 
ZNÁT I NÁVŠTĚVNÍCI PRODEJ-
NÍ AKCE. KONTROLOŘI NAVÍC 
MOHOU TYTO AKCE NATÁČET 
A POŘÍZENÝ ZÁZNAM BUDE 
MOŽNÉ POUŽÍT JAKO DŮKAZ 
U SOUDU.

/ TÁBOR PRO 
SENIORY 2014. 
PŘIHLASTE SE!

Od 14. do 21. června se usku-

teční již třetí ročník tábora pro se-

niory, pořádaný Městskou částí 

Praha 1 a Střediskem sociálních 

služeb. Tentokrát pojedeme do 

Dražíče v jižních Čechách, kde si 

senioři opět užijí týden zábavy, po-

hybu a her. Potrápíme si mozky 

různými hlavolamy, protáhneme 

si těla a budeme sbírat body v ce-

lotáborové hře, v níž se i tentokrát 

„podíváme“ do celého světa. Při-

hlášky je možné si vyzvednout 

v klubech seniorů či ve Středis-

ku sociálních služeb (Dlouhá 23, 

1. patro, K. Schwarzová) nebo 

stáhnout na www.socialnisluzby-

-praha1.cz v sekci Aktuality.

Držitelka Českého lva Sylvie Dymáková (vlevo) při nedávné besedě se seniory z Prahy 1. 

Seniorský tábor je velmi oblíbený. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

správa majetku

SPRÁVA MAJETKU
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/ OPRAVILI JSME 
CELOU ŘADU FASÁD

P
odívejme se na období od ledna 2011 do ledna 2014. 

Během těchto uplynulých tří let se v oblasti správy 

nemovitého majetku MČP1 odehrálo velmi mnoho. 

Tentokrát bych vás chtěl seznámit s rekonstrukcemi fasád 

– novými kabáty řady domů v Praze 1, jejichž obměnu zajis-

tilo Oddělení technické a majetkové správy Úřadu MČ P1.
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VE ZMÍNĚNÉM OBDOBÍ TŘÍ LET PROBĚHLY NÁSLEDUJÍCÍ VĚTŠÍ REKONSTRUKCE FASÁD OBJEKTŮ VE VLASTNIC-

TVÍ MČ P1, PŘIČEMŽ DO VÝČTU NEPOČÍTÁME LOKÁLNÍ MENŠÍ OPRAVY NEBO OPRAVY, NA KTERÝCH SE PODÍLE-

LA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ:

Taktéž v roce 2014 chystáme několik velkých oprav do-

movních fasád, počínaje dvorní fasádou domu Skořepka 

423/9, která se nachází ve velmi špatném stavu. Rádi by-

chom začali, jakmile bude příznivé počasí. Věříme, že vaše 

kroky ulicemi Prahy 1 budou díky těmto proměnám ales-

poň trochu příjemnější.

Nerudova 239/35 

Stříbrná 212/2 Úvoz 296/28 

Hybernská 1011/28 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

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

FINANCE
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/ TOTÁLNÍ ZÁKAZ 
HAZARDU BY PŘINESL VÍCE ŠKODY NEŽ UŽITKU 
Snad jedině tím, že letos budou ko-

munální volby, lze vysvětlit některé 

výroky, které kritizují postup radnice 

při regulaci hazardu, tedy vyřazení 

všech adres s hernami a ponechání 

jen 21 adres, na kterých je možno pro-

vozovat kasina v naší městské části. 

Hazard skutečně nepodporujeme – 

jen používáme zdravý rozum.

Snad všichni vědí, co se dělo, když 

ve Spojených státech platila prohi-

bice. Toto nešťastné rozhodnutí při-

neslo mnohem více škody než užitku 

a není důvod se domnívat, že by totéž 

neplatilo v případě totálního zákazu 

hazardu v Praze 1. 

Argumenty, které prezentuji v tomto 

textu, byly již dostatečně zveřejněny. 

Přesto je někteří neslyší nebo nechtějí 

slyšet, a proto jejich souhrn nyní před-

kládám znovu. Kromě již uvedeného – 

tedy nesmyslnosti požadavku na nulo-

vou toleranci vůči hazardu – to jsou tyto:

• Městská část Praha 1 zrušila veš-

keré herny na svém území i možnost 

provozu automatů v pohostinských 

zařízeních a ponechala jen ty adresy, 

na nichž jsou provozována kasina.

• Kasina přímo ze zákona fungují 

v mnohem přísnějším režimu než oby-

čejné herny. Kasino provádí registraci 

každého hosta, jeho prostory jsou pod 
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Platí přísná pravidla. 

trvalým a následně archivovaným do-

hledem kamer a rovněž jsou pod kon-

trolou pracovníků fi nančního úřadu – 

oddělení státního dozoru. 

• V kasinu tedy není možné, aby do 

něj vstoupila, natož pak v něm hrála 

osoba mladší 18 let. Mimo to má ka-

sino, resp. jeho provozovatel, právo, 

v souladu s návštěvním řádem, vést 

seznam osob, jež do kasina nemají 

přístup, a takovéto osoby do kasina 

nevpustit. 

• Všichni provozovatelé kasin, kteří 

působí v naší městské části, pode-

psali zvláštní kodex, který stanovuje 

dodatečné podmínky nad rámec běž-

né legislativy a vyhlášky. Jsou v něm 

uvedena další „pravidla hry“, která 

významně regulují dopad hazardu na 

běžnou populaci. 

• Radnice důsledně a pravidelně kon-

troluje nejen provozovny na adresách, 

které byly do vyhlášky zařazeny a pro-

vozují tak oprávněně, ale také ty, které 

do vyhlášky zařazeny nebyly a jejichž 

provoz bude ministerstvem fi nan-

cí v rámci správních řízení ukončen. 

Právě tyto provozovny nepřizpůsobily 

svůj vzhled a provoz nastaveným pra-

vidlům a mohou u veřejnosti vyvolá-

vat dojem, že situace není řešena. Je-

jich existence ale řešena je a celkové 

vyhodnocení prováděné regulace na 

Praze 1 bude v blízké době viditelné.

• Někteří nelogicky volají po omezová-

ní některých typů sázkových her pro-

vozovaných pomocí technických zaří-

zení, které by uvnitř kasin bylo možné 

provozovat. V tomto případě bychom 

se stali světovým unikátem, protože 

všechna kasina na celém světě nabí-

zejí komplexní nabídku sázkových her 

bez rozdílu. Z pohledu městské části 

je důležitý typ provozovny a úroveň 

kontroly, tedy regulace jen na kasina.

• Rád bych zdůraznil, že na rozdíl od 

bezproblémových kasin nám v Praze 

1 dělají vrásky spíše pohostinské pro-

vozovny, jež fungují v mnohem liberál-

nějším režimu než kasina. 

Jak vidno, hazard v Městské části 

Praha 1 nepředstavuje na rozdíl od 

jiných městských částí sociálně-pa-

tologické nebezpečí. Kdo tvrdí opak, 

hledá problém tam, kde není. Anebo 

– jak jsem uvedl – již nyní rozehrává 

volební partii ve snaze získat politické 

body na mediálně vděčném tématu.

Jan Krejčí 

zástupce starosty

/ ÚPLNÝ ZÁKAZ HAZARDU 
– JEN POPULISTICKÉ ŘEŠENÍ. DŮLEŽITĚJŠÍ JE AKTIVNÍ A PRAVIDELNÁ KONTROLA

MČ aktivně provádí průběžné kontroly a soustředí se nyní především na ty adresy, 
které do vyhlášky zařazeny nebyly a jejichž provoz bude v blízké době ukončen. Prá-
vě tyto provozovny mohou dnes vyvolávat pocit, že MČ situaci neřeší, a také nega-
tivní reakce ze strany veřejnosti. Ty provozovny, které do vyhlášky zařazeny nebyly, 
se totiž domnívají, že se na ně nevztahují další části vyhlášky týkající se regulace 
reklamy a především pak podmínky vzhledu provozoven.
S těmi provozovateli, jejichž provozovny se nacházejí na adresách do vyhlášky zařa-
zených, jedná  MČ i o dalších úpravách vzhledu provozoven. Praxe nyní ukazuje, že 
strohé dodržování podmínek vyhlášky z míst dělá nevzhledná místa podobná uzavře-
ným a opuštěným nebytovým prostorám se zakrytými výlohami, bez reklam a vý-
razného označení. MČ chce oslovit školy v rámci soutěže na zpracování grafi ckých 
architektonických návrhů vzhledu provozoven, který by nejen splňoval podmínky vy-
hlášky, tedy omezení reklamy, nemožnost nahlížení do prostor z ulice a dalších, ale 
také odpovídal estetickým požadavkům.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

školy a školství (rozvoj hřišť)

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
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/ ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
JSOU TADY! TĚŠÍME SE NA VÁS!

14

MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1 ORGANIZUJÍ 
VE DNECH 12. A 13. BŘEZNA ZÁPISY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. 

„VAŠE DĚTI JSOU, VÁŽENÍ RODIČE, VÍTÁNY A VŠICHNI SE NA NĚ TĚŠÍME,“ VZKAZUJE RADNÍ 
PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ MČ PRAHA 1 KAROLINA POLVERINI A PŘIPOMÍNÁ OBČANSKÝ PRŮ-
KAZ RODIČE (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) A RODNÝ LIST DÍTĚTE, KTERÉ JE TŘEBA K ZÁPISU 

DONÉST. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE PŘÍMO V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH NEBO 
NA WWW.PRAHA1.CZ V SEKCI ŠKOLSTVÍ.

/ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

D
ne 20. února byla 

vyhlášena výtvarná 

soutěž pro mateř-

ské školy s názvem JAK 

SE V PRAZE 1 JEZDÍVALO 

A JEZDÍ. Nejlepší obrázky 

znázorňující dopravu na úze-

mí Prahy 1 budou odměně-

ny a vystaveny v průchodu 

radnice ve Vodičkově ulici.

„Věříme, že tato malá 

soutěž děti potěší a že je-

jich díla zase udělají radost 

našim spoluobčanům, kteří 

průchodem procházejí,“ vy-

světlila radní Karolina Polve-

rini, která soutěž vyhlásila 

ve spolupráci s radním pro 

dopravu Jiřím Veselým.

NAMALUJ MARATON – 

tak se jmenuje další soutěž, 

tentokrát pro žáky 1. stup-

ně základních škol, vyhlá-

šená Karolinou Polverini 

10. února při příležitosti 

dvacátého výročí Volks-

wagen Maratonu Praha, 

který se letos uskuteční 

11. května. 

Nejlepší díla budou od-

měněna a vystavena bě-

hem maratonu a také ve 

dnech 8. až 10. května 

v Průmyslovém paláci na 

Výstavišti při příležitosti 

veletrhu Sport Expo.
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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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/ RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU. 
PROBLÉM NAPŘÍČ PRAŽSKÝMI RADNICEMI 

M
ěstská část Praha 1 tedy ne-

byla první městskou částí, 

která s iniciativou schválení 

vyhlášky omezující provozní dobu pro-

blémových podniků přišla jako první. 

Již v roce 2013 se na magistrát hlav-

ního města Prahy totiž opakovaně ob-

rátila starostka Městská část Praha 2 

Jana Černochová (ODS). A to nejen 

s žádostí o zavedení stanovení takové 

vyhlášky, ale rovnou v podobě zpra-

covaného návrhu znění této vyhlášky. 

Naneštěstí radní hlavního města Pra-

hy pro legislativu Manhart (TOP 09) 

smetl iniciativu Prahy 2 v roce 2013 

ze stolu rychlostí blesku a nejspíš na 

ni zapomněl. Pravděpodobně proto 

na současnou snahu Prahy 1 reagoval 

v roce 2014 tak, že to pro něj je něco 

zcela nového.

„Zde se potvrzuje, že tato věc není 

spjatá jen s politickou reprezentací 

jedné radnice nebo že se jedná o před-

volební boj, jak nám někteří podsou-

vají. Je snad nad slunce jasné, že zde 

nezávisí na politické orientaci, nýbrž 

na řešení závažného problému, který 

dlouhodobě trápí občany centrálních 

městských částí bez ohledu na to, jaká 

politická strana je ve vedení té či oné 

městské části,“ uvedl radní Ivan Solil.  

SPOLUPRÁCE S PROVOZOVATELI 

KLUBŮ A BARŮ ZÍSKÁVÁ KONKRÉT-

NÍ OBRYSY

Zástupci celkem čtrnácti podniků 

přišli s návrhy jednotlivých opatření, 

kterými chtějí nadměrný hluk ve ve-

černích a nočních hodinách v okolí 

svých provozoven snížit. Zde se totiž 

zdržují především návštěvníci daného 

podniku. Organizace v tomto prostoru 

by tedy měla být v režii provozovate-

le dotčeného podniku. Praha 1 proto 

počítá s povolením umístění lanových 

vchodových naváděčů – tzv. hadů. 

S ohledem na důvod zřízení bude po-

volení vydáno za symbolický poplatek, 

případně bez poplatku.

V blízkosti takto vyznačených míst 

by navíc měli působit bezpečnostní 

pracovníci provozovatelů jednotlivých 

podniků. Jejich pracovní náplní by 

mělo být zajištění klidu. Pracovníci by 

také mohli mít přímé spojení s měst-

skou policii. Dalším opatřením bude 

umístění informačních nosičů v jazy-

kových mutacích. Návštěvníci centra 

budou informováni o platné, obecně 

závazné vyhlášce zakazující v dotčené 

ulici pít alkohol na veřejnosti a záro-

veň o skutečnosti, že se nalézají v re-

zidenční oblasti. 

„Městská část Praha 1 vítá takováto 

konstruktivní jednání i návrhy řešení 

a sama se realizací některých dílčích 

úkonů zhostí. Upozorňuji však, že jed-

notlivá opatřená nesmí zůstat jen na 

papíře, ale musí být převedena do 

praxe, a to podniky v co největším po-

čtu,“ reagoval radní Ivan Solil a závě-

rem dodává: „Tato opatření by mohla 

fungovat především v případě, že Pra-

ha 1 bude disponovat dostatečným 

počtem městských strážníků. Ti jsou 

spolu s Policí ČR za dodržování veřej-

ného pořádku odpovědni především.“ 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
I NADÁLE POKRAČUJE VE 
SVÉM ÚSILÍ SNÍŽIT NAD-
MĚRNOU HLUKOVOU ZÁTĚŽ 
V REZIDENČNÍCH OBLASTECH 
PRAHY 1. ÚROVEŇ A ČET-
NOST ZDEJŠÍHO HLUKU JE 
TOTIŽ NA HONY VZDÁLENA 
OD BĚŽNÉHO RUCHU, KTERÝ 
KE KAŽDÉMU VELKOMĚSTU 
PATŘÍ. ZAVEDENÍ HLÍDA-
CÍCH SLUŽEB PŘED PODNI-
KY, VYŠŠÍ INFORMOVANOST 
NÁVŠTĚVNÍKŮ CENTRA NEBO 
ORGANIZACE PŘED VSTUPY 
DO PODNIKŮ POMOCÍ LA-
NOVÝCH KORIDORŮ. PRVNÍ 
JEDNÁNÍ RADNICE PRAHY 1 
S PROVOZOVATELI MUSIC 
KLUBŮ A BARŮ PŘINESLO 
KONKRÉTNÍ VÝSTUPY. NAJE-
VO NAVÍC VYŠLO, ŽE S KON-
KRÉTNÍM NÁVRHEM PŘIJETÍ 
TAKOVÉ VYHLÁŠKY PŘIŠLA 
RADNICE PRAHY 2, A TO JIŽ 
V ROCE 2013.

NO PUB 

CROWL

Jedním z opatření je vyšší informovanost návštěvníků centra. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy

KULTURA
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/ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL NA BOTELU 
ALBATROS, NÁBŘEŽÍ L. SVOBODY, PRAHA 1

Městská část Praha 1 pořádá v sobotu 22. 3. 2014 od 

14 hodin pro malé děti zábavné odpoledne plné písniček, 

her a tancování, s názvem „Dětský maškarní bál“. Dětský 

maškarní bál 2014 se v letošním roce uskuteční na Botelu 

Albatros, Nábřeží L. Svobody, Praha 1, a to v námořnickém 

duchu. Pro děti je připraven hudebně taneční a soutěžní 

program s divadélkem Myš a Maš, veselý kouzelník Ray 

Salman, balonková megashow, dětská zumba s Asketou, 

soutěže s dětmi, vyhlášení nejhezčí masky, interaktivní 

klaunské vystoupení – děti budou moci shlédnout a samy 

si ozkusit žonglování a nejrůznější kejklířské triky, dětská 

diskotéka, malování na obličej apod. Bližší informace na 

www.praha1.cz.

Přijďte se pobavit a zatančit si – děti i rodiče v maskách 

– všichni jste srdečně zváni!

/ „ZPÍVEJTE LIDIČKY, TY NAŠE PÍSNIČKY“

Městská část Praha 1 připravila pro seniory Prahy 1 pro-

jekt mluveného slova a hudebních vystoupení jednotli-

vých umělců z řad profesionálních zpěváků, případně dal-

ších osobností kulturně-společenského života, s názvem 

„Zpívejte lidičky, ty naše písničky“, určený a věnovaný 

seniorům. Místo a datum konání: společenský sál Ma-

lostranské besedy dne 20. 3. 2014 od 16 hodin.

V průběhu hudebního pořadu vystoupí Jiří Štědroň, Pe-

tra Černocká s kytaristou Jiřím Pracným, Milan Drobný. 

Celým pořadem bude provázet Pavlína Filipovská.

Vstupenky ZDARMA pro seniory z Prahy 1. Od 7. března 

2014 k vyzvednutí v informačním centru Vodičkova 18. 

/ POZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU 
Kdy: 16. 3. 2014 od 15 h

Kde: v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1

Městská část Praha 1 pořádá výhradně pro své obyvate-

le turnaj pro jednotlivce v kategorii mužů a žen v bowlingu 

o „Pohár MČ Praha 1“ a další ceny. Turnaj se uskuteční dne 

16. března 2014 v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1 

(Millennium Plaza).

Doporučujeme sportovní oblečení, obuv je možno zapůj-

čit na místě. Start soutěžících je zdarma.

Přihlášky nutno podat do 13. 3. 2014 do 13 hodin na 

e-mail: jindrich.nejezchleba@praha1.cz, tel.: 221 097 400, 

mob.: 602 699 268. Přihlášku a další informace najdete na 

www.praha1.cz (Sport).

KULTURA
/ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (4+1) 
O POHÁR MČ PRAHA 1 
Kdy: 22. 3. 2014 od 10 hodin

Kde: Hřiště Na Františku a v ulici Masná

Tradice turnajů si od počátku získala oblibu a stala se nedíl-

nou součástí sportovního vyžití občanů MČ Praha 1. Nejlep-

ší celky jsou oceněny poháry MČ Praha 1 a všechna zúčast-

něná družstva obdrží diplomy. Oceněni jsou i nejlepší střelec 

a brankář. Start je bezplatný.

/ TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 
O pohár MČ Prha 1 

Kdy: 23. 3. 2014 od 10 hodin

Kde: Hřiště Na Františku a v ulici Masná

Nohejbal je mezi 

občany velmi rozšíře-

nou a populární hrou. 

Potvrdily to i turnaje 

v předcházejících 

letech. O jeho vý-

borné úrovni svědčí 

velký zájem o start 

v našem turnaji, kte-

rého se pravidelně 

zúčastňuje mnoho 

družstev. Nejlepších 

pět družstev obdrží poháry MČ Praha 1 a ostatní diplomy. 

Účastníky je ceněna nejen organizace, především však kva-

lita a oblíbenost turnajů. Start je bezplatný.

/ PLAVÁNÍ S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1 
O POHÁR MČ PRAHA 1 
Kdy: 29. 3. 2014 od 14 hodin

Kde: Bazén Tyršův dům

V sobotu 29. 3. 2014 od 14 

hodin pořádá Městská část 

Praha 1 v bazénu Tyršova 

domu (vchod z ulice Všehr-

dova) Plavání s Městskou 

částí Praha 1.

Velmi populární akce, která 

je vhodnou sportovní rela-

xací volnočasových aktivit. 

Start je zdarma. Soutěže  

jsou vypsány pro všechny 

věkové kategorie. Nejlepší 

z každé kategorie jsou oce-

něni diplomy a poháry MČ 

Praha 1. Ostatní obdrží účastnický list. Soutěž probíhá od 

14 do 18 hod. Registrace probíhají v recepci bazénu. Tratě 

jsou rozděleny podle věkových kategorií, v délce od 25 do 

100 m, závodí se volným plaveckým stylem. Součástí pro-

gramu budou ukázky záchrany tonoucího a základů potápění 

v bazénu.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

doprava

/ VÁŽENÁ PODNIKATELKO, 
VÁŽENÝ PODNIKATELI,

VÁŽENÁ MAJITELKO NEMOVITOSTI, VÁŽENÝ MAJITELI NEMOVITOSTI,

všichni, kteří žijeme na území naší 

překrásné městské části v samém srd-

ci Prahy, jsme jistě hrdí na to, že naše 

hlavní město je perlou evropských 

měst, o čemž svědčí také nebývalý 

turistický zájem návštěvníků z naší 

země i ze zahraničí. Centrum města 

je plné světově významných historic-

kých památek, které ukazují ve všech 

souvislostech mnohasetletou kulturu 

a vzdělanost českého národa. Také 

současnost našeho života ukazuje 

světu, že jsme mimořádně vzdělanými 

a kulturními lidmi.

Mimo jiné i čistota a pořádek na ve-

řejných prostranstvích ukazují světu, 

jak kulturními a vzdělanými opravdu 

jsme. Tady už musíme říct, že v této 

oblasti se navenek neprezentujeme 

v příliš příznivém světle. Málokdo ví, že 

komunikace, tedy i chodníky, jsou až 

na malé výjimky, 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 sama a dobrovolně, po-

dobně jako u malých oprav chodníků, 

ujala péče o čistotu na chodnících. Jde 

však o maximum možného, co je naše 

městská část schopna realizovat ze 

svých fi nančních prostředků.

Rádi bychom touto cestou oslovili 

podnikatele a majitele domů, kteří žijí 

a podnikají na území naší městské 

části. Pomozte nám s udržováním po-

řádku zejména na chodnících. Víme, 

že úklid je věcí města, ale ukazuje se, 

že poslední dobou často nebývá ani 

dost fi nančních prostředků, 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-

DOPRAVA

BŘEZEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

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 lis-

tí a seká trávu i na vnější straně plotu 

a udržuje v pořádku i nejbližší okolí své-

ho pozemku. Vždyť přece prostor, kde 

pracujeme a žijeme, není jen byt, kan-

celář, restaurace, kavárna či cukrárna, 

ale i nejbližší okolí. Je to přece i chod-

ník kolem našeho domu, restaurace, 

kavárny či cukrárny, 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.

Apeluji tedy na vás, kteří jste sami 

nespokojeni se současným stavem 

a vidíte kolem sebe nepořádek, abys-

te se iniciativně ujali úklidu svého okolí 

a vyšli tak vstříc svému městu. Nejsme 

totiž MY a VY, ale jsme jen a pouze MY. 

Míněno my všichni.

S úctou a poděkováním všem, kteří 

moji výzvu pochopí.

Ing. Jiří Veselý

radní pro oblast dopravy
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Pomozte nám s udržováním pořádku na chodnících...

F
O

T
O

: 
P

E
T
R

 N
A

Š
IC



NÁZORY OPOZICE
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Nápad s vyhláškou, která by omezila otevírací hodiny 
barů a restaurací v oblasti Starého Města pouze do 22 
hodin, není nic jiného, než připomenutí, že se nám blí-
ží volby. Místo dlouhodobé, tvrdé práce a návrhů 
koncepčních řešení nastupují návrhy na jednodu-
chá a rádobyspásná opatření, která slibují laciné 
politické body. Historie však již mnohokrát ukázala, 
že na složité problémy jednoduchá řešení zkrátka ne-
fungují. Je nezpochybnitelné, že různé formy nočního 
hluku trápí řadu obyvatel Prahy 1. Ti si zaslouží aktiv-
ní přístup radnice, která musí udělat vše proto, aby 
ochránila jejich právo na klidný spánek. Ale musí tak 
činit dlouhodobě, systematicky, zodpovědně a s ohle-
dem na všechny důsledky svého konání. Házení 
všech do jednoho pytle a plošné zákazy nejsou 
dokladem systematického přístupu. Naopak mo-
hou nadělat víc škody než užitku. Navrhované ome-
zení by hlavně poškodilo všechny slušné podnikatele, 
kteří v Praze 1 investovali do svých restaurací, barů 
a klubů, včetně kvalitního odhlučnění a dalších opatře-
ní, která slouží k dobrému soužití s obyvateli okolních 
domů. Je pravděpodobné, že by řada podniků zkra-
chovala. Ve večerních hodinách by se centrum města 
proměnilo v mrtvé místo bez života, nebo ještě spíše 
v jakousi ilegální zónu.  Není totiž těžké odhadnout, 
že ti podnikatelé, kteří porušují pravidla nyní, je 
budou porušovat i v budoucnu. Vyhlášku budou 
obcházet nejrůznějšími fígly a triky. Všichni přece 
víme, že americká prohibice neznamenala omezení 
pití alkoholu, ale pouze nárůst zločinnosti a negativ-

ních jevů. Stačí připomenout tisíce tajných palíren 
a „soukromých“ barů, které jí provázely. Stejné riziko 
hrozí i v případě navrhovaného omezení. Výsledkem 
by nakonec byla prohra poctivých podnikatelů, turis-
tů, kteří k nám přivážejí své peníze a v neposlední 
řadě i obyvatel. ODS Praha 1 se přes svou opoziční 
roli cítí spoluodpovědnou za kvalitu života v Pra-
ze 1, a proto navrhuje zcela jiné řešení, které jsme 
již začali realizovat v minulém volebním období. 
Není tak efektní, jednoduché ani rychlé. Ale za to 
jsme přesvědčeni, že je zodpovědné a dlouhodo-
bě efektivní. Je třeba nastavit jasná férová pravidla, 
důsledně trvat na jejich dodržování a všem měřit stej-
ně. Místo ukvapeného řezu je třeba chránit obyvatele 
i poctivé podnikatele před nepoctivými vykuky, kteří 
sledují jen vlastní prospěch na úkor všech ostatních. 
Ty je potřeba důsledně penalizovat za porušování 
pravidel a využít všech nástrojů, které radnice má. 
Stačí srovnat dvě čísla. V Praze 1 je celkem 1400 
pohostinských zařízení a jen 40 provozoven, s ni-
miž jsou dlouhodobé potíže. A hlučné skupinky na 
našich ulicích mohou efektivním přístupem rychle 
umravnit policisté. To, že je to možné, dokazují klidné 
noční ulice mnoha německých měst. Radnice musí 
v této bitvě hrát dlouhodobě aktivní roli repre-
zentanta všech obyvatel Prahy 1. Klíčovým princi-
pem je dosažení uvědomění potřeby ohleduplnosti 
od těch, kteří se přicházejí bavit, k obyvatelům centra. 
Bez ní se nám na Praze 1 bude žít velmi těžko. 

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1 

ODS

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K HLUKU – PŘIJĎTE ŘÍCT SVŮJ NÁZOR!

Vážení a milí sousedé, spolu s iniciátory petice proti hluku Vás zveme na veřejnou debatu o boji proti hluku. 

Přijďte si vyslechnout, co se již podařilo a co lze okamžitě učinit v rámci platné legislativy, aniž by bylo 
třeba vymýšlet něco nového. A řekněte nám, co si o tom všem myslíte Vy. (A nebudete-li moci dorazit, pište 
nám své názory - nejen k hluku - na e-mail redakce@casopisprazan,cz) 

Těšíme se na Vás v restauraci U Svobodných zednářů, Týnská 10 (nikoli Týnská ulička!) – ve čtvrtek 
6. března od 18.00 

Kateřina Klasnová

VĚCI VEŘEJNÉ
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RADNICE MUSÍ NEJDŘÍVE VYUŽÍT VŠECH SVÝCH MOŽNOSTÍ! 
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KDO Z KOHO?

V posledních dvou či třech letech se v Praze 1 rozmohli turisté na elektrických dvoukolkách. Sjíždějí po Petříně, 
po Mariánských hradbách jedou po chodníku, ulicí U Brusnice zase po vozovce. Mosteckou ulicí se proplétají 
sebemenší mezerou, ale vždy vyděsí. Na levém břehu Vltavy je všeho nějak moc. Musím se tu proplétat davy 
turistů, ignorovat obchody plné nesmyslů včetně rybiček okusujících nohy turistů (za výlohou v Josefské uli-
ci), neustále tu přibývá historických i pseudohistorických aut, které se do Mostecké ulice ani nevejdou, takže 
okupují už i Malostranské náměstí, přibývá lodí na Vltavě i Čertovce a aby toho nebylo málo, tak jsou tu všude, 
kam se vrtnu, i segwaye. Nemělo by se po čtvrtstoletí raného kapitalismu začít konečně myslet na ty, kteří 
v historickém centru ještě bydlí? Kdo a kdy začne s regulací přebujelých turistických atrakcí? 

Jana Titlbachová, autorka je členkou strany Zelených.

DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY V PROSTORÁCH MČ PRAHA 1

Po několika peticích a tisících stížností občanů začalo vedení Prahy 1 tvrdit, že se chce vážně zabývat problé-
movými podniky ztěžujícími život obyvatel centra. Rada městské časti tak navrhla v lednu souhrn opatření, 
kterými z části přehazuje problém na magistrát. Zároveň si ale ukládá, že má důrazně dohlížet, zda je respek-
tována provozní doba podniků v nebytových prostorách Praha 1. To zní pěkně, jenže v minulém i předchozím 
roce ta samá Rada a jí ovládané zastupitelstvo několikrát odmítlo dát výpověď podnikům, jako je například 
restaurace Red Pif, které tak již léta nájemní smlouvy porušují. Jak lze tedy novým deklaracím radnice věřit?

Filip Pospíšil, autor je zastupitel

HERNÍ RÁJ

V loňském roce stanovila naše městská část přes nesouhlas zastupitelů za SZ 21 míst, na nichž je možné 
provozovat loterie. Porovnáme-li tento seznam se skutečností, nebo s informativním přehledem povole-
ných zařízení na stránkách ministerstva fi nancí, budeme překvapeni. Na seznamu www.mfcr.cz najdeme 
navíc ještě dvacet dalších míst a zjistíme, že na každém z nich jsou desítky přístrojů či herních aktivit. Cel-
kový počet povolených výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, elektromecha-
nických rulet a sázkových her v kasinech se tak v centru Prahy šplhá k třinácti stům. Loterijní společnosti tu 
tedy pěkně prosperují, ale negativní dopady heren nesou občané Prahy 1. Tento neúnosný stav vedl Stranu 
zelených v Praze 1, aby spustila informační web http://1bezhazardu.cz a zahájila sběr podpisů pod petici, 
která se regulace hazardu na vedení radnice domáhá. 

Michaela Valentová, autorka je zastupitelka

STRANA ZELENÝCH
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www.facebook.com/praha1cz

je ta nejlepší adresa!

Sledujte dìní 
v Praze 1 na nejpopulárnìjší sociální síti! 

Pøipojte se s k tìm, kteøí vìdí, že 
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/ NA VEŘEJNOSTI 
SI HLÍDEJTE SVÉ VĚCI!

NENÍ TOLIK V CENTRU MEDIÁLNÍ POZORNOSTI, ALE MŮŽE SE S NÍ SETKAT KAŽDÝ Z NÁS. ŘEČ JE O SPE-

CIFICKÉ KRIMINALITĚ, TOTIŽ OKRÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VE FASTFOODECH A PODOBNÝCH PROVOZOVNÁCH. 

NEJEN O TOM MLUVIL S NPOR. TOMÁŠEM RUBEŠEM Z POLICEJNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRAHA I ŠÉF BEZPEČ-

NOSTNÍ KOMISE PRAHY 1 ZDENĚK SKÁLA (TOP 09). 

Praha 1 je fastfoody a restaurace-

mi „prošpikovaná“. Jak konkrétně 

v nich zloději své oběti okrádají? 

Pachatel vždy využije vaší nepozor-

nosti, například toho, že se soustředíte 

na hovor s kamarádem. Velmi často to 

probíhá tak, že pachatel si sedne zády 

k vám, v nestřeženém okamžiku z od-

loženého kabátu nebo tašky vezme 

peněženku, někdy zvládne i prázdnou 

peněženku vrátit zpět do vašeho kabátu 

nebo zavazadla, a rychle opustí místo 

činu. Stačí chvilka nepozornosti a může-

te přijít nejen o peníze a platební karty, 

ale také o doklady. Což může znamenat 

velké komplikace. 

Jaké? Když mi zloděj ukradne na-

příklad občanský průkaz, není přece 

problém požádat o nový.

To je sice pravda, pořízení nové „ob-

čanky“ je jednoduché, ale důležité je, 

co se děje se starou. Pokud ji pachatel 

zneužije k trestné činnosti, hrozí vám, 

že každá policejní kontrola vaší osoby 

povede ke krátkodobému zadržení. Vaše 

jméno totiž bude fi gurovat v celostátním 

pátrání a policista na ulici nemá mož-

nost, jak okamžitě zjistit, že jste nevinný. 

Doklady bych tedy doporučoval střežit 

opravdu jako pověstné oko v hlavě. 

Co mají lidé dělat, aby si jejich věci 

ve fastfoodech, ale vlastně kdekoli 

jinde v podobné situaci nikdo ne-

přivlastnil? 

Prevence je jednoduchá: je třeba 

mít své věci stále na očích, nejlépe 

přímo u sebe. 

Zaměřují se kriminalisté nějak cíleně 

na tuto kriminalitu? 

Ano, v období kolem vánoc, veliko-

nočních svátků a v letní turistické sezo-

ně, ale i během běžného výkonu služby 

probíhají cílené akce proti této trestné 

činnosti. 

Vy se společně se svými kolegy za-

býváte také mechanickými „past-

mi“, které pachatelé instalují na ban-

komaty a přes něž pak neoprávněně 

vybírají peníze. Co byste preventiv-

ně poradil ohledně této „zlodějny“? 

Při výběru hotovosti se vždy pře-

svědčte, že bankomatu – lidově řečeno 

– nic nepřebývá ani nechybí. Opravdu 

důležité je zakrýt při zadávání PINu klá-

vesnici. Nejde o nějaký formální poža-

davek – když se navíc naučíte zadávat 

PIN po paměti, uděláte hodně pro bez-

pečí svého konta.

Nakolik se vám daří postihovat tyto 

drobné, ale velmi obtěžující a nepří-

jemné trestné činy? 

V rámci objasněnosti jsme jedno 

z nejlepších oddělení našeho ředitelství. 

Ale počet krádeží by mohl být mnohem 

menší, kdyby lidé důsledně dbali na 

zmíněnou prevenci. Při následném po-

stihu pachatelů pak samozřejmě hraje 

roli to, jestli jde o recividisty, či nikoli. 

Při dokumentaci nejen této trestné 

činnosti nám velmi pomáhá kamerový 

systém, díky němuž dokážeme mnoho 

krádeží velmi dobře zdokumentovat. 

20

3. oddělení obecné kriminality Služ-

by kriminální policie a vyšetřování 

Policie ČR – Obvodního ředitelství 

Praha I pod vedením npor. Mgr. Bc. 

Tomáše Rubeše se zabývá převážně 

krádežemi, při nichž nebyl pachate-

lem překonán odpor. Kromě uvede-

ných skutků jsou to například také 

krádeže z neuzamčených vozidel, 

v hotelech, bytech, fi rmách apod. 

Obezřetní bychom měli být také při výběru peněz z bankomatu. Npor. Tomáš Rubeš názorně ukázal.
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/ DUBNOVÉ VÝLETY 2014

ÚTERÝ, 8.00 – KUNŠTÁT – ZÁMEK, RUDKA 
U KUNŠTÁTU A ŽIŽKOVO POLE

ÚTERÝ, 8.30 – HRAD PECKA A MĚSTO VRCHLABÍ

Odjezd od hotelu Intercontinental, v Pařížské ulici čp. 30. 

Přihlašování na výlety: přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1, 

Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže občanským průkazem.

Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 

může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednost-

něni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních 

výletů.

Je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 2 dny před výletem 

a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

V případě již naplnění výletu bude sdělen stav. V případě 

změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován te-

lefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, 

nejlépe mobilní telefon. Odhlašování žádáme stejným způ-

sobem, přes podatelnu nebo na tel. 777 161 539, Mgr. Karel 

Ulm, a to pouze ve středu a čtvrtek 9.00–10.00 h.

NA TYTO DUBNOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE 
OD ÚTERÝ 18. BŘEZNA 2014.
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LONI SI VÝLET UŽILO PŘES 1300 SENIORŮ!

SENIORKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM
člen sociální komise ÚMČ Praha 1

22. 4.

15. 4.

Vzpomínka na únorový zájezd do kláštera Klokoty a Tábora.
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/ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

První jarní úterý, tedy 25. března, bude odpoledne (od 15 hodin) v Malostranské besedě věnováno jazzu a seniorům 
z Prahy 1. Známá kapela Steamboat Stompers a sólistka Eva Emingerová zahrají a zazpívají ty největší jazzové pecky.

V úterý 1. dubna od 15 hodin proběhne v Malostranské besedě odpoledne plné zábavy a inteligentního humoru 
Jana Vodňanského. Přijďte se pobavit touto one-man show, plnou básní, aforismů, improvizovaných komentářů, 
kreseb a originálních písniček. 

Tradiční jarní Poetické odpoledne v divadle Viola se uskuteční ve čtvrtek 3. dubna od 15.30 hodin. Recitátoři z klu-
bu poezie Týnka si pro nás tentokrát připravili básně na příhodné téma Jaro. 

Vstupenky budou bezplatně k dispozici v Informačním centru Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18 vždy 
v pátek počínaje 7. březnem (Steamboat Stompers), 14. březnem (Jan Vodňanský) a 21. březnem (Poetické odpole-
dne). Nezapomeňte, že bez platné vstupenky není účast možná a že vstupenky se rozdávají jen do jejich rozebrání. 

Chodili jste do školy v Praze 1? A chcete se podívat, jak to tam dnes vypadá? Připravujeme pro vás zajímavou akci 
– sledujte vývěsky v domech s pečovatelskou službou a v klubech seniorů.

SENIOŘI
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S
tředisko sociálních služeb nabízí 

svou pomoc a podporu škole-

ného personálu všem seniorům 

a osobám se zdravotním postižením, 

občanům Prahy 1. Jedná se o sociální 

terénní službu, která jim napomáhá se-

trvat v domácím prostředí, a zachovat 

tak vazby na přirozené prostředí, rodinu, 

přátele a další blízké. Služba se poskytu-

je individuálně a přispívá k prodloužení 

pobytu člověka doma, prodlužuje obdo-

bí relativně nezávislého života a oddalu-

je, nebo dokonce vylučuje nutnost kom-

plexního zaopatření např. v domovech 

seniorů nebo v jiných ústavních zaříze-

ních. Pečovatelskou službu poskytuje 

Středisko sociálních služeb, jehož zřizo-

vatelem je Městská část Praha 1, v do-

mácnostech klientů na území Prahy 1. 

V rámci pečovatelské služby nabí-

zíme pomoc při podávání jídla a pití, 

pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek, pomoc při pro-

storové orientaci, pomoc při přesunu 

na lůžko nebo vozík, pomoc při úko-

nech osobní hygieny, pomoc při použití 

WC, základní péči o vlasy a nehty, do-

voz nebo donášku teplého oběda,po-

moc při přípravě jídla a pití, běžný úklid, 

údržbu domácích spotřebičů, nákupy, 

pochůzky, praní a žehlení, zprostřed-

kování kontaktu se společenským pro-

středím – doprovod, základní sociální 

poradenství. Služby jsou hrazeny dle 

platného sazebníku úhrad za úkony pe-

čovatelské služby, který je vyvěšen na 

www.socialnisluzby-praha1.cz. Máte-

-li zájem o více informací či přímo o za-

vedení pečovatelské služby pro sebe 

či pro svého příbuzného nebo blízké-

ho, kontaktujte koordinátorku pečova-

telské služby Martu Lešnerovou, tel.: 

724 021 784, e-mail: Lesnerova@soci-

alnisluzbyp1.cz. Informace také získáte 

na internetových stránkách www.soci-

alnisluzby-praha1.cz.

/ BŘEZNOVÉ A DUBNOVÉ AKCE 

Pečovatelská služba pomáhá přímo v domácnostech.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PROBĚHNOU 

V PÁTEK 23. A V SOBOTU 24. KVĚTNA 2014

P
ředpokládaný termín konání vo-

leb do Evropského parlamentu 

je 23. a 24. května 2014. Volby 

v Evropské unii se konají každých pět 

let na základě všeobecného hlasova-

cího práva. Poslanci Evropského par-

lamentu jsou takto přímo voleni od 

roku 1979. Evropské politické strany 

mají za tímto účelem právo pořádat 

kampaň v rámci celé Evropské unie. 

V současné době má Evropský par-

lament 736 poslanců. S evropskými 

volbami v červnu 2014 se jejich počet 

zvýší na 751.

Způsob voleb do Evropského par-

lamentu upravuje v České republice 

zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 

Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ

Při volbách do Evropského parla-

mentu nelze dopisovat do stálého se-

znamu voličů, tzn. pokud volič nebude 

zapsán v seznamu voličů, nebude mu 

umožněno při těchto volbách volit. 

Proto každý volič s trvalým pobytem 

na území Městské části Praha 1 si po 

prokázání totožnosti (platným občan-

ským průkazem nebo cestovním pa-

sem) může u Odboru občansko správ-

ních agend, oddělení správního řízení 

Úřadu městské části Praha 1, detašo-

vané pracoviště Vodičkova 32, 2. pat-

ro (pí Sodomková, pí Novotná), nebo 

v Informačním centru Úřadu městské 

části Praha 1, Vodičkova 18 (pí Rolinco-

vá, pí Raimanová), ověřit, zda je zapsán 

v seznamu voličů. Údaje nelze sdělo-

vat telefonicky, vzhledem k nutnosti 

ověření totožnosti občana, rovněž není 

možné získat údaje o příbuzných, sou-

sedech či známých. Případnou chybu 

v údajích vedených v seznamu voličů 

lze opravit nebo doplnit, úřad je povi-

nen do 48 hodin žádosti voliče o opra-

vu či doplnění údajů buďto vyhovět, 

anebo mu písemně sdělit důvody, proč 

žádosti vyhovět nelze.

ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU 

VOLIČŮ DO EVROPSKÉHO PARLA-

MENTU

Občan jiného členského státu, který 

má právo volit a není veden v dodatku 

stálého seznamu voličů, projeví svou 

vůli hlasovat ve volbách do Evropské-

ho parlamentu na území České repub-

liky tím, že podá u obecního úřadu, 

v jehož správním obvodu je přihlášen 

k trvalému pobytu nebo k přechodné-

mu pobytu na území České republiky, 

nejpozději 40 dnů přede dnem voleb 

žádost o zápis do seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu. 

K žádosti musí být přiložena kopie 

dokladu osvědčující přihlášení žadate-

le k trvalému pobytu nebo přechodné-

mu pobytu na území České republiky 

a zároveň čestné prohlášení žadatele, 

ve kterém uvádí svoji státní přísluš-

nost, místo pobytu, adresu volebního 

obvodu, kde byl dosud pro volby do 

Evropského parlamentu veden ve vo-

lební evidenci, a to, že bude hlasovat 

ve volbách do Evropského parlamen-

tu pouze na území České republiky.

V případě bližších dotazů týkajících 

se voleb do Evropského parlamentu 

se můžete obrátit na Bc. Pavla Ruč-

ku, tel.: 221 097 190, e-mail: pavel.

rucka@praha1.cz, popř. pí Sodomko-

vou, tel.: 221 097 397, e-mail: petra.

sodomkova@praha1.cz.
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HAFSTUDIO POŘÁDÁ CYYKLUS VÝTVARNÝCH WORKSHOPŮ S HISTORICKOU TÉMATIKOU. TVORBA 
V ATELIÉRU JE DOPLNĚNA VYCHÁZKAMI, JEJICHŽ CÍLEM JE VŽDY KULTURNĚ HISTORICKÁ PAMÁTKA, KTERÁ BUDE TÉMATEM WORKSHOPU. 
VHODNÉ PRO DĚTI OD 7 DO 14 LET.

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

Herna, workshop, posezení!

www.HAFstudio.cz

• sobota 22. března 10,30–17.00 - Karlův most a jeho historie 
• sobota 5. dubna 10.30 –17.00 – Staroměstský orloj a mistr Hanuš
• sobota 19. dubna. 10.30–17.00 - Sochy na Karlově mostě 
• sobota 3. května 10.30–17.00 – Staroměstský orloj, jeho funkce a apoštolové

Přihlášky předem mailem na haf@hafstudio.cz. 
Cena jednoho workshopu pro dítě, sourozence i celou rodinu: 500,- Kč
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/ DĚTI NAŠICH KRAJANŮ 

Čtenáři našeho měsíčníku si možná 

vzpomenou na článek o dětech čes-

kých krajanů z obce Novgorodkivka 

(dříve Čechohrad) na jihovýchodě Ukra-

jiny, které u nás minulý červen pobýva-

ly. A i letos k nám – díky pozvání radní 

pro oblast školství Karoliny Polverini 

– přijedou, aby strávily v ČR krásných 

deset dní. I proto jsme snad více než 

ostatní sledovali v uplynulých týdnech 

drama na Ukrajině. „Jsem velmi ráda, 

že děti i jejich rodiče z Novgorodkivky 

jsou v této těžké době v pořádku,“ hlá-

sila spokojeně Karolina Polverini, která 

osobně zjišťovala situaci v této ukrajin-

ské vesnici. Spojila se s učitelem češti-

ny Martinem Hornem, jenž děti krajanů 

loni přivezl. „V počátcích, pod vlivem 

tehdy ještě neobjektivního ukrajinské-

ho zpravodajství, se někteří lidé báli, 

že do vesnice vtrhnou teroristé, fašisté 

a agenti z EU. Jinak to ale v krajanské 

vesničce vypadá, jako by se v ní zastavil 

čas. Hektické dění na Ukrajině se tam 

na první pohled příliš neprojevuje, lidé 

jsou rádi, že jsou rádi, a čekají, co bude,“ 

popsal Martin Horn a dodal: „Mám zná-

mé v krymském Simferopolu a tam je 

situace jiná. Vládne tam zmatek, chaos, 

obavy z oslabující měny. Běžní lidé se 

nechtějí připojovat k Rusku (to snad jen 

v Sevastopolu), naopak se bojí, že k nim 

vtrhne ruská armáda.“ 

Karolina Polverini věří, že děti budou 

i nadále v pořádku a že budou moci 

přijet do Prahy. „Já jen doufám, že se 

nestane nic neočekávaného, co by pře-

kazilo naši červnovou akci,“ doplnil rov-

něž Martin Horn. Návštěvy v Praze by 

se mělo zúčastnit asi dvanáct dětí. Veš-

keré náklady budou hrazeny z rozpočtu 

MČ Praha 1, konkrétně z kapitoly škol-

ství. Děti budou mít zajištěno ubytová-

ní i celodenní stravu, jízdné po Praze, 

vstupné a jednodenní výlety například 

do Kutné Hory či Tachova. V Praze na-

vštíví zajímavé pamětihodnosti a všech-

ny se už teď těší do ZOO Praha.

Zdravíme je, stejně jako jejich rodiče 

a členy tamější České kulturně-osvě-

tové společnosti Čechohrad, a těšíme 

se na shledanou.

Z UKRAJINSKÉ NOVGORODKIVKY JSOU V POŘÁDKU

F
O

T
O

: 
R

E
D

A
K

Č
N

Í 
A

R
C

H
IV

 



TIPY 25

DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 
V PÁTEK 28. BŘEZNA OD 19 HODIN 
V RESTAURACI U BUBENÍČKŮ, 
MYSLÍKOVA 8. 

Pokud chcete přímo přispět ke zlepšování života 

v naší městské části, přijměte, prosím, toto pozvá-

ní. Problémy Prahy 1 jsou pro mě příliš důležité, než 

abych se o nich dozvídal pouze z dopisů a e-mailů. Tě-

ším se na Vás!

OLDŘICH LOMECKÝ

starosta Prahy 1

/ SETKÁNÍ SE STAROSTOU 
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!

DOVOLTE MI, ABYCH VÁS POZVAL 
NA DALŠÍ Z PRAVIDELNÝCH SE-

TKÁNÍ, PŘI KTERÝCH SI BUDEME 
POVÍDAT O VAŠICH PROBLÉMECH, 
NÁMĚTECH A VŮBEC O VŠEM, CO 
JE PRO NÁS, OBYVATELE PRAHY 1, 

DŮLEŽITÉ. 

Dvě vstupenky na představení 

Sunny Days v oblíbeném Divadle 

Bez zábradlí získají ti, kteří správně 

odpoví na soutěžní otázku a budou 

vylosováni. Představení se uskuteč-

ní již 14. března. 

KTERÁ DVOJICE HRAJE V HLAV-

NÍCH ROLÍCH V TÉTO INSCENACI? 

  

1. Bartoška, Heřmánek 

2. Suchánek, Genzer 

3. Heřmánek, Žák 

Své odpovědi zasílejte do 10. břez-

na na adresu redakce@praha1.cz. 

Výherci budou informováni. 

/ SOUTĚŽ – VYHRAJTE VSTUPENKY 
NA PŘEDSTAVENÍ SUNNY DAYS V DIVADLE BEZ ZÁBRADLÍ!
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Pokud chcete svou ratolest slav-
nostně uvést mezi občany naší 
městské části, zašlete nám jméno 
a příjmení dítěte, datum jeho naro-
zení a adresu trvalého bydliště, popř. 
kontaktní adresu, pokud je odlišná 

od trvalého bydliště, a to buď:elek-
tronicky na radka.jirikova@praha1.cz 
nebo písemně na Odbor Kancelář 
starosty, oddělení kultury, Vodič-
kova 18, 115 68 Praha 1, k rukám 
Radky Jiříkové. Do hlavičky e-mai-

lu nebo na obálku napište „Vítání 
občánků“. Každý odesílatel bude 
písemně kontaktován se sdělením 
přesného termínu konání vítání ob-
čánků a dalších podrobností ohledně 
tohoto slavnostního aktu. 

/ STAROSTA 
PŘIVÍTAL OBČÁNKY

JE NÁS ZASE O NĚCO VÍC! PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY PRAHY 1.

Karolína Kotrbová Matěj Pap Anežka Michnicová Mikuláš Mrázek Silvia Cesaria Vlčková
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 
A MĚSTSKÁ POLICIE – 
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ 
PRAHA 1 

ZVOU NA

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). 

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  
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/ STAROSTA ZVE 
DO DIVADLA 

ROKOKO: 
200 VSTUPENEK 

ZDARMA PRO 

OBČANY PRAHY 1

P
okud se chcete pobavit u hry MED-

VĚD(i) aneb Všechno je jinak, která 

těží z absurdní situace a v níž excelu-

jí Mojmír Maděrič, Roman Skamene a Ri-

chard Tesařík, vyzvedněte si vstupenky na 

toto představení v dopoledních hodinách 

od 7. března v 7. patře Úřadu Městské 

části Praha 1, kancelář č. 705 ve Vodič-

kově ulici č. 18. Vstupenky do vyčerpání 

zásob.

Představení jen pro vás se uskuteční 

23. března od 19 hodin! 

TIPY

F
O

T
O

: 
R

E
D

A
K

Č
N

Í 
A

R
C

H
IV

 



BŘEZEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

29

Starosta popřál ke stým narozeninám paní Jiřině Kochlöflové...

Ples seniorů se konal 16. února v Paláci Žofín... ...kde sklidily ovace naše Medunky, které vystoupily s dětmi. 

...kteří mohli obdivovat nápadité masky. 

...a radní Jiří Veselý paní Boženě Roubalové. 

FOTO: PETR NAŠIC A REDAKČNÍ ARCHIV

PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI ÚNOROVÉ OKAMŽIKY...

Akce Carnevale Praha 2014 přilákala mnoho účastníků...

OBJEKTIVEM



 pátek | 17.00 
 vernisáž výstavy fotografií DMO Pobyty, o. s.

 sobota | 16.00 | divadlo pro děti 
 Anička a letadýlko – Vivi tady nebydlí 
Vivi není jentak ňáká víla, nemá závoj a není vůbec bílá, už je pros-
tě taková, je to víla panková, provází ji divná tajná síla…
délka představení: 50 min., pro děti od 6 let 

 neděle | 09.00 
 Art for Tots – www.classacts.cz

 úterý | 20.00 | filmový klub 
 Na stupních vítězů 

 (DE / AT 2010, 94 min., režie: J. Tenhaven)

Citlivé, vytříbené a místy úsměvné portréty pěti atletů, kteří se 
připravují na seniorské mistrovství světa ve finském Lahti.

 středa | 18.00 
 mikroseminář: Žijme tak, jak opravdu chceme! 
vede Ing. H. F. Smejtková, více na: www.hafes.cz

 středa | 10.00 
 Kurz první pomoci pro maminky s dětmi

zápisné: 300 Kč, registrace na info@saggesa.cz

 neděle | 09.00 
 Art for Tots – www.classacts.cz

 sobota | 16.00 | divadlo pro děti 
 Loutky bez hranic – Pohádka z kafemlejnku

hudební loutková podívaná s princeznou, drakem a vílou Mílou 

 neděle | 09.00 
 Puppet Tales (Storytelling) – www.classacts.cz

8/3

29/3

12/3

30/3

23/3

9/ 3

19/ 3

11/3

h e r n a
 

7/3



Vstupenky budou 
k dispozici 
od 12. března

v Informačním 
centru Městské 
části Praha 1 
(Vodičkova 
18).

Vážení senioři,
vzhledem k velké oblibě 

Setkání s osobností v Jazzovém
klubu Reduta si vám dovolujeme oznámit, že 

další odpoledne se díky podpoře starosty Oldřicha 
Lomeckého uskuteční 18. března od 14.00 do 16.00!

18. BŘEZNA
OD 14.00 DO 16.00!

☞



PLES

11. DUBNA 2014

VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT V POKLADNĚ PALÁCE ŽOFÍN OD 10. BŘEZNA 2014. CENA1900 Kč


