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Milí čtenáři, 
jak jste si nepochybně všimli, 

naše městská část se stala 
v posledních týdnech mediálně 
vděčným tématem. Spustili 
jsme totiž některá opatření, 
která mají za cíl alespoň trochu 
eliminovat negativa, která přináší 
nová legislativa. No, a abych 
dlouho nechodil okolo horké 
kaše – samozřejmě jde především 
o přesun kuřáků z restaurací 
ven na chodník v souvislosti 
s čerstvým „protikuřáckým“ 
zákonem. 

Že bych skákal nadšením z toho, že nás někteří kritici označují 
za vyznavače totalitních praktik a podobně, tak to tedy rozhodně 
ne. Ovšem označení „lidové milice“ pro antikonfliktní tým, který 
se snaží alespoň trochu usměrnit noční pouliční mejdany? To 
považuji za hrubou podpásovku. 

Věřím, že nám na radnici rozumíte právě vy – čtenáři tohoto 
časopisu, tedy především obyvatelé Prahy 1. Vím, jak se vám 
špatně spí, když vám pod okny pořvávají opilí lidé. Vadí mi stejně 
jako vám, že je v našich ulicích zoufalý nedostatek strážníků. I mě 
rozčiluje, že si mnozí – a pozor, nejen zahraniční – návštěvníci 
Prahy 1 myslí, že jsme zóna, kde je téměř vše dovoleno.

Jak jsem naznačil, problémy jsou mnohdy právě s milovníky 
nevázané zábavy z jiných částí Prahy (republiky). Cizinci, podle 
zkušeností z terénu, většinou reagují na informaci, že se na ulici 
nesmí pít alkohol a že má být dodržován noční klid, rozumně 
a vstřícně. To s domácími pijáky, kteří přijeli do centra „zapařit“ 
z jiných koutů Prahy, je věru jiná řeč – vzpouzejí se, nadávají, jsou 
agresivní…

Co mají dělat komunální politici, kteří chtějí co nejlépe hájit 
práva a oprávněné nároky svých voličů, a přitom k tomu mají 
pouze omezené nástroje? Jediným řešením je nalézat taková 
opatření, která dokáží – byť v omezené míře – korigovat 
neutěšený stav, jakkoli se mohou zdát nestandardní.  

Vážení a milí, dovolte mi, abych vám popřál příjemně strávené 
léto!

Váš

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1
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Výstava ve Werichově vile ukáže
historickou i moderní tvář Prahy
V nově otevřené Werichově vile na pražské Kampě bude od 
1. července do 12. července k vidění výstava, jež představí 
rekonstrukce a dostavby historických staveb české metropole.

Divadlo na Zábradlí, Volmanova vila, Pin-
kasův palác, Slovanský ostrov, Wericho-
va vila, Masarykovo nádraží a mnoho 

dalších míst prošlo v posledních letech nebo 
brzy projde rekonstrukcí. Vydejte se po jejich 
stopách a objevte Prahu historickou i moder-
ní.

Výstava ukazuje, že téma kontextu staré 
neboli historické a současné architektury je 
živé, aktuální a mimořádně zajímavé. Otázky 
dostavby, doplnění nebo rekonstrukce histo-
rických budov ve spojitosti s nejmodernějšími 
technologiemi a materiály 21. století se stávají 
v evropských městech, a Prahu nevyjímaje 
čím dál tím aktuálnější. Jak prolnout staré 
s novým? Jak zachovat historickou hodnotu 
budovy a zároveň ji zrekonstruovat pro potře-
by dnešního užívání? Nejen na to odpovídá 
výstava architektonického ateliéru TaK.

Putovní výstava vznikla k příležitosti výročí 
15 let od založení architektonické kanceláře 
TaK, dotýká se tématu rekonstrukce či dostav-
by historických budov v centru Prahy. K výsta-
vě studio vytvořilo také bedekr Prahou, který 

vás provede po nejzajímavějších realizacích 
ateliéru. Budete tak moct putovat po místech 
známých i neznámých, které dokládají, jak 
krásná a bohatá je po staletí vrstvená pražská 
architektura. Mezi taková místa patří napří-
klad Werichova vila, Divadlo Na Zábradlí či 
Masarykovo nádraží.

„Výstava, kterou si připomínáme 15. výročí 
vzniku, není klasickou profilovou expozicí, ale 
tematicky zaměřeným výběrem z našich pro-
jektů, které byly realizovány nebo se připravu-
jí v Praze a okolí a jejichž společným jmeno-
vatelem je kontext historické nebo stávající 
architektury a její dostavby nebo doplnění. 
Velice často se jedná o práce na půdě pa-
mátkově chráněných staveb nebo v pražské 
památkové rezervaci UNESCO,“ říká k výstavě 
architekt a zakladatel studia TaK Marek Tichý.

Výstava ve Werichově vile je přístupná zdar-
ma od 1. července do 12. července. V září do-
putuje do Obecního dvora na Starém Městě 
a v listopadu bude k vidění v nově otevřeném 
divadle Na Zábradlí. Více informací najdete na 
www.tak.cz

  Letosprahou1

Soutěž potrvá do 22. 9. 2017.
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Instagram MČ Praha 1:  @mc_praha1  
www.praha1.cz

SOUTĚŽ

Sdílejte
své fotky
s motivem Prahy 1   
na Instagramu! 

Soutěž potrvá do 22. 9. 2017.

Každý týden jeden výherce obdrží 
věcnou cenu za krásné foto Prahy 1!

Fotografie musí být opatřená hastagem:

Festival Werichova 
vila žije!
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Praha 1 ocenila tanečnici 
Markétu Kyliánovou
Bývalá slavná tanečnice 
Markéta Kyliánová, 
mezi světovými válkami 
známá jako Rita Rita 
a v posledních několika 
letech nejstarší občanka 
Prahy 1, obdržela „Čestné 
občanství Prahy 1 
in memoriam“. 

Rodačka z haličské Přemyšli, která dnes 
leží na jihovýchodě Polska, se narodi-
la 28. března roku 1912 a zemřela 2. 

prosince loňského roku. Ocenění převzal 
z rukou starosty Oldřicha Lomeckého její 
syn Jan. 

Markéta Kyliánová, jež byla jen o měsíc 
mladší než Nataša Gollová, už v osmi letech 
tančila na scéně opavského divadla. Taneční 
průpravu získala mimo jiné u věhlasného 
Achilla Viscusiho, u Remislava Remislavské-
ho a u primabaleríny Jelizavety Nikolské. 
„Měla v tomto směru velkou oporu v rodi-
čích, což v té době rozhodně nebylo běžné. 
Její otec – kromě toho, že byl štábním kapi-
tánem – totiž také miloval umění a hudbu 
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Praha 1 ocenila tanečnici 
Markétu Kyliánovou

zvlášť a sám psal vlastní skladby,“ vysvětlil 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který ve 
svém slavnostním projevu připomněl osob-
nost Markéty Kyliánové.

„Nepoznal jsem paní Kyliánovou se za-
mračenou tváří a jako usměvavou dámu si 

ji pamatují i v DPS Týnská, kde v posledních 
letech bydlela. Byla prostě příkladem člově-
ka, který kolem sebe rozdává radost,“ uvedl 
Oldřich Lomecký, který rovněž vzpomněl 
na příjemné oslavy narozenin, které coby 
nejstarší občanka Prahy 1 slavila v domě 
s pečovatelskou službou v Týnské ulici. 

„‚Mám vás všechny ráda!’ Tak těmito slovy 
nás vždycky paní Markéta Kyliánová víta-
la, když jsme s ní přišli oslavit narozeniny. 
Na své krásné tváři měla pokaždé úsměv 
a nikdy při tom nesměly chybět ‚bublin-
ky’ ani chlebíčky. ‚Na to jsem se těšila celý 
týden,’ přiznávala a neustále nás pobízela, 
abychom si ještě něco zakousli a abychom 
si určitě dolili,“ popsal s úsměvem starosta 
Prahy 1.

Markéta Kyliánová zářila v prvorepubli-
kových kabaretech a zářila i jako sólistka 
Velké operety v Praze, kam byla angažována 
v roce 1935 a kde tančila například v ope-
retě Franze Lehára Giuditta. Zářila i v Ho-
landsku, kam v roce 1937 odjela se skupi-
nou Marty Aubrechtové. Tamější publikum 
okouzlila natolik, že okamžitě získala stálé 
angažmá, v němž setrvala dva roky. „Byla 
krásná, vznešená a tančila tak, že lidé žasli,“ 
okomentoval Oldřich Lomecký.

V roce 1942 se vdala za právníka Václava 
Kyliána, ukončila svoji kariéru a naplno se 
věnovala rodině. V roce 1945 se manželům 
narodil syn Jan a o dva roky později pak Jiří, 
budoucí slavný tanečník a choreograf. 

Krásným zahájením slavnostního ceremo-
niálu na Staroměstské radnici bylo vystou-
pení půvabné a talentované Nely Strnado-
vé, členky baletního souboru Národního 
divadla. V jeho závěru pak Jan Kylián pře-
vzal z rukou starosty Oldřich Lomeckého 
skleněnou plaketu, zarámované „Čestné 
občanství Prahy 1 in memoriam“ a medaili 
Městské části Praha 1.

„Máma by z toho měla hroznou radost,“ 
uvedl Jan Kylián v reakci na ocenění a do-
dal: „Do poslední chvíle byla velice optimis-
tická a otevřená a dokázala se bavit o všem. 
Byla to prima ženská.“

Jan Kylián rovněž poděkoval Středisku 
sociálních služeb Praha 1 a jeho DPS Týn-
ská za péči, kterou věnovaly jeho matce 
a kterou věnují i ostatním obyvatelům. 
K jeho poděkování se přidal i pan staros-
ta. „Paní Kyliánová měla především dva 
úžasné syny, kteří ji milovali a s láskou o ni 
pečovali,“ zareagovala na pochvalná slova 
ředitelka Střediska sociálních služeb Hele-
na Čelišová.
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Sportu a pohybu se 
v Praze 1 daří 
Bez lesoparků, velkých koupališť a stadionů je Praha 1, 
která však přesto nabízí svým občanům nemalé možnosti 
sportovního vyžití. Vybere si každý. 

„Naše městská část je historickým centrem, 
takže sport v ní logicky nemůže mít parame-
try  velkoplošné tělovýchovy. To, co v oblasti 
sportu podporujeme nebo přímo organizu-
jeme, je většinou komornější, ale o to kvalit-
nější,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
(TOP 09), který je zároveň 1. místostarostou 
České obce sokolské. A tato informace zde 
rozhodně není samoúčelná – právě se Soko-
lem městská část Praha 1 dlouhodobě spo-
lupracuje; za všechny akce zmiňme oblíbené 
plavecké závody v bazénu v Tyršově domě. 

Sportovní akce, které se v Praze 1 konají, 

lze rozdělit do dvou kategorií – jedny jsou 
kvůli nedostatku prostoru „redukcí“ velkých 
sportů (místo klasického fotbalu malá kopaná 
nebo nohejbal apod.), další pak sportem pro 
všechny, kdy městská část pořádá akce typu 
Move Fest, kde si mohou příchozí vyzkoušet 
různé sporty a třeba se následně začít nějaké-
mu věnovat. 

Zatímco turnajů v malé kopané a dalších 
podobných se většinou účastní víceméně 
stejní nadšenci, sportovní odpoledne na-
vštěvuje nejširší veřejnost. „Tohle mně dělá 
opravdu radost – když vidíte celé rodiny, 

I když to 
není z toho-

to snímku 
patrné, 

radní Filip 
Kračman je 

sám velmi 
aktivním 

sportovcem.



9 WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ  WWW.PRAHA1.CZ

TÉMA  PRAHA 1

které si přišly užít něco nového nebo si jen tak 
protáhnout tělo, je to skvělá satisfakce za ná-
ročnou přípravu, která každé z takových akcí 
předchází,“ vysvětluje radní Prahy 1 pro sport 
Filip Kračman (TOP 09). 

Samostatnou kapitolou jsou sportovní 
aktivity pro seniory a handicapované spo-
luobčany. Sotva pořádně vysvitlo sluníčko, 
senioři se opět s vervou vrhli na oblíbenou 
hru pétanque. Nedávno jim začalo také sloužit 
nové pohybové centrum – Tělocvična v Žitné 
ulici č. 13, kde se mohou zapojit do speciálních 
cvičebních programů, jež jsou určeny právě 
pro starší či špatně se pohybující lidi. 

„Rád bych připomněl i kvalitní dotační 

program, který v Praze 1 v oblasti sportu 
a tělovýchovy od nepaměti funguje. I tady 
platí základní pravidlo, že cílem je, aby co 
nejvíce takzvaně malých žadatelů dosáhlo na 
menší grant – tedy opak toho, že někdo získá 
většinu peněz z grantové podpory a ostatní 
ostrouhají,“ podotýká Kračman. 

Zájemci o sportovní vyžití se vždy aktuální 
informace dozví na webu městské části Pra-
ha 1 (www.praha1.cz, sekce Sport). A jelikož 
za účast na těchto akcích se nic neplatí, 
i letos bude přicházejícím létem nepochyb-
ně platit, že kdo se chce v naší městské části 
hýbat, má možnost. Teď, hned, naplno! 
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Karel Nykl: 
když je každý den běžný 
Málokomu se podaří skloubit profesi a hobby do jednoho 
„pytle“ tak, že si pak život užívá v každém okamžiku. Jedním 
z takových šťastlivců je Karel Nykl, uznávaný kondiční 
trenér, triatlonista – a člen běžeckého týmu městské části 
Praha 1. 

Povězte, jak se člověk vůbec dostane do 
oficiálního běžeckého týmu Prahy 1? 

Mně se to přihodilo tak, že jsem se loni 
umístil v pražském maratonu na třetím místě 
mezi běžci z Prahy 1. No a pak mě oslovila 
tisková mluvčí Veronika Blažková a zeptala se 
mě, jestli bych nechtěl běhat závody přímo 
v dresu Prahy 1. Rád jsem přijal. 

A bydlíte v Praze 1?
Ano, už od narození. 

Na jaké úrovni běháte, máte nějaké výsled-
kové ambice? 

Zlepšování mých časů je pro mě samozřej-
mě stálá výzva, ale běhání – ovšem to platí 
i pro ostatní mé sportování – se věnuji jako 
koníčku. Nikdy jsem neměl ambice být profe-
sionálním běžcem. 

Profesí jste nicméně kondiční trenér. Co 
vás k tomuhle povolání přivedlo? 

Vystudoval jsem Fakultu tělesné výchovy 
a sportu na Karlově univerzitě, což pro mě 
byla přirozená volba. Od mala sportuji. 

To od dětství běháte? 
Ne, ne. Vyrostl jsem do rodiny, kde rodiče 

i prarodiče hráli na vrcholné úrovni stolní te-
nis. Totéž čekalo na mě. Rodiče mně postupně 
předávali všechny své zkušenosti a chtěli 
mít ze mě reprezentanta. To se ovšem úplně 
nepovedlo. 

Proč? 
Celé to uvázlo na psychice. Jakmile se 

v nějakém sportu dostanete na vrcholovou 
úroveň, úspěchy, či neúspěchy jsou pak 
výsledkem „hlavy“, protože natrénováno mají 
všichni plus mínus stejně. A mě právě zradila 
ta „hlava“ – v tréninku jsem porážel nejlepší 
hráče, ale pak jsem přijel na turnaj, něco se 

seklo, a já nedosáhl výsledků, jakých jsem měl 
dosáhnout podle tréninkových parametrů. 
Asi úplně nejvíc mě vždycky svazovala před-
stava, že nesmím zklamat své rodiče, kteří od 
mě tolik očekávali. 

Co bylo pak? 
Někdy kolem dvacátého roku jsem se stol-

ním tenisem víceméně skončil a až do třicítky 
se věnoval posilování, návštěvám fitness cen-
ter a takovému tomu příležitostnému sportu 
pro relaxaci. 

Kdy jste začal pořádně běhat? 
K tomu došlo po té třicítce. Měl jsem nicmé-

ně na co navázat, protože už v dobách, kdy 
jsem se věnoval stolnímu tenisu, jsem měl 
docela dobré výsledky ve fyzické přípravě. 
Ono to před těmi deseti lety celé do sebe 
nějak zapadlo a od té doby si sport opravdu 
bytostně užívám. 

Pokud se nemýlím, vaší hlavní disciplínou 
je ale triatlon...

Ano, triatlon mám opravdu hodně rád, 
ovšem tuhle sezonu preferuji hlavně běhání. 
Týdně absolvuji kolem čtyřiceti až sedmdesáti 
kilometrů, ale věnuji se i jízdě na kole a plavá-
ní, tedy dalším triatlonovým disciplínám. 

Nemrzí vás někdy, že jste se přece jen ne-
stal reprezentantem ve stolním tenise? 

Měl jsem období, kdy jsem chtěl být pro-
fesionálním sportovcem. Dnes jsem šťastný, 
jelikož se vlastně hýbu každý den od rána do 
večera – ať jako nadšený sportovec nebo jako 
kondiční trenér. 

Kdo tvoří vaši klientelu? 
Jsou to většinou lidé středního věku, kteří 

si uvědomí, že potřebují něco udělat se svou 
kondicí, potažmo zdravím. 
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PRAHA 1  ROZHOVOR

Jak vás „poslouchají“? 
Zejména klienti z manažerské sféry doslova 

vyžadují pevný řád – když mají v diáři zapsaný 
pevně daný termín tréninku, dodržují harmo-
nogram a poctivě trénují. Avšak stačí, abych 
odjel třeba na dovolenou, a já po návratu 
zjišťuji, že trénink šidili nebo jej prostě úplně 
zrušili, protože se mnou zkrátka neměli do-
mluvenou schůzku. 

Co byste poradil našim čtenářům, kteří 
se chtějí zvednout z křesla či kancelářské 
židle a zkusit uběhnout maraton? 

Takový člověk by měl především počítat 
s tím, že svůj první maraton si zaběhne nejdří-
ve za rok nebo spíše za dva. Do té doby na to 
nebude dostatečně připraven. 

Základem je samozřejmě lékařská prohlíd-
ka, jestli nic nebrání plnohodnotnému trénin-
ku. S tréninkem doporučuji začít pozvolna, 
postupně navyšovat dávky, nezapomínat také 
na kompenzační aktivity a regeneraci. 

Což znamená? 
Což znamená právě třeba zmíněné plavání. 

Pozor, tohle hodně lidí podceňuje – každý 
tuší či ví, že musí na sportovní výkon připravit 
svaly, ale už zapomíná na šlachy a vazy kolem 
kloubů. Tohle když podceníte, tak můžete mít 
skvěle natrénováno, a přesto nedoběhnete 
kvůli zranění. 

Nakolik je běhání finančně náročný sport? 
Odpověď asi tušíte: je to jeden z nejlev-

nějších sportů vůbec. Základem jsou kvalitní 
boty, klidně více párů na střídání. Pak už stačí 
tričko a trenýrky, v chladu tepláková soupra-
va. Je také dobré mít měřič tepové frekven-
ce, který umožňuje kontrolu přímo během 
tréninku, takže hned uvidíte, pokud by se váš 
trénink dostal mimo „stanovené pásmo“.  

Kde by měl obyvatel Prahy 1 běh trénovat? 
Přece jen tu nemáme žádný lesopark nebo 
něco podobného. 

Je pravda, že v Praze 1 příliš možností pro 
vlastní běhání není, ale za tréninkem se přes-
to nemusí cestovat nijak daleko. Pro rovné 
úseky bych doporučil náplavku od hotelu 
Hilton směrem na Karlín, případně od Žofína 
směrem na Braník. Na běhání do kopce jsou 
vhodné Riegerovy sady či Petřín, pro delší 
výběhy v zeleni potom Krčský les nebo Stro-
movka. 

Centrum Prahy je ovšem už řadu let „za-
slíbeno“ pražskému maratonu a dalším, 
kratším běhům. Jak tyto akce vnímáte jako 
místní rezident i jako běžec? 

Jako běžec jsem samozřejmě nadšený. 
Maraton si v minulosti prošel ne zcela jedno-
duchým obdobím, ale dnes je z něj prvotřídní 
akce světového významu, která má skvělou 
atmosféru. Takže jej mám rád nejen coby 
výborný závod, který si vždy užiji od prvního 
do posledního kilometru, ale i jako úžasnou 
vizitku hlavního města a Prahy 1. A to už 
říkám jako hrdý občan. 
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O2 PRAŽSKÁ ŠTAFETA  PRAHA 1

Praha 1 běhá pro radost 

Pražská Stromovka hostila už druhý ročník 
charitativního běžeckého závodu O2 Praž-
ská štafeta 4x5. Běhu, který je o sportovní 

výkonnosti, zábavě, pikniku s přáteli i pomoci 
druhým, se zúčastnilo i několik štafetových 
týmů Městské části Praha 1, které stejně jako 
ostatní obdržely v rámci startovního balíčku 
piknikové boxy s občerstvením, batohy, běžec-
ká trička a v cíli samozřejmě medaile.

„Štafeta není jen klasickým závodem. Čas se 
samozřejmě měří, ale o výhru tu až tolik nejde. 
Chceme hlavně, aby si party kamarádů, kolegů 
nebo příbuzných užily pohodový den vypl-
něný sportem a přitom si udělaly malý piknik, 
poslechly si k tomu kapely a hlavně byly spolu,“ 
vysvětlil hlavní organizátor Carlo Capalbo.

Výzvu organizátorů vyslyšeli i představitelé 
Městské části Praha 1 a pracovníci Úřadu MČ 
Praha 1, kteří postavili celkem čtyři týmy. Štafety 
se tak zúčastnily tváře, které dobře známe z řady 
dalších běžeckých akcí, jako jsou Tomáš Machá-
ček, Filip Kračman, Jan Brabec a Lukáš Vesecký 

(Foto č. 1), ale i například tým oddělení vnějších 
vztahů radnice ve složení Veronika Blažková, 
Anna Beránková, Lyly Tranová a Marie Hrabov-
ská (Foto č. 2).

Za občany a příznivce Prahy 1 běželi Lenka 
Pavlíková, Jana Kmoníčková, Marcela Kučerová 
a Petra Bojko (Foto č. 3); ve čtvrtém týmu Lucie 
Ambrová, Daniel Koňařík, Barbora Hodanová 
a Josef Cimburek (Foto č. 4).

„Velmi rád konstatuji, že Úřad Městské části 
Praha 1 je sportovní, že sport při každé příle-
žitosti propaguje a že prostřednictvím sportu 
pomáhá i potřebným. Sport je zkrátka na radnici 
součástí životního stylu, je to pro nás náplň 
volného času, součást mezilidských vztahů, 
odreagování od náročných povinností, a když 
jeho prostřednictvím můžeme pomoci druhým 
lidem, tím lépe,“ uvedl starosta Prahy 1 a „vedou-
cí výpravy“ Oldřich Lomecký, jenž spokojeně 
sledoval i řadu dalších občanů první městské 
části, kteří se zapojili do štafetového běhu.

Další informace: www.runczech.com. 

1 2

3 4



14  WWW.PRAHA1.CZ  WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ

PRAHA 1  ŠKOLSTVÍ

Na Uhelném trhu už 
mohou znovu v klidu 
poobědvat

Již delší dobu bojovali na Uhelném trhu 
s tím, že jejich jídelna byla nejen místem, kam 
si vždy mohli všichni přijít výtečně pochutnat, 
ale bohužel i místem velice hlučným, kde se 
naplno mísil hovor a smích všech strávníků. 
Jak se ukázalo po prvotním měření, namě-
řené hladiny v suterénních prostorách byly 
opravdu mimořádně vysoké. Školní jídelna 
Uhelný trh tak jako první přistoupila díky 

aktivnímu přístupu paní ředitelky Renáty 
Břeckové k akustickým úpravám vnitřních 
prostor s cílem odhlučnění jídelny a přístupo-
vé chodby

Celá rekonstrukce se odehrála během jar-
ních prázdnin tak, aby nenarušila chod školní 
jídelny. Celková částka za realizaci včetně 
výmalby, úpravy dřevěných stolů a konečný 
úklid činila téměř 400 tis. Kč a byla hrazena 
z prostředků organizace, tedy školní jídelny.  
„Úpravou došlo k poklesu hlučnosti a prostor 
jídelny tak působí příjemnějším dojmem. Ten 
si užívají nejen žáci, paní učitelky, ale i paní 
kuchařky. Zároveň je nyní využitelný i k pořá-
dání různých přednášek, prezentací či porad,“ 
komentuje výsledky rekonstrukce radní pro 
školství a občanskou společnost Eva Špačko-
vá.

Prohlídka jídelny byla součástí progra-
mu delegace ředitelů a pracovníků školství 
z partnerského města Bratislavy. Chlubíme se 
oprávněně, neboť kolegové se pečlivě vyptá-
vali na všechny detaily a usoudili, že podobné 
úpravy by byly potřebné i v jejich školách.

Praha 1 se zúčastnila projektu 
„Zdravá svačinka“

Mateřská škola Helli-
chova se 13. června zú-
častnila projektu „Zdravá 
svačinka“. Tato aktivita 
odpovídá dlouhodobé 
tendenci Městské části 
Praha 1 o podporování 
zdravého životního stylu 
dětí v našich mateřských 
a základních školách.  Již 
v minulosti se konaly ve 
všech školách na území 
Prahy 1 besedy o zdra-
vém stravování dětí 
a Praha 1 v tomto úsilí 
pokračuje i nadále.

Školní
 jídelna po 

provedené 
rekonstrukci.
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ŠKOLSTVÍ  PRAHA 1

Jak dopadly zápisy 
do mateřských 
a základních škol?
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Městská část Praha 1 má v souvislosti s mateř-
skými školami stanoven jeden spádový obvod, 
a tím je celá MČ Praha 1 (spádovost není určena 
podle ulic, jako u základních škol). Znamená 
to, že se oproti předchozím letům nic nemění 
a rodiče z Prahy 1 si mohou vybrat libovolnou 
mateřskou školu. Tento způsob se osvědčil, po 
zápisech jsou všechny mateřské školy naplněné 
a všechny děti z Prahy 1 byly umístěny. Počet 
volných míst k přijetí je celkem 226, přičemž 
v současné době bylo vydáno 221 kladných 
rozhodnutí, u zbylých míst ještě probíhá správní 
řízení. Cca 80 % přijatých dětí tvoří děti 
z Prahy 1. „Jsem ráda, že i v nových podmínkách 
mohla nabídnout Městská část Praha 1 všem 
zájemcům o předškolní vzdělávání s bydlištěm 
na Praze 1 místa ve zřizovaných mateřských ško-
lách,“ říká radní pro školství Eva Špačková (ODS)

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Všechny základní školy na území Prahy 1 

jsou naplněny téměř do výše svých kapacit 
a všechny děti ze spádových obvodů byly 

umístěny. Do prvních tříd by tak mělo nastou-
pit cca 350 prvňáčků. „Městská část Praha 1 
i v podmínkách vysoké naplněnosti budov 
ZŠ umístila všechny děti ze spádových ulic. 
O školy na Praze 1 je stále vysoký zájem a po-
ptávka tak stále převyšuje nabídku v průměru 
o 35-40 %,“ dodává radní Špačková.

Dětský den v pohybu
Ani letos nezapomněla Praha 1 na své nej-

menší občany a uspořádala pro ně velkolepý 
dětský den, tentokrát pod názvem „Děti Prahy 1 
žijí pohybem“. Akce se uskutečnila ve středu 
31. května  na Střeleckém ostrově a nebylo 
zde nouze o bohatý program, zábavu pro 
malé i velké a také o ukázky tradičních i netra-
dičních sportů. „Naše děti měly možnost vy-
zkoušet si šerm, plážový volejbal, skákání na 
trampolínách, tenis, squash, fotbal a spoustu 
dalších aktivit. Cílem letošního dětského dne 
bylo zvednout děti od počítačů a ukázat jim, 
že pohyb je zábava,“ říká organizátorka akce 
radní pro školství Eva Špačková (ODS). Malí 
účastníci kromě nejrůznějších sportovních 
aktivit mohli navštívit i stánky Ministerstva 
zemědělství a Národního zemědělského mu-
zea, kde si všichni mohli zkusit podojit krávu, 

umlít na ručním kamenném mlýnku mouku 
nebo zkusit uhádnout, k čemu se užívaly vy-
stavené historické zemědělské předměty.



16  WWW.PRAHA1.CZ  WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ

PRAHA 1  ŠKOLSTVÍ

Školy v Praze 1 se 
opakovaně zapojují 
do evropských projektů 

Cílem celého projektu bylo analyzovat 
první a druhou světovou válku z něko-
lika úhlů pohledu. A ptáte se, na co se 

zaměřili studenti z Prahy 1? Na politiku. Roli 
žen ve válce. Umění a propagandu. Vědu ve 
válce. A na menšiny během válek. Každý ze 
studentů se během roku a půl věnoval jedno-
mu z témat a následně tito odvážlivci vytvořili 
dohromady 30 vzdělávacích aktivit v anglic-
kém jazyce, které tato témata reflektují a které 
brzy budou moci využívat žáci a jejich učitelé 
ve všech školách v EU a blízkém okolí. Tyto 
aktivity pak budou mít šanci odprezentovat 
26. června během tzv. „Erasmus day“, na který 
vás tímto srdečně zveme. 

Již od září 2015 jsou Malostranské gymnázium a základní 
škola v Josefské ulici součástí mezinárodního projektu 
„Evropa ve válkách – jak se vypořádat s konflikty slovy 
a ne mečem“. Projekt je financován z grantu Evropské unie, 
pomalu končí a nastává čas bilancování. O co vlastně šlo?

Stěžejní a asi i nejvíce lákavou součástí 
projektu však byly výjezdy. Každý účastník 
se podíval do jedné z partnerských zemí, 
kde strávil týden ve víru výletů, cestování, 
poznávání, gurmánských zážitků, worksho-
pů, ale především ve stálé společnosti přátel 
ze zahraničí.  Debatovali o válce, obcházeli 
s přáteli kavárny, stolovali s jejich rodinami 
či s nimi hráli fotbal. A někdy nezůstalo jen 
u přátelství, jak dokládají horké slzy špa-
nělských děvčat, když z Prahy odlétali jejich 
italští lamači srdcí. Právě tuto vřelost a pro-
pojení lidí hranicím, kulturám a vzdálenos-
tem navzdory, považujeme za největší přínos 
projektu.

Školy 
v Praze 1 se 
opakovaně 
zapojují do 

evropských 
projektů.
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SPOLKY  PRAHA 1

Spolková 
rodina má 
nového 
člena
Do spolkové rodiny Prahy 1 přibyl nový 

a velmi cenný člen – spolek BeCulture, 
který si klade za cíl oživit komunitní 

život na Betlémském náměstí a v jeho těsné 
blízkosti. Svou činnost se vší parádou zahá-
jil spolek v sobotu 20. května sousedskou 
slavností s názvem „Nebuď sad, buď soused“. 
Pro potřeby této akce se otevřel dvorek v Kon-
viktské ulici s krásnou pavlačí a nabídl všem 
kolemjdoucím i návštěvníkům milé posezení 
s občerstvením, zpěv i spoustu legrace. Spo-
lek BeCulture již nyní plánuje spoustu akcí, 
kterými chce oživit okolí Betlémského náměs-
tí, a my už se těšíme, s čím přijdou příště.

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE VE SPOLKOVÉM DĚNÍ?
20. 6 - Jahodové reagge na Kozím plácku  
17. 8 - Hudební Petrské léto 
24. 8 - Hudební Petrské léto
31. 8 - Hudební Petrské léto
5. 9 - Hudební Petrské léto
12. 9 - Spolkový jarmark - Můstek 
Na všechny spolkové akce vás srdečně zveme!

Radní gratuluje
Pan JOSEF KOCÁBEK 

z obce baráčníků se 25. 
srpna letošního roku dožívá 
90 - ti let a současně oslaví 
30 let spolkového života. Je 
to stále vitální Pražan, který 
ač křtěný Botičem, při svém 
zaměstnání strojvedoucího 
parních, motorových a poslé-
ze elektrických lokomotiv, se 
nejprve stal členem spolku 
Vltavan a poté členem spolku 
baráčníků, kde působil nejpr-
ve ve funkci obecního panta-
tínka přes rychtáře až k nyní 
zastávané funkci pantatínka 
veleobce.

Výzva spolkům
Pokud máte mezi svými členy také jubilanty, dejte 

nám vědět, abychom i o nich mohli napsat medailon.

 Panu Kocábkovi upřímně 
gratulujeme a přejeme mu, 
aby se ve zdraví a spokoje-
nosti dožil mezi svými přáteli 
– baráčníky minimálně 100 
let.

Pražská obec Baráčníků, 
sídlící na Hradčanech, vznikla 
před 135 lety a je tak nejstarší 
obcí baráčníků v Praze.

Radní Eva 
Špačková 
přišla nový 
spolek 
podpořit.

Jubilant 
– pan Josef 
Kocábek.
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PRAHA 1  SPOLKY

Spolek 
Sdružení 

Nového 
Města 

pražského 
se čerstvě 

zasázenými 
květinami.

Poděkování
Dovolte, abych jménem učitelů a pracovní-

ků ve školství Prahy 1 poděkovala panu Ságlo-
vi a jeho agentuře za pozvání asi 180 peda-
gogů na předpremiéru koncertu Dagmar 
Peckové s názvem „Wanted“ a také možnosti 

Dolní část Václavského 
náměstí rozkvetla
Spolek Sdružení Nového Města pražského 

se stejně jako i v loňském roce pustil do 
sázení letní výsadby. Za „vlastní“ si vzali 

záhon na úrovni obchodního domu Van Graaf 
v dolní části Václavského náměstí a zkrášlují 
jej dvakrát ročně.  Letní výsadba vydrží až do 
podzimu, kdy ji nahrazuje podzimní výsadba. 
„Osázení provádějí členové našeho spolku 
zcela dobrovolně. Záhon vždy předtím doko-
nale zryjeme, přidáváme humus s hnojivem 
a poté osázíme. Všechny práce probíhají pod 
vedením zkušené zahradnice, která nám 
květiny dodává,“ říká projektová manažerka 
spolku Monika Vlková.

Podzimní výsadba je plánována na polovi-
nu října a volit se budou okrasné druhy zelí 
a chryzantémy, jejichž sadba vydrží dle počasí 

zúčastnit se ve stejném počtu koncertu kape-
ly Spirituál kvintet u příležitosti 80. narozenin 
Jiřího Tichoty. Obě akce se setkaly s nadše-
ným ohlasem pedagogických pracovníků. 
Spolu s tradičním každoročním divadelním 
představením je to cesta ke zvyšování kultur-
ního povědomí pedagogů a ocenění jejich 
náročného poslání.

až do přelomu ledna a února. „Tímto všechny 
srdečně zveme nejen na podzimní výsadbu, 
ale i na sklizeň vysázených batátů,“ doplňuje 
radní Eva Špačková (ODS), která celý projekt 
podporuje.

Sázení se letos zúčastnila i paní radní Eva Špačková.
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V naší rubrice „Co je nového“ jsem se rozhodl 
čtenáře informovat o vývoji a pokračování 
nejvíce diskutovaných témat, kterým jsem 

se věnoval v předchozích číslech a která vás zají-
mala. V každém čísle tak budu pravidelně přiná-
šet novinky o aktuálním vývoji situace.

Richard Bureš 
místostarosta Prahy 1 

pro dopravu a informatiku

DOPRAVA  PRAHA 1

Co je nového

Řešení dopravy v oblasti 
Malé Strany z pohledu Prahy 1

Tématu Malostranského náměstí jsme si 
již věnovali v několika předešlých číslech Ma-
gazínu Prahy 1. Rádi bychom se mu věnovali 
i v tomto čísle, protože jsme byli v nedáv-
né době seznámeni s několika variantami 
řešení dopravy v oblasti Malostranského 
náměstí a zjistili jsme, že tyto varianty opět 
ignorují požadavky Prahy 1. A jaké že jsou 
naše požadavky? Stále zastáváme názor, že 
by mělo dojít k celkovému zklidnění horní 
části náměstí a doprava by měla být přesu-
nuta pouze do dolní části. V horní části by 
pak mohla vzniknout obytná zóna s širšími 
chodníky a zároveň by zde vznikl lepší pro-

stor pro pořádání nejrůznějších kulturních 
akcí. „Žádáme o provedení mikrosimulace , 
které by prověřilo, zda je možné vézt do-
pravu pouze spodní částí náměstí. S naším 
postupem se ztotožnil i Dopravní podnik, 
který spolu s námi říká, že řešení navrhujeme 
na několik desítek let dopředu a stojí tedy za 
to důkladně ověřit všechny varianty, i kdy-
by to znamenalo další tři měsíce času,“ říká 
místostarosta Prahy 1 pro dopravu Richard 
Bureš (ODS) a dodává „Děláme to pro naše 
občany a Prahu 1. Není to pro nás pouze 
volební téma, jak se k tomu staví někteří 
na Magistrátu hlavního města Prahy.“

Varianta řešení 
Malostranského 
náměstí.
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PODOBA ZÓN
V současné době se na území Prahy 1 nachá-

zejí tři parkovací zóny: modrá, oranžová a ze-
lená. V rámci změn dojde od října ke změnám 
v podobě zón, a to tak, že modrá zóna zůstane 
zachována a bude fungovat ve stejném reži-
mu, zatímco oranžová a zelená zóna se spojí 
do jedné zóny –  zóny smíšené, nebo-li fialové.

Fialové zóny budou nově určeny nejen pro 
návštěvníky, ale budou zde moci parkovat i re-
zidenti. V souvislosti s touto změnou naroste 
počet parkovacích míst pro rezidenty o 1 775 
míst. Parkování na fialových zónách si budou 
moci návštěvníci zaplatit pomocí parkovací-
ho automatu nebo pomocí nově spuštěné 
mobilní aplikace. Parkovací režim zde bude od 
pondělí do neděle v čase 8:00 – 24:00.

„Oproti Městským částem Praha 5, 6 a 8, kde 
si návštěvníci mohou zaplatit parkování v mod-
ré zóně až na tři hodiny, jsme dodrželi slovo 
a v zájmu ochrany vás – obyvatel Prahy 1, jsme 
tuto možnost omezili na jednu hodinu bez 
možnosti prodloužení,“ vysvětluje místostaros-
ta Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

PARKOVACÍ LÍSTKY
 Od 1. října dochází k ukončení parkovacích 

lístků, které bylo možno kupovat ve dvou va-
riantách – dvou a deseti hodinových. Od října 
bude mít návštěvník možnost pouze jednu, 
a to jednohodinový lístek v hodnotě 80 Kč. 
Zaplatit si za něj může pouze pomocí mobil-
ní aplikace či parkovacího automatu. Lístky, 
zakoupené pro parkování v Praze 1 a 2, budou 
moci řidiči po spuštění nových zón využít 
v Praze 3 a 7. 

„Jak jsem informoval a slíbil, vznesla Praha 1 
v souvislosti se zavedením nových zón pla-
ceného stání několik speciálních požadavků. 
Oproti jiným městským částem, kde modré 
zóny platí jen v čase 8:00 – 20:00, na našem 
území zůstane ve stejném režimu jako nyní, 

Co čeká Prahu 1 
v parkování od 1. října 2017?
V Praze 1 začnou od října 2017 platit nové zóny placeného 
stání. Připojí se tak k Městským částem Praha 5, 6 a 8, kde 
jsou nové zóny v provozu již od podzimu loňského roku. Jaké 
změny nastanou a co čeká naše obyvatele a návštěvníky 
centra města?

tedy v čase 8:00 – 6:00,“ říká místostarosta Bu-
reš a dodává „Stejně také kontrola zóny, která 
bude probíhat ve větším počtu speciálních 
vozů a v časovém rozmezí 8:00 – 3:00.“

Platné parkovací karty rezidentů budou 
přecházet automaticky v parkovací oprávnění, 
které bude podléhat virtuální kontrole, tedy 
kontrole registračních značek. 

„Od začátku října bude kontrola probíhat 
pomocí speciálních vozů. Vzhledem k tomu, že 
nám Městská policie oznámila, že v nové zóně 
placeného stání přestane provádět kontrolu, 
bude v rámci městské části zřízena vlastní 
kontrolní skupina, která bude pomocí mobil-
ních zařízení provádět kontrolu neoprávněně 
zaparkovaných vozidel. Skupina bude zpočát-
ku malá, ale udělám vše pro to, aby od roku 
2018 došlo k jejímu posílení,“ uzavírá místosta-
rosta Prahy 1 Richard Bureš, který výjimky ve 
prospěch občanů Prahy 1 prosadil. 

K dané problematice se vztahuje také 
jedna důležitá informace a to, že Praha 1 
bude od 1. ledna 2018 řešit veškeré přestupky 
týkající se parkování na jejím území. Do konce 
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Ve věci tramvajového propojení Vinohrad 
a Nového Města jsme se posunuli zase o kou-
sek dál. Nyní Vám můžeme představit aktuální 
mapu, v níž je již ověřené technické zakreslení 
trati, které vyvrací dřívější dohady o nemož-
nosti realizace či nutnosti kácení mnoha stro-
mů. „Vše je nyní technicky ověřeno, potřebné 
poloměry zatáček vyhovují, délka zastávek od-
povídá a zásah do zeleně je přitom minimální,“ 
potvrzuje místostarosta Richard Bureš (ODS).

V současné době je potřeba dopracovat ve-

dení tramvajové tratě v ulici Wilsonova, tedy 
skrze magistrálu a dohoda o realizaci se snad 
poté posune k finálnímu rozhodnutí. „Pevně 
věřím, že logický a prospěšný návrh bude 
akceptován a obstojí i v plánech Institutu 
pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy 
a zelené náměstkyně Kolínské, kteří plánovali 
budoucnost severojižní magistrály v Kodani. 
Příklady ze zahraničí jsou jistě inspirativní, ale 
podle mě se o Praze má rozhodovat zase jen 
v Praze,“ uzavírá místostarosta Bureš.

Jak řešit 
tramvajové 
propojení 
Vinohrad 
a Nového Města?

roku tak vznikne v rámci úřadu nové moderní 
pracoviště dopravně správních agend.

PODOBA ZÓN V PRAZE 1 
OD 1. ŘÍJNA 2017

MODRÁ ZÓNA
Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní 

parkování. Bez omezení mohou na modré 
zóně parkovat pouze lidé s platným parkova-
cím oprávněním. To může provozovatel/uživa-
tel vozidla získat na základě trvalého pobytu 
v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané 
oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané 
oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré 
zóně parkovat maximálně 1 hodinu, a to jen po 
platbě přes virtuální parkovací hodiny (webová 
aplikace).

FIALOVÁ ZÓNA
Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené par-

kování. Bez omezení mohou na fialové zóně 
parkovat pouze lidé s platným parkovacím 
oprávněním. To může provozovatel/uživatel 
vozidla získat na základě trvalého pobytu 
v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané 
oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané 
oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové 
zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen 
po platbě v parkovacím automatu nebo přes 
virtuální parkovací hodiny (webová aplikace).

Aktuální 
mapa tram-
vajového 
propojení 
Vinohrad 
a Nového 
Města.

P1-NNNN P1-NNNN

RÉSERVÉ
PO - NE

08 – 24 h
NEBO S PLATNÝM 

PARKOVACÍM 
OPRÁVNĚNÍM

PO - NE
08 – 06 h

S PLATNÝM 
PARKOVACÍM 
OPRÁVNĚNÍM

OBLAST 1 OBLAST 1
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Praha 1 chce jít vzorem, a tak krok po kroku navrací centru 
Prahy čisté zdi bez graffiti a nejrůznějších tagů.

Projekt antigraffiti byl spuštěn v loňském 
roce a naplno pokračuje i v roce 2017. 
Letos se již podařilo místostarostovi 

Prahy 1 Richardu Burešovi (ODS) a jeho týmu 
vyčistit zdi domu v ulici Bolzanova a U Bul-
hara. „Kromě dalších míst, která chceme 
i do budoucna zbavovat graffiti, se snažíme 
udržovat i stávající již vyčištěná místa, která 
se ale znovu stávají terčem vandalů. Jedním 
z takových míst je již několikrát vyčištěna zeď 
na Kampě u restaurace Hergetova cihelna či 
zeď u multifunkčního hřiště Masná. Doufá-
me, že se od nás bude inspirovat stále více 
majitelů domů v Praze 1 a pomohou nám tak 
v našem boji,“ říká místostarosta Bureš.

Praha 1 již v průběhu léta získá do svého 
týmu posilu v boji proti graffiti v podobě 
elektrického vozidla, které bude pomáhat při 
rychlém překrývání nově vzniklých graffiti. 
Překrývání bude realizováno pomocí spe-
ciálně připravených barev (různé odstíny 

podle barev fasád), které mají vysoké krytí, 
ale přesto nenaruší původní fasádu domu. 
„V první fázi se takovéto překrývání může 
zdát neestetické, protože nanesená barva 
bude mít lehce jiný odstín než barva podkla-
dová. Naším cílem ale je dát sprejerům jasný 
signál, že zde jejich podpis dlouho nevydrží,“ 
dodává místostarosta Bureš. Praha 1 bude 
toto speciální vozítko, které je běžně použí-
váno ve světě testovat zdarma po dobu šesti 
měsíců, kdy se ukáže, zda je vhodné i pro 
potřeby Prahy 1. „Předpokládáme, že v prv-
ních měsících bude náš elektrický pomocník 
zastavovat téměř na každém rohu, ale věřím, 
že postupem času se situace výrazně zlepší,“ 
uzavírá místostarosta první městské části, 
která v problematice graffiti aplikuje tzv. „Te-
orii rozbitého okna“, což znamená, že nejdů-
ležitější je zakrýt graffiti do 48 hodin od jeho 
vzniku. Pokud se tak nestane, začnou okolí 
zaplavovat další graffiti. 

Zdi domu 
v ulicích 

Bolzanova 
a U Bulhara 
před vyčiš-

těním.

Zdi domu 
v ulicích 

Bolzanova 
a U Bulhara 

po vyčištění
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Pravda o omezení provozu 
kol na území Prahy 1

Poté, co Rada Městské části Praha 1 schvá-
lila usnesení a uložila Odboru dopravy 
připravit návrh časové regulace pohybu 

kol a koloběžek na nejkritičtějších místech 
pěších zón, se začala v médiích a mezi lidmi 
šířit řada nepravdivých informací. Ty bychom 
nyní rádi uvedli na pravou míru. 

V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že Praha 1 
nenařídila zákaz provozu kol a neuvažuje ani 
o plošném omezení. Celá situace vznikla po-
žadavkem policie, která eviduje neúnosnou 
situaci na některých pěších zónách v centru 
města, kterou způsobují nejen provozovate-
le elektrokol a koloběžek, ale ve velké míře 
i neukáznění cyklisté. „Jenom od začátku roku 
bylo v Praze 1 – a to pouze v nemocnici Na 
Františku – ošetřeno kolem 50 lidí poté, co 
došlo ke srážce s cyklistou,“ říká Ivan Solil, rad-
ní pro bezpečnost a dodává „Podle městské 
policie připadá nemalá část nebezpečné jízdy 
i na vrub cyklistů. Nejagresivněji jezdí mezi 
chodci údajně tzv. kurýři, kteří ale nejsou je-
dinými agresivními jezdci na pěších zónách.“ 
Jen v roce 2016 navštívilo centrum Prahy osm 
miliónů turistů, a většina z nich prošla i úzký-
mi pěšími zónami, kde dochází ke srážkám 
s cyklisty.

Ačkoliv policie žádala o stanovení úplné-
ho zákazu jízdy kol na všech pěších zónách 
a Komisi pro bezpečnost dokonce uložila tento 
úkol zajistit, rada městské části se rozhodla 
postupovat jinak. Uložila tedy Odboru dopra-
vy, aby posoudil svým odborným pohledem 
vzniklou situaci a navrhl případné omezení 

na nejkritičtějších místech pěších zón, a to 
maximálně v rozsahu plného provozu, tedy 
od 10:00 do 18:00. „Toto časové rozmezí bylo 
zvoleno tak, aby ti, kteří využívají kolo pro své 
cesty do práce, nebyli omezeni. Rada vycháze-
la i z toho, že obdobná úprava je běžná v mno-
ha jiných městech, například Bonn, Mnichov 
a více měst ve Velké Británii. Například v Ně-
mecku jsou pěší zóny na řadě míst takto pro 
kola regulovány od 9:00 do 21:00,“ vysvětluje 
místostarosta pro dopravu Richard Bureš.  

V praxi by takovéto opatření mohlo zname-
nat, že například na Můstku, kde je koncen-
trace lidí enormní, by cyklisté mohli trasou 
projíždět do 10 hodiny a poté by měly dvě 
možnosti:

1. Kolo v trase Můstek vést cca 300 metrů 
a dále pak pokračovat v jízdě; 

2. Využít trasy Na Příkopě, Havířská, Rytířská, 
Národní a inkriminovaný úsek objet.

Rada samozřejmě uložila Odboru dopravy 
ke každému navrženému opatření připravit 
i možnosti objízdných tras pro specifika dané-
ho místa.

„Je třeba konstatovat, že Praha 1 byla 
v otázce provozu kol na pěších zónách velmi 
benevolentní a jejich provoz byl před 8 lety 
umožněn i tam, kde to obecně platná pravidla 
nyní vylučují. Městská část ale v každém plá-
nu výrazné revitalizace s cyklisty samozřejmě 
počítá,“ uzavírá místostarosta Bureš.

DOPRAVA  PRAHA 1
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Praha 1 bojuje proti 
nelegální reklamě v ulicích 
Černá reklama je nešvar, 
kterého se každé město 
těžko zbavuje. A Praha plná 
turistů, na které velká část 
takové reklamy cílí, se jí 
zbavuje ještě hůře. Radnice 
Prahy 1 už řadu let proti 
černé reklamě bojuje a slaví 
úspěchy. 

Polepených ploch ubývá a zadavatelů čer-
né reklamy rovněž. I letos v tomto boji 
pokračujeme. Na řadě míst aplikujeme 

antiplakátovací nátěry a na letní sezónu jsme 
najali firmu, která v centru města likviduje 
veškeré nelegálně vylepené letáky a nálepky, 

V posledních letech díky každoroční akti-
vitě radnice výskyt černé reklamy v centru 
města výrazně poklesl, nelegálně vylepené 
letáky a plakáty ale stále ještě různé plochy 
hyzdí, byť v mnohem menší míře než před 
pěti lety. „Když jsme v roce 2012 s bojem 
proti černé reklamě začínali, evidovali jsme 
v Praze 1 šest hlavních zadavatelů černé re-
klamy. Už za rok byli jen dva,“ popisuje situaci 
1. zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, 
zodpovědný za oblast čistoty a životního 
prostředí. 

 Ulicemi Prahy 1 prochází od zahájení letní 
turistické sezóny systematicky až tříčlenný 
tým, který je hlídá a čistí. Letáky, nálepky 
a plakáty na lampách, lavičkách nebo do-
pravních značkách či stromech do velikosti 
0,6m2 odstraňuje okamžitě, výskyt větších re-
klamních nosičů nahlašuje Odboru dopravy 
ÚMČ Praha 1, který zajistí jejich odstranění. 
Firma zároveň jako každým rokem monito-
ruje subjekty a osoby, které reklamu načerno 
do ulic Prahy 1 umísťují. 

Díky několikaletému monitoringu radnice 
zjistila, že se letáky i plakáty objevují v jed-
notlivých vlnách. Ty zohledňují aktuální roční 
dobu, dny v týdnu v souvislosti s turistickými 
turnusy a dokonce i předpověď počasí. Mno-
hem vyšší počet se jich samozřejmě objevuje 
v letní turistické sezóně. „Letáky jsou zaměře-

né na zahraniční turisty, plakáty cílí většinou 
na obyvatele Prahy. Zajímavé je, že letáky 
jsou umísťovány dokonce podle předpo-
kládaného pohybu cílových skupin. Černá 
reklama nabízející erotické služby se nejčas-
těji objevuje v blízkosti fast food restaurací 
s dlouhou otevírací dobou, letáky propagující 
koncerty vážné hudby se vyskytují po celé 
délce i v okolí Královské cesty z Pražského 
hradu až na Staroměstské náměstí,“ doplňuje 
Daniel Hodek. 

Významným prostředkem boje proti černé 
reklamě jsou v Praze 1 i antiplakátovací 
nátěry. Ty stojí jen o něco málo víc než běžný 
nátěr a vydrží až 4 roky. Jejich opatřením tak 
vlastně dochází k šetření finančních prostřed-
ků za čištění. V Praze 1 jsou tyto nátěry apli-
kovány například na sloupech tramvajového 
vedení a veřejného osvětlení.

Sloup veřejného osvětlení bez antiplakátovacího nátě-
ru a s neodstraněnou černou reklamou.

Sloup veřejného osvětlení s antiplakátovacím nátěrem.
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Chceme čisté město. 
Praha 1 se podílela na edukativní kampani 
k začátku platnosti protikuřáckého zákona

Radnice MČ Praha 1 připravila spolu s Ma-
gistrátem hlavního města Prahy kampaň 
Chceme čisté město, která varovala před dů-
sledky odhazování cigaretových nedopalků 
na životní prostředí a žádala kuřáky, aby filtry 
neházeli na zem. Její součástí byla i distribuce 
tzv. kapesních popelníků s logem městské 
části a MHMP.

Od 31. 5. platí restrikce spojené se začát-
kem platnosti tzv. protikuřáckého zákona. Ku-
řákům mnohdy nezbývá nic jiného než kouřit 
venku před restauracemi, bary a hospodami 
a jako popelník jim bohužel často slouží ulice.  
V naší městské části je koncentrováno největ-
ší množství různých klub, barů apod., a proto 
jsme tu ještě před začátkem platnosti zákona 
odstartovali edukativní kampaň, která infor-
muje o škodlivosti nedopalků. Stejnou situaci 
řešili po zavedení zákazu kouření v uzavře-
ných prostorách např. v Paříži a Londýně, 
kde začali udělovat za odhození nedopalků 
vysoké pokuty a pro občany připravili podob-
nou kampaň.

„Zákon není důležitý jen z hlediska svých 
restrikcí a bezpečnosti. Chceme se stejně tak 
zaměřit i na další aspekt, který z něj vyplývá, 
a to je ochrana životního prostředí. Cigaretové 
filtry jsou totiž jednou z nejmasivnějších částí 
světového odpadu a většina z nás si asi ani 
neuvědomuje, jak nebezpečné mohou být. Na-
víc nám pak zbytečně hyzdí ulice naší krásné 
metropole,“ popisuje 1. zástupce starosty naší 
městské části Daniel Hodek, v jehož kompe-
tenci je i životní prostředí. 

Kampaň se zaměřila především na edukaci. 
Na několika místech v Praze 1 působily 30. 5.
čtyři týmy, které nabízely letáky s několika 
stručnými fakty: 

1. Cigaretové nedopalky tvoří téměř 
třetinu světového odpadu a v přírodě se 
rozkládají až patnáct let.

2. Jedním ze zásadních nebezpečí spo-
jených s nedopalky na ulicích je jejich 
možná konzumace malými dětmi nebo 
zvířaty. 

3. Nedopalky obsahují několik tisíc chemic-
kých látek, např. jedovatý arsen, rakovi-
notvorný dehet, radioaktivní polonium 
atd. 

Kampaň také upozornila na výši pokut za 
odhození nedopalku nebo nedodržení zákazu 
kouření, což může být v obou případech až 
pět tisíc korun. Dle nového zákona se nesmí 
kouřit ani na nekrytých zastávkách a nástupi-
štích MHD, což letáky rovněž detailně vysvět-
lily.

Součástí kampaně byly i tzv. kapesní 
popelníky, které týmy rozdávaly bezplatně 

zájemcům. V obalu na 
cigaretovou krabičku je 
zabudován popelník, do 
kterého lze filtr dočasně 
uložit v případě, že v blíz-
kosti není žádný popelník 
nebo odpadkový koš.

 „Na MČ Praha 1 dopad-
nou negativní následky 
tzv. protikuřáckého zákona 
zřejmě nejsilněji. Spolu 
s Magistrátem hl. m. Prahy 

jsme proto připravili i plakáty do provozoven, 
ve kterých stručně žádáme kuřáky o dodržo-
vání klidu a čistoty na ulicích. Zároveň jsme 
všem občanům Prahy 1 poslali malé letáky, ve 
kterých jsme je informovali o připravovaných 
opatřeních,“ doplňuje Daniel Hodek.

Kampaň Chceme čisté město byla zamě-
řena jak na české návštěvníky a obyvatele 
centra metropole, tak i na zahraniční turisty. 
Materiály byly proto připraveny dvojjazyčně, 
česky a anglicky.

1. zástupce starosty Daniel Hodek se účastní kampaně 
Chceme čisté město na Staroměstském náměstí.
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Praha se oděla 
do letního hávu
Léto je v plném proudu, Praha září všemi barvami a my 
se ji snažíme pro vás dělat ještě krásnější. Sázíme květiny 
a stromy, upravujeme parky a malebná zákoutí. V květnu 
jsme také rozdělili granty na ozelenění dvorů, vnitrobloků 
a květinovou výzdobu domů. Koneckonců květen by přece 
měl být plný květů!

Celkem bylo 
schváleno 
31 žádos-

tí o poskytnutí 
příspěvků na péči 
o zeleň a ochranu 
zvířat, a to jak pro 
soukromé osoby, 
tak pro různé 
SVJ nebo třeba 
školy. Své budovy nebo dvorky tak například 
zkrášlí ZŠ nám. Curieových, Gymnázium Jana 
Palacha nebo VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka. Z gran-
tu mohou být nakoupeny okrasné rostliny, 
truhlíky, držáky nebo sudy na květiny. Naše 
fasády v Praze 1 tak budou ještě o něco 
krásnější. 

Důležité jsou 
pro nás i podněty 
z řad vás, občanů 
Prahy 1. Obyva-
telé ulic Bílkova 
a Kozí mě upozor-
nili na špatný stav 
zeleně na konci 
Bílkovy ulice. Po-
dařilo se mi téměř 

ihned zařídit opravu záhonu a novou výsad-
bu.  Bílkovu zkrášlí bergénie, plectranthus 
a pelargonie, které už za pár týdnů krásně 
pokvetou. 

Staráme se 
samozřejmě 
také o stávající 
zeleň. Akát na 
náměstí mezi 
ulicemi Vězeň-
ská, V Kolkovně, 
Dušní a Široká se 

nám trochu moc rozrůstal, a tak byla nutná 
úprava dlažby. Každý strom v Praze 1 je pro 
nás důležitý, proto byla tato investice naší 
prioritou. 

Červen je ve 
znamení sázení 
letniček. Nově 
jsme osadili 
záhony na řadě 
náměstí. Václav-
ské náměstí tak 
zdobí několik dru-
hů aksamitníku, 
cypřišek, vousa-
tec nebo šalvěj, 
Jungmannovo 
náměstí kopretina a dosna indická, Křižov-
nické náměstí a Slovanský ostrov begónie 
a Staroměstské náměstí kopretiny, nestařec, 
šalvěj, chyzantémy a krásenka. Praha je pros-
tě krásná.  

A sázíme nejen okrasné květiny, ale i bylin-
ky a koření. Například ve Františkánské zahra-
dě už nám krásně kvete máta a omamně voní 
oregano. Přijďte se mezi ty vůně a nádherné 
barvy léta na chvíli posadit a přímo v centru 
miliónové metropole zapomenout na shon 
a stres kolem.                  Daniel Hodek
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Nemocnice Na Františku 
má díky MČ Praha 1 nové 
špičkové zařízení

Radiologové v Nemocnici Na Františku mohou nyní vyšetřit 
mnohem více pacientů. Navíc je vystaví výrazně nižší úrovni 
radiačního záření. Městská část Praha 1, která je zřizovatelem 
nemocnice, totiž zakoupila nejmodernější skiaskopicko-
skiagrafický komplet v celkové ceně 13 miliónů korun.

„Radiodiagnostické oddělení je velmi 
vytížené, a tak určitě nové vybavení naplno 
ve prospěch pacientů využije. Mám velkou 
radost, že jsme se dopracovali k tomuto 
okamžiku, protože to rozhodně nebylo jed-
noduché,“ uvedl 1. zástupce starosty Prahy 1 
Daniel Hodek, v jehož kompetenci je i Ne-
mocnice Na Františku. 

Skiaskopicko-skiagrafický komplet s pří-
mou digitalizací je špičkový rentgenologický 
přístroj, který umožňuje běžné snímkování 
(skiagrafii) i zobrazení orgánů v reálném 
čase (skiaskopii). Vyšetření za pomoci tohoto 
nového RTG systému je navíc k pacientům 
mnohem ohleduplnější. 

 „Zařízení buď dělá klasické rentgenové 
snímky, které pořídí radiologický asistent 
a lékař je v jiné místnosti popíše nebo umí 
vyšetřovat skiaskopické vyšetření, to zname-

ná, že lékař je v reálném čase u vyšetřova-
ného pacienta," popisuje Lucie Zabadalová, 
primářka Radiodiagnostického oddělení 
Nemocnice Na Františku. 

 „Nemocnice Na Františku už nové vybavení 
radiodiagnostického oddělení nutně potře-
bovala. Starý přístroj několik let přesluhoval. 
Jsme rádi, že jsme jako městská část mohli 
pacientům tento komfort zajistit,“ doplňuje 
Daniel Hodek. 

Skiaskopicko-skiagrafický komplet s přímou 
digitalizací přijde Městskou část Praha 1 na 13 
milionů korun včetně DPH a bude financo-
ván prostřednictvím operativního leasingu. 
Nemocnice Na Františku poskytuje nepře-
tržitě lékařskou péči už od 14. století, a toto 
špičkové zařízení ji opět posunulo o další 
příčku na žebříčku nejmodernějších nemoc-
nic v Praze.

Na zahájení 
provozu nového 
přístroje se 
přišel podívat 
i 1. zástupce 
starosty Daniel 
Hodek, v jehož 
kompetenci je 
Nemocnice Na 
Františku
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Praha 1 řeší dopady 
protikuřáckého zákona
31. května, symbolicky na 
Světový den bez tabáku, 
začal platit zákon o ochraně 
zdraví před škodlivými 
účinky návykových 
látek. Zákon je přísný 
a nekompromisní. Ve 
všech vnitřních prostorech 
restaurací, barů a hospod 
platí absolutní zákaz 
kouření a kuřákům hrozí 
pokuta 5000 Kč. Kouřit se 
nesmí ani na nástupištích 
včetně nekrytých zastávek 
hromadné dopravy, v kinech 
a v divadlech. 

Výjimek není moc, přesto ale jsou. V kavár-
nách, barech i restauracích jsou povoleny 
elektronické cigarety, výjimku budou 

mít i vodní dýmky Kuřáci si mohou zapálit na 
předzahrádkách a především venku před hos-
podou. A tady je pro naši městskou část onen 
pověstný zakopaný pes. 

„Podle zkušeností ze zahraničí se totiž kuřáci 
přesunou před restaurace, bary nebo hospo-
dy a alkohol si mnohdy vynesou ven s sebou. 
V Praze 1 dlouhodobě bojujeme s hlukovou zá-
těží a skupiny kuřáků konzumujících alkohol na 
ulicích před bary by ji mohly ještě zvýšit. Navíc 
by se tato situace mohla snadno stát potenciál-
ním zdrojem konfliktů. Na území celé městské 
části Praha 1 je v noci ve službě přitom jen 
třicet strážníků a my stále marně apelujeme na 
magistrát s žádostí o navýšení jejich počtu“ po-
pisuje situaci JUDr. Ivan Solil, radní MČ Praha 1 
pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality. 

Právě městská část Praha 1 má přitom 
enormně vysoký počet různých restaurací, 
barů a hospod, a dopady tzv. protikuřáckého 

Radní pro 
bezpečnost 

a prevenci 
kriminality JUDr. 

Ivan Solil se 
osobně nočními 
ulicemi Prahy 1 

několikrát s tzv. 
antikonfliktními 

týmy prošel.
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zákona proto na svých ulicích ucítí respektive 
zřejmě hlavně uslyší nejvíce. Radnice Prahy 1 
a její Komise pro bezpečnost se tedy hned od 
počátku platnosti zákona snaží použít k ochra-
ně klidu svých občanů a k prevenci různých 
konfliktních situací alespoň ty omezené pro-
středky a možnosti, které má. Radní Ivan Solil 
je shrnuje do tří bodů:

1. Do vytipovaných ulic s nejfrekventova-
nějšími bary, restauracemi a hospodami 
vysíláme v nočních hodinách vždy od 
čtvrtka do soboty čtyři tříčlenné anti-
konfliktní týmy, které v případě nutnosti 
slušnou, ale důraznou formou upozor-
ňují návštěvníky centra Prahy na rušení 
nočního klidu a porušování vyhlášek 
či zákonů. Zároveň se snaží předejít 
vzniku konfliktních situací. Týmy se budu 
pohybovat především v oblasti ulic 
Dlouhá, V Kolkovně, Dušní, Kozí, Masná, 
Jakubská a Malá Štupartská, kde je dlou-
hodobě situace s rušením nočního klidu 
nejhorší. V každém týmu musí být někdo 
z členů vybaven i jazykovými znalostmi 
natolik, aby byl tým schopen komuni-
kovat česky, anglicky, německy a rusky. 
V týmech působí pouze muži s vhodnou 
fyzickou a psychickou kondicí, nesmí ale 
v žádném případě použít násilí. Pokud se 
členové týmu dostanou do situace, kde 
bude hrozit napadení či jiná trestná čin-
nost vedená proti nim nebo jiným oso-
bám popř. majetku, je jejich povinností 
přivolat městskou nebo státní policii. 

2. Spolupracujeme s provozovateli popu-
lárních restaurací, klubů, barů a hospod. 
Řada z nich nám potvrdila svou snahu 
vyřešit situaci jiným způsobem než 
odesláním kuřáků na ulici před svou pro-
vozovnu. Například provozovatel klubu 
Roxy nám popsal, že pro kuřáky připravil 
krytý prostor ve vnitrobloku, který ale 
není součástí klubu, a je tedy legálním 
útočištěm kuřáků. O stejně vstřícný 
postup se snaží i další provozovatelé 
restaurací a barů v naší městské části. 

3. V dlouhodobějším horizontu připravuje-
me webový Portál prevence kriminality, 
který bude občanům Prahy 1 mnohem 
rychleji a efektivněji zajišťovat řešení 
nepříjemných situací souvisejících s bez-
pečím, hlukem a čistotou v naší městské 
části. 

Radní Ivan Solil se s antikonfliktními týmy 
nočními ulicemi Prahy 1 sám několikrát prošel 
a jejich práci chválí: „Ti muži jsou skuteční 
profesionálové. Každý týden se jim – vždy 

slušnou formou 
– daří uklidnit 
desítky hlučnějších 
návštěvníků našich 
ulic. Mnohým 
přitom nakonec 
stačí jen to, že je 
slušně, ale důrazně 
upozorní na dvoj-
jazyčné cedule, 
které informují 

o platnosti obecně závazné vyhlášky o zákazu 
používání alkoholu na veřejnosti a o čistotě.“  

Antikonfliktní týmy jsou ale především pre-
ventivním prostředkem. Radnice Prahy 1 proto 
žádá své občany i návštěvníky, aby při jakékoliv 
potenciálně nebezpečné situaci volali Policii 
ČR (158, 112) či městskou policii (156). 

„Doufáme, že magistrát naše prosby nako-
nec vyslyší a počty strážníků nám přece jen na-
výší. Budeme pro to dělat maximum,“ uzavírá 
Ivan Solil.

• Úplný zákaz kouření klasických cigaret v restauracích, barech, 
vinárnách, kavárnách, čajovnách a dalších podobných zaříze-
ních. Restrikce se nevztahuje na elektronické cigarety;

• zákaz zřizovat prostory pro kuřáky v kinech, divadlech, v kon-
certních a výstavních síních a ve sportovních halách;

• zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek a na nástupiš-
tích hromadné dopravy;

• zákaz kouření v zoologických zahradách s výjimkou elektronic-
kých cigaret. Povoleny jsou pouze vnější kuřácké koutky;

• zákaz inhalování z elektronických cigaret například v nemoc-
nicích, ve školách, v nákupních centrech kromě vymezených 
míst, v prostředcích veřejné dopravy, v zábavních zařízeních, ve 
sportovních halách a na dětských hřištích;

• zákaz prodeje tabákových výrobků v prodejních automatech, 
pokud nelze vyloučit prodej lidem mladším 18 let; prodejce 
bude muset zajistit ověření věku kupujícího;

• možnost prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret 
a alkoholu prostřednictvím internetu pouze v případě, že je 
vyloučen jejich prodej lidem mladším 18 let;

• zákaz výroby, dovozu a prodeje potravinářských výrobků 
a hraček, které napodobují vzhled tabákových výrobků nebo 
napodobují tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů;

• zákaz prodeje alkoholu v prodejních automatech;
• zákaz prodeje alkoholu na akcích určených převážně pro děti, 

při sportovních akcích bude povolen prodej výčepního piva 
a vína;

• zákaz prodeje alkoholu v dopravních prostředcích kromě 
dálkových a zájezdových spojů a při takzvaných nostalgických 
nebo historických jízdách a při jízdách na objednávku;

• zákaz prodeje alkoholu osobě zjevně ovlivněné alkoholem 
nebo jinou návykovou látkou;

• možnost prodávat lihoviny v rámci příležitostného prodeje (na 
ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, 
veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní a taneční akci) 
jen při předchozím ohlášení správci spotřební daně.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek stručně:
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Seniorské výlety 2017
Oblíbené výlety pro seniory pokračují

  ČERVENCOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2017
Středa, 12. července 2017, 8:00
 Rychnov nad Kněžnou – zámek a Neratov – 
poutní místo + Niemojów (Polsko)
Na tento červencový výlet se přihlašuje od úterý 
6. června 2017.

Středa 19. července 2017, 8:00 
 Jaroměřice nad Rokytnou – zámek a Nová 
Cerekev – synagoga
Na tento červencový výlet se přihlašuje od středy 
28. června 2017

  SRPNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2017
Úterý, 15. srpna 2017, 8:00 
 Frýdlant – zámek a Hejnice – poutní místo
Na tento srpnový výlet se přihlašuje od středy 
12. července 2017.

Úterý, 22. srpna 2017, 8:00  
 Houska – hrad a Bělá pod Bezdězem – město
Na tento srpnový výlet se přihlašuje od středy 
19. července  2017.

 ZÁŘIJOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2017
Čtvrtek, 14. září 2017, 8:30
 Vrchotovy Janovice – zámek a Svatá Hora – 
poutní místo
Na tento zářijový výlet se přihlašuje od úterý 
15. srpna 2017.

Úterý, 19. září 2017, 8:00 
 Kynžvart – zámek a Mariánské Lázně – město
Na tento zářijový výlet se přihlašuje od úterý 
22. srpna 2017. 

Pondělí – středa, 25. – 27. září 2017, 8:00
 Bratislava – třídenní družební zájezd

Zájezd zahrnuje návštěvu bratislavských 
pamětihodností, ubytování v hotelu Tu-
rist ve dvou nebo třílůžkových pokojích, 2 
snídaně, 2 obědy, 2 večeře, dopravu, služby 
průvodce a je zpoplatněn částkou 1.000 Kč. 

Z důvodu velkého zájmu budou přihlášení zařa-
zeni do slosování a jména vylosovaných zájem-
ců vyvěšena v Infocentru MČ Praha 1, Vodičko-
va 18 od pondělí 11. září. Všem vylosovaným 
budou předány další informace ohledně 
platby a bližšího programu zájezdu. 
Na tento zářijový zájezd se přihlašuje od úterý 
15. srpna 2017.

  ŘÍJNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2017
Čtvrtek, 5. října 2017, 8:00
 Ratibořice – zámek a Dvůr Králové nad La-
bem – město
Na tento říjnový výlet se přihlašuje od čtvrtka 
14. září 2017.

Naši 
senioři 

na výletě 
v Jeseníkách.
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 Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30

PŘIHLAŠOVÁNÍ pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování 
stejným způsobem, popř. telefonicky:  221 097 280  221 097 300.

Grilování na Václavském náměstí? 
Proč ne! Na terase EA Hotelu Juliš je to běžné. 
Rozlehlá terasa, krásné 
počasí, vůně grilovaných 
specialit a výhled do 
Františkánské zahrady, to 
vše a mnohem víc si můžete 
užít v EA Hotelu Juliš na 
Václavském náměstí 22, 
Praha 1.

Na terasu se dostanete hotelovou budovou 
a cestou se zde můžete zastavit i na šachovou 
partii v kavárně Šachový Václavák.

Pokud budete mít štěstí, máte šanci se tam 
potkat s předními šachovými velmistry, kteří 
kavárnu navštěvují.

Nevšední grilování různých druhů mas, ryb, 
mořských plodů, zeleniny a ovoce pro vás 
a vaše hosty připraví na přání.

Vy se jen prostě bavte a užívejte si! 
 
www.hoteljulis.cz
www.sachovyvaclavak.cz 

Čtvrtek, 19. října 2017, 8:00  
 Chudenice – zámek a Domažlice – město
Na tento říjnový výlet se přihlašuje od úterý 19. 
září 2017. 

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro 
občany seniorského věku s trvalým bydlištěm 
v Praze 1 (doprava, návštěva objektů, oběd, 
služby průvodce, koordinátor výletu).

Nový způsob přihlašování. Pro velký zájem 
o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili 
minimálně 3 posledních výletů. V první možný 
den přihlášení na daný výlet bude přihláška 
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimál-
ně dva poslední výlety.  Všem ostatním bude 
přihláška otevřena týden od prvního možného 

data přihlášení na daný výlet. Tímto se chceme 
vyhnout frontám v den přihlašování a vyhra-
zujeme si možnost daného seniora z výletu 
odhlásit, pakliže by nesplňoval výše zmíněné 
podmínky. Děkujeme za pochopení. 

 Den před odjezdem výletu je možné zavolat 
Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolni-
lo místo. V případě  naplnění  
kapacity výletu bude sdělen 
stav. V případě změny bude 
každý zúčastněný řádně a včas 
informován telefonicky. Tímto 
také žádáme uvést vždy tele-
fonní kontakt, nejlépe mobilní 
telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů,

 tel.: 777 161 539
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Přijďte se podívat do Prague 
Fear House opravdovému 
strachu do očí 

Koncept Prague Fear House byl kompletně dokončen 
a otevřen veřejnosti. V centru Prahy, ve Vodičkově ulici č. 32, 
byl v březnu nejprve otevřen hororový bar, který se na pražské 
barové scéně těší velkému úspěchu. V květnu se pak otevřely 
brány do dlouho očekávaného světa adrenalinu, hororové 
prohlídky, která vás dostane na kolena. 

V květnu byla finálně dokončena a ote-
vřena strašidelná expozice domu Pra-
gue Fear House, kde návštěvníci zažijí 

horor na vlastní kůži. V současné chvíli mohou 
okusit patnáctiminutovou prohlídku, která 
má několik variant. Nejedná se o únikovou 
hru, ale o koncept „haunted house“ neboli 
strašidelného domu, kde návštěvníky děsí 
skuteční lidé – herci. Příběh domu je založen 
na pověsti sadistické rodiny, která v minulosti 
obývala jeho sklepení, a otrlí jedinci, kteří 
navštíví tento dům, se s její historií a obyvateli 
setkají tváří v tvář. Před samotnou prohlídkou 
jsou návštěvníci usazeni ke kulatému stolu, 
kde jim je představen příběh domu a kde 
také pomocí tabletu stanoví, čeho se nejvíce 
obávají a z čeho mají opravdu strach. Tomu 
se pak přizpůsobí  následná prohlídka, tak 
aby z návštěvníků vyždímala veškeré emoce. 
Vstup na prohlídku je od 15 let. 

Od června je v nabídce Prague Fear House 

i hard core prohlídka, která je stanovena na 
30 minut a je ještě strašidelnější. Návštěvníci 
se při ní mohou například dostat do přímého 
kontaktu s herci. Tato prohlídka je striktně od 
18 let. 

Součástí Prague Fear House je i podzemní 
hororový bar. Autorem jeho designu je zná-
mý výtvarník Oto Bláha. Čeká tu na vás poho-
dlné sezení, bar s interaktivními světelnými 
prvky, speciálně sestavené menu v podobě 
hororových drinků a pokrmů, profesionální 
obsluha, VIP salonek, klimatizace a celková 
kapacita baru až 100 osob. Prostory vytvářejí 
stylové prostředí nejen pro vychutnání si 
velké škály drinků při posezení s přáteli ve 
večerních hodinách, ale bar je vhodný také 
pro oslavy narozenin, firemní party a další 
společenské akce.

Více informací je na Facebooku Prague Fear 
House nebo na webových stránkách www.
praguefearhouse.com.
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Společenská odpovědnost
firem „zasáhla“ i Prahu 1
Hospodářská komora Praha 1
společně se  společností 
Flagship CSR Consultancy za 
podpory Městské části Praha 1 
a připravila projekt zaměřený 
na rozvoj společenské 
odpovědnosti (CSR) firem 
v Praze 1.

Úzký vztah firmy k místu, kde podniká, 
je jedním z hlavních pilířů společenské 
odpovědnosti. „Zájmem Hospodářské 

komory Praha 1 je poskytnout firmám v centru 
města pomoc při získávání know-how v ob-
lasti CSR s cílem zajistit co nejlepší vztah mezi 
firmami zde působícími, obyvateli Prahy 1 
a jejich samosprávou,“ říká Filip Dvořák, mís-
topředseda Hospodářské komory Praha 1. 

Každá společnost, jakékoli velikosti a obo-
ru, by měla začleňovat prvky společenské 
odpovědnosti do svých aktivit, ať už kvůli 
nutnosti udržet krok s konkurencí, legislativ-
ním požadavkům, či nárokům dnešního světa. 
CSR je navíc koncept vedoucí k jasné obchod-
ní strategii, která je založena na konkrétních 
výhodách a finančních úsporách společnosti. 

Flagship CSR Consultancy, člen Hospo-

dářské komory Praha 1, zpracovala manuál 
společenské odpovědnosti firem. Společnost 
rovněž firmám poskytne bezplatné konzul-
tace týkající se jejich firemního CSR a nastar-
tování projektů zaměřených na rozvoj soužití 
a pospolitosti na Praze 1. 

Manuál je ke stažení na www.hkpraha1.cz 
spolu s podrobnějšími informacemi o projek-
tu a nabízených službách. 

Aktualizace Katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb na území MČ Praha 1

Městská část Praha 1 
připravuje na letošní rok 
aktualizaci Katalogu posky-
tovatelů sociálních služeb. 

Organizace, které na úze-
mí naší městské části  posky-
tují sociální služby dle zák. 
č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., v platném 
znění, žádáme o zaslání 
údajů, uvedených na webo-
vých stránkách MČ Praha 1, 
v sekci Sociální péče a zdra-

votnictví, Aktuality, k rukám 
koordinátora protidrogové 
problematiky a bezdomo-
vectví Mgr. Ladislava Vargy, 
tel. 221 097 580, ladislav.
varga@praha1.cz

Termín zaslání údajů: 
10. září 2017.

Mgr. Ladislav Varga, DiS
koordinátor protidrogové 
problematiky a bezdomovectví 
MČ Praha 1
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Dbejte v létě na pitný režim! 
Domácí ledové čaje jednoduše a pohodlně 
Léto ťuká na dveře a s ním 
i snaha udržet si dobrý 
pitný režim! Zvýšený 
příjem tekutin v době horka 
a vysokých teplot třeba 
v centru města se týká všech, 
zvláště pak seniorů a dětí. 

Čistá voda je určitě vhodná. Ovšem pití 
čaje nejenže znamená příjem tekutin, 
ale přináší i řadu chuťových zážitků 

a prospěšných látek.  
Domácí ledový čaj se totiž dá vyrobit téměř 

z každého čaje – z klasických čistých černých 
a zelených čajů, z aromatizovaných čajů, 
z ovocných směsí, bylin i rooibosů. Prostě to 
vyzkoušejte, Vaší kreativitě se meze nekla-
dou! A to nejlepší nakonec – množství cukru 
si určujete sami!

Příprava domácího ledového je velmi jed-
noduchá – obdobná jako u přípravy klasic-
kého teplého čaje. Na 1 litr čaje potřebujeme 
množství čaje, které je uvedeno jako doporu-
čené. Odměřené množství čaje zalijeme pou-
ze 200 ml horké vody a získáme tak vysoce 
koncentrovaný čaj. Nádobu, ve které budeme 
čaj servírovat, naplníme ledem a přelejeme 
do ní koncentrovaný čaj přes sítko. Tím vy-
tvoříme čerstvý domácí ledový čajový základ, 
se kterým můžeme dále experimentovat!

Místo vody můžeme připravený ledový 
čaj také doplnit sycenou minerální vodou, 
tonikem, šťávami všeho druhu nebo lehkým 
alkoholem.

Na dochucení a dozdobení domácího 
ledového čaje jsou vhodné nejrůznější druhy 
čerstvého ovoce, které nakrájíme a smíchá-
me s čerstvě připraveným ledovým čajem. 
Hodí se citrusy (pomeranče, citron, limetka), 
drobné zahradní plody (jahody, borůvky, 
maliny) ale i sezonní ovoce jako melouny 
všech druhů. Občas neškodí trocha exotiky 
jako ananas, maracuja, mango nebo granáto-
vé jablko. Ledový čaj můžeme dosladit také 
medem nebo agávovým sirupem. 

Výhod čerstvě připraveného ledového čaje 
je hned několik: předně máte přehled o tom, 
z čeho je čaj připraven. Dále si sami určujete 

jeho složení podle chuti nebo nálady. A ko-
nečně máte přehled o množství cukru, který 
ledový čaj obsahuje, což je zcela zásadní, 
pokud čaj pijí děti nebo si hlídáte jeho spo-
třebu. Čerstvě připravený domácí ledový čaj 
pak můžete popíjet i několik hodin, stačí jen 
doplňovat led nebo ovoce. 

Markéta Puzrlová, 
specializovaná prodejna čaje

 TeeGSchwendner, Vodičkova 30/699, Praha 1

Ledový čaj SPRINGFRESH

•  6 čajových odměrek (12 g) černého 
čaje Darjeeling nebo jiného černého 
čaje z Nepálu, Indie

• 250 ml šťávy z červených hroznů 

1. Odměřený čaj zalijeme 200 ml měkké vroucí 
vody a nechte ho 3 minuty louhovat. 

2. Přecedíme silný čajový koncentrát přes sítko 
do nádoby naplněné ledem a následně dolije-
me studenou vodou do objemu 1 litru. 

3. Přidáme ovocnou šťávu a osladíme podle 
chuti třtinovým cukrem. 

Více informací a receptů naleznete na 
www.TeeGSchwendner.cz



35 WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ  WWW.PRAHA1.CZ

SERVIS  PRAHA 1

Jak se Pat a Mat zabydleli 
v muzeu Grévin Praha

V Praze 1 v historické budově Celetné 15, 
jejíž autorem není nikdo jiný než význam-
ný architekt Josef Gočár, se vystřídalo 

nemálo zajímavých značek. Od obchodního 
domu Baťa, pro jehož majitele Gočár budovu ve 
funkcionalistickém stylu přestavěl, až po luxusní 
český křišťál. Nyní tu vládne už čtvrtým rokem 
nejzábavnější muzeum voskových figurín Gré-
vin Praha. 

Do tohoto francouzského muzea jsme v dub-
nu tohoto roku zavítali i my. Kavárna v lobby 
Café Grévin nás uvítala nejen svým typicky 
francouzským šarmem.  Muzeum Grévin dne 
14. dubna slavnostně otevřelo novou inter-
aktivní výstavu. Rozšířilo svou stálou expozici 
o animovaný svět Pata a Mata, který tu bude až 
do konce léta.

V lobby muzea nás přivítali Pat a Mat, dva 
gigantičtí panáčci v čepičkách, typickém červe-
ném a žlutém roláku a modrých montérkách. 
A najdete je opravdu ve všech prostorách mu-
zea: ve stálé expozici mezi sochami, ve druhém 
patře, kde je k vidění celý jejich svět, ale také 
tam, kde je možno cokoliv kutit – například ve 
výtahu, u otvoru klimatizace či na záchodcích. 

Na pódiu v Café Grévin známé kutily Pata 
a Mata uvítaly a výstavu představily televizní 
hvězdy Jolana Voldánová a Roman Šebrle, kteří 
již v muzeu mají své vlastní voskové dvojníky.

Výstava vznikla pod záštitou starosty městské 
části Praha 1 Oldřicha Lomeckého. Tímto začala 
dlouhodobá spolupráce mezi muzeem Grévin 
a městskou částí Praha 1. Při této příležitosti 
starosta předal dvojici kutilů speciální animova-
né čestné občanství se slovy:  „V Praze 1 máme 
významné občany z oblasti kultury, kteří tu bydlí 
a tvoří. V příbězích Pata a Mata je typické, že 
to vždy skoro dopadlo. Proto jsme se rozhodli 
udělit této animované dvojici ‚skoro čestné 
občanství‘ Prahy 1.“

Světlomalíř Alex Dowis také věnoval své 
večerní představení Patovi a Matovi. A techniku 
Light art show, známou z divadla Ta Fantastika, 
kde ji využívají v představeních, jsme vyzkou-
šeli v rámci výstavy i my. K použití jsou tu malé 
sprejové svítilny, které po přiložení na plátno 
pomocí tahů zeleným světlem vykouzlí obrazce, 
jaké vám jen fantazie dovolí. Úchvatné! 

Na slavnostním otevření nechyběl ani Marek 
Beneš, syn Lubomíra Beneše, který je vedle Vla-

dimíra Jiránka a Jiřího Kubíčka jedním z tvůrců 
Pata a Mata. Do poutavého světa animovaného 
filmu přišly nahlédnout také osobnosti z řad 
šoubyznysu jako například herečka a manžel-
ka Petra Skoumala, autora hudby k seriálu Pat 
a Mat, Ilona Svobodová, dále moderátorka a cvi-
čitelka Hanka Kynychová, nebo také legendární 
kapelník a dirigent Václav Hybš s herci z divadla 
Spejbla a Hurvínka. Nechyběli ani zpěvák Josef 
Vágner a Jan Tenkrát, zpěvačky Petra Hapková 
a Genny Ciatti. Nezaměnitelný styl Pata a Mata 
přišel ocenit stylista Kája Pavlíček.

Proč si vybralo Muzeum Grévin právě Pata 
a Mata? Tito dva pověstně nešikovní kutilové nás 
u televizních obrazovek baví svými triky a zlep-
šováky více než 40 let. My jsme se nechali díky 
interaktivní výstavě kompletně vtáhnout do ani-
movaného světa. Vyzkoušeli jsme trikovou 3D ilu-
zi nebo tajemný přístroj Phenakistoscop (přijďte 
sami objevit, o jaký stroj se jedná). Objevili jsme, 
jak funguje animovaný film. Hravosti a fantazii se 
tu opravdu meze nekladou. 

Daniela Pedret, ředitelka komunikace muzea 
nám prozradila, že: „Výstava potrvá do konce 
prázdnin a vy tu máte možnost vyzkoušet 
a objevit neočekávané triky, které přináší svět 
animovaného filmu. Navíc jsme si pro občany 
Prahy 1 připravili v rámci spolupráce s radni-
cí příjemný dárek: po dobu celého léta zde 
dostanete při zakoupení vstupenky tu druhou 
zdarma,” dodává Daniela Pedret.

Více informací na www.grevin-praha.com/cz
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Podáváme seniorům 
pomocnou ruku

Služba se poskytuje individuálně a přispívá 
k prodloužení pobytu člověka doma, pro-
dlužuje období relativně nezávislého živo-

ta a oddaluje, nebo dokonce vylučuje nutnost 
komplexního zaopatření např. v domovech 
seniorů nebo v jiných ústavních zařízeních. 
V rámci pečovatelské služby nabízíme pomoc 
při podávání jídla a pití; pomoc při oblékání 
a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc 
při prostorové orientaci; pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík; pomoc při úkonech osobní 
hygieny; pomoc při použití WC; základní péči 
o vlasy a nehty; dovoz nebo donášku teplého 
oběda; pomoc při přípravě jídla a pití; běžný 
úklid; údržbu domácích spotřebičů; nákupy; 
pochůzky; praní a žehlení; zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím – do-
provod; základní sociální poradenství. Služby 
jsou hrazeny dle platného sazebníku úhrad za 
úkony pečovatelské služby, který je vyvěšen na 
www.socialnisluzby-praha1.cz. Máte-li zájem 

o více informací nebo přímo o zavedení pečo-
vatelské služby pro sebe či pro svého příbuzné-
ho nebo blízkého, kontaktujte koordinátorku 
pečovatelské služby M. Lešnerovou, tel.: 724 
021 784, e-mail: Lesnerova@socialnisluzbyp1.
cz. Informace také získáte na internetových 
stránkách www.socialnisluzby-praha1.cz.

Středisko sociálních služeb přeje 
všem obyvatelům Prahy 1 krásné léto

Na seniory a osoby se zdravot-
ním postižením se těšíme na pra-
videlných i jednorázových akcích, 
které se opět rozběhnou od září. 
Můžete se těšit na osvědčené 
koncepty aktivit i na novinky. 
Informace naleznete s dostateč-
ným předstihem na interneto-
vých stránkách www.praha1.cz 
a www.socialnisluzby-praha1.cz, 
na nástěnkách ve všech domech 
s pečovatelskou službou a klu-
bech seniorů i v nově otevřeném 
pohybovém centru Tělocvična 
v Žitné ulici a v pasáži ÚMČ Pra-
ha 1 ve Vodičkově ulici.

Středisko sociálních služeb nabízí pomoc a podporu 
školeného personálu všem seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, občanům Prahy 1.
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Den seniorů na Žofíně
Den seniorů letos oslavíme 10. 9. na Žofíně a budeme rádi, když se k nám 
připojí všichni obyvatelé Prahy 1, kteří by tento den rádi oslavili spolu s námi.

10. 9. 2017

Ahoj Vltavo! Naši senioři 
s námi opět vypluli na parníku

5. jubilejní ročník plaveb pro seniory sym-
bolicky zahájil starosta MČ Oldřich Lomecký 
spolu s 1. zástupcem Danielem Hodkem 
a radní pro školství Evou Špačkovou a před-
sedkyní Výboru pro sociální a bytovou poli-
tiku Šárkou Táborskou. Oblíbená plavba se 
v této sezóně bude konat ještě čtyřikrát a my 
vás na ni srdečně zveme. Bezplatné „lodní líst-
ky“ se budou jako vždy vyzvedávat na radnici 
ve Vodičkově 18 v kanceláři č. 605.

Termín
 plavby

Čas 
plavby

Sraz 
účastníků

Přístaviště 
u Čechova mostu

Termín a čas
výdeje 

vstupenek

20. 7. 2017 09:00 – 11:00 v 08:30 č. 6 17. 7. 2017,
od 08:00

17. 8. 2017 09:00 – 11:00 v 08:30 č. 6 14. 8. 2017,
od 08:00
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Praha 1 nabízí seniorům novou službu: 
Tělocvičnu – pohybové centrum

Senioři z Prahy 1, ale i další občané, včetně 
třeba těhotných žen, mohou využívat novou 
službu – pohybové centrum Tělocvična, které 
pro ně vybudovaly Městská část Praha 1 a její 
Středisko sociálních služeb Praha 1. Patron-
kou centra je cvičitelka Hana Kynychová 
a garantem odbornosti pak Vysoká škola 
tělesné výchovy a sportu Palestra. Jógu bude 
se seniory cvičit Kateřina Kornová.

Pohybové centrum Tělocvična sídlí v Žit-
né 13 v nebytovém prostoru Městské části 
Praha 1. „Se svěřeným majetkem, tedy i s ne-
bytovými prostory, se snažíme v souladu 
se zákonem nakládat jako řádní hospodáři, 
nicméně využití nebytových prostorů pro 
komerční účely není pro nás primární. Hlavní 
je to, aby z nich měli užitek občané Měst-
ské části Praha 1, v tomto případě zejména 
senioři, ale i další potřební,“ uvedl starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Zařízení centra tvoří dvě tělocvičny s roto-
pedy, chodítkem, moderní zrcadlovou stěnou 
i baletní tyčí. Počítá se samozřejmě – na zákla-
dě potřeb a přání seniorů a dalších návštěv-
níků – s dalším postupným doplňováním 
vybavení. Zájemci se mohou kromě jiného 
těšit na cvičení na žíněnkách, míčích a židlích, 
počítá se i s pilates, jógou, zdravotním těles-
ným cvičením, ale také s kurzy sebeobrany.

Garant odbornosti, kterým je Vysoká škola 
tělesné výchovy a sportu Palestra, nabídne 
rovněž jednou týdně cvičení vedená studen-
ty, kteří tak zajistí přínosné mezigenerační 
setkání a zároveň si splní povinnou odbornou 
praxi.

Všestranný přínos nového projektu MČ 
Praha 1 a Střediska sociálních služeb Praha 1 
ocenil radní pro kulturu a sport Filip Kračman. 
„Sport je důležitý v každém věku, v pokroči-
lejším zvlášť, a to nejen z důvodu fyzického 
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zdraví, ale také proto, že plní zásadní spo-
lečenskou úlohu, když vede lidi k setkávání 
a přátelství s ostatními,“ prohlásil radní první 
městské části a vyzdvihl úlohu tohoto ojedi-
nělého projektu pro centrum města, kde není 
tolik příležitostí ke zdravému pohybu, jako je 
tomu v okrajových lokalitách.

Městská část Praha 1 poskytla pro potřeby 
projektu původně částečně zrekonstruo-
vané nebytové prostory. Náklady na finální 
rekonstrukci a vybavení pohybového centra 
Tělocvična dosáhly výše zhruba půl milionu 
korun. „V případě úspěchu tohoto projektu, 
o kterém nepochybuji, a v případě, že bude 
velký zájem, můžeme hledat další vhodné 
prostory pro rozšíření nabídky pohybových 
aktivit pro seniory, ale i další věkové generace 
našich občanů,“ ujistil radní Prahy 1 pro byto-
vou a nebytovou politiku Tomáš Macháček.

Pohybové centrum Tělocvična, jehož motto 
podle jeho patronky Hany Kynychové zní „Hý-
bejte se, fakt se to vyplatí!“, poskytuje kromě 
cvičebních prostorů také posezení ve stylu 
malé kavárny i kompletní sociální zařízení 
včetně sprch. 

Provozní doba centra je v pondělí až ve 
čtvrtek od 10 do 18 hodin, v pátek pak od 10 
do 16 hodin. Na cvičení je třeba se předem 
objednat, a to buď osobně na recepci, které 
vládne usměvavá paní Máša Němcová, nebo 
na tel. č.: 601 188 315.

„Jsem moc ráda, že jsme tento náročný 
projekt dotáhli do zdárného konce, a pevně 
věřím, že udělá velkou radost primárně na-
šim seniorům, ale i také rodičům na rodičov-
ské dovolené nebo třeba těhotným ženám. 
Velmi děkuji Vysoké škole tělesné výchovy 
a sportu Palestra za spolupráci, podporu 
a odbornou garanci. Velmi také děkuji vede-
ní Městské části Praha 1 a samozřejmě svým 
kolegyním a kolegům. A nyní už srdečně 
zveme všechny zájemce o zdravý pohyb, 
který je nejpřirozenější činností člověka,“ 
uzavřela iniciátorka projektu a ředitelka 
Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena 
Čelišová. 

Upozornila také na zdravotní přínos kom-
binace využívání služeb pohybového centra 
Tělocvična a relaxační místnosti s přímoř-
ským klimatem v DPS U Zlaté studně 1.
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Kurzy sebeobrany 
s Bedřichem Rýčem
Od září se budou konat kurzy sebeobrany, vedené Bedřichem 
Rýčem, držitelem 5. danu Jiu-Jitsu, v tělocvičně v Žitné 13. 

„Nikomu rozhodně neuškodí ovládání ale-
spoň základů sebeobrany. Kurzy ale nejsou 
´jen´ o sebeobraně, ale také o svalové a po-
hybové koordinaci a o zdokonalování fyzic-
ké kondice,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který si spolu s tiskovou mluvčí 
Městské části Praha 1 Veronikou Blažkovou 
kurzy na vlastní kůži vyzkoušel.

Kurzy jsou určeny pro mladé i dříve naroze-
né, a jak nás Bedřich Rýč ubezpečil, zájemci 
jsou vítáni. Pro bližší informace mu mohou 
zatelefonovat na tel. č.: 605 958 245.

PO
17.00-18.00

SEBEOBRANA 
PRO SENIORY

18.00-19.00

KONDIČNÍ CVIČENÍ 
PRO ŽENY

ÚT
18.30-20.00

JIU-JITSU

ST
17.00-18.00

SEBEOBRANA 
PRO SENIORY

ČT
17.30-18.30

KONDIČNÍ CVIČENÍ 
PRO ŽENY

18.30-20.00

JIU-JITSU

PROGRAM (OD 4. 9. 2017)
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Dovolená v Polsku? Určitě!
Polský institut v Praze po 
roce opět uspořádal tradiční 
Polský den. Ve spolupráci 
s polským velvyslanectvím 
a za podpory Městské 
části Praha 1 ho letos 
zorganizoval v jinak 
nepřístupné zahradě 
ambasády, která se tak 
na jedno odpoledne 
změnila v „polský piknik“, 
prezentující některé regiony 
této krásné země, jejich 
kulturu a gastronomii.  

„Velmi rád jsem si spolu s našimi občany 
i návštěvníky prohlédl Malou Fürstenberskou 
zahradu velvyslanectví a zároveň se sezná-
mil s prezentacemi polských měst a regionů 
i s nabídkou typických polských delikates 
a věřím, že mnohé z nás tato návštěva inspi-
rovala k návštěvě Polska,“ prohlásil starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Návštěvníci mohli při procházce zahradou 
zhlédnout například ukázku výroby dolno-
slezské keramiky, prezentaci štětínského pří-
stavu i tamější gastronomie, vratislavské zoo-
logické zahrady nebo vratislavského Muzea 
Pana Tadeáše. Bohatý byl ale i doprovodný 
program pro děti a dospělé. Kdo chtěl, mohl 
ochutnat polská piva i nealkoholické nápoje, 
sladké i slané speciality, pirohy, nakládanou 
zeleninu, uzeniny či pečivo.

„Velmi často pozoruji lidi procházející se 
Valdštejnskou ulicí, kteří by se očividně rádi 
podívali do naší zahrady. I proto se letošní 
Polský den uskutečnil zde, abychom tu pro-
hlídku zájemcům umožnili a abychom zde 
všichni mohli při prezentaci polských regionů 
strávit příjemné odpoledne,“ uvedla polská 
velvyslankyně Graźyna Bernatowicz. 

Uspořádání Polského dne v zahradě amba-
sády uvítal i ředitel Polského institutu v Praze 
Maciej Ruczaj. „Jsem strašně rád, že po šesti 
letech své existence a ‚cestování‘ po různých 
místech Prahy Polský den zakotvil tam, kde 
je podle mě jeho pravé místo,“ řekl Maciej 
Ruczaj.

Ředitele Polského institutu jsme požádali 
o pár tipů na výlet nebo dovolenou v Polsku. 
Na víkendový výlet autem našim čtenářům 
doporučil památku UNESCO „Údolí zámků 
a zahrad“ nedaleko Jelení Hory.
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KŘIŽOVÁNÍ 
Luďka Peška Pachla
Kříže jako tradiční symbol 
křesťanství i kříže zneužité 
zrůdnou ideologií, kříže jako 
symbol smrti, kříže jako 
hákový kříž, kříž jako součást 
srdce, kříž zneuctěný, zneužitý, 
kříž děsící i neuctivý. Galerie 
1 představuje do 1. července 
výstavu obrazů mosteckého 
rodáka Luďka Peška Pachla, 
českého umělce žijícího 
v Berlíně, kde mimo jiné 
provozuje populární podnik 
zvaný Tuzex.

„Obrazy Luďka Peška Pachla, představené 
na výstavě v Galerii 1 ve Štěpánské 47, jsou 
zaměřeny na kříže a na jejich různé souvislosti, 
jak je malíř chápe a zachycuje a které používá, 
aby se vysmál fanatismu a ‚modlářství‘,“ popsal 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Luděk Pešek Pachl, označovaný za punkové-
ho umělce, rád provokuje, ale nechce prvoplá-
nově urazit. Se svým zevnějškem a postoji měl 
problémy už jako dítě na základní škole a ne-
budil nadšení ani u svých rodičů. Byl zkrátka 
rebel a rebelské je i jeho výtvarné umění.

Štěpánská 47, Praha 1 | Otevírací doba: ÚT-PÁ 10-12 | 13-18, SO 10-14
www.galerie1.cz | www.facebook.com/galerie1cz | Instagram: @galerie_1

Když přišla v roce 1989 Sametová revo-
luce, bylo mu zrovna osmnáct a s velkou 
chutí vyrazil na cestu po Evropě. Hlavně co 
nejdál odsud. Žil například tři roky v Neapoli 
a v roce 1998 dorazil do Berlína, kde žije do-
dnes. Souhra náhod, kulturní život a nabídka 
kamaráda způsobily, že v Berlíně zapustil 
kořeny. Tady začaly vznikat jeho obrazy, které 
sám označuje jako „rebel art”, které se hemží 
odkazy k popkultuře – české i německé – 
a jež jsou plné ironie a provokace.

Další informace: www.galerie1.cz

ČERVENEC:
Hřiště života – obrazy Martina Horáka. 

Autor (nar. 1. 3. 1982) svými obrazy nechává 
nahlédnout do svého vnitřního světa a uka-
zuje, jak vidí svět vnější. Přirozenost člověka 
a volnost jeho ducha zde převyšují společen-
ské masky a role.

SRPEN:
Velvyslanectví Srbské republiky – předsta-

vení této země, její kultury atd.

ZÁŘÍ:
Proč? Pro slepičí kvoč! Milan Kasl – a jeho 

výstava slepičích portrétů. Autor (nar. 23. 2. 
1960) za inspirací cestuje po světě. V roce 1999 
procestoval jižní Afriku, v roce 2004 letěl na 
Kostariku, na jaře 2006 projel s přáteli divokou 
Albánii a v zimě 2007 bydlel dva měsíce u pří-
tele Jirky Finka na Srí Lance, zde strávil i letošní 
část zimy. Žije a pracuje v Dolní Lukavici. Patří 
mezi nejslavnější žijící dolnolukavické výtvar-
níky.
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I Bob Dylan je na cestě
Bob Dylan: On the Road 
– tak se jmenuje výstava 
obrazů (grafik) tohoto 
slavného amerického 
umělce, kterou můžete do 
konce srpna zhlédnout na 
Staroměstské radnici a která 
rozhodně za zhlédnutí stojí.

Hudebník, básník a rovněž originální 
malíř na svých obrazech zachycuje 
předlohy, které potkává při svých 

cestách za muzikou a jež pro něj mají smysl 
– cesty, chatrče, mola, auta, ulice, železniční 
tratě, motely, parkoviště kamionů, farmy, 
elektrické vedení, divadelní stany, kostely…

„Výstava představuje reprezentativní výběr 
z Dylanovy výtvarné tvorby a nabízí jeho 
neokázalý pohled na všední život Ameriky, 
který na svých především muzikantských 
cestách potkává. Bude se určitě líbit i těm, 
kteří jinak tvorbu Boba Dylana neznají, a my, 
kteří ho máme rádi, dostáváme další dárek 
i potvrzení, že tento muž je skutečně jedineč-
ný,“ popsal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, 
který expozici udělil svoji záštitu.

Bob Dylan se narodil v roce 1941 jako Ro-
bert Allen Zimmerman. Na kytaru a piano se 
naučil hrát sám. První smlouvu s velkou na-
hrávací společností podepsal, když mu bylo 
dvacet, a první desku nahrál v jedenadvaceti. 
Celkem dosud vydal jedenáct koncertních 
a třicet šest studiových alb. Prodal více než 
120 milionů desek. Jeho písně mají více než 
šest tisíc coververzí od muzikantů z celého 
světa. Dosud vyšlo přes pět set biografií, 
jejichž předmětem je Bob Dylan.

Malovat začal počátkem šedesátých let. 
„Co jsem kreslil? Začal jsem tím, co bylo po 
ruce. Seděl jsem u stolu, vytáhl tužku a pa-
pír a nakreslil jsem psací stroj, krucifix, růži, 
tužky, nože, špendlíky a prázdné krabičky od 
cigaret. Úplně jsem ztrácel pojem o čase… 
Měl jsem pocit, že dávám řád chaosu kolem 
sebe,“ popsal své výtvarné začátky čerstvý dr-
žitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan.

Jeho kresby se objevily na obalu desky 
Music from Big Pink od The Band z roku 1968 
nebo třeba v roce 1994 v knize Drawn Blank, 
jež jich obsahuje dvaadevadesát.  Zachycuje 

na nich všední místa jako obchod s kobliha-
mi, auta z přehlídky veteránů v Clevelandu, 
nádrž na farmě, restauraci u „táty“, průčelí 
divadla v centru Los Angeles, ale i portréty 
ženy Cassandry, muže na mostě nebo dvou 
sester, půvabná zákoutí jako obraz z Malé Itá-
lie v New Yorku a kavárny se zahrádkou i kra-
jinky – třeba nádherné Brooklynské výšiny, 
vesnici s kostely, výhled z balkonu, nedělní 
odpoledne, slunečnice nebo oblíbené koleje. 

Kapitolou samou o sobě jsou pak obaly 
několika Dylanových desek. Dylan rovněž rád 
maluje zátiší – motel Carbondale, tři židle, 
rohový byt, zátiší s broskvemi, Braggův byt 
v New Yorku.

Expozici v přízemí a prvním patře Staro-
městské radnice doplňuje několik fotografií 
Alana Pajera, zachycujících Dylana samotné-
ho i ve společnosti Václava Havla. Navštívit ji 
můžete denně od 10 do 19 hodin.
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Náprstkovo muzeum 
představuje na fotografiích 
historii Siamu

Do konce září lze na nádvoří Náprstkova muzea na 
Betlémském náměstí zhlédnout výstavu velmi zajímavých 
historických fotografií s názvem „Proměny Siamu“. Expozici 
konanou ve spolupráci s Thajským královstvím si prohlédl 
i starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, který se při 
té příležitosti setkal s ministrem kultury Thajského království 
a velvyslancem této země u nás.

Venkovní panely obsahují téměř třicítku 
unikátních fotografií ze života obyvatel 
starého Siamu, zejména pak jeho králů 

a členů královské rodiny ve druhé polovině 
19. a na počátku 20. století. „Na fotografiích 
jsou kromě králů, královen a princezen rovněž 
například typická tržnice na řece, siamské 
divadlo s herci v maskách, obyčejní lidé i ne-
provdané šlechtičny s povinnými nákotníky,“ 
uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který 
si výstavu prohlédl v doprovodu obou thaj-
ských představitelů.

Expozice také nabízí královskou korunovaci, 
rituál holení hlav princezen a stříhání vlasů 
králů či slavnostní plavbu královské lodi s po-
hledem na unikátní paláce. Fotografie pochá-
zejí z Národního archivu Thajského království.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký v rámci 
výstavy rovněž navštívil přednášku na téma 
„Nejstarší fotografické portréty a krajiny Sia-
mu (1855-1935)“. „Zajímavá přednáška nám 
kromě obecné historie země představila i krá-
lovskou sbírku skleněných negativů a počátky 
fotografie v Thajsku,“ popsal Oldřich Lomecký.

Thajsko bylo do roku 1939 a poté v letech 
1945 až 1949 známé pod názvem Siam. Výsta-
va zachycuje období, kdy Siam čelil britskému 
a francouzskému koloniálnímu pronikání, které 
ho ohrožovalo a kterému čelil vstřícnou diplo-
macií, územními ústupky i reformami, které 
měly zvýšit prestiž Siamu v očích mocností. Ně-
které vystavené fotografie zachycují návštěvy 
zahraničních diplomatických delegací v Siamu.

Další informace: www.nm.cz
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Bach for All! 
Bach for All! je nový 
mezinárodní hudební 
festival, věnovaný hudbě 
Johanna Sebastiana Bacha. 
Uskuteční se ve dnech 14. až 
28. července 2017 a představí 
stěžejní i méně významná 
díla tohoto vrcholného 
představitele barokní hudby.

V programu nalezne posluchač renomo-
vané interprety z České republiky i za-
hraničí a bude to právě Praha 1, na jejíž 

půdě se většina koncertů festivalu uskuteční. 
Představí se Ensemble Inégal, který bude řídit 
Adam Viktora, nebo komorní soubor Baro-
cco sempre giovane společně s hobojistou 
Vilémem Veverkou nebo s izraelským hostem 
Shalevem Ad-El. Ve varhanních recitálech se 
představí postupně Pavel Svoboda, Vladimír 
Kopáčik a Peter Frisée z Rakouska. Účast po-
tvrdili také Cappella Istropolitana ze Sloven-
ska, společně s houslovým virtuózem Filipem 
Pogádym ze Spojených států. Dále vystoupí 
Bach Collegium Praha a vybraní sólisté se 
svými recitály. Festival dává prostor i začínají-
cím umělcům a tak bude závěr festivalu patřit 
Baroknímu orchestru Pražské konzervatoře, 
který doprovodí sólisté a precizní Kühnův 
smíšený sbor. Na koncertu zazní Bachovo Ve-
likonoční oratorium a Magnificat D-dur. Řídit 
ho bude Jakub Kydlíček.

Festival předkládá posluchači program za-
měřený jak na interpretaci některých obecně 
známých skladeb Johanna Sebastiana Bacha, 
tak na méně známá, avšak stejně závažná díla. 
V programu lze najít vybraná oratoria, klavír-
ní skladby nebo varhanní fugy, tak i některé 
koncerty pro housle, hoboj nebo kantáty pro 
smíšený sbor. Závěrečným koncertem festi-
valu bude představení Bachova Magnificatu 
D-dur a Velikonočního oratoria v prostorech 
Chrámu Matky Boží před Týnem.

Bach byl opravdu ve vši podstatě tohoto 
slova génius. Završil hudební odkaz barok-
ních časů a svým uměním polyfonie hudbu 
té doby otevřel dalším staletím. Jím napsaná 
hudební výpověď je pronikavou, citovou, jas-
nou a stále silně duchovní myšlenkou. Je plná 
nadpozemské dimenze, avšak nadále nepo-

strádá pokoru a lidskou prostotu a víru. Je to 
hudba prakticky nevyčerpatelná. Dramaturgie 
festivalu Bach for All se snaží ctít tuto nesmír-
nou hodnotu duchovní hudby Johanna Se-
bastiana Bacha a proto předkládá posluchači 
program prvního ročníku festivalu a srdečně 
ho na něj zve v termínu 14. až 28. července 
2017. Festival se koná pod záštitou starosty 
městské části Praha 1, pana Oldřicha Lomec-
kého, Jeho Eminence Dominika kardinála 
Duky OP, arcibiskupa pražského,   Ministerstva 
kultury České republiky, Pod záštitou Jeho 
Excelence pana Petra Weissa, velvyslance 
Slovenské republiky v České republice a Pod 
záštitou Slovenského inštitútu v Prahe.

Více informací o festivalu na: 
www.bachforall.cz.

Náprstkovo muzeum 
představuje na fotografiích 
historii Siamu
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Partnerství Prahy 1 
a francouzského města Nîmes

V letošním roce tomu bude 50 let, kdy Pra-
ha 1 uzavřela partnerství s francouzským 
městem Nîmes. Uzavření partnerství 

s jihofrancouzským městem v 1967, tj. v době 
totality, bylo umožněno jednak atmosférou 
nastupujícího Pražského jara, ale i díky před-
chozí neformální spolupráci škol a jednotlivců 
z Prahy 1, které se započaly již v období 1. 
republiky. Z Nîmes pocházel historik, politik 
a bohemista Ernest Denis, který se významně 
podílel na vytvoření Československa po 1. 
světové válce. Jeho busta je dnes umístěna 
na Malostranském náměstí. Spolupráce přes 
železnou oponu nebyla snadná. Kvůli omeze-
ným možnostem vycestovat se před rokem 
1989 omezovala na výměny žáků a studentů 
škol s rozšířenou výukou jazyků na Praze 1 (ZŠ 
Ostrovní – dnes Brána jazyků a Gymnázium 
Jana Nerudy na Malé Straně).

Rozkvět ve spolupráci nastal po Sametové 
revoluci, kdy již bylo umožněno volně cestovat 
i českým občanům, a také po vstupu České 
republiky do Evropské unie. Daří se tak i díky 
personálnímu obsazení obou radnic. Part-
nerství s Nîmes není výjimečné pouze svou 
délkou, ale i v šíři – spolupráce v oblasti kultury 
(výstavy, koncerty), ve sportu (pravidelná účast 
francouzských běžců na Pražském maratonu, 

mezinárodní sportovní turnaje) a samozřejmě 
školské výměny na úrovni základních i střed-
ních škol. I díky společnému programu Come-
nius Regio mají vybrané studentky možnost 
víceletého studia na prestižním lyceu Alphon-
se Daudet. Díky snahám obou municipalit se 
přínos nově rozšiřuje pro všechny generace 
našich obyvatel. 

Nemůžeme pominout ani politickou spolu-
práci. Dialog mezi národy je důležitý, když jsou 
osobnosti, které chápou jeho význam. Na to 
velmi dbal i Václav Havel a i proto je výstava 
jeho fotografií při příležitosti půl století trvající 
spolupráce symbolická. Od roku 2001 je staros-
tou Nîmes pan Jean-Paul Fournier a zahraniční 
vztahy pod ním kvetou. Našel partnera v sou-
časné politické reprezentaci Prahy 1, vedené 
starostou Oldřichem Lomeckým, která ve 
spolupráci s našimi zahraničními partnery spa-
třuje velký význam. V roce 2016 podalo město 
Nîmes žádost o zápis na seznam památek svě-
tového dědictví UNESCO. Praha 1, jejíž území 
se prakticky celé nachází v Pražské památkové 
rezervaci, prostřednictvím svého starosty za 
TOP 09 tuto žádost oficiálně podpořila. 

50 let je jubileum, ale v pětce je symbolizován 
zejména poločas. Přeji spolupráci Prahy 1 a Nî-
mes do dalšího půlstoletí vše nejlepší a vyna-
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snažíme se, aby dalších 50 let partnerství bylo 
přínosem nejen pro naše města, ale zejména 
pro jeho občany.

Zahraniční spolupráci v období po Same-
tové revoluci charakterizuje i partnerství mezi 
Prahou 1 a bavorským městem Bamberg, které 
letos slaví 25 let. Jeho uzavření v roce 1992 
je rovněž historicky symbolické, neboť jde 
o stejný rok, kdy vlády ČSFR a SRN podepsaly 
Smlouvu o dobrém sousedství a přátelské 
spolupráci. Pro MČ Praha 1 šlo navíc o první 
partnerství po roce 1989, které tak předzname-
nalo celou šíři mezinárodní spolupráce, kterou 
se dnes městská část může pochlubit.

I v případě Bambergu jsou významnou 
součástí spolupráce školské výměny, které 
každoročně probíhají mezi místním Dientzen-
hoferovým gymnáziem a pražským Gymná-
ziem prof. Jana Patočky. Studenti obou škol do-
konce k 25. výročí partnerství natočili v obou 
městech velmi originální film, který podtrhl 
význam spolupráce. Obě radnice spolupra-
cují i v oblasti kultury a sportu – např. letos se 
skupina běžců z Prahy 1 v Bambergu účastnila 
Běhu světového kulturního dědictví, zatímco 
tamější běžci v září přijedou na pražský běh 
Birell Grand Prix 2017.

Nîmes se nachází v jižní Francii, v de-
partmentu Gard. Bylo založeno jako římská 
kolonie okolo přírodních pramenů. Jeho 
nejvýznamější doby se datují kolem roku 
31 př. n.l., kdy zvítězivší císař Augustus 
daroval svým věrným legionářům zdejší 
pozemky. Emblém z jeho pamětní mince 
– palma s krokodýlem, je znakem města 
Nîmes. Památky z doby antické, včetně 
nedalekého Pont du Gard zdobí město 
dodnes. Za středověku zchudlé a zdecimo-
vané město, ochuzené emigrací převážně 
protestantského obyvatelstva, se vzpama-
tovalo až za průmyslové revoluce. V Nîmes 
má původ slovo „denim“, byly zde poprvé 
použity Jacquardovy stavy.

Prahu 1 s městy Nîmes a Bamberg spoju-
je i jedinečná historická hodnota. Bamberg 
byl zapsán na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO pouhý rok po Pražské pa-
mátkové rezervaci; jeho historická malebnost 
a zachovalost je vskutku unikátní. Podobně 
jako Nîmes vévodí aréna z období Římské říše, 

v Bambergu na první pohled upoutá majestát-
ní Dóm a samozřejmě historická radnice stojící 
na mostě uprostřed řeky Regnitz.

Přejeme oběma našim partnerům další roky 
plodné vzájemné spolupráce a pevně věříme, 
že budoucnost přinese obyvatelům našich 
měst další společné projekty a zážitky.
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Magistrát se snaží za pomoci kampaně 
vnutit obyvatelům představu, že si za 
špatné parkování mohou vlastně sami, 

neboť stále více jezdí SUV, které do města 
nepatří. Krátké video navíc vyobrazuje řidiče 
SUV jakožto zoufalého, arogantního a bezo-
hledného blba, kterého musíte nesnášet už po 
prvních několika vteřinách videa. Ideologicky 
šťavnatá kampaň má ovšem mnoho nesrovna-
lostí, které jsou předmětem početných inter-
netových diskuzí. Autoři totiž zvolili jako svůj 
terč špatné auto, neboť mezi velkými SUV patří 
vybrané mezi ty nejmenší. Nejtypičtější český 
vůz Škoda Octavia combi současné generace 
je pouze o 11 cm kratší. Služební magistrátní 
Superb je naopak o 6,6 cm delší než-li SUV 
v reklamě. Proč tedy autoři rovnou nepoužili 

Několik slov o parkování
nejtypičtější vozidlo Octavii, jako svůj symbol 
auta nevhodného do města? Více se v ideo-
logickém bahně brodit netřeba. Uzavřeme to 
tím, kdo tedy vlastně může za přeplněné par-
kovací stání. Je to samozřejmě magistrát, který 
nedokáže vhodně regulovat vjezd návštěvníků 
do centra, který nestaví velkokapacitní garáže, 
který nevyčlení dostatek strážníků pro kontrolu 
užívání modrých zón, který chce otevřít modré 
zóny návštěvníkům atd. Navíc kdyby nebyly 
silnice v tak špatném stavu, nebylo typickým 
chaotické dopravní značení a nebyl výhled 
v křižovatkách omezen parkujícími vozy, pak 
by možná obyvatelé nemuseli jezdit zvýšený-
mi SUV. Ať už je příčinou ztíženého parkování 
v zónách magistrát nebo naopak podle magis-
trátních představ občan, tak tu máme jedno 
řešení: pronajměte si od městské části parko-
vací stání v novostavbě domu v Samcově-Lo-
decké. Více informací naleznete na stránkách 
reality.praha1.cz v sekci Pronájem nebytových 
prostor - Permanentní nabídka, nebo zajděte 
osobně na ÚMČ P1, Odbor technické a majet-
kové správy, 4. patro.
 Tomáš Macháček

Každý řidič tu situaci zná 
dobře, v okolí svého bydliště 
jezdí opakovaně dokola 
a hledá volné parkovací místo 
v přeplněné modré zóně.
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Čaj o sedmé

Nejen setkání s osobností, ale také 
ochutnávka skvělých čajů – to je 

projekt Čaj o sedmé, který si již našel 
cestu k mnoha dámským srdcím. 

Vostrý kafe jenom pro vostrý hochy? 
Ale vůbec ne! Vítán je každý muž, kte-
rý ví, že život se skládá z odpovědnos-

ti, požitku, něhy i kapky klukovství. 

Vostrý kafe
 

CAJ
O SEDMÉ

6. 9. 2017, 19:00 | EA Hotel Juliš

Karol Chupíková, 
osobní trenérka

V září odstartujeme Vostrý kafe se sympa-
tickou krásnou  mladou ženou, která bude 

povídat o sportu, správném cvičení i zdravé 
stravě.  V rámci své práce se Karol Chupíková 

věnuje  bodystylingu, bodybuildingu, TRX 
cvičení, silovému a funkčnímu tréninku, a také 

výživě a dietologii ve sportu.

28. 9. 2017, 19:00 | Galerie 1

Veronika Kašáková, 
modelka, zakladatelka NF Veroniky Kašákové

 Od svých 4 let vyrůstala v dětském domově 
ve Vysoké Peci.

· v roce 2014 se stala finalistka České Miss 
a vydala autobiografickou knihu Zpověď holky 

z děcáku;
· v roce 2015 dostala ocenění v kategorii dobrý 

skutek v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje;
· v roce 2016 založila Nadační fond Veroniky 

Kašákové, který se zabývá pomocí dětem v dět-
ských domovech;

· v roce 2017 se stala tváří kosmetické společ-
nosti Oriflame.

Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst 
je nutné se na každé „Vostrý kafe“ a  „Čaj 
o sedmé“ zvlášť předem přihlásit, a to 

prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@pra-
ha1.cz nebo na tel. 221 097 224! Předmět „Vostrý 
kafe“ nebo "Čaj o sedmé" – uveďte své jméno a tel. 
kontakt.



Pro všechny ženy ve věku 
od 18 do 45 let.

Pro všechny muže ve věku 
od 18 do 45 let.
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Soutěž o vstupenky na představení 
v rámci Letních shakespearovských slavností 2017
Také letos jsem pro vás – ve spolupráci s pořadatelem Letních 
shakespearovských slavností, AGENTUROU SCHOK – připravili soutěž 
o vstupenky na představení v rámci tohoto úžasného divadelního projektu. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY:

1. Kdo hraje hlavní roli v představení HAM-
LET, které nabízí letošní ročník  Letních 
shakespearovských slavností?

2. Jak se jmenuje přední český „shakespearo-
log“, skvělý překladatel děl velkého drama-
tika?

3. Ve kterém hradě a v jaké zemi se odehrá-
vá děj hry HAMLET?

Odpovězte správně na všechny tři dotazy 
a zašlete je do 15. července 2017 e-mailem na 
adresu redakce@praha1.cz. Pět výherců získá 
po dvou vstupenkách na představení HAMLET, 
které se koná 21. srpna 2017 na Pražském hradě. 

Cvičte jógu 
s námi v Parku 
na Kampě

Evropská federace jógy pokračuje ve 
svém víceletém programu podpory 
zdravého životního stylu mezi občany 

Prahy a v propagaci jógy jako sportu pro 
všechny. V období od 11. června do 3. září 
2017 budou probíhat bezplatné lekce jógy 
každou neděli od 16:00 do 17:30 vždy v par-
ku Kampa. Veřejné lekce budou probíhat 
podle akreditovaného programu Evropské 
federace jógy a budou vedeny certifikovaný-
mi instruktory s dlouholetými zkušenostmi. 
Lekce jsou určeny všem zájemcům bez ohle-
du na jejich věk či pohlaví.

Spolupořadatelem projektu je MČ Praha 1.
Zájemci by měli mít pohodlné oblečení, 

vodu a přinést si ručník nebo podložku na 
cvičení. V případě nepříznivého počasí bude 
hodina jógy posunuta na následující týden 
na stejnou dobu.
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Zkrášlujeme domy! 

Už během letošního léta opět o něco více 
prokoukne Praha 1, a to díky tradičnímu 
grantu na opravu domovního fondu. 

Po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 1 
(v květnu) v současné době probíhá čerpání 
grantu podle předem schváleného, transpa-
rentního harmonogramu: do 30. června pro-
bíhá příprava smluv včetně podpisu, úspěšní 
žadatelé poté obdrží do 31. 7. padesát 
procent poskytnuté částky; druhou polovinu 
dostanou po dokončení práce, která musí být 

hotová do 30. října;  6. 11. je poslední termín 
podkladů k druhé části grantů, poté proběh-
nou kontroly staveb; potom přijde na řadu 
právě vyplacení druhé části grantu. 

„Grant na opravu domovního fondu patří 
mezi letité, velmi oblíbené dotační progra-
my. Je na něm skvělé to, že je hned vidět, 
do čeho peníze směřovaly, jak jsou domy 
v naší městské části opět o něco hezčí,“ 
říká Jan Votoček, radní Prahy 1 pro finance 
a privatizaci. 

Sochařský festival SCULPTURE LINE
Již třetí ročník sochařského 

festivalu SCULPTURE LINE 
Vám opět představí sochy 
a výtvarné objekty předních 
domácích i mezinárodních 
tvůrců „pod širým nebem“, 
přímo v ulicích hlavního měs-
ta Prahy. Kromě frekventova-
ných místbudete mít mož-
nost jednotlivé sochy vnímat 
i v kontextuspecifických, 
méně očekávaných a speci-
álně vybraných lokací.Každá 
ze zastávek této „sochařské 
linky“ je unikátní autorskou 
poctou Praze jako magické-
mu městu, neustále inspiru-

jícímu k novým kreativním 
příběhům.

Záměrem expozice je 
ozvláštnit a obohatit veřejný 
prostor, nabídnout nový po-
hled na Prahu i na samotná 
umělecká díla, a to jak oby-
vatelům, tak i návštěvníkům 
metropole.

SCULPTURE LINE je dlou-
hodobým konceptem, který 
má za cíl stát se novou tradi-
cí. Zveme vás do ulic. 

Pojďte ven, vydejte se na 
cestu „sochařskou linkou“ 
a užijte si tuto unikátní letní 
výstavu.
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Akce, která se konala od 15. 6. do 18. 6., 
nabídla jako každý rok spoustu zábavy 
i poučení pro všechny milovníky bitev 

na čtyřiašedesáti polích, bez ohledu na jejich 
hráčskou úroveň. Kromě duelu obou velmistrů 
nechyběla ani tradiční simultánka (právě s V. 
Ivančukem, který je mimo jiné mistrem světa 
v rapid šachu), pořádající Pražská šachová 
společnost připravila i dvě výstavy uměleckých 
šachových figur a šachových fotografií z re-
staurací a kaváren. Své umění si mohli šachisté 
vylepšit díky přednášce  velmistra Roberta 

Za trochu kratší konec tahal v šachovém minizápase 
s velmistrem Vasilem Ivančukem nejlepší český šachista 
David Navara, nicméně letošní ročník ČEZ CHESS TROPHY 
v Michnově paláci na Kampě jinak opět neměl chybu. 

Cveka o šachových zahájeních. Zábavu nabídl 
velmistr Vlastimil Hort prostřednictvím kvízu 
o legendárním mistru světa Bobby Fischerovi. 

Na akci zavítal i starosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký, který se jí zúčastnil tradičně nejen jako 
nadšený šachista, ale také jako oficiální „star-
tér“ šachového klání mezi velmistry Navarou 
a Ivančukem. V první partii zahrál Lomecký za 
bílého dámským pěšcem na pole d4 a zahájil 
tak celý zápas. Ten sice po několika dnech 
skončil vítězstvím V. Ivančuka, ale upřímně: 
užili jsme si to všichni náramně! 

Praha 1 hostila šachový svátek 
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Veletrh sociálních služeb 
zaplnil Střelecký ostrov

Šedesát stánků s více než stovkou vysta-
vovatelů představilo v rámci veletrhu 
sociálních služeb HELPfair na Střeleckém 

ostrově služby neziskových organizací, do-
movů pro seniory, středisek sociálních služeb, 
center a domovů pro handicapované a dal-
ších organizací zaměřených na pomoc lidem 
se zdravotním či sociálním znevýhodněním. 

Patronem veletrhu byl handicapovaný 
sportovec Martin Zach, který je mimo jiné 
rovněž patronem neziskové organizace 
Caballinus, nabízející hipoterapii nemocným 
dětem. 

Svůj stánek mělo na veletrhu také Středisko 
sociálních služeb Praha 1. „Této skvělé akce se 
účastníme od počátku, a tak můžeme potvr-
dit, že se úroveň veletrhu neustále zlepšuje. 
Jeho velký přínos spočívá kromě přenosu 
informací od služeb ke klientům v tom, že 
vede k velmi dobrému a účinnému propojo-
vání jednotlivých služeb,“ vyzdvihla ředitelka 
Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena 
Čelišová

Veletrhem provázelo populární duo Těžkej 

Pokondr, které se rovněž spolu s Petrou Janů, 
Ondřejem Rumlem a dětským pěveckým sbo-
rem Kampata zařadilo mezi účinkující, a tak 
veletrh sociálních služeb HELPfair pomohl, 
informoval i pobavil.

Prevence dětem
Radní pro školství a spolky Eva Špačková a radní pro oblast bezpečnosti a prevence krimi-

nality Ivan Solil si povídají s dětmi ze školek z MČ Praha 1 na akci Prevence dětem 1.  6., tedy 
symbolicky na Den dětí. Děti se na ní hravou formou poučily o poskytování první pomoci, 
zásadách bezpečného chování nebo o tom, co dělat při požáru.
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Za nápadem poskytnout fotografickou 
vzpomínku na Václava Havla zahraničním 
partnerům stojí starosta Prahy 1 Oldřich 

Lomecký, který při loňské instalaci této výstavy 
v Galerii 1 řekl: „Musím poděkovat svému příteli 
Alanu Pajerovi, který za mnou přišel se skvělým 
nápadem na tuto výstavu, která zachycuje oka-
mžiky, jež ovlivnily životy nás všech. Výstava je 
zároveň poděkováním Václavu Havlovi a připo-
menutím jeho velké historické úlohy.“

Výstava z Galerie 1 nejprve zamířila do part-
nerského města Bratislava-Staré Mesto. Poté si ji 
mohli prohlédnout zájemci v Budapešti-Budá-
varu (Maďarsko), Nîmes (Francie) a poté v Bam-
bergu (Německo). Výstava všude přilákala velké 
množství návštěvníků. 

„O výstavu je značný zájem i ze strany dalších 
našich partnerských měst, a nejen jich. V příštím 
roce tedy výstavu uvidí nejen v italském Trentu, 
které je dlouholetým partnerským městem 
Prahy 1, ale například také v polském městě 
Kielce. To sice zatím partnerským městem naší 
městské části není, ale co není, může být,“ dodal 
Filip Kračman, radní Prahy 1 pro kulturu, sport 
a zahraniční vztahy. 

Velký zájem vzbudila putovní 
výstava fotografií Alana Pajera 
„Václav Havel – Srdce nad 
Prahou“, která z první městské 
části – Galerie 1 – postupně 
zamířila do partnerských měst 
MČ Praha 1. 

Odkaz Václava 
Havla putuje 
Evropou

Bamberg 

Budapešt
-Budávar

Bratislava
-Staré Mesto

Nîmes
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„Prázdniny se rychle blíží a my jsme dnes na 
Kampě prožili takové prázdniny nanečisto a vy-
zkoušeli jsme si, co děti, ale nejen je při pobytu 
v přírodě a na táboře čeká. Děti se samy či spo-
lu s rodiči připravily na táboření, vyzkoušely si 
rozdělávání ohně po vzoru původních indiánů 
a zkušených táborníků, naučily se vyrobit če-
lenky, už vědí, jak se orientovat v přírodě a jak 
nám v tom pomůže buzola, poznají už také 
stromy nebo zvířata podle kožešin,“ popsal 
hlavní hostitel akce a radní Prahy 1 pro kultu-
ru a sport Filip Kračman, co všechno se malí 
i velcí návštěvníci dozvěděli v parku Kampa při 
„Rodinném KAMPování“ a na jeho indiánské 
stezce.

Prázdniny se ale týkají i našich čtyřnohých 
kamarádů, a tak se v programu myslelo i na ně 
a jejich výcvik a dovednosti. Jejich dvounozí 
partneři se při příchodu na Kampu přihlásili, 
obdrželi soutěžní kartičky a pak už vyrazili na 
okruh po osmi stanovištích, kde si například 
s výtvarníky z Karlova mostu namalovali obráz-
ky nebo vytvořili totemy a zkušení profesioná-
lové jim navíc zhotovili portréty, dále si mohli 
prohlédnout teepee, naučit se rozdělávat oheň 

Skákací hrad městských 
strážníků, indiánské 
teepee, kapela Evergreen 
s opravdu nestárnoucími 
hity, táborák pro opékání 
špekáčků, výtvarná dílna 
Sdružení výtvarníků 
Karlova mostu, soutěže pro 
chytré hlavičky a znalce 
přírody a k tomu všemu 
bezva uvolněná atmosféra 
a nádherné počasí – a tak 
bychom mohli pokračovat.  
„Rodinné KAMPování“ i letos 
stálo za to, a kdo přišel, užil 
si příjemné a tábornické 
odpoledne.

Milovníci táboření 
se sešli na Kampě

a poznávat kožešiny a lebky divokých zvířat, 
orientovat se v přírodě, zkusit se vymotat z blu-
diště, vyřešit zapeklitě těžký rébus, poznat, kde 
žijí jaká zvířata, rozeznat stromy a na ozdobu si 
vyrobit čelenky a náramky.

„Bylo toho opravdu dost a nebylo to nic 
jednoduchého, ale naše děti dokázaly, že jsou 
šikovné, a já jsem rád, že ani my dospěláci jsme 
neudělali ostudu,“ zhodnotil indiánskou stezku 
„Rodinného KAMPování“ starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký, který si prázdniny nanečisto 
nenechal ujít.

O osvěžení se v teplém počasí nestarala jen 
kapela Evergreen, ale také půvabný pojízdný 
stánek, který nabízel ledovou kávu, ledovou 
čokoládu, vodu a džus, a to za ceny velmi osvě-
žující. „‚Rodinné KAMPování´ bylo samozřejmě 
i o lenošení a dobrotách, a tak po skončení 
indiánské stezky na všechny čekaly nejen 
pěkné ceny, ale i špekáčky na opečení a deky 
na poležení v trávě. Deky jsme na rozdíl od 
jiných věcí od původních amerických obyvatel 
nepřevzali, ty byly pro klid rodičů ryze moderní 
a zachovalé,“ uzavřel s úsměvem Filip Kračman.

„Rodinné KAMPování“ je za námi, a tak už 
zbývá jen počkat na začátek těch nejbezvad-
nějších měsíců v roce a hned vyrazit na tábory 
a do přírody, kde se určitě znalosti získané na 
Kampě náramně hodí.
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Z Prahy do Orvieta za 14 dní 

Cílem každoroční štafety je připomenout 
cestu kněze Petra z Prahy do Říma v roce 
1263. Tato cesta posléze vyústila v oslavu 

svátku Corpus Domini, který je nejen duchov-
ní, ale také kulturní a společenskou událostí.

Letos štafeta z Prahy vyběhla 3. června; o čtr-
náct dnů později doběhla do Orvieta. 

„Děkuji všem účastníkům z naší městské 
části, kteří se do této nádherné akce zapojili, 
a jsem velmi rád, že i letos vše vyšlo organizač-
ně na jedničku,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký. 

Zhruba 500 kilometrů 
také letos úspěšně zdolali 
nadšenci, kteří se zúčastnili 
štafetového běhu z Prahy do 
italského Orvieta. 

Maturanti z „Truhly“ už mají 
doma svá vysvědčení

Na Staroměstskou radnici dorazily dvě 
oktávy Gymnázia Jiřího Gutha- Jarkovského, 
doprovázené třídními profesory a ředitelkou 
Jitkou Kendíkovou. 

„Převezmete vysvědčení, podáte ruku třem 
lidem a podepíšete se. Funguje to jako na 
svatbě, ´ano´ říkat nemusíte,“ zněly poslední 
veskrze racionální instrukce paní ředitelky, 
s úsměvem určené studentům seřazeným po-
dle abecedy, a mohlo se slavnostně nastoupit 
do sálu, kde se jinak běžně oddává.

„Jsem velmi ráda, že naši studenti měli 

Tak už to mají za sebou: 
osm let náročného studia, 
osm let společně strávených 
s kamarády, spolužáky 
a profesory z Gymnázia Jiřího 
Gutha-Jarkovského. Osm let 
završených úspěšnou maturitou 
a nyní i slavnostním předáním 
maturitního vysvědčení na 
Staroměstské radnici. 

možnost převzít svá maturitní vysvědčení ve 
slavnostních historických prostorech Staro-
městské radnice,“ ocenila Jitka Kendíková, po-
dle které byl letošní maturitní ročník nejlepším 
za poslední dobu a rodiče mohou být na své 
děti oprávněně hrdí.

Gratulujeme, přejeme úspěšné přijímačky na 
vysoké školy a hodně štěstí v dospělosti.
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Děj psychologického románu Třináctá komnata spisovatele Vladimíra Neffa se odehrává... (POKRAČOVÁNÍ V TAJENCE)
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Fotoobjektiv

Mattoni Koktejl Festival 2017 na Staroměstském náměstí se vydařil. 

Hospodářská komora Praha 1 otevřela svou kancelář.

Střelecký ostrov hostil Multyfest. 

Fotokroužek Michaely Antůškové je úžasný!

Na piazzettě Národního divadla cvičili Dánové. 
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Vítáme miminka v Praze 1!

Alžběta Polická Sebastian Prasko Denis Přibyl Linda SmržováMichal Perlík

Nina VálkováAlisa Stojanova

Pokud chcete svou ratolest slavnostně uvést mezi občany 
naší městské části, zašlete nám jméno a příjmení dítěte, 
datum narození a adresu trvalého bydliště, popř. kontakt-

ní adresu, 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 hla-
vičky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků”. Každý 
odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného 
termínu konání vítání občánků a dalších podrobností ohledně 
tohoto slavnostního aktu.

Maxmilián Jan Choděra Daniel Krátký Maxmilián Louda Nicol MarchalováMatěj Drastil

Nicolas Novák Tomáš Adolf Paclík Lukáš Pavelka Václav PavelkaJan Martínek
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Diskuze, především na sociálních sítích o připravo-
vaném omezení průjezdu cyklistů po pěších zónách 
na Starém Městě ukázala, jak pokřiveně jsou nasta-
veny vztahy mezi námi. Jakoby stále někdo s někým 
bojoval. Chodci proti řidičům, ovšem pokud se spolu 
nespojí proti cyklistům. Samozřejmě lidé na kolech 
si zase notují s řidiči, jak jsou neukáznění chodci. 
Přitom, drtivá většina z nás je někdy řidičem, tu 
zase chodcem a samozřejmě, jak je dneska moderní 
i cyklistou. Zdá se, že právě mezilidské vztahy nás 
oddělují od tradičně svobodného světa mnohem více 
než naše průměrná mzda, či přijetí, nebo nepřijetí 
eura. Výsledkem naší vzájemné netolerance je stále 
se hromadící zákazy a nařízení. Tak na ulicích zase 
přibudou další zákazové značky. Vypadá to, že ulice 
vnitřní Prahy budou postupně zaplňovány někdy 
nesrozumitelnými cedulemi stále více a více. Při 
tom, v našem případě jde „pouze“ o zákaz jízdy na 

kolech a podobných zařízení po vybraných pěších 
zónách a to ještě v omezeném čase.  Na vše budou 
dohlížet strážníci městské policie. A tady je asi jeden 
z největších problémů. Městská policie mimo jiné 
i díky nedostatečnému počtu strážníků není schopna 
zajistit dodržování pořádku na ulicích Prahy. I kdyby 
každá ulice měla svého policistu, či strážníka nebu-
de to nic platné. Dokud se budeme rozčilovat na 
maminku s kočárkem, protože se nám na pěší zóně 
plete pod naše kolo a na druhé straně se zase chodci 
budou divit, proč by nemohli chodit po vyznačených 
cestách pro cyklisty, žádné zákazy, nařízení, nebo vy-
hlášky nepomohou. I takový problém jako je provoz 
na pěších zónách je především v našich hlavách.

Petr Burgr KDU-ČSL
Uskupení My co tady žijeme.

IO
Iniciativa Občanů
Ideje a Odpovědnost

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po čtvrt roce je zde další, tentokrát letní vydání 
magazínu Praha1, o čemž nepochybně svědčí i to, že 
do naší krásné městské části dorazilo léto v plné síle. 
Dovolte mi, abych vás touto cestou uctivě pozdravil, 
a to jak ze sebe, tak i za své kolegy z Klubu nezávislých. 
V následujících řádcích bych se rád věnoval především 
tématu, které mezi mnohými z vás vyvolalo mnohdy 
vášnivé reakce. Vlna odezvy k tomuto tématu byla ze 
strany občanů MČ P1 i ostatních, kteří mají své bydliště 
v okolních částech, tak silná, že ji nelze ignorovat. 
Jak jste již nejspíše mnozí pochopili z těchto úvodních 
slov, jednalo se o téma regulace provozu cyklistů na 
Praze 1. Mailové schránky nás zastupitelů byly denně 
zásobovány desítkami zpráv, naplněnými obavami 
z úplného zákazu cyklistické dopravy na páteřních 
trasách v rámci Prahy 1. Téma bylo následně i projedná-
váno jako jeden z bodů na posledním jednání zastupi-
telstva, které proběhlo dne 23.5.2017. I zde k tomuto 
bodu mezi námi zastupiteli probíhaly mnohdy napjaté 
diskuse, a to i přes to, že konečné řešení toho, jak 
výsledná regulace provozu proběhne, nebude v kom-
petenci zastupitelstva. 
Přiznávám se, že jsem nedokázal odpovědět na všech-
ny zprávy, které jsem k tématu obdržel, čímž se těm, 
kteří se mé odpovědi nedočkali, touto cestou omlou-
vám. Já i moji kolegové jsme však spolu se snahou vý-
stižné odpovědi tazatelům nabízeli možnost zúčastnit 

se interpelací občanů k danému tématu v rámci jedná-
ní zastupitelstva, kam však nikdo i přes velký zájem jak 
na sociálních sítích, tak i v rámci mailové komunikace, 
nedorazil. Což myslím, že je škoda.
Tímto se dostávám k podstatnému sdělení našeho 
článku. Osobně mám, troufám si mluvit i za své kolegy, 
takový pocit, že zájem interpelovat nás zastupitele, 
či politické vedení Prahy 1 obecně, ze strany občanů 
v poslední době silně ochabuje. Což si myslím, že 
je škoda.  Z mého pohledu se jedná o velmi účinný 
komunikační kanál ke kontaktování politické reprezen-
tace i řešení vašich problémů a témat, které vás tíží, či 
zajímají. Proto Vás prosím, nevzdávejte se a nebojte se 
touto cestou své názory a potřeby vyjadřovat, jsme zde 
pro vás.
Jak jsem se již zmínil v úvodu, do naší městské části 
dorazilo nejkrásnější období roku, léto. Proto vám přeji 
za sebe i své kolegy z klubu co nejkrásnější prožití 
blížících se prázdnin a těším se na další setkání s vámi 
minimálně v dalším čísle tohoto magazínu.

Za Klub nezávislých
Vojtěch Jonáš

Členové:
Mgr. Miroslava Vlašánková, Mgr. Jiří Janoušek 

a Vojtěch Jonáš

J. JANOUŠEK | M. VLAŠÁNKOVÁ | V. JONÁŠ

KLUB NEZÁVISLÝCH ZASTUPITELŮ 

TROJKOALICE
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NÁZORY OPOZICE  PRAHA 1

Horkou letní novinkou je, že Nemocnice Na Františku 
má být od příštího roku provozována soukromou 
firmou, městská část bude nadále vlastníkem budov. 
Nový provozovatel bude koncesionářem, který bude 
spravovat celou nemocnici. Jaké zdravotní služby zů-
stanou pro občany zachovány, má mimo jiné stanovit 
koncesní smlouva, kterou v těchto dnech dokončuje 
vedení radnice. 

O zavedení koncese v Nemocnici Na Františku 
rozhodlo zastupitelstvo v březnu, a to přes hlasité 
protesty celé opozice. Tím byl nastartován půlroční 
proces soutěže na nového koncesionáře, který by měl 
vyvrcholit v listopadu, kdy má o schválení výsledků 
soutěže opět rozhodnout zastupitelstvo. 

Jak kvalitně bude soukromý provozovatel spravo-
vat dosud ztrátovou nemocnici, závisí na přísném 
dohledu městské části nastaveném podmínkami 
ve smlouvě. Je důležité zachovat stávající rozsah 
zdravotní péče a zároveň za to platit co nejméně. 
Ano, počítá se totiž stále s doplatkem městské části 
soukromému provozovateli a to až 30 milionů korun! 
Jeho konkrétní výše bude předmětem soutěže. 
Zvítězit má ta firma, která nabídne nejvyšší slevu na 

doplatku (metoda nechci slevu zadarmo). Nemocnice 
zároveň disponuje prostory pro dodatečné pronájmy, 
a dokonce i parcelou na případnou stavbu nového 
nemocničního pavilonu. Nesmíme zapomenout 
ani na plánované podzemní garáže pod nemocnicí, 
které chce zadotovat naše městská část. Existuje tedy 
riziko, že soukromý provozovatel vybuduje ziskovou 
nemocnici nadstandardního typu, na kterou ale bu-
deme nadále doplácet několik milionů ročně.

Koncese až na 35 let pak má být ze strany městské 
části prakticky nevypověditelná, bylo by nutno 
uhradit provozovateli ušlý zisk až do konce platnosti 
smlouvy. Na druhou stranu provozovateli v případě 
neúspěchu jeho podnikatelského projektu žádné 
sankce podobného typu nehrozí!

V létě proběhne samotná soutěž na nového konce-
sionáře. My teď apelujeme na naše radní, aby byli při 
přípravě koncese maximálně transparentní a zod-
povědní a aby celá koncese nedopadla jako slavná 
kauza s Veolií.

Mějte se letně,
Kateřina Klasnová a Petr Kučera

pro jedničku

ZELENÁ PRO JEDNIČKU

PRAHA 1 RODINA

PRAHA 1 RODINA svůj příspěvek
do uzávěrky tohoto čísla 
nedodala.

Nedopadne Praha 1 s Nemocnicí
na Františku jako Praha s Veolií?
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jako akci pro alternativní využití volného času dětí a mládeže od 6 do 13 let 
formou příměstského tábora

Zájem o účast lze projevit na 

www.hasicipraha1.cz 
Dny mladých hasičů 2017

Program je zajišťován ve spolupráci 
s MP hl.m.Prahy, PČR, HZS hl.m.Prahy.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA 1 ZA PODPORY HL.M.PRAHA, MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 A NADACE PRAŽSKÉ DĚTI POŘÁDÁ

DNY MLADÝCH
HASIČŮ

Termíny  Pondělí – pátek - 17.-21. července 2017
   Pondělí – pátek - 24.-28. července 2017

Denní režim  07 - 09 hodin 
   shromažďování účastníků
            09 - 18 hodin
   programová náplň 

Kapacita   50 dětí

Stravování obědy v jídelně Hradní stráže,
   Loretánská 4, Praha 1,
   svačiny a pitný režim zajištěny

Úhrada   3 500 Kč
   

Praha 1 – Hradčany, zahrada v Loretánské ulici 8. Zde bude probíhat program zaměřený na 
hasičskou tematiku s využitím unikátní požární nádrže z období II.světové války.

MÍSTO

7

sobota 19. srpna 2017 • 1000–1800 hodin • vstup zdarma

Program pro celou rodinu:

loutkářský workshop • animační loutkový ateliér • loutky Divadla Alfa
představení divadla Bouda • výstava Paměť loutky

Den Plzně v Senátu věnovaný loutkám se koná pod záštitou 
senátora Lumíra Aschenbrennera a senátorky Milady Emmerové.

www.plzen.eu   •   www.visitplzen.eu

Plzeňské loutky 
ve Valdštejnské zahradě
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VYSVĚDČENÍDOBRÁ NÁLADA  1 
     

ŠIKOVNOST  4 
    KOUKÁNÍ NA        

             VEČERNÍČEK  1
ÚKLID POKOJÍČKU 4

„Milí žáci, 
přeji vám krásné prázdniny!“

Ing. Oldřich Lomecký, 
starosta MČ Praha 1

PRAHA

od starosty

Zmrzlina
a Vstupenka do Grévinu*

za 

Vysvědčení
 pro žáky základních škol

SE TEŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU V GRÉVINU- MUZEU VOSKOVÝCH FIGURÍN

Pat & Mat
*Vstupenka platí do 1. 7. 2017. Otevírací doba je 9.30-21.00. Adresa: Grévin Praha, Celetná 15, Praha 1. Děti do muzea smějí jen za doprovodu osoby starší 15 let, která má vstupenku za 369,- Kč (pro seniory 310,- Kč).

30. 6. 2017

Od 9:00 do 12:00

před ZŠ Vodičkova
(Vodičkova 22, Praha1)
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Specifikace loga příkazníka 
 

 

 

 

 

 

 

 

partneři mediální partneři

Glanc

| 27. 6. – 9. 9. | 
vstupenky: www.shakespeare.cz

LeTní sHakesPearovskÉ 
sLavnosTi 2017

generální Partner uvádí


