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Pobočka České 
pošty ve Florentinu 

Ve Florentinu byla slavnostně 
otevřena nová pobočka České 
pošty, bezbariérová a s dětským 
koutkem. Pochopitelně nechybí 
ani CzechPOINT. 
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Čestný velkopřevor 
Johannes Lobkowicz 

v rozhovoru přibližuje poslání 
a současné aktivity Řádu 
maltézských rytířů v Praze. Motto 
řádu „Ochrana víry a pomoc 
potřebným” je nadčasové. 
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Sociálně-právní 
poradna je zdarma 
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Občané Prahy 1 mohou tíživou 
životní či sociální situaci efektivně 
řešit prostřednictvím bezplatné 
poradny, kterou lze navštívit 
přímo na radnici. 

17
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Lidé trpící 
Alzheimerovou nemocí 

naleznou zázemí v novém 
denním stacionáři Seňorina, který 
se nachází v 1. patře domu v ulici 
Na Poříčí č. 36. Otevřeno má 
denně od 8:00 do 18:00. 

Projekt výuky bruslení 
Na Františku 
probíhal každé páteční 
odpoledne a kromě základů 
zahrnoval také náročnější prvky 
pro ty, kteří se na bruslích již cítí 
jako doma.



3

EDITORIAL
Milí čtenáři, 

držíte v rukou první číslo 
modifikovaného radničního 
časopisu, který nově vychází – 
proti původní měsíční periodicitě 
– jen čtyřikrát ročně. Již dříve 
jsem se zmínil, že tento krok je 
veden především snahou šetřit 
peníze daňových poplatníků. 
V této souvislosti se jeví jako 
velmi úsměvná kritika  části 
opozice, kdy se ti, kteří již měli 
možnost v minulosti předvést 
své manažerské schopnosti, 

pozastavují nad rozpočtem, z něhož je financováno mimo 
jiné právě vydávání radničních tiskovin. Aktuálně zvolené 
vedení Prahy 1 úspory prosazuje v praxi – na rozdíl od těch 
našich přátel z opozice, kteří o nich halasně hovoří, ale jimž 
nedělalo v minulosti problém nafouknout tento rozpočet až do 
čtyřnásobné výše, platit si z něj rovněž „malé domů” v podobě 
nákupu uměleckých děl spřátelených osob apod. Nemá to 
daleko k „chucpe” a je smutné, že se to odehrává právě v našem 
zastupitelstvu. 

Naopak chválu – tentokrát od těch, od nichž to pohladí nejvíce, 
tedy občanů – většinou slyšíme na nový kulturní magazín, který 
vychází dvakrát do měsíce. Během velmi krátké doby od svého 
vzniku si tento magazín vydobyl slušné renomé a stal se 
oblíbeným zprostředkovatelem volnočasové nabídky. Nelze to 
tak dělat vždy, nicméně od většiny těch, kteří chtějí v maga-
zínu prezentovat pozvánku na svou akci, požadujeme nějaký 
benefit pro obyvatele Prahy 1. I to se pochopitelně líbí. 

Vážení a milí, jaro je tady a s ním přichází spousta venkov-
ních akcí (tradičních i nových), sousedských setkání atd. 
O všech se dozvíte včas díky kulturnímu magazínu. Ten je ten-
tokrát mimořádně součástí radničního čtvrtletníku, což je další 
metoda, jak ušetřit na nákladech za tisk a distribuci. 

Přeji vám vše dobré a těším se na vás při osobním setkání 
na některé z akcí!

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta MČ Praha 1

Jarní etapa 
komplexního úklidu 

7

s při os

OLDŘICH

je opět tady, neriskujte odtažení 
a nezapomeňte si včas 
přeparkovat svůj automobil! 
Harmonogram s mapkou 
naleznete uvnitř tohoto čísla. 
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AKTUALITY

VE FLORENTINU 
JE POŠTA
Nová pobočka České pošty zahájila provoz 
23. března v obchodně administrativním centru 
Florentinum. Lidé z širokého okolí si tak mohou 
v jednom místě nejen pohodlně nakoupit, ale také 
si vyřídit všechny poštovní záležitosti.

„Jsem rád, že součástí široké nabíd-
ky tohoto centra je nově také port-
folium České pošty. Každý obchod 
s takzvaně normálním sortimen-
tem, každou běžnou službu u nás 
v Praze 1 vítáme, protože základ-
ní občanská vybavenost je alfou 
a omegou spokojeného života v na-
tolik komerčně zatížené lokalitě, jakou 
je centrum hlavního města,” řekl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, 
který pobočku otevřel společně 
s ředitelem pražských poboček 
České pošty Jindřichem Outlým 
a Markem Dospivou ze společnosti 
Penta Investments. 

Nová bezbariérová pobočka České 
pošty nabízí své služby na třech 
univerzálních přepážkách. Nechy-
bí samozřejmě možnost vyřízení 
záležitostí prostřednictvím přístu-
pového bodu Czech POINT. 

Součástí pobočky je také dětský 
koutek. Otevřeno je od pondělí do 
pátku, vždy od 8 do 19 hodin.

� Pro klienty je k 
dispozici dětský 
koutek.

� Diskrétní zóna.

� Více míst k sezení.

� Prostor pro vypsání 
poukázek, podacích 
lístků apod.

� Od pondělí do pátku 
od 8:00 do 19:00.

� Lidé mohou využít 
například služby 
Czech POINT. 

� Pobočka má 
bezbariérový přístup.
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AKTUALITY

INZERCE

velkoobjemový 
kontejner na 
bioodpad

Dne 4. 4. 2015 od 13 do 16 ho-
din bude pro obyvatele MČ Praha 
1 přistaven v lokalitě Černínská 
95/7, resp. na  křížení ulic Nový 
svět  x Černínská, velkoobjemový 
kontejner na bioodpad. 

Pokud dojde k naplnění 
kontejneru před uplynutím 
doby přistavení, bude kontejner 
odvezen a nebude přistaven 
kontejner nový.  U kontejnerů 
bude po celou dobu přistavení 
přítomna obsluha. 

Bioodpad bude zpracován na 
kompost, který se využije pro 
pražskou zeleň a rekultivaci.

Mezi bioodpad patří např.: 

Mezi bioodpad nepatří: 

Zbytky rostlin, listí, tráva, plevel, 
zbytky ovoce a zeleniny, piliny, 
dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, hlína z květináčů aj. 

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, maso, kosti, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy 
masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další biologicky 
nerozložitelné odpady. 

STŘEDISKO 
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V OSN
Konkrétní aktivity přímo 

z praxe představili zástupci 
Střediska sociálních služeb 
Praha 1 na půdě OSN, kde se 

ve dnech 4. až 13. února konalo 53. 
zasedání komise pro sociální rozvoj. 

„Představení aktivit našeho stře-
diska sociálních služeb doplnilo 
prezentaci českého ministerstva 
práce a sociálních věcí, která byla 
věnována národní strategii přípravy 
na stárnutí, jejím hlavním principům 
a cílům,” uvedla ředitelka Střediska 
sociálních služeb Praha 1 Helena 
Čelišová, která se akce v OSN osobně 
zúčastnila. 

České prezentace byly doplněny 
krátkými spoty, které dokázaly ne-
tradičně přiblížit a oživit prezen-
tovaná témata stárnutí. Konkrétní 
ukázky příkladů dobré praxe a celé 
prezentování přípravy na stárnutí se 
setkalo s velkým úspěchem. 

Aktivita a počet zájemců o panelovou 

diskusi potvrdila aktuálnost tématu, 
které Česká republika nabídla účast-
níkúm zasedání. Zároveň přispěla 
k pozitivnímu zviditelnění České re-
publiky v zahraničí.  

Zástupci Stálé mise ČR v New 
Yorku se dohodli s přednášejícími, 
že udělají maximum pro to, aby se 
akce, za účasti paní velvyslankyně, 
zástupců MPSV, Městské části Pra-
ha 1 a nadace Krása pomoci mohla 
přenést a uskutečnit v tomto pojetí 
i v České republice.
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Tento dlouholetý obyva-
tel Starého Města zemřel 
6. listopadu 2012. Čestné 
občanství za něj převza-

la manželka Eva Jiránková spo-
lu se synem Radkem Tomasem.
„Pan Vladimír Jiránek chybí nám všem, 
a to i těm, kteří ho znali jen pros-
třednictvím jeho tvorby,” řekl během 
slavnostního setkání na Staroměst-
ské radnici starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který ocenil obrovský význam 
a dopad Jiránkovy tvorby. „Kdo by 
neznal a koho by zásadně neovlivni-
ly stopáží krátké, ale významem na-
prosto zásadní filmy jako Automatic, 
Pivo přes ulici, Co jsme udělali slepicím 
nebo Zpráva o stavu civilizace?”
Podle Oldřicha Lomeckého nám 
dnes chybějí Jiránkovy obrazové 
příběhy; tedy v žádném případě pou-
hé vtipy a jednoduché obrázky, ale 
kompletní, zhuštěné a většinou ne-
veselé zprávy o stavu našeho život-
ního prostředí, o stavu společnos-
ti, politiky a mezilidských vztahů.

VLADIMÍR JIRÁNEK se narodil 6. červ-
na 1938 v Hradci Králové. Absolvoval 
přeloučské gymnázium a žurnalistiku 

Vladimír Jiránek 
je čestným občanem 

Čestné občanství 
in memoriam 
obdržel 12. 
března od 
městské části 
Praha 1 vynikající 
výtvarník, 
karikaturista, 
scénárista 
a režisér Vladimír 
Jiránek. 

na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy. Během studií krátce pracoval jako 
novinář, ale nakonec vyhrála karikatu-
ra, a tak se na celý život stal kreslířem 
na volné noze. Během 60. až 80. let 
pracoval postupně pro řadu periodik, 
například Dikobraz, Reportér, Literární 
noviny, Mladý svět či Melodie.

Jako karikaturista se významně an-
gažoval během roku 1968, a na počát-
ku normalizace proto nesměl několik 
let publikovat. Útočiště našel v Krát-
kém filmu Praha, kde se začal věnovat 
kreslenému filmu, ke kterému ho přivedl 
významný český režisér Václav Bedřich.
Obrovskou popularitu si získaly jeho 
večerníčkové seriály Bob a Bobek a Pat 
a Mat.

V osmdesátých letech se opět vrátil 
ke karikatuře, po pádu komunismu ze-
jména politické. Pracoval mimo jiné pro 

Lidové noviny, MF Dnes, Hospodářské 
noviny, Reflex a Neviditelného psa.
Byl také významným ilustrátorem knih. 
Své kresby vystavoval doma i v zah-
raničí a byl mj. autorem obrázku bron-
tosaura – loga Hnutí Brontosaurus.

„Vladimír Jiránek obdržel preziden-
tovu medaili Za zásluhy a od kolegů 

Řád Bílé opice. Získal i Cenu Karla 
Poláčka v kategorii ‚Humor moudrých“, 
což je podle mě, už podle názvu kate-
gorie, ocenění pro pana Jiránka nejtref-
nější,” řekl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký a pokračoval: „Udělením Čest-
ného občanství MČ Praha 1 jsme chtěli 
tomuto vynikajícímu umělci poděko-
vat. Za jeho humor moudrého, kterým 
dlouho těšil čtenáře měsíčníku Praha 1 
a který nám tolik chybí. Za humor, který 
byl, jak řekl jeho přítel, kreslíř Jiří Slíva, 
čistou filozofií.”

„Ten bordel, který žijeme, milí studenti, 
se jednou bude jmenovat dějiny…”

AKTUALITY
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POZOR, ZAČÍNAJÍ BLOKOVÉ ÚKLIDY, 
PŘEPARKUJTE SVÁ AUTA

Občané Prahy 1 i návštěvníci 
by měli věnovat zvýšenou 
pozornost informacím 
a dopravnímu značení při 

parkování svých aut. Zanedlouho 
totiž začne postupně v jednotlivých 
lokalitách probíhat blokové čištění 
ulic. Po negativních zkušenostech 
z minulosti, kdy kvůli výraznému 
zmírnění přístupu nechala řada ma-
jitelů svá vozidla i přes zákaz v místě 
čištění a tím znemožňovala důkladný 
úklid, vyzývá Praha 1 všechny obča-
ny, aby po dobu úklidu vyparkovali 
svá auta. „Někteří majitelé hřešili na 
to, že jim nehrozil prakticky žádný 

postih, což bohužel vedlo k tomu, že 
čištění ulic ztrácelo efekt. To neby-
lo férové vůči obyvatelům, jejichž 
ulice nemohly být řádně vyčištěny, 
ani všem poctivým, kteří svá auta po 
dobu čištění zaparkovali jinde. Pro-
to bych rád všechny občany požádal, 
aby respektovali dopravní značení. 
Kromě toho, že umožní úklid, se tak 
i vyhnou případnému postihu,” vy-
světluje místostarosta Prahy 1, který 
je zároveň radním pro dopravu, Rich-
ard Bureš (ODS).

Radnice Prahy 1 chce zlepšit infor-
movanost občanů, aby se o úklidu 
a nutnosti přeparkovat dozvěděli včas 

a zároveň jim to bylo ještě připome-
nuto. „Informace o blokovém čištění 
budeme poskytovat v maximální 
míře všemi kanály, které má rad-
nice k dispozici. Zároveň připravu-
jeme aplikaci, která by na mobilních 
zařízeních občanů formou notifika-
ce nejen upozornila na plánované 
blokové čištění, ale díky lokačním 
službám by pak mohla i oznámit, že 
řidič právě zaparkoval na místě, kde 
blokové čištění bude probíhat,” říká 
Bureš, který by tento systém chtěl 
do budoucna rozšířit i o aktuální 
uzavírky, dopravní či jiné komplikace 
a další důležité informace pro občany.
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LETENSKÁ

SALVÁTORSKÁ

Blok č. 1 19. 4. 2015 NEDĚLE
Blok č. 2 18. 4. 2015 SOBOTA

Blok č. 3 11. 4. 2015 SOBOTA
Blok č. 4 23. 5. 2015 SOBOTA

Blok č. 5 11. 4. 2015 SOBOTA
Blok č. 6 25. 4. 2015 SOBOTA

Blok č. 7 18. 4. 2015 SOBOTA
Blok č. 8 25. 4. 2015 SOBOTA

Blok č. 9 14. 6. 2015 NEDĚLE
Blok č. 10 12. 4. 2015 NEDĚLE

Blok č. 11   26. 4. 2015 NEDĚLE
Blok č. 12 24. 5. 2015 NEDĚLE

Blok č. 13 6. 6. 2015 SOBOTA
Blok č. 14 6. 6. 2015 SOBOTA Část komunikace se bude opravovat a tudíž úklid proběhne jindy, samostatně.

Komplexní úklid komunikací 2015
Jarní kolo úklidu:  11. 4. - 12. 4. | 18. 4. - 19. 4. | 25. 4. - 26. 4. | 
    23. 5. - 24. 5. | 6. 6. a 14. 6. 2015

1

2

3

4

5

6

7

9

8

1014

12

13

11

Jarní kolo úklidu

AKTUALITY
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Maltézští rytíři byli jedním 
z hlavních rytířských duchovních 
řádů ve středověku. Jak byste ve 
stručnosti charakterizoval jejich 
dnešní význam a poslání? 

Maltézský řád nebyl jedním z ne-
jdůležitějších rytířských řádů jen ve 
středověku, stejně tak tomu je i dnes. 
Samotné motto řádu dobře vystihu-
je jeho poslání: „Ochrana víry a po-
moc potřebným”. Zatímco v minulo-
sti stála v popředí vojenská obrana 
Západu, nyní Řád maltézských rytířů 
představuje jednu z největších hu-
manitárních organizací na světě. Ta 
se snaží lokálně pomáhat potřebným 
v takových sociálních oblastech, kam 
státem poskytovaná péče nedosáhne 
nebo nechce dosáhnout. Šíře posky-
tované pomoci je přitom země od 
země zcela odlišná. 

Popište, prosím, hlavní aktivity Řádu 
maltézských rytířů v České republice 
a také v Praze 1...

Maltézská pomoc je po celé Praze 
a samozřejmě také v Praze 1 dobře 
známá projektem takzvané osob-
ní asistence. Jde o pomoc starším 
lidem, kteří ještě nechtějí žít v domě 
důchodců, nýbrž ve svém vlastním 
bytě – sami to ale již nezvládnou. 
Kromě toho pomáháme také v Měl-

níku a Českých Budějovicích s pře-
pravou zdravotně postižených dětí 
a dále se podílíme na organizaci poutí 
pro zdravotně postižené, například do 
Velehradu, ale třeba také do Lurd. 

Sídlem řádu je Řím, v podstatě 
podléhá Svatému stolci a papeži. 
Žijeme v moderní době, a tak by mě 
zajímalo, jak v praxi vypadá komu-
nikace mezi „centrálou” a Českým 
velkopřevorstvím. Píšete si emaily, 
posíláte SMS? A jste tedy v každo-
denním styku nebo jako suverénní 
řád pouze občas posíláte do Říma 
nějaký „výkaz činnosti”? 

Ano, Maltézský řád je v tomto 
ohledu poněkud zvláštní, protože 
představuje suverénní stát s oficiální 
vládou v Římě. České velkopřevorství 
působí na území České republiky již 
od roku 1156. Nyní je zde vedeno jako 
společnost, která je evidována v regi-
stru Ministerstva kultury. Samozře-
jmě využíváme všechny moderní 
prostředky komunikace, pravidelně 
také podáváme elektronickou cestou 
zprávy do Říma o naší činnosti. 

Jste šlechtického původu. Máte ně-
jaký rodový či osobní kodex, který vás 
zavazuje například k určitému strikt-
nímu chování v konkrétních situacích? 

MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI HRDĚ 
NESOU ODKAZ PŘEDKŮ 

To je velmi široká oblast. Osobnost 
je ovlivněna nejen historickým 
kontextem, ale také společenským 
vývojem, vzděláním, povoláním, ale 
například také manželkou či vírou. 
Rodový zákon již nyní samozřejmě 
neplatí – ale do roku 1918 mělo 
rodinné právo sílu zákona. Kodex byl 
souborem zákonů.  A ten bych neviděl 
příliš staticky. Ale zpátky k vaší 
otázce. Ano, samozřejmě ctím vlastní 
principy. 

Jak se vůbec díváte na peripetie 
české šlechty v kontextu novodobé 
historie? 

Jak víte, šlechta byla v naší zemi 
v roce 1918 zrušena. Zůstává ale 
příslušnost k dřívějšímu šlechtickému 

Meče a pušky maltézských rytířů jsou již několik staletí zapadány prachem 
a členové tohoto řádu se již drahnou dobu místo válčení zabývají charitou.

V krátkém rozhovoru 
nám o poslání 
a současných aktivitách 
více prozradil Johannes 
Lobkowicz, čestný 
velkopřevor a kancléř 
Českého velkopřevorství 
Řádu maltézských rytířů 
v Praze. 

ROZHOVOR
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Johannes Lobkowicz, 
jemuž je 60 let, 
žije trvale v České 
republice od roku 
1992. Většinu 
profesní kariéry 
strávil jako právník 
v bankovním sektoru. 
Z pozice čestného 
velkopřevora 
maltézského řádu 
se zabývá rozvojem 
duchovního života, 
péčí o statky řádu 
a správu majetku; 
jako kancléř je 
rovněž zodpovědný 
za každodenní 
administrativu. 

rodu.  Zůstává také spojení tohoto rodu 
s historií a vývojem naší země.  Proto 
také – a to nejen z pozice občana naše-
ho státu – nemohu být lhostejný k roz-
voji naší společnosti a našeho státu. 

„Kamarádí se” staré šlechtické rody, 
nebo vedle sebe „lhostejně” žijí? 

Známe se obvykle velmi dobře, jsme 
často také v příbuzenském vztahu. 
Proto jsou staré šlechtické rody 

vzájemně propojeny nejen přes svou 
historii. 

Jak vnímáte proměny Prahy 1 
v průběhu desetiletí a její současnou 
podobu? 

Miluji toto město. Miloval jsem již 
počátkem 90. let jeho melancholickou 
atmosféru a s přáteli jsme s radostí 
pozorovali, jak rychle se po depresivní 
době totality dává opět do pořádku 

SUVERÉNNÍ ŘÁD 
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ – ČESKÉ 
VELKOPŘEVORSTVÍ
Velkopřevorské náměstí 4, 
Praha 1-Malá Strana, 118 00
www.maltezskyrad.cz

a dále vzkvétá. Pravda, někdy až příliš 
barevně. Na druhou stranu jsem ale 
rád, že tyto nové šaty dostaly po le-
tech opět trošku patiny. 

Máte v naší městské části nějaké 
oblíbené místo k procházkám či třeba 
posezení s přáteli? 

Pracuji ve velkopřevorst-
ví maltézského řádu a bydlím na 
Smíchově, takže se hodně pohybuji 
na Malé Straně. Zacházel bych však 
příliš daleko, pokud bych vám popsal 
svá oblíbená místa. Naše velkopře-
vorství má v každém případě také 
zvláštní kouzlo, protože leží mimo 
hlavní turistické trasy – je to jedno 
z posledních nedotčených, krásných 
a klidných míst na Malé Straně. 

�

ROZHOVOR
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Poradna 
na radnici 
pomáhá v tísni 
a objasňuje 
paragrafy
Sociálně-právní poradna 

městské části Praha 1 si za 
léta své existence vydobyla 
renomé nadmíru užitečné 

instituce a pomohla mnoha lidem 
v tíživé životní a sociální situaci. Jen 
letos – do uzávěrky tohoto čísla – 
pomohla téměř osmdesáti klientům. 
„Tato poradna pracuje tiše, ve stínu 
takzvaně velkých témat a událostí, 
avšak každý její případ se týká konk-
rétního lidského osudu, konkrétní 
bolístky nebo spíše bolesti. Pro mě 
je důkazem toho, že adresná po-
moc v nouzi není v Praze 1 prázd-
ným pojmem a že občan naší měst-
ské části nalezne zastání a pomoc 
v každé tíživé situaci. Velký dík 
patří především dobré duši porad-
ny, vedoucí radničního odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví Renatě 
Banzetové. Její osobní nasazení 

a skutečný zájem o každý případ 
dávají poradně opravdový lidský roz-
měr,” říká starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který mimo jiné v Radě MČ 
Praha 1 zodpovídá za sociální oblast. 
Od začátku letošního roku využilo 
služeb poradny celkem 79 klientů. 
V devatenácti případech se projed-
návané téma týkalo bytové prob-
lematiky (navýšení nájemného, 
výpověď nájmu, vyúčtování služeb), 

v deseti případech šlo o závazky ze 
smluvních vztahů, sedmnáctkrát se 
lidé na poradnu obrátili kvůli exeku-
ci, dvakrát ohledně insolvence. Další 
případy se týkaly úpravy poměrů 
nezletilých osob (osm případů), so-
ciálních dávek a dědictví (shodně po 
sedmi případech) atd. 

ZÁKONÍK ZAMOTAL HLAVY 
Společným jmenovatelem řady 

případů projednávaných v poradně 
v loňském roce byl nový občanský 
zákoník. „Nový zákoník přinesl řadu 
změn v úpravě občanskoprávních 
vztahů – jde především o problema-
tická práva a závazky ze smluv. 
Například v řadě případů vzrost-
lo nájemné natolik, že překročilo 
znaky obvyklého nájemného nebo 
neodpovídalo kvalitě dotčeného 
bytu a úrovni bydlení. Lidé se na 

TÉMA

Sociálně-právní poradna MČ 
Praha 1 je otevřena pravidelně 
každé pondělí od 13.00 hod. do 
18.00 hodin, a to přímo v rámci 
Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Úřadu MČ Praha 1 ve 
Vodičkově ul. č. 18, ve 3. patře, 
místnosti č. 311. Poradna fun-
guje pouze pro občany Prahy 1, 
a to bezplatně!
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Pro radu v otázkách 
bytové problematiky, 
pracovně-právních 
vztahů, rozvodových 
řízení, finančního 
poradenství, dluhové 
problematiky, exekucí 
a v dalších případech si 
může bezplatně přijít 
každý obyvatel Prahy 1 
přímo na radnici.

poradnu obraceli také v případech 
neoprávněných výpovědí z nájmu, 
chybného vyúčtování služeb a po-
dobně,” uvádí vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví Renata 
Banzetová. Mezi další četná témata, 
jež byla loni projednávána v porad-
ně, patřily obdobné záležitosti jako 
letos. „Trend je víceméně stejný, za 
bytovou problematikou následují 
případy exekucí, půjček a další fi-
nanční záležitosti,” podotýká Ban-
zetová. 

V loňském roce se na poradnu 
obrátilo celkem 364 klientů. Z hle-
diska konzultované problematiky  
bylo předloženo k řešení 376  věcí, 
které citelně ovlivnily  psychiku 
jejich předkladatelů a podstatně 
zasáhly do  materiálních a život-
ních podmínek konkrétního člověka 
nebo jeho celé rodiny. 

„Jak vidno, v případě oprávněné 
stížnosti se do záležitosti vkládá 
radnice, respektive odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví, což často vede 
k urychlenému vyřešení problému,” 
pochvaluje si starosta Lomecký.

V poradně se vám bude věnovat paní JUDr. Eva Sumerauerová.
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Velmi pozitivní ohlas dětí 
i rodičů sklidil projekt výuky 
bruslení zdarma, které pro 
děti z Prahy 1 připravila rad-

nice každé páteční odpoledne. Děti 
si mohly pod dohledem zkušených 
trenérů vyzkoušet jak první krůčky 
na bruslích, které si zároveň mohly 
na hřišti i vypůjčit, tak i pokročilej-
ší techniky bruslení včetně kraso-
bruslařských prvků. „Jsem nadšená 
z toho, jak se tento nápad ujal a jak 
pozitivní reakce vyvolal. Všichni 
víme, že možnosti sportovního vy-
žití jsou na území Prahy 1 logicky 
dost omezené, proto je musíme vy-
užívat beze zbytku a přicházet se 
stále novými nápady,” říká radní pro 
školství a občanskou společnost Eva 
Špačková (ODS).

DĚTI UMĚJÍ BRUSLIT A NÁS NEBOLÍ ZÁDA, DĚKUJÍ RODIČE

VÝUKA BRUSLENÍ 
NA FRANTIŠKU VZBUDILA NADŠENÍ

Nebývá zvykem, že jsou politi-
ci chváleni občany, ale v případě 
výuky bruslení obdržela radní 
Špačková hned několik pozitivních 
emailů, které jí udělaly velkou ra-
dost. V jednom z nich rodiče kvi-
tují projekt nejen s ohledem na 
sportovní rozvoj dětí, ale i ochrany 
vlastního zdraví. „Děti se pod ve-
dením instruktorů naučily bruslit 
a potkaly nové kamarády. Po 
zkušenosti s učením bruslení dcery 
se syn naučil bruslit pod vedením 
instruktora dříve a nás rodiče z je-
jich učení nebolí záda. Je velmi 
potěšující, že má Praha 1 zájem 
o‚své“děti a připravuje pro ně hez-
ké sportovní vyžití. Těšíme se, až 

se na webových stránkách budeme 
moci dočíst o novém programu pro 
děti,” stálo v jednom z emailů. Pro 
radní Špačkovou jsou tyto pochvaly 
kromě potěšení především závazkem 
do budoucna. „Nejhorší by bylo teď 
usnout na vavřínech. Je vidět, že děti 
zájem o sport mají, takže se musíme 
snažit vytvářet co nejvíce zajímavých 
příležitostí. Už nyní chystáme další 
projekty, například sportovní hry pro 
děti ze základních škol. Zároveň se 
snažíme o realizaci dlouhodobého 
sportovního programu, který již 
brzy představíme veřejnosti. Pevně 
doufám, že bude minimálně stejně 
úspěšný, jako výuka bruslení,” slibuje 
Eva Špačková.

SPORT
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„Komise vybíraly velmi zodpověd-
ně podle obsahu žádostí a referen-
cí garantů z předchozích let. Jsem 
přesvědčena, že jsme doporučili pod-
pořit ty žadatele, jejichž projekty budou 
mít největší přínos pro naši městskou 
část,” uvedla radní pro školství, občan-
skou společnost a spolky Eva Špačk-
ová (ODS), která byla předsedkyní první 
a členkou druhé výběrové komise.

V oblasti rozvoje občanské 
společnosti a spolkové činnosti po-

suzovala komise celkem 43 došlých 
žádostí o granty. Některé vyřadila pro 
formální chyby a nesplnění podmínek 
grantového řízení. Všechny žádos-
ti posuzovala komise individuál-
ně s ohledem na přínos pro občany 
Prahy 1, obsah a zaměření konkrét-
ního projektu a zohledňovala hlavně 
celoroční činnost. Členové komise 
nakonec doporučili Radě a Zastupi-
telstvu finančně podpořit 25 projektů 
v celkové výši 500.000 Kč, čímž byla 

položka na poskytnutí grantů zcela 
vyčerpána.

Zájemců o granty v oblasti vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže 
bylo celkem 107. Komise doporučila 
podpořit sedm desítek žadatelů, kteří 
si rozdělí vyčleněný milion korun. 
Většinou jde o podporu odpoledních 
kroužků, celoroční činnost zájmových 
skupin, příspěvky na víkendové akce 
v přírodě či sportovní vyžití v rámci 
letních táborů.

Výběrové komise 
doporučily 
Radě Městské 
části Praha 1 
ke schválení 
granty na 
rozvoj občanské 
společnosti 
a spolkové 
činnosti, na něž 
byla pro rok 
2015 vyčleněna 
částka půl 
milionu korun, 
a rovněž granty 
na volnočasové 
aktivity dětí 
a mládeže 
z Prahy 1, na 
které bude 
uvolněn milion 
korun.ROZDĚLENÍ GRANTŮ

KOMISE
DOPORUČILA 

GRANTY
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Vedení Městské části Praha 
1 chce i nadále pokračovat 
v podpoře těchto akcí, ale 
za podmínky dodržování 

přísných podmínek výpůjčky či proná-
jmu pozemků. Ty mají za cíl ochránit 
majetek Prahy 1 a zajistit, aby parky byly 
přístupné každodenním návštěvníkům 
co nejdříve po skončení akce.

„Tak, jako je například Návštěvní řád 
Střeleckého ostrova v mnoha věcech 
nezvykle přísný, zcela ve stejném duchu 
jsme postupovali při projednávání žá-
dostí subjektů pořádající akci United 
Islands nebo Střelák – léto pro Pražany. 
A to i přes skutečnost, že společnost 
Malostranská beseda a.s. která let-
ní Střelák pořádá již po třetí, zajišťuje 
provoz jednoho z klenotů Prahy 1, totiž 
objektu Malostranské besedy k naší 
plné spokojenosti a považujeme ji za 
profesionálního a seriózního partnera,”  
uvedl zástupce starosty MČ Praha 1 
Daniel Hodek. 

O tom, že je postup Prahy 1 j správný, 
svědčí skutečnost, že například 
Střelecký ostrov o rozloze 1,86 hekta-
ru je i rok a půl po otevření ve skvělé 
kondici, i když je dlouhodobá průměrná 
návštěva kolem 1700 lidí denně.

Jen formulaci obsahové části nových 
nájemních smluv předcházely dvě 
jednání pracovní skupiny. Ta vyhod-
notila loňský provoz, identifikovala 

nosti jejich vývozu, umístění konstrukcí 
tak aby se minimalizovalo možnost 
poškození povrchů, nebo povinnost 
používat nádobí z nerozbitných ma-
teriálů. Do budoucna ještě zvažujeme 
povinnost složení kauce,”  vyjmeno-
vává zástupce starosty pro oblast 
životního prostředí Daniel Hodek 
(ČSSD).

Společnost Malostranská beseda a.s. 
využila pro rok 2015 možnost zajistit 
provozování letního kina, která vy-
cházela z vítězné nabídky v roce 2011. 
Praha 1 po dobré zkušenosti s provozo-
vatelem letního Střeláku z minulého 
roku s kinem souhlasí. Kino bude za-
hajovat promítání v časech běžných 
pro letní kina a těšit se můžete nejen 
na kultovní ale i alternativní snímky. 

Občerstvení bude v rámci letního 
Střeláku opět umístěno na pon-
tonu. Ostrov bude mezi zahájením 
promítání a koncem provozní doby 
ostrova přístupný návštěvníkům, vyj-
ma ohraničeného placeného prostoru 
se sedadly. Běžný provoz ostrova tak 
letní kino ovlivní minimálně. Rybář, či 
majitelé psů se zkrácení otevírací doby 
obávat nemusí. Více informací o ak-
cích najdete již brzy na www.praha1.cz 
a www.letnak.cz,  www.unitedislands.cz.

specifika režimu užívání, vč. stavebně 
technických možností i limitů ostrova 
a definovala základní teze pro přípravu 
nájemní smlouvy. Stejně pečlivě 
bude Praha 1 postupovat i v případě 
jiných parků na Praze 1. Skutečnost, 
že například park Kampa je před re-
konstrukcí, nehraje žádnou roli. Je to 
stále extrémně vzácný park s mnoha 
stromy, který si ochranu zaslouží i za 
současného stavu. „Mezi nejvýraznější 
změny patří povinnost nájemce doložit 
potvrzení o pojištění v odpovídající výši, 
účast odpovědného zástupce na pravi-
delných kontrolních dnech, zajištění 
dostatečného počtu členů pořádající 
agentury a ostrahy. Samozřejmostí je 
pak adekvátní počet separačních od-
padových nádob vč. dostatečné čet-

NA STŘELÁK SE LETOS VRÁTÍ TAKÉ KINO

United Islands of Prague, Střelák - léto pro Pražany. To jsou 
jen některé z kulturních akcí, pro které jejich pořadatelé hledají 
lukrativní místa v centru Prahy. A jako ideální se jeví parky na 
Střeleckém a Slovanské ostrově nebo park Kampa. Jsou dostatečně 
velké, je zde přívod el. energie i vody a jsou, jak se říká, na očích.

Akce v zeleni mají 
při dodržení pravidel 
zelenou

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Problematikou bez-
pečnosti a veřej-
ného pořádku se 
zabývá komise 

Rady městské části Praha 1 
pro bezpečnost a preven-
ci kriminality. Členy této 
komise jsou nejen zástupci 
volených orgánů a Úřadu 
městské části, ale také 
ředitelé městské a státní 
policie pro oblast Prahy 1. 

Městská část Praha 1 trpí 
dlouhodobě nedostatkem 
strážníků městské poli-
cie.  Jejich počty a rozdělení 
(aktuálně jich na Praze 1 
slouží 250, což umožňu-
je v noci nasadit jen kolem 
25 strážníků) však spadá 
výhradně do kompetence 
hlavního města Prahy, 
které na žádosti Prahy 1 
o navýšení početních stavů 
dlouhodobě nereflektuje. 
Situaci nezlepšuje ani nove-
la zákona, kvůli které do 
konce letošního roku bude 
muset městská policie pro-
pustit strážníky, kteří nema-
jí maturitní zkoušku. Přesto 
Praha 1 dělá v této oblasti 
vše, co je v jejích zákonných 
možnostech. „Pokud existu-
je možnost alespoň dílčího 
zlepšení současného stavu, 

je naší povinností se o tak-
ové zlepšení pokusit,” říká 
JUDr. Ivan Solil (ČSSD), radní 
pro oblast bezpečnosti, pre-
vence kriminality a veřej-
ného pořádku. Byla přijata 
řada přímých i nepřímých 
opatření v rámci řešení veře-
jného nepořádku. Na pos-
ledním jednání Bezpečnost-
ní komise informoval ředitel 
Městské policie Praha 1 Bc. 
Miroslav Stejskal, že nasadí 
do ulic centra pětičlennou 
skupinu strážníků, která 
bude celou noc procházet 
ulicemi V Kolkovně, Kozí, 
Dlouhá, Rámová, Masná 
a Malá Štupartská, kde 
bude dohlížet a zasaho-
vat proti porušování vy-
hlášek, zejména vůči rušení 
nočního klidu a požívání 
alkoholu na veřejnosti. 
V této souvislosti zavedla 
Praha 1 také tzv. Antikonf-
liktní týmy, jejichž úkolem 
je především důrazné upo-
zorňování hlučných či jinak 
bezohledně se chovajících 
turistů na obecně závazné 
vyhlášky s žádostí o zane-
chání protiprávního jednání 
a dodržování nočního klidu. 

„Přes všechna opatření, 
kterými suplujeme ne-

tečnost hlavního města 
Prahy, zastáváme názor, 
že bez dostatečného počtu 
strážníků v ulicích nemohou 
být sebelepší opatření plno-
hodnotná. Je totiž třeba, aby 
na jejich dodržování dohlíže-
ly příslušné bezpečnostní 
složky. Věřím, že to nové ve-
dení hlavního města pochopí 
a především, že k řešení této 
problematiky zaujme aktivní 
přístup,” dodává Ivan Solil.

MYŠLENKA VYHLÁŠKY 
STANOVUJÍCÍ ZAVÍRACÍ 
DOBU JE STÁLE AKTUÁLNÍ 

Za krajní, ale možné 
řešení, stále Praha 1 pova-
žuje vydání vyhlášky, kterou 
by se v určitých lokalitách 
stanovila zavírací doba. 
Touto cestou se v minulých 
letech chtěla vydat nejen 
Praha 1, ale také sousední 
Praha 2, která s neustálým 
narušováním nočního klidu 
a veřejného pořádku také 
dlouhodobě bojuje. „Na pos-
ledním jednání výboru zas-
tupitelstva hlavního měs-
ta Prahy pro bezpečnost 
jsem požádal jeho před-
sedu Mgr. Petra Štěpánka 
CSc., aby na příštím jednání 
předložil návrh vyhlášky 

vedoucí k regulaci otvírací 
doby. Minulé vedení bo-
hužel nemělo vůli se tímto 
problémem před volbami již 
zabývat. Věřím, že s novým 
vedením najdeme řešení, 
které by vedlo k eliminaci 
problémů,” sdělil místos-
tarosta Prahy 1 a zároveň 
místopředseda Výboru zas-
tupitelstva hlavního města 
Prahy pro bezpečnost Dan-
iel Hodek (ČSSD). Vydání 
takovéto vyhlášky umožňují 
aktuální nálezy Ústavního 
soudu ČR, který opakovaně 
a jednoznačně konstatov-
al, že obce jsou oprávněny, 
v oblasti samostatné 
působnosti, upravovat v je-
jich určité lokalitě provozní 
dobu hostinských zařízení. 
Ústavní soud totiž opak-
ovaně dovodil, že hostin-
ské provozovny před-
stavují ono „předpolí” pro 
protiprávní chování v po-
době narušování veřejného 
pořádku či nočního klidu, 
čímž dochází k porušování 
základních ústavních práv 
obyvatel a tudíž by  mělo být 
umožněno v případě potře-
by omezit jejich provozní 
dobu formou místní vy-
hlášky.

BEZPEČNOST

Městská část Praha 1 se v maximální možné míře připravuje na nadcházející turistickou sezonu, kdy centrum 
Prahy opět zaplaví turisté vyhledávající noční podniky s pro ně cenově dostupným alkoholem. Ti pak svou hlučností 

a vyvoláváním konfliktů obtěžují a ruší noční klid občanů Prahy 1.  Na Úřad městské části Praha 1 i na Městskou policii 
Praha 1 tak každý rok putují stovky stížností a naléhavých proseb, aby se tato neutěšená situace zlepšila.

Bezpečnostní přípravy 
na turistickou sezonu
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PŘIVÍTALI JSME OBČÁNKY

Pokud chcete svou ratolest 
slavnostně uvést mezi 
občany naší městské části, 
zašlete nám jméno a pří-

jmení dítěte, datum jeho narození 
a adresu trvalého bydliště, popř. kon-

taktní adresu, pokud je odlišná od tr-
valého bydliště, a to buď: elektronicky 
na radka.jirikova@praha1.cz nebo 
písemně na Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 18, 115 
68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové. 

Do hlavičky e-mailu nebo na obál-
ku napište „Vítání občánků”. Každý 
odesílatel bude písemně kontaktován 
se sdělením přesného termínu konání 
vítání občánků a dalších podroností 
ohledně tohoto slavnostního aktu.

JE NÁS ZASE O NĚCO VÍC!

Valentine 
Gramont

Linda 
Boučková

Jáchym 
Pastrňák 

Michael 
Pour 

Anna 
Šebková

Eva 
Šeblová 

Laura 
Slezáková 

Nikol 
Štráfeldová 

Filip 
Dedič 

Eliška 
Zahradníková 

František Josef 
Maršálek 

Anetta 
Mesárošová 
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Představujeme vám nově 
otevřený denní stacionář 
pro seniory se sníženou 
soběstačností z důvodu 

Alzheimerovy nemoci nebo jiných 
typů začínající demence. Jeho služby 
uvítají rodiny, které trvale pečují 
o svého blízkého, ať už u sebe doma 
nebo v jeho domácnosti. Postupující 
nemoc často nedovoluje nechat pa-
cienta z důvodu bezpečnosti doma 
samotného, a rodiny se rozhodují, jak 
situaci vyřeší, aniž by musely svého 
blízkého umístit do pobytového 
zařízení. Denní stacionář je tak pro ně 
výborným řešením. Umožňuje rodin-
ným pečujícím zachovat si zaměst-
nání a najít čas i na zasloužený od-
počinek. Přitom v době, kdy se svému 
blízkému nemohou sami věnovat, 
postarají se o něj kvalifikovaní pra-
covníci stacionáře. Přínosem pro 
samotného klienta je kromě dopo-
moci při zvládání běžných úkonů péče 
o sebe sama, tj. při hygieně, oblékání, 
stravování, a podobně, také sociální 
kontakt s vrstevníky, trénink kog-
nitivních funkcí mozku a přirozená 
aktivizace s cílem zpomalit ztrátu 
soběstačnosti. 

Denní stacionář CENTRUM SEŇORI-
NA se zaměřuje na klienty komplex-
ně: v krásném a prostorném interié-
ru jsou zohledněna omezení daná 
nemocí, stravování je inspirované 
osvědčeným programem Bon Apetit, 
a celkový přirozený přístup vycháze-
jící z metodiky Montessori umožňuje 
klientům být ještě platnými v čin-
nostech běžného života nebo chodu 
domácnosti.  

CENTRUM SEŇORINA poskytuje 
rodinným pečujícím poradenství 
v sociální oblasti a zprostředkovává 
konzultace s lékaři, a nabízí jim 
individuální i skupinovou psychoterapii, 
kurzy relaxace apod.

OTEVŘENO MÁ PO-PÁ od 8 do 18 hod, 
po dohodě i v jinou dobu.

CENTRUM SEŇORINA sídlí v 1. patře 
domu Na Poříčí 36 a v případě zájmu 
se můžete objednat na nezávaznou 
návštěvu na čísle 604 708 111 nebo 
emailem na stacionar@centrum-
senorina.cz. 

NOVÝ DENNÍ STACIONÁŘ
PRO KLIENTY S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ

SERVIS
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Kuřáctví je velmi 
aktuální problém 
dnešních mladých 
lidí. I proto se stalo 
toto téma motivem 
projektu, do kterého 
se aktivně zapojili 
žáci a studenti 
střední i vyšší školy 
na Alšově nábřeží. 

Téma bylo uchopeno různými 
způsoby a studenti je zpra-
covávali v období od října 
2014 do března 2015. Stu-

dentské práce byly rozděleny na vše-
obecně vzdělávací, odborné a krea-
tivní. V rámci všeobecně vzdělávacích 
projektů byla např. zpracována his-
torie kouření, finanční zátěž kuřáků 
nebo mapa nekuřáckých restaurací 
v Praze 1. V odborné sekci studen-
ti prezentovali např. obsahové lát-
ky tabákových listů a cigaretového 
kouře, přípravky k odvykání kouření 
nebo důsledky kouření při užívání 
hormonální antikoncepce. Svoji krea-
tivitu studenti vyjádřili výstavou 
fotografií s příběhem kuřáka, ukáz-
kami zubních protéz kuřáků a an-
tikuřáckými sádrovými plastikami. 

Projekt byl zakončen závěrečnou 
konferencí, která se uskutečnila ve 
středu dne 18. 3. 2015 od 8.30 do 
14.00 hodin ve velkém sále kina Lu-
cerna. Do programu konference byly 
kromě studentských prezentací zařa-
zeny také přednášky odborníků, kteří 
zároveň vykonávali funkci členů od-
borné poroty. Pozvání mj. přijali klin-
ický psycholog PhDr. Jeroným Klimeš, 
Ph.D., doc. MUDr. Eva Králíková,CSc., 
dokumentarista Mgr. Ivo Bystřičan. 
Jako poslední bod programu byla 
zařazena projekce filmu Mých pos-
ledních 150 000 cigaret, uvedená 
samotným režisérem Ivo Bystřiča-
nem. Nejlepší projekty byly vyhod-
noceny jednak hlasováním odborné 
poroty, v níž zasedli výše zmiňovaní 
hosté, Mgr. Jana Havlíková – koor-
dinátorka školské prevence MHMP, 
zástupci pedagogického sboru 
a zástupci sponzorů, a také diváckým 
hlasováním prostřednictvím jed-
noduchého hlasovacího zařízení.  
V závěru konference byly vítězným 
týmům i jednotlivcům předány ceny.

Uspořádání konference bylo fi-
nančně podpořeno Sdružením přátel 
školy a některými firmami, se kterými 
škola profesně spolupracuje – tyto 
organizace přispěly na úhradu za 
pronájem sálu, nákup cen pro vítězné 
projekty nebo přímo dodaly některé 
odměny pro studenty. Bez jejich po-

moci by pro školu bylo konání takové 
akce velkou finanční zátěží. 

Je velmi potěšující, že se akce přes 
počáteční obavy organizátorů velice 
zdařila a stala se tak vhodným pros-
tředkem, jak dané téma zpracovat. 
Žáci a studenti školy si tak pros-
třednictvím vlastní tvůrčí činnosti 
uvědomili, jak nebezpečná je závislost 
na nikotinu. Součástí řady projektů 
bylo i vyhodnocení různých dotazník-
ových šetření, ve kterých studenti 
otázkami oslovili spolužáky, pedago-
gy i ostatní zaměstnance školy. Tak 
jsme se o sobě například dozvěděli, 
že nejvíce nekuřáků na škole je mezi 
pedagogy – jejich podíl činí 85,7%. 

Konání projektového dne je na naší 
škole již mnoho let tradicí, letos po-
prvé si ale žáci a studenti vyzkoušeli 
prezentovat před velkým publikem 
cca 450 lidí. I ti nejmladší prezen-
tující z 1. ročníku střední školy tuto 
svoji nezvyklou roli zvládli se ctí, což 
potěšilo všechny přítomné pedagogy 
i spolužáky, kteří jim po celou dobu 
drželi palce. Velkou pochvalu zaslouží 
i publikum, které podpořilo prezentu-
jící a se zájmem sledovalo celý pro-
gram konference.

RNDr. Šárka Slavníková, 
zástupkyně ředitele

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6/82

KOUŘIT? 
A PROČ?
Závěrečná konference projektu žáků a studentů Vyšší odborné 
školy zdravotnické a střední zdravotnické školy na Alšově nábřeží.

SERVIS
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BÍLÁ VRÁNA 
SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA

Ve středu 11. března se v ulici Ve Smečkách 5 v Praze 1 
otevřela Kavárna Bílá vrána. 

Kmotrami se staly 
herečky Mahule-
na Bočanová, An-
drea Kereštová, 

Jana Plodková a patronkou 
Šárka Chládková Táborská 
zastupitelka MČ Praha 1.  

Bílá vrána je sociální 
podnik obecně prospěšné 
společnosti Pohoda, který 
má sociální cíl, a tím je 
zaměstnávání lidí s handi-
capem. Těm tato práce 
přináší možnost zapojit se 
do profesního života a žít 
podobně jako jejich vrste-
vníci. Velkou měrou jim 
v tom pomáhá i Městská 
část Praha 1, v jejíchž pro-
storech se Bílá vrána na-
chází a která podniku pro 
jeho prospěšnost stanovila 
zvýhodněné nájemné.  

Kavárna je nekuřácká, otevřeno má 
ve všední dny od 10 do 18 hodin. 

INZERCE

SERVIS
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Z důvodu odložení komplexní 
změny organizace městské 
hromadné dopravy, místo 
které budou na začátku dubna 

zavedeny pouze dílčí změny související 
s otevřením čtyř nových stanic trasy 
metra A, dojde k tomu, že Praha 1 při-
jde o přímé dopravní spojení obou bře-
hů řeky. Autobusová linka 294, která 
doposud spojení zajišťovala, bude totiž 
zrušena, ale její nahrazení plánovanou 
nově vedenou tramvajovou linkou čís-
lo 8 bylo odloženo. „Návrh komplex-
ní změny obsahoval souběh těchto 
opatření, takže byl z naší strany ak-
ceptován. Odložení části změn nám 
ale v tomto případě způsobilo problém, 
proto intenzivně jednáme s vedením 

ROPIDu o jeho řešení, protože přímé 
spojení obou břehů Vltavy považujeme 
za velmi důležité,” vysvětluje místosta-
rosta Prahy 1 a radní pro dopravu Rich-
ard Bureš (ODS). 

Zrušení autobusové linky číslo 294 
a její nahrazení novými linkami 192, 
která bude spojovat Malostranské 
náměstí a Nemocnice pod Petřínem 
a 194 mezi Staroměstskou a Florencí, 
mělo svůj logický důvod. Původní lin-
ka, která spojovala oba břehy Vltavy, 
totiž způsobovala technické problémy 
a velké dopravní komplikace a zácpy 
v oblasti tzv. tramvajové splítky 
v Letenské ulici. I proto městská část 
proti jejímu zrušení a nahrazení tram-
vají neprotestovala. Ale vzhledem 

k tomu, že tramvajová linka od dubna 
po nově vedené trase jezdit nebude, je 
třeba jednat. Dosavadní jednání jsou 
podle Bureše důvodem k optimismu. 
„Jde nám o to, aby lidé nemuseli při 
cestě z malé Strany na Staré či Nové 
Město složitě přestupovat. Již jsem 
absolvoval jednání s vedením organ-
izace ROPID a předložil jim naše argu-
menty. Mohu říci, že přístup ROPIDu 
je vstřícný a konstruktivní, což dává 
velkou naději na nalezení nového 
řešení, které bude z pohledu občanů 
Prahy 1 pozitivní, i když již nyní je 
jasné, že se jej nepovede realizovat 
již na začátku dubna. Avšak věřím, že 
výpadek bude co nejkratší,” konstatu-
je místostarosta.  

BOJ O DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
OBOU BŘEHŮ ŘEKY



21

SERVIS

DO ULIC PRAHY 1 KONEČNĚ 
VJEDE OPRAVDOVÝ MINIBUS
V úzkých uličkách Starého a Nového Města začnou konečně od 7. dubna na nově zřízených 
linkách 192 a 194 občany vozit minibusy, tedy vozidla, která se dokážou vyrovnat se 
specifickými podmínkami historického centra a nebudou způsobovat dopravní komplikace 
a nehody, k nimž docházelo při předchozích nepříliš optimálních řešeních.

Konkrétně půjde o níz-
kopodlažní Stratos mini-
busy pro 38 cestujících. 
„Jsem velmi rád, že se 

tento letitý plán ODS konečně 
podaří dotáhnout do konce. 
Nasazení minibusu je podle 
nás jediným opravdu funkčním 
řešením pro některé oblasti 
centra. Zároveň jsme již zača-
li zkoumat možnosti, jak po-
mocí minibusu ještě lépe ob-
sloužit území Starého a Nového 
Města. Navíc do budoucna se 
nevzdáváme snahy získat pro 
tyto oblasti ještě menší vozidla, 
která jezdí například v Římě,” 
říká místostarosta Prahy 1 
a radní pro dopravu Richard Bu-
reš (ODS).

V prvních týdnech provozu bu-
dou na uvedených linkách jezdit 
náhradní vozy stejného typu, 
zatím celé bílé s provizorními 
polepy dle zadání ROPIDu. Jeden 
z nich bude mít dieslový motor, 
který splňuje normu Euro 6, 
druhý bude jezdit s pohonem 
CNG. Bude tak možné vyhod-
notit, který pohon je pro speci-
fické prostředí centra Prahy 
vhodnější. Na vozech, které 
se následně trvale nasadí na 

obou linkách, proběhnou ještě 
úpravy, které budou hotové na 
konci května. Na linky pak bu-
dou vozy nasazeny od začát-
ku června. „Oproti základnímu 
uspořádání budou odstraněny 
dvě řady sedadel v přední čás-
ti. Ve vozidlech tak bude deset 
pevných míst k sezení a navíc 
dvě sklápěcí sedačky na zadní 
plošině pro vozíky a kočárky. 
Výrobce zároveň doplní tyč před 
první sedačku a na stěnu vozid-
la. Zároveň padne rozhodnutí, 
který pohon bude vybrán,” vy-
světluje Bureš.

Praha 1 zároveň stále jedná 
o možném rozšíření linky tak, 
aby projížděla i dalšími ulicemi 
Starého a Nového Města. Pokud 
by ROPID souhlasil, nakoupí 
dopravce i třetí vůz a současně 
s rozšířením linky zkrátí i inter-
val. Nyní probíhají výpočty, zda 
by bylo možné dosáhnout in-
tervalu 15 nebo 20 minut oproti 
současným 30 minutám. „Cílem 
je co je nejlepší dopravní ob-
služnost těch lokalit Prahy 1, 
které svým charakterem, ze-
jména úzkými uličkami, vyžadují 
specifické řešení,” uzavírá mís-
tostarosta.
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OD SUPERSTAR K THALII

První „netradiční” – jak se to tak 
stalo, že jste herečka a zpěvačka?

Ani nevím, ale pravdou je, že jsem 
k tomu dospěla velmi pozdě. Nebyla 
jsem zrovna dítě navštěvující kla-
sické umělecké kroužky. Začala jsem 
zpívat až v osmnácti letech a měla 
jsem prostě jen sen něco opravdu 
dokázat a hlavně ukázat všem, kdo 
pochybovali, že to je možné.

Váš život před Superstar a po ní.
Před Superstar jsem studova-

la v Brně JAMU – obor Muzikálové 
herectví a po Superstar jsem od 
studia utekla k praxi. Problém je, že 
jakmile jednou onu praxi okusíte, 
je velmi těžké vracet se k onomu 
studiu. Proto jsem ze školy odešla 
a momentálně už navštěvuji pouze 
soukromé hodiny zpěvu a tance. 

Superstar mi pomohla nastarto-

vat cestu k tomu, co jsem si přá-
la, ale byl to pouze start. Problém 
je, že pokud jdete do této soutěže 
s tím, že to je ten „pravý showbus-
sines”, šance na úspěch po vypad-
nutí je velmi malá. Dnes už vím, že 
k úspěchu neexistuje žádná zkrat-
ka. Pokud chcete, aby si vás lidé za 
odvedenou práci vážili, je nutné na 
tom tvrdě pracovat.

Vaše nejmilejší dosavadní role? 
Těžko rozhodnout, ale asi stále ta 

první. Muzikál Jekyll a Hyde a role Lucy 
pro mne byli obrovskou zkušenos-
tí a také křest ohněm. Naskočit po 
neukončeném studiu ve dvaadva-
ceti letech do hlavní role, kterou na 
Broadwayi běžně hrají muzikálové 
herečky ve věku okolo třiceti let, bylo 
složité a byla to obrovská výzva. 
Pamatuji si dokonce přesně chvíli, 

Od Superstar k Thalii 
je poměrně dlouhá 
cesta, pro Michaelu 
Noskovou ne však 
zas tak moc. Alespoň 
pokud jde o čas. 
Míša, jak si mnozí 
vzpomenete, je 
objevem jedné z řad 
televizní soutěže 
Superstar,  po 
jejímž úspěšném 
absolvování se 
vydala na úspěšnou 
dráhu zpěvačky 
a muzikálové herečky. 
A protože je letos 
v nejužší nominaci 
na cenu Thalie za roli 
v muzikálu Sněhová 
královna, položili jsme 
jí pár otázek.

ROZHOVOR
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kdy jsem poprvé držela onen scénář 
v rukou a nevěřícně zírala na vše, 
co se kolem děje. Bohužel se tento 
muzikál už nehraje a já dodnes litu-
ji, že tato role nepřišla později... po 
všech těch odžitých zkušenostech 
a emocích, které bych dnes jako Lucy 
rozhodně prožívala zcela jinak. 

Na Cenu Thalie jste nominována za 
roli v muzikálu Sněhová královna. 
Hrajete královnu? 

Sněhová královna je velmi krásný 
pohádkový muzikál a já jsem byla od 
začátku za svoji roli zlé rádkyně Ony 
vděčná. Takže odtud odpověď na 
otázku. Ne, královnu nehraji, ale zato 
hraji ztělesnění zla a já si vždy přála 
zahrát si pořádnou potvoru, což tato 
role naprosto splňuje. A ocení to 
zřejmě i děti, protože pokaždé, když 
dobro zvítězí a poráží zlo, čili mě, tle-
skají děti jako o život.

Je to vaše první role v pohádce?
Není. Ještě v Brně jsem účinkovala 

v několika představeních pro děti 
včetně populárního hitu Kocourek 
Modroočko. A ani pro produkční 
agenturu Pixa-pro, která má pod 
křídly Sněhovou královnu, není 
mé účinkování v muzikálu pro děti 
první. Naše předchozí spolupráce 
byla, a vlastně stále je, na muzikálu 
Kapka medu pro Verunku, kde jsem 
hrála vílu Lesanku. V letošním roce 
k této roli v tomto muzikálu přibude 
také ještě role Kapesky – královny 
přírodních sil, na kterou se opravdu 
moc těším.

Jak se ty muzikálové pohádky 
a vaše role líbí vaší dcerce? Když 
jste ta zlá, nebojí se?

V případě Kapky medu pro Verunku 
bylo všechno v pořádku. V případě 
Sněhové královny se mne neustále 
vyptává, kdy už budu hodná. 

Co bude po Thaliích?
Myslím že neděle. Ne. Vážně. 

Získat nominaci na toto prestižní 

ocenění je nádherná pocta už sama 
o sobě. Neberu tedy večer, kdy se 
Thalie předávají jako nějaký zásadní 
mezník svého života a pouze se 
těším, jaké krásné šaty mi vymyslí 
můj stylista Lukáš Macháček. 
Po Thaliích tedy budu dále hrát 
v několika pražských inscenacích, 
budu se snažit to i nadále kloubit s rolí 
matky a samozřejmě se soustředit 
i na další připravované projekty, 
které jsou momentálně v jednání. 
A hlavně pojedu na dovolenou 
a v červenci se vrátím i trochu do 
těch školních lavic. V každém oboru, 
pokud se chce člověk dál posouvat, je 
nutné umět si přiznat, že jsou i věci, 
které ještě nezná. A já se toho držím, 
proto jsem si podala přihlášku, 
absolvovala přijímací zkoušky 
a dostala příležitost odletět studovat 
muzikálové herectví do New Yorku 
na New York film Academy a na to se 
těším opravdu hodně.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí.
INZERCE

ROZHOVOR
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PO INOVATIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ POPTÁVKA
Když jsme na podzim minulého roku připravovali na 

Praze 1 diskuzi o alternativním školství, besedovali 
s lidmi o jejich potřebách v oblasti školství, byli jsme 
mile překvapeni, kolik podnětů v této době vzniká. Za 
všechny jmenujme Institut pro podporu inovativního 
vzdělávání, který rozvíjí vzdělávací iniciativy: Waldorf-
ského školství, Montessori výuky, Asociace lesních 
mateřských školek a škol, Svobody učení, aj.  Můžeme 
je sice stále nazývat alternativními proudy a vyčlenit 
je na okraj vzdělávacího systému, pravdou však je, že 
daleko více reagují na potřeby dětí i rodičů.

Jaké jsou dnešní vzdělávací potřeby dětí? Partner-
ský vztah mezi učitelem a žákem, integrace výuky 
jednotlivých předmětů, která umožní pochopit svět 
v co nejširších souvislostech, slovní hodnocení místo 
známek, rozvoj týmové spolupráce, podpora kreativity 
a rozvoj pohybové výchovy. Myslím, že je čas reflek-
tovat současnou situaci ve vzdělávání, kdy poptávka 
zdaleka převyšuje nabídku, a iniciovat vznik inovativní 
školy na Praze 1.

Aneta Pavlová

Doposud nás všechny trápí, že kulturnost prostředí 
v historickém centru Prahy stále neodpovídá tomu, 
jak bychom si město představovali. Potkáváme čer-
veně oděné panáky, nahánějící turisty do nevěstinců; 
procházku královskou cestou - překrásnou staroby-
lou architekturou - kazí ve výlohách i ulicích vystavo-
vané nevkusné zboží podivných obchodníků. Je třeba 
hledat cestu, jak dosáhnout, aby tento nevkus z ulic 
Prahy 1 zmizel. Staroměstská tržnice by měla sloužit 
jako opravdová tržnice - včetně farmářských trhů, 
které v Praze 1 zatím, z neznámých důvodů, nejsou. 
To by byl výborný počin radnice.

A kulturní život v Praze 1? Máme zde skvělé spolky, 
divadélka, galerie, organizátory a aktivní občany - 
nadšence, kteří se o bohatý kulturní život báječně 
starají. Zajímají se o dění ve svém okolí, scházejí se, 
řeší, konají. Je nutné je podporovat a respektovat je-
jich názory. Místní lidé si nepřejí Revitalizaci Kampy 
- protože zde žijí, Kampou procházejí, či tam chodí na 
procházky - mají ke svým názorům vážné důvody, po-
depřené stanovisky mnoha odborníků. Věřím, že rad-
nice Prahy 1 své občany vyslyší, a ukáže se tím pádem 
zaslouženě v dobrém světle.

MgA. Hana Francová

PRAHA 1 RODINA

POLITICKÉ HNUTÍ ANO 2011
svůj přispěvek do uzávěrky tohoto čísla nedodalo.

ANO 2011

NÁZORY OPOZICE
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PRAHA 1 V PROTISMĚRU
Zatímco okolní městské části a magistrát 

intenzivně pracují na tom, jak využít otevření 
Blanky pro zlepšení životních podmínek 
svých obyvatel, vedení Prahy 1 nikoliv. 
Malostraňáci i obyvatelé Starého Města se 
takto asi žádného zlepšení v podobě regulace 
tranzitní dopravy v centru nedočkají. Ostatní 
městské části dávají namísto přebujelého 
hazardu přednost slušnému podnikání 
a službám pro místní, ukončování licencí na 
proherní automaty je v plném proudu. Na 
Praze 1 místo toho radní brání penězovody 
z automatů, seč můžou. Okolní městské 
části intenzivně pracují na veřejné evidenci 
všech svých smluv na internetu. Ve městech, 
kde to funguje, si to nemohou vynachválit 
(viz: starostoveprotransparentnost.cz). 
Praha 1 však hledá výmluvy, proč to nejde. 
Jiné městské části se snaží ochraňovat 
kulturní a historické dědictví, Praha 1 zůstává 
ve stavebních řízení pasivní či ustupuje 
developerům a tak dopouští přeměnu bloku 
domů u Staroměstského náměstí na hotel 
(projekt Sixtův dům), necitlivou výstavbu 
v Klimentské ulici, obří dům na rohu Národní 
a Mikulandské, novostavbu bytového domu 
U Milosrdných či předimenzovanou výstavbu 
na Florenci. Jinde v Praze i mimo ni pracují 
na radnicích na zkvalitnění a zlevnění 
komunikace radničními médii. My máme 
radniční noviny na křídovém papíře a nově 
jen jednou za čtvrt roku. Pro veřejnou 
diskusi o plánovaných projektech či velkých 
investicích jsou uzavřené. Vedení Prahy 1 řídí 
centrum města do protisměru a izolace.

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
Zastupitel Zelené pro jedničku

Více informací najdete na 
www.zelenaprojednicku.cz

ZELENÁ PRO JEDNIČKU

VÁŽENÍ OBČANÉ PRAHY 1,
v minulém čísle tohoto časopisu, který se nyní mění 

z měsíčníku na čtvrtletník, uvedl starosta Lomecký, že „po 
takovém řešení mimo jiné volá i opozice a my jí tímto krokem 
vycházíme v rámci konstruktivního dialogu vstříc.” Po ničem 
takovém jsme nevolali. Naopak, voláme stále bezvýsledně 
po rozkrytí a přehodnocení nákladů na vydávání tohoto 
časopisu, nejnověji tedy čtvrtletníku, ke kterému nově jednou 
za čtrnáct dní vychází barevný čtyřlist s názvem Kultura Praha 
1 s inzeráty na radniční akce. V rozpočtu pro rok 2015 činí 
předpokládaný výdaj na radniční periodika 2 800 000 Kč. 

Nelze se však zatím dopátrat strukturovaného rozpoč-
tu, který by např. jasně uváděl ceny za výrobu, tj. tisk, foto-
grafie a grafiku. Nedověděli jsme se zatím ani to, kdo vlastně 
rozhoduje o obsahu čtvrtletníku, kdo časopisy píše a jak jsou 
tito lidé placeni.

Stručně řečeno, za nemalé peníze Prahy 1 malá skupina lidí 
vydává radniční noviny, jejichž obsah ani z pozice zastupitele 
nemáte možnost ovlivnit – samozřejmě, kromě tohoto roz-
sahem potupného prostoru vyhrazeného opozičním zastupi-
telům, „křiklounům”, jak nás pan starosta v radničním periodi-
ku rád zmiňuje.

Na posledním zasedání Zastupitelstva jsme proto podali 
interpelaci na starostu MČ Praha 1, v níž se ptáme: Jaká je 
struktura nákladů na vydávání radničních periodik na rok 
2015? Jakou to představuje úsporu oproti loňskému roku? 
Kdo je členem redakce čtvrtletníku Prahy 1 a kdo je členem 
redakce Kultury Praha 1? Existuje redakční rada obou periodik? 
Jestli ano, kdo jsou členové redakční rady a kde je takový údaj 
zveřejněn? Má redakční rada svůj statut? Kde je zveřejněn?  

Navíc tento časopis považujeme za tendenční čtení, 
nepřinášející kromě oslavných článků na vedení radnice žád-
né podstatné informace. Se změnou tiskového zákona v roce 
2013 se však změnily i podmínky pro uveřejňování příspěvků 
opozice v radničních periodikách, podle kterých je vydavatel 
povinen poskytnout „přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, 
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva”. „Přiměřený pros-
tor” však svým rozsahem zdaleka neodpovídá politickému 
složení zastupitelstva. Reálný poměr hlasů v Zastupitelstvu je 
52 % pro vládnoucí koalici ku 48 % pro opozici. Od pana starosty 
nyní požadujeme stanovisko k tomuto stavu a návrh opatření, 
která povedou k nápravě tak, aby obsah periodika byl nejen 
v souladu se zákonnými předpisy ČR, ale nastoloval i jistou 
kulturu vztahů mezi vládnoucí koalicí a opozicí v zastupitelské 
demokracii.

Klub trojkoalice My, co tady žijeme:
Mgr. Alena Ježková, PhD., Ing. Petr Hejma, 

Petr Burgr, Michal Caban

TROJKOALICE
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ODPOVĚĎ OPOZICI ZE STR. 25

Všechno je jinak – fakta místo slov:
Když byl Petr 

Hejma starostou 
Prahy 1...

...Radnice mimo jiné zakoupila knihy Aleny Ježkové za 
100.000 Kč, čímž uměle zvýšila prodejnost 

těchto publikací. 

V nákladech radničních 
periodik je zahrnuta redakční 
práce, grafická práce, 
korektura, tisk, adresná 
roznáška a standardní 
distribuce do všech schránek 
občanů Prahy 1. Do položky 
Pořádání vlastních akcí 
patří Ples pro seniory, 
Reprezentační ples Pra-
hy 1, Den Prahy 1, Žofín patří 
všem generacím a další 
společenské akce. 

Všechny rozpočty Prahy 1 
od roku 2011 jsou navíc 
– na rozdíl od minulosti – 
vyrovnané!!!

2008 2009 2015

Celkový rozpočet odd. vnějších vztahů: 34 007 000 Kč 42 854 400 Kč 12 000 000 Kč

1. z toho Radniční časopisy 3 335 600 Kč 3 300 000 Kč 2 800 000 Kč 

2. z toho Pořádání vlastních akcí 10 654 500 Kč 15 500 000 Kč 3 330 000 Kč

3. z toho Public relations 6 891 600 Kč 10 514 600 Kč 3 600 000 Kč

4. z toho Ankety a průzkumy 2 522 000 Kč 3 307 800 Kč 200 000 Kč

2008
2009
2015
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20000

Hlavní položky rozpočtu Oddělení vnějších vztahů Úřadu MČ Praha 1 
v období starostování Petra Hejmy (2008 a 2009) a letos:

1. 2. 3. 4.
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ŠKOLSTVÍ

JEN OSOBNOST 
UČITELE DOKÁŽE 
VYVOLAT TOUHU PO UČENÍ

V krásném prostředí Zrcad-
lové kaple starobylého Kle-
mentina převzalo ocenění 
z rukou starosty Oldřicha 

Lomeckého (TOP 09) a radní pro 
školství Evy Špačkové (ODS) ne-
jprve 8 učitelek Mateřských škol, 
dále po jednom zástupci školních 
družin a prvního i druhého stupně 
Základních škol. Všechny oceněné 
nominovalo vedení  pěti základních 
škol, jichž je Městská část Praha 1 
zřizovatelem. Letos poprvé vybírali 

„školního Ámose” i sami žáci. Těm 
ocenění pomohla předávat posta-
va, která jako by z oka vypadla Janu 
Ámosi Komenskému. Celkem dva-
cet ocenění bylo proloženo kvalit-
ním kulturním programem, kterého 
se zhostili mladí zpěváci a pianisté 
z gymnázií Malostranská a Gutha 
Jarkovského spolu s profesionálními 
operními pěvci. Vrcholem večera bylo 
uvedení tří nejzasloužilejších učitel-
ek do Síně slávy. Následoval raut 
v Muzeu Karlova mostu, na kterém 

mohli starosta i radní v neformálním 
rozhovoru s oceněnými, ale i ostat-
ními pozvanými pedagogy, poděk-
ovat našim vyučujícím a vyjádřit 
spokojenost s jejich prací. Loňská 
oceněná v Síni slávy, paní učitelka 
Marietta Šťastná ze Základní Školy 
Brána jazyků na Uhelném trhu byla 
letos svými kolegy u příležitosti 75. 
narozenin navržená na ocenění Me-
dailí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Všem oceněným 
srdečně blahopřejeme.

Toho si je vědoma radnice naší městské části a vždy 
v předvečer Dne učitelů ocení ty nejlepší z těch, kteří 
učí na zdejších školách.
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TYRŠŮV DŮM SE NA TÝDEN STANE 
CENTREM MALOSTRANSKÉHO DĚNÍ

V týdnu od 18. do 24. května 
2015 proběhnou v areálu 

Tyršova domu, v rámci 
celorepublikového projektu 

České obce sokolské - SokolGym 
2015, oslavy dvou významných 

sokolských výročí. V letošním 
roce si Sokol připomíná 25. 
výročí znovuobnovení své 

činnosti a současně také 90. 
výročí slavnostního otevření 

Tyršova domu v Praze.

Česká obec sokolská připravila 
v areálu Tyršova domu pestrý 
týdenní program určený pro 
širokou veřejnost. Program 

je složený z řady sportovních, kul-
turních a vzdělávacích akcí určených 
pro všechny věkové kategorie. 

V pondělí a úterý je pro žáky základ-
ních škol a víceletých gymnázií 
připravena soutěž ve šplhu „O Pohár 
České obce sokolské” a celá řada 
zajímavých workshopů. Účastní-
ci soutěže si budou moci vyzkoušet 
parkour, streetdance, rope skipping, 
netradiční pohybové hry a další.

Středa je určená žákům mateřských 
škol, jejich rodičům a učitelům. Do-
poledne bude pro děti připravena 
v tělocvičnách Tyršova domu překážko-
vá dráha s názvem „Dobývání 

světových osmitisícovek”, následo-
vat budou workshopy pohybových 
aktivit pro předškoláky určené dětem 
i učitelům. Součástí dopoledního pro-
gramu je představení loutkového di-
vadla pro mateřské školy. 

Odpoledne je pro předškoláky a je-
jich rodiče připravena, pod vedením 
zkušených cvičitelek, ukázková hodi-
na cvičení rodičů s dětmi a proběhne 
představení loutkového divadla pro 
nejmenší.

Pro dospělé jsou od pondělí do 
středy v odpoledních a podvečerních 
hodinách připraveny workshopy 
(parkour, fitjazz, BOSU Cardio, rope 
skipping a další) a unikátní komen-
tované prohlídky Tyršova domu. 

Čtvrtek je věnován zdraví a zdra-
vému životnímu stylu. Nabídne řadu 

Česká obec sokolská za podpory 
Městské části Praha 1 pořádá 
  SokolGym  2015

Přihláška na aktivity pořádané od 18. 5. do 21. 5. 2015 v příladě zájmu 
dopište OK 

pondělí 18. 5. 2015
Parkour 17:00-18:00

Prohlídka Tyršova domu 17:00-18:00

BOSU Cardio 18:00-19:00

úterý 19. 5. 2015
Street dance 17:00-18:00

Prohlídka Tyršova domu 17:00-18:00

Fit JAZZ 19:00,-20:00

středa 20. 5. 2015

Sebeobrana pro seniory 15:00-16:00

Cvičení rodičů a dětí 16:00-17:00

Představení loutkového divadla 16:00-17:00

Prohlídka Tyršova domu 17:00-18:00

Parkour 17:30-18:30

Rope skipping 19:00-20:00

čtvrtek 21. 5. 2015

Pohodová gymnastika 14:00-15:00

Zdravé nohy… 14.00-15:30

Zdravá výživa 15:00-16:00

Edukce samovyšetření… 16:00-17:00

Tai-chi 17:00-18:30

Zdravé nohy… 17:00-17:00

ADHD syndrom 17:00-18:00

Prohlídka Tyršova domu 17:00-18:00

Zdravá výživa 18:30-19:30

Lymfatický systém 19:30-21:00

Pohodová gymnastika 19:30-20:30

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 13. 5. 2015 
odešlete na:  odbor.vsestrannosti@sokol.eu nebo odevzde-
jte v Infocentru Městské části Praha 1,  nebo odevzdejte 
ve vrátnici Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1, nebo zašlete 
poštou  na adresu: OV ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 
Praha 1    

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu 
přesunout "přebývající" účastníky na jiný termín, v případě 
malého zájmu akci zrušit.

Do 15. 5. 2015 potvrdíme Vaši účast na Vámi uvedený 
kontakt.    

Jméno, příjmení:

  
rok narození: 

  
kontakt (e-mail, telefon): 

Tyršův dům, 
Újezd 450, 

Praha 1

TIPY
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workshopů a seminářů (pohodová 
gymnastika, tai-chi, zdravá výživa, 
lymfatický systém – lymfodrenáže 
a další). Od 14 hodin je připraven za-
jímavý program pro seniorky a senio-
ry Prahy 1.

Součástí oslav je páteční divadelní 
představení ve velké tělocvičně a so-
botní večerní slavnostní program na 
nádvoří. V neděli se pak uskuteční 
charitativní Běh Petřínem.

Vezměte si s sebou sportovní 
oblečení a obuv a přijďte s námi 
slavit do Tyršova domu. Na všechny 
pořádané akce je vstup zdarma. 

Z kapacitních důvodů je nutné při-
hlásit se na vybrané akce s předsti-
hem. Přihlašovací formuláře budou 
k dispozici v elektronické podobě na 
webových stránkách MČ P1 a www.
sokol.eu, v tištěné podobě pak v in-
formačních centrech MČ P1 a ve vrát-
nici Tyršova domu.

Akce je pořádána ve spolupráci 
s městskou částí Praha 1, zášti-
tu nad celou akcí převzal starosta 
městské části Praha 1 Ing. Oldřich 
Lomecký.

Česká obec sokolská za podpory 
Městské části Praha 1 pořádá 
  SokolGym  2015

Přihláška na program pro mateřské školy a školy Prahy 1

Název školy

Kontaktní osoba

E-mail, telefon

v příladě zájmu dopište počet osob �

pondělí 18. 5. 2014
Soutěž ve šplhu pro žáky základních škol I. stupně od 9:00 do 13:00 hod.

Škola si vyžádá na adrese odbor.vsestrannosti@sokol.eu rozpis soutěže 
ve šplhu a formulář přihlášky pro výběr workshopů

úterý 19. 5. 2014
Soutěž ve šplhu pro žáky základních škol II. stupně a víceletých gymnázií 
od 9:00 do 13:00 hod.
Škola si vyžádá na adrese odbor.vsestrannosti@sokol.eu rozpis soutěže 
ve šplhu a formulář přihlášky pro výběr workshopů

středa 20. 5. 2015

Dopoledne pro přeškolní děti od 9:00 do 11:30 hod.

Velká překážková dráha

Workshopy pro učitele mateřských škol

Přihláška na program pro rodiče a děti

jméno rodiče

e-mail, telefon

středa 20. 5. 2015

Odpoledne pro rodiče a děti od 16:00 do17:00 hod.

Ukázkové cvičební hodiny rodičů a dětí

Loutkové divadlo pro nejmenší

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 13. 5. 
2015 odešlete na:  odbor.vsestrannosti@sokol.eu 
nebo odevzdejte v Infocentru Městské části Praha 
1,  nebo odevzdejte ve vrátnici Tyršova domu, Újezd 
450, Praha 1, nebo zašlete poštou  na adresu: OV 
ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 
   

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zá-
jmu přesunout "přebývající" účastníky na jiný termín, 
v případě malého zájmu akci zrušit.

Do 15. 5. 2015 potvrdíme Vaši účast na Vámi uve-
dený kontakt.    

Tyršův dům, 
Újezd 450, 

Praha 1

TIPY
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� KONTAKT: 
Lucie Nemešová, lucie.nemesova@
materska-centra.cz, 773 819 017
Barbara Šabachová, barbara.
sabachova@kckampa.eu, 608 444 654

Síť mateřských 
center iniciovala ve 
středu 25. 3. 2015 
setkání mateřských 
center na Praze 1
s představiteli 
obce. Beseda se 
konala v rámci 
celorepublikové 
kampaně Spolu 
u kulatého stolu, 
jejímž cílem 
je nabourat 
přetrvávající 
nedůvěru 
v neziskový sektor.

OTEVŘENÁ SPOLUPRÁCE 
PROSPÍVÁ OBČANŮM 
I PŘEDSTAVITELŮM OBCE 

Jádrem diskuze byla široká šká-
la činností mateřských center 
a jejich přinos rodinám i celé 
společnosti, tedy i městské čás-

ti. Mateřská centra často pomáhají 
rodinám se službami, které nedokáže 
pokrýt jiná institucionální péče. 
Zazněly i příklady z dalších měst-
ských částí.

„Paní radní Mgr. Evě Špačkové jsme 
nastínili, že právě široký záběr, který 
mateřská centra zahrnují, kompli-
kuje jejich zařazení do grantových 
programů. Proto jeden z podnětů 
směřoval k možnosti úprav dotačních 
systémů,” upřesňuje jeden z výstupů 
Bára Šabachová, výkonná ředitelka 
Komunitního centra Kampa. 

„Jsme rádi, že na závěr diskuse 
se přítomní dohodli, že nestačí jen 
běžná spolupráce, ale že je důležité 
se setkávat na pravidelnější bázi 
a společně řešit aktuální problémy,” 
dodává k výsledkům besedy Rut 
Kolínská, prezidentka Sítě MC. 

Síť mateřských center o.s. vznikla 
v roce 2001. Posiluje občanský život 
komunity, hodnoty rodiny a mezigene-
račních vztahů, úlohu rodičů, mateřsk-
ou a otcovskou roli ve společnos-
ti, podporuje právní ochranu rodiny, 
mateřství a rovných příležitostí pro 
všechny, usiluje o zdravý život ve zdra-
vém prostředí. Síť MC poskytuje svým 
členům podporu a metodické vedení, 
pomáhá vzniku nových MC, pořádá 
semináře a konference, spolupracuje 
se státními i nestátními organizacemi 
i se zahraničními subjekty podobného 
zaměření. V současné době sdružuje 
Síť MC téměř 300 členských MC. Více: 
www.materska-centra.cz

SERVIS
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Kromě dobré nálady s sebou jaro přináší i jarní 
úklid a provětrání našich domovů i šatníku.

Zimní věci uklízíme hlouběji do skříní a jarní 
s radostí vytahujeme.  Je to výborná příležitost, 

jak si zrekapitulovat obsah svých skříní a případně se 
rozhodnout, jestli všechny ty věci potřebujeme nebo 
ještě stále chceme nosit.

Náš šatník by měl tímto procesem projít přibližně 
každého půl roku, aby nám ve skříních zbytečně neleže-
ly věci, které už na sebe nevezmeme, ale jinak by ještě 
mohly být někomu nebo někde prospěšné.

ABY ROZHODOVÁNÍ O TOM, CO SI PONECHAT A CO PO-
SLAT DÁL, BYLO JEDNODUŠŠÍ, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT 
NA PÁR ZÁKLADNÍCH OTÁZEK:
• Padne mi to?
• Měl/-a jsem to na sobě v posledních 
    6 měsících?
• Budu to ještě někdy nosit?
• Je to v módě nebo podle mého stylu?
• Pokud je to poškozené, opravím to 
    v blízké době?
• Kdybych teď nakupoval/a, koupila bych si to?
• Cítím se sebejistě, když to nosím?

Pokud jste již prošli celý svůj šatník, asi začínáte 
přemýšlet, co s věcmi, které jste se rozhodli vyřadit. 
Velmi jednoduché, prospěšné a ekologické řešení je od-
ložit oblečení, boty, doplňky, hračky apod. do kontejnerů 
na textil a dát jim tak další život.

Můžete tak pomoci například osamělým lidem, lidem 
bez domova nebo matkám s dětmi, které se ocitly 
v tíživé životní situaci. Společnost Potex, která konte-
jnery na textil spravuje, úzce spolupracuje např. s Na-
dějí, CSSP, Progressive nebo Společnou cestou.

Vaše oblečení se tak může dostat k potřebným. Pokud 

je oblečení jiné sezónnosti než neziskové organizace 
zrovna potřebují nebo je příliš poškozené či špinavé, ani 
v tomto případě nepřijde na zmar. Potex má další part-
nery, kteří toto oblečení dokáží zpracovat. Může se tak 
dostat třeba do zemí třetího světa nebo se zpracuje na 
spoustu dalších výrobků, jako jsou čisticí hadry, výpl-
ně do autosedaček, podklady pro koberce, izolace, papír 
nebo také bankovky. Nic tak neskončí na skládce a je 
dále efektivně využito.

Kontejnery na textil najdete například v ulici Seno-
vážné náměstí nebo si můžete kontejner vyhledat na 
www.recyklujemetextil.cz

KONEČNĚ 
JE TU JARO!

Každý rok se těšíme, až zase přijde jaro. Po dlouhé 
zimě si konečně můžeme užít vyhřívání na sluníčku.

SERVIS
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