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VYB HNI 
S  R A D N Í M

B HÁME 
OD 18. ZÁ Í 2017
DO KONCE ÍJNA SRAZ U PARKU LANNOVA

(LANNOVA 8)
SRAZ U BUDOVY MÁNES
(MASARYKOVO NÁB EŽÍ 1)

KAŽDÉ
PONDĚLÍ 

OD 18.00 DO 19.00
HODIN

KAŽDÝ
ČTVRTEK 
OD 7.00 DO 8.00

HODIN

M STSKÁ ÁST PRAHA 1 
Vás zve na pravidelné b hání s aktivním sportovcem a radním pro kulturu, sport a zahrani ní vztahy 

Filipem Kra manemFilipem 

V PR B HU B HU S VÁMI RADNÍ FILIP KRA MAN 

PROBERE OTÁZKY NA TÉMA SPORT A KULTURA 

NEJEN VE VAŠÍ M STSKÉ ÁSTI

ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA, SLEDUJTE NÁŠ FB (WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ)!
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Milí čtenáři, 
zbytky léta nám pozvolna pro-

klouzávají mezi prsty a po dnech 
odpočinku nadchází v celé re-
publice – a tedy samozřejmě také 
v Praze 1 – předvolební třeštění. 
Ve dnech 20. a 21. října rozhodne-
me o dalším směřování naší země 
v příštích čtyřech letech. Ať je to 
navzdory kampani, jež bude zcela 
jistě na ostří nože, volba věcná, 
rozumná a dospělá – tedy ne slepě 
proti někomu a něčemu, nýbrž pro 
něco dobrého a užitečného. 

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již 
za sebou máme slavnostní zahájení školního roku. Během prázd-
nin jsme pro děti, jako každý rok, opět opravili školy, hřiště a další 
prostory. Proč o této zdánlivé „samozřejmosti“ píši? Jednak proto, 
abych veřejně poděkoval všem, kteří si na těchto opravách „mák-
li“ a pak také kvůli tomu, že bych si moc přál, aby se děti ve škole 
naučily chápat, co jim zajistí úspěšný život: nikoli sliby politiků, že 
jim budou dávat ony příslovečné ryby, nýbrž to, co se naučí, aby si 
ryby mohly samy chytat. V éře dotačního šílenství a všeobjímajících 
náručí to myslím není špatné připomenutí. V našich školách jim nic 
nechybí, učí se od skvělých pedagogů a prostřednictvím moder-
ních pomůcek. Teď mají vše ve svých rukách a především v hlavách. 

V uplynulých měsících nám v Praze 1 vykrystalizoval nový pro-
blém – jde o sdílené bydlení, populární Airbnb. Jde o to, že přibývá 
těch, kteří svůj byt nikoli půjčují, nýbrž neregulérně pronajímají 
a dělají tak z bytového fondu hotelové ubytování. Chápu, že kde je 
poptávka, tam je i nabídka, nicméně na tento fenomén se nabalují 
další nepěkné věci, jako jsou hromadné celonoční mejdany obtě-
žující sousedy atd. 

Nejsem příznivcem pojmů „válečná zóna“, „boj“ a dalších podob-
ných. V žádné válce přece nejsme.  Veďme však spolu tvrdý a férový 
dialog o tom, co způsobuje problémy a odívá centrum metropole 
spíše do hávu turistického ghetta než místa pro každodenní život 
místních občanů. 

Ať je váš podzim příjemný a pestrobarevný! 

Váš 

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1
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PRAHA 1  AKTUALITY

Nejstarší obyvatelka Prahy 1 
oslavila 102. narozeniny

Krásné 102. narozeniny oslavila v průběhu letošních prázdnin 
nejstarší obyvatelka Prahy 1 – paní Ludmila Čárská. Mezi 
gratulanty samozřejmě nemohli chybět ani zástupci městské části 
a radnice v čele se starostou Oldřichem Lomeckým (TOP 09). 

„Je to pro mě velké vyznamenání a pan 
starosta mě moc potěšil,“ ocenila oslavenkyně 
gratulaci od starosty. Ten samozřejmě nepři-
šel s prázdnou a paní Čárské přinesl krásnou 
kytici a drobné dárky. Tisková mluvčí radnice 
Veronika Blažková zase donesla „bublinky“, bez 
kterých se správné narozeniny – a ještě s tak 
úctyhodným číslem – neobejdou. 

„Moc paní Čárské přeji, aby i nadále oplývala 
dobrou náladou a optimismem a aby jí sloužilo 
zdraví, které si díky pracovitosti a sportu zacho-
vala z mladších let,“ uvedl starosta Lomecký. 

V Praze 1 žije paní Čárská, jež se narodila 
5. července 1915, už od roku 1946. Její sousedé 
v domě a okolí ji znají jako velmi společenskou, 
vitální a optimistickou paní, která kolem sebe 
rozdává dobrou náladu a energii. 

Paní  Čárská přivedla na svět dva syny, Petra 

a Milana. Její manžel byl aktivním účastníkem 
Slovenského národního povstání a po válce se 
stal prvním tajemníkem ministra Vavra Šro-
bára. „Manžela mi nejdříve zavřeli gestapáci 
a potom i komunisti,“ zavzpomínala Ludmila 
Čárská na těžká období na konci války a v pa-
desátých letech. Tehdy zůstala na výchovu 
i obživu sama.

„Vím, že bylo velice obtížné nás uživit a že 
pracovala velmi těžce, ale na našem mládí se 
to nijak neprojevovalo,“ vyzdvihl péči maminky 
její syn Milan. 

Těžkou dobu překonali a na svět přišla vnou-
čata i pravnoučata. Paní Čárská a její manžel až 
do vysokého věku sportovali a hodně cestova-
li. A když k tomu přidáme výborné sousedské 
vztahy a všestrannou aktivitu, máme tu recept 
na to, jak se stát nejstarší obyvatelkou Prahy 1.
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AKTUALITY  PRAHA 1

Projekt mezigeneračního bydlení 
Unikátní projekt mezigeneračního bydlení na rohu ulic 
Samcovy a Lodecké, který pod jednou střechou spojil bydlení 
seniorů a mladých občanů, přivítá nové nájemníky.

J
iž při výstavbě 
objektu bylo 
pamatováno 

i na hendikepované 
spoluobčany, díky 
čemuž bylo možné 
nabídnout vozíčká-
řům k pronájmu tři 
bezbariérové bytové 
jednotky. Protože 
úřad Prahy 1 aktuál-
ně neeviduje zájem 
hendikepovaných 

občanů o zajištění bydlení, navázali jsme 
v rámci využití jednotek na dlouholetou 
úspěšnou spolupráci s Českou asociací para-
plegiků, jež v nebytovém prostoru Prahy 1 
v Jungmannově ulici provozuje tréninkové 
pracoviště Hvězdný bazar, kde zaměstnává 
vozíčkáře krátce po poranění míchy nebo 
nezaměstnané vozíčkáře s cílem, aby tito na-

šli pracovní uplatnění na trhu práce. Rozšíře-
ním nabídky práce o možnost bydlení dokáže 
asociace zapojit více lidí do projektu, kteří se 
mohou vrátit do aktivního života.

Podmínkou užívání bytových jednotek 
bude přihlášení trvalého pobytu. Praha 1 
tak vedle pronájmu standardních byto-
vých jednotek nyní prostřednictví asociace 
paraplegiků nabízí k pronájmu i bezbarié-
rové jednotky za účelem 
stabilizace a zvyšování 
počtu obyvatel Prahy 1. 
K těmto bytům je možné 
pronajmout i parkovací 
stání v podzemních gará-
žích, které jsou dostupné 
výtahem.  

 

Zapojte se také!

 

 

0 0 0

 

Tomáš Macháček (TOP 09)
radní pro oblast majetku
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PRAHA 1  AKTUALITY

Čestné občanství Prahy 1 
Vladimíru Jiroutovi
Městská část Praha 1 
udělila své čestné občanství 
architektu Vladimíru Jiroutovi, 
který se nesmazatelně zapsal 
do historie hlavního města. 
V polovině šedesátých let 
totiž neúnavně bojoval za 
výstavbu metra a zároveň 
proti nesmyslnému projektu 
podpovrchové tramvaje, který 
by vedl k velkému bourání 
v centru metropole. 

„Pan Vladimír Jirout zachránil obrovský kus 
historické části Prahy nevyčíslitelné hodnoty. 
Nebýt jeho obrovského nasazení, množství 
studií, fotografi í a dokonce i fi lmového do-
kumentu – stejně jako podpory od profesora 
Jaroslava Fragnera, u kterého postgraduálně 
studoval architekturu na Akademii výtvar-
ných umění – došlo by k devastaci podstatné 
části dnešní Pražské památkové rezervace. 
Zmizely by celé bloky domů od Hlavního ná-
draží přes Karolinum a Staroměstské náměstí 
až k Rudolfi nu,“ vysvětlil ve svém projevu při 
slavnostním předání čestného občanství sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).

Připomněl, že boj o metro byl o to nároč-
nější, že se konal v polovině šedesátých let 
minulého století, kdy více než odbornost 
rozhodovalo stanovisko stranických orgánů. 
„Panu architektovi se ale podařil opravdu 
husarský kousek a pro svoji myšlenku získal 
odborníky, veřejnost a nakonec i tehdejší 
politiky,“ uvedl Oldřich Lomecký.

Práce a kvalit Vladimíra Jirouta si po zásluze 
všimli v Berlíně, s nímž spojil velkou část své-
ho profesního života. Podílel se na územním 
plánu tamějšího metra a je autorem i někte-
rých staveb berlínského metra. 

Vladimír Jirout se narodil v roce 1932, tedy 
rok poté, co se jeho rodiče, Ludmila a Alois 
Jiroutovi, uznávaní knihvazači, vrátili z dlou-
holetého pobytu v Paříži do Prahy. Vystudoval 
reálné gymnázium a v letech 1952 až 1957 

Fakultu architektury na Českém vysokém uče-
ní technickém. Ačkoliv úspěšně absolvoval 
všechny zkoušky a vypracoval diplomovou 
práci, nebylo mu dovoleno ji obhájit. Na to si 
musel počkat až do roku 1990.

Komunisté se mu tak pomstili za jeho ak-
tivní činnost v Junáku, kde působil od konce 
války, kdy se jako třináctiletý chlapec zapojil 
do pomoci skautů vězňům z koncentračních 
táborů a později se stal i skautským vedou-
cím. V roce 1958 ho za to komunisté navíc na 
tři roky zavřeli do kriminálu.

Za svůj boj za pražské metro obdržel Vladimír 
Jirout Cenu rektora AVU i poděkování ministra 
školství a kultury Jiřího Hájka. Napsal několik 
knih, publikací a statí, byl a je členem českých 
i zahraničních odborných shromáždění. Je také 
autorem krásného přímořského hotelu v Turecku.
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AKTUALITY  PRAHA 1

Den Země v Praze 1
V roce 2018 pro vás 
chystáme novinku. 
V parku Kampa se 
22. dubna bude konat 
pod záštitou pana 
místostarosty Daniela 
Hodka první Den 
Země v Praze 1. Už teď 
se na vás těšíme!

Dobyvační Švédové 
opět odtáhli s nepořízenou

D
ěti z Prahy 1 poslední srpnový den všem 
ukázaly, že své město dokážou ochránit 
a že se my dospělí nemusíme o budouc-

nost města na Vltavě obávat. Po 369 letech 
totiž byla Praha opět napadena švédským 
vojskem generála Hanse Christoff a (Jana Kryš-
tofa) Königsmarcka, který se kromě typického 
švédského rabování chystal Prahu kompletně 
dobýt. To se mu ale, stejně jako roku 1648, tedy 
na samém konci třicetileté války, nepovedlo.

„Děti se s námi přenesly do roku 1648, kdy 
byla Praha na levém břehu obsazena a kdy Pra-
žané a studenti přehradili a ubránili Karlův most, 
a zachránili tak pravý břeh. Děti v parku Kampa 
bránily před nepřátelskými nájezdy pohádkový 
hrad a nutno říct, že velmi statečně,“ popsal sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09), který 
děti k boji svolal a jejich bitvě pak udělil svoji 
osobní starostenskou záštitu.

Za svoji statečnost pak každý rytíř obdržel 
zaslouženou odměnu, a to bez ohledu na to, 
že zbraně použité v bitvě splňovaly požadavky 
současné mírové doby. Major Terazky by řekl: 
„Čo sa dá robiť, keď máme hen ten mier.“

Boje měli na povel Rytíři Koruny České. „Měli 
jsme pro děti připravené měkké projektily ve 
formě starých ponožek a k tomu ještě korkové 
špunty a měkké drátěnky,“ uvedl Martin Cho-
linský, vedoucí skupiny Rytíři Koruny České, 
která má zkušenosti s podobnými akcemi 
v řadě zemí Evropy.

Kromě vysilujících a napínavých bojů čekal 
na Kampě na děti i dospělé bohatý doprovod-

ný program: ukázky šermování, kejklíři, loutko-
vé divadlo, draví ptáci, dobový kolotoč nebo 
třeba střelba z luku a kuše.

„Chtěli jsme pro děti na závěr prázdnin 
připravit hezký i poučný program a myslím, 
že díky této názorné a zábavné formě získaly 
o důležité etapě české historie dost informací, 
které jim navíc zůstanou v paměti,“ vyzdvihl 
starosta Oldřich Lomecký.

Švédská vojska sice díky dětem odtáhla 
poražena, v roce 1648 to ale trvalo několik 
měsíců, během kterých navíc údajně chladní 
seveřané rabovali, loupili a vraždili. Z Prahy 
odvezli většinu umělecké sbírky Rudolfa II. ne-
vyčíslitelné hodnoty, například Codex Argen-
teus nebo Codex gigas – Ďáblovu bibli, stovky 
cenných obrazů italských a vlámských mistrů, 
soch a dalších cenností. Část kořisti dosud 
zůstává ve Švédsku, část ve sbírkách Vatikánu. 
Do Česka se vrátilo jen několik rukopisů.

Malostranské 
vinobraní
Již deváté 
Malostranské 
vinobraní – Dozvuky 
Horňáckých slavností 
se odehraje v parku 
Kampa v sobotu 23. 9.  
2017 od 14 hodin.
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PRAHA 1  AKTUALITY

Bez souhlasu Prahy 1 
na piazze� ě nic nevyroste!

J
ako náměstí, shromažďovací a pěší prosto-
ry defi nuje platný územní plán z roku 1999 
piazzettu před pražským hotelem Inter-

continental, která by se však podle chystaného 
Metropolitního plánu měla změnit ve stavební 
parcelu. „Šotek“, který toto způsobil, nicméně 
narazil jak na odpor místních obyvatel, tak 
radnice Prahy 1. 

„Nevím, kdo stojí za touto změnou, nicméně 
rád bych jej upozornil, že bez souhlasu radnice 
Prahy 1 si na tomto místě nepostaví nic, co by 
přesahovalo dnešní rámec – tedy víceméně 
oddychovou plochu,“ říká starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký (TOP 09). Právě garance sou-
časného stavu je velmi důležitá – „uniklé“ plány 
totiž vyvolaly zejména u místních rezidentů 
velké emoce. 

Zpracovatel Metropolitního plánu – Institut 
plánování a rozvoje – zatím Metropolitní plán 
neodevzdal pražskému magistrátu; stane se 
tak až na konci září. Poté přijdou na řadu připo-
mínky a návrhy institucí a občanů. 

CO POŘÁD PLATÍ?
Platný územní plán, který mimo jiné defi nuje 

podobu této piazzetty, byl vydán vyhláškou 
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy dne 26.10. 1999, 
s účinností od 1. 10. 1999. Samozřejmě byl 
řádně schválen městským zastupitelstvem. 

Podle §188 stavebního zákona nyní platí, 
že územně plánovací dokumentaci sídelního 

útvaru nebo zóny, územní plán obce a regu-
lační plán (schválené před 1. lednem 2007) 
lze do 31. prosince 2022 podle tohoto zákona 
upravit, v rozsahu provedené úpravy projed-
nat a vydat, jinak pozbývají platnosti. Tedy 
stávající územní plán by měl být do té doby 
nahrazen novým Metropolitním plánem, 
nebo může novela stavebního zákona termín 
dále posunout, případně územní plán pozbu-
de platnosti.

Uvedená piazzetta má v územním plánu 
– kromě již zmíněné primární podoby – de-
fi nováno doplňkové funkční využití: drobné 
vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro 
obsluhu sportovní funkce vodních ploch, 
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, 
nezbytná zařízení související s provozováním 
vodních ploch, zařízení přístavišť osobní lodní 
dopravy, stavby, zařízení a plochy pro pro-
voz PID, parkovací a odstavné plochy (to vše 
pro uspokojení potřeb území vymezeného 
danou funkcí), zeleň (související s vymezeným 
funkčním využitím). Plán nepočítá s žádným 
výjimečně přípustným využitím. 

Institut plánování a rozvoje tvrdí, že daná 
plocha má potenciál k alespoň částečnému 
zastavění, a proto plocha bude s největší prav-
děpodobností v návrhu Metropolitního plánu 
vymezena jako součást stavebního bloku. Jak 
již však bylo uvedeno, bez souhlasu radnice 
Prahy 1 na tomto místě nelze nic postavit. 

Proč nestavět na piazzetě 
před hotelem Intercontinental?

Piazetta před pražským hotelem Intercontinen-
tal je výjimečné místo nejenom z pohledu Sdružení 
občanů a přátel Starého Města a Josefova (Sta-
roměstská lípa), ale také optikou většiny obyvatel 
přilehlých ulic, vlastních obyvatel s okny přímo na 
piazzetu, Pražanů, obyvatel republiky a jistě řady 
turistů. Ti všichni obdivují cenné eklektické domy 
v Pařížské ulici, stejně jako secesní a historizující 
v Bílkově, Břehové a Maiselově. Piazzeta, která 
mezi nimi tvoří zastřešení garáží hotelu Interconti-
nental, vytváří příjemné místo nejen pro místní ob-

čany, ale je jedním z mála veřejných prostranství 
na Starém Městě, které od šedesátých let, kdy byly 
zbourány domy z přelomu století, dosud odolává 
nové výstavbě.

Sdružení občanů a přátel Starého Města a Jo-
sefova chce vyvolat společnou veřejnou diskuzi 
radnic Prahy 1, Magistrátu hl. m. Prahy, občanů, 
spolků a organizací, které v této lokalitě působí.  
Staroměstská lípa považuje úmysl Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) změnit statut ve-
řejného prostranství piazetty na stavební parcelu 
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pro výstavbu až sedmipatrové budovy za špatný. 
Podíl zastavěných ploch na Praze 1 je 70 %. 

Komparace ředitele IPR Ondřeje Boháče zasta-
věných ploch Prahy 1 s Paříží - 74% nebo Vídní 
- 75% (města jako celku), stejně jako vyjádření, že 
„veřejná prostranství a přírodní plochy mají často 
nízkou kvalitu, protože jim jejich správci nevěnují 
dostatek pozornosti“, považujeme za nešťastné. 

Členové našeho sdružení, stejně jako sousedé 
a spolky na Starém Městě a Josefově nevidí příklad 
zástavby brownfi eldů na okraji Prahy a proluky 
Pařížské ulice jako srovnatelný. Bohužel takový 
směr prosazuje IPR. My si však nemyslíme, že 
výstavba jakékoli budovy na piazettě by změnila 
stav dané lokality k lepšímu. Připouštíme, že více 
zeleně, která by tvořila symbiózu kupříkladu s jedi-
nečnými kubistickými Učitelskými domy Otakara 
Novotného, by byla na místě. 

Uznáváme, že se Staré Město a Josefov pomalu 
vylidňuje. Je to trend, kterému lze těžko zabránit, 
ostatně stejně jako v ostatních velkoměstech.  
Ovšem námitka, že právě proto se musí stavět na 
plácku v Pařížské ulici, je lichá. Pařížská ulice není 
ani Bolzanova pod magistrálou ani Národní, kde 
se několik moderních staveb v těsné blízkosti již 
vyskytuje, a zásah do celkové „hmoty ulice“ není 

tak výrazný, jako by byl zde. Naše sdružení součas-
ně vystupuje proti zavedené formulaci, že „lidé si 
zvyknou na všechno.“ Není tomu tak a rozhodně 
ne v případě tohoto místa. Jedinečnost dané loka-
lity je i v tom, že je piazetta nezastavená. Zásah do 
zdejšího stabilizovaného prostředí považujeme za 
nemyslitelný, a to opět v reakci na vyjádření IPRu: 
„Dovedeme se však o proměnách města bavit 
věcně a bez emocí?“  

Sdružení občanů a přátel Starého Města a Jose-
fova bude nadále pokračovat ve veřejné spole-
čenské diskuzi k tomuto tématu, 
stejně jako apelovat na budoucí 
zastupitele Prahy 1 a Magistrátu 
hl. m. Prahy, aby v příštím voleb-
ním období vyslyšeli názor míst-
ních obyvatel a sympatizantů se 
současným stavem piazetty.  

Mgr. Karel Ulm, 
předseda spolku Sdružení občanů a přátel 

Starého Města a Josefova v Praze 
- Staroměstská lípa, spolek

email: staromestskalipa@seznam.cz, 
facebook: Sdružení občanů 

a přátel Starého Města a Josefova

SNESE ZLATÉ VEJCE? Přestože se někteří lidé domnívají, že „parčík“ na konci Revoluční ulice 
je výstavní oázou zeleně, opak je pravdou. Místo rozhodně nemá parametry pro kvalitní park. 
Právě proto zde radnice Prahy 1 zamýšlí postavit unikátní výstavní prostor (jedna z možných 
variant je galerie známá pod názvem Zlaté vejce). 
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VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Po-

slanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat podle zá-
kona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách 
do Parlamentu ČR), na voličský průkaz, tzn., že na voličský 
průkaz lze volit v jxakémkoliv volebním okrsku na celém 
území České republiky nebo na zastupitelském úřadě 
v zahraničí.

O VOLIČSKÝ PRŮKAZ LZE POŽÁDAT: 
a) osobně 
U Úřadu městské části Praha 1, Informační centrum:  

Mgr. Raimanová, do okamžiku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do středy 18. října 2017 do 16.00 hod.

b) podáním doručeným nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 příslušnému 
obecnímu úřadu – v tomto případě Úřadu MČ Praha 1. 
Podání může být učiněno v této formě:

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče – ověřený podpis žadatele zákon 
o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl 
volič, který o vydání voličského průkazu žádá, 
chráněn před zneužitím tohoto institutu,

• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky (ID datové schránky MČ Praha 1: 
b4eb2my)

Voličské průkazy se vydávají nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. od 5. října 2017 a to buď osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
(jedná se pouze o plnou moc k převzetí – vyzvednutí 
voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vy-
dání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze 
zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelské-
ho úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič, který ze závažných, zejména zdravotních 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
se uskuteční ve dnech:

    pátek 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTSKÉ 
ČÁSTI PRAHA 1 K VOLBÁM DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

OKRSKY A SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je na území městské části Praha 1 zřízeno celkem 21 volebních 

okrsků. Seznam volebních místností a vyhledávání příslušného volebního okrsku, do kterého daný volič spadá (dle adresy 
trvalého pobytu) je zveřejněno na webových stránkách www.praha1.cz (sekce VOLBY), zároveň informaci o sídle své 
volební místnosti obdrží volič společně s doručenými hlasovacími lístky.

Došlo ke změnám sídla volební místnosti celkem u 6 okrsků (okrsek č. 1001, 1003, 1005, 1006, 1019, 1020).

okrsek č. Sídlo volební místnosti

1001 Pobočka Městské knihovny v Praze - Pohořelec, Pohořelec 111/25   ZMĚNA

1002 Parlament ČR, Sněmovní 176/4

1003 Malostranská základní škola, Josefská 626/7     ZMĚNA

1004 SPŠ Grafi cká, budova Maltézské náměstí 472/16

1005 Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3     ZMĚNA

1006 Akademie věd ČR, Národní 1009/5      ZMĚNA

1007 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1008 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1009 ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1010 Nemocnice Na Františku, vchod Kozí 847/25

1011 Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 1088/10

1012 1. Slovanské gymnázium, Masná 700/13

1013 ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1014 ZŠ Gymnázium J. G.Jarkovského, budova Zlatnická 1120/13

1015 Družina ZŠ a Gymnázia J. G.Jarkovského, Truhlářská 1116/14

1016 ZŠ Vodičkova, budova Jindřišská 974/32

1017 OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 1441/19

1018 ÚMČ P1, zasedací místnost, Vodičkova 681/18

1019 ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22     ZMĚNA

1020 ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22      ZMĚNA

1021 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 216/13



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

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  PRAHA 1

důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti 
a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové 
okrskové volební komise navštívili na území příslušné-
ho volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. 
Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor 
občansko správních agend, oddělení služeb a informací 
Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 647 (Mgr. 
Raimanová), nebo oddělení správního řízení – tel. 221 
097 397 (Bc. Sodomková) nebo ve dnech voleb přímo 
příslušné okrskové volební komisi.

MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO JINÉM OBDOB-
NÉM ZAŘÍZENÍ

a) dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném za-
řízení: osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče 
informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu 
voličů, na základě kterého by potom mohl uplatit své 
volební právo – volič v takovém případě hlasuje do 
přenosné volební schránky, se kterou se za voličem do-
staví členové okrskové volební komise. Hlasovací lístky 
i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před 
hlasováním. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního 
kraje, ve kterém je zařízení umístěno.

b) krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném 
zařízení, nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve 
dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hos-
pitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského 
průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební 
místnosti na území České republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území 
volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uza-
vření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 18. října 2017 
(16.00 hod.), je tato skutečnost považována za faktickou 
překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je 
v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, 
a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá 
voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde 
se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení 
nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit 
hlasování.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po proká-

zání totožnosti (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem) může u Odboru občansko správních 
agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části 
Praha 1, detašované pracoviště Vodičkova 32, 2. patro 
(Bc. Sodomková) nebo oddělení služeb a informací (Mgr. 
Raimanová) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. 
Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti 
ověření totožnosti občana, rovněž není možné získat 
údaje o příbuzných, sousedech či známých. 

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou po-

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

 
Na hlasovacím lístku těch politických stran, po-

litických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci 
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové 
číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.

 Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány 
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 17. 
října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 
hlasovacích lístků.

VOLIČI ZAPSÁNI VE ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLI-
ČŮ VEDENÉHO ZASTUPITELSKÝM ÚŘADEM (týká se 
např. občanů pracujících a zdržujících se v zahraničí 
a v době výše uvedených voleb se budou nacházet 
na území České republiky)

Volič, který byl na vlastní žádost zapsán do zvláštní-
ho seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, 
může tento úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů – o této skutečnosti dostane potvrzení. 
Toto potvrzení předloží obecnímu úřadu, v jehož územ-
ním obvodu má místo trvalého pobytu nebo ve dnech 
voleb příslušné okrskové volební komisi. Pokud volič, 
který byl zapsán do zvláštního seznamu voličů vedené-
ho zastupitelským úřadem, toto potvrzení nepředloží, 
nebude mu umožněno volit. Tento volič také může po-
žádat příslušný zastupitelský úřad o vydání voličského 
průkazu, který ho opravňuje volit v jakémkoliv volebním 
okrsku na území ČR a v zahraničí.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 

lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasova-
cím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpra-
vy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv. 

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

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

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

MOŽNOST VOLIT PŘI VOLBÁCH DO PSP ČR V ZAHRA-
NIČÍ

Bližší informace jak volit při volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí 
naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra 
ČR – www.mvcr.cz.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace týkající se Voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na 
webových stránkách Úřadu městské části Praha 1 www.
praha1.cz, pod sekcí VOLBY – Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky.

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

VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB
V době konání voleb, tj. 20. října 2017 od 14.00 hod. 

do 21. října 2017 do 14.00 hod. bude na telefonním čísle: 
221 097 397 a 221 097 190 fungovat volební dispečink 
(informace k volbám).
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Sochy a památníky pryč? 
Chybí už jen pálení knih
Skupinka turistů jede metrem do Letňan. Tam vystoupí 
a zamíří do polí, kde bránou pod nápisem „Nekvalitní umění“ 
vstoupí do oploceného areálu se sochami a památníky, které 
nebyly hodny stát na svých původních místech ve vnitřní 
Praze. Utopie? Ale kdepak! 

„Když jsem si to poprvé přečetl, napadlo mě, 
jestli není apríl. Kalendář ale ukazoval léto,“ 
říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09), 
který patří mezi nehlasitější kritiky uvedeného 
záměru. A kdo s ním přišel? Nikdo menší než 
primátorka hlavního města Adriana Krnáčová 
a městská zastupitelka Eliška Kaplický Fuch-
sová. Letňany se přitom objevily jako jedno 
z „ideálních“ míst pro odstěhování umění, jež 
od kdovíkoho obdrží cejch nízké kvality. 

„Chtěla bych, aby nekvalitní a méně kvalitní 
umění bylo koncentrováno na jednom místě, 

protože teď Praha vypadá spíše jako skanzen, 
a ne jako město, které se chce chlubit moder-
ním uměním,“ prohlásila Krnáčová. Té se nelíbí 
zejména sochy, které obdržely darem měst-
ské části a poté je instalovaly na svém území. 
V Praze 1 se to týká zejména děl světoznámé 
sochařky a malířky Anny Chromy. 

LEV SE NEHNE ANI O PÍĎ 
Zřejmě největší emoce nicméně vyvolaly 

úvahy o přemístění památníku – okřídleného 
lva – z Klárova. Památník připomíná hrdinství 
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československých letců, kteří bojovali ve 2. 
světové válce v RAF a jako jedni z mála drželi 
prapor svobody nad Němci porobenou vlastí. 

„Je pro mě naprosto nepřijatelné, že někdo 
někde v kanceláři škrtem pera rozhodne o tom, 
že takový památník bude odstěhován někam 
na okraj města. Součástí každého památníku 
je přece i jistá symbolika, a ta má v případě 
okřídleného lva jasný a každému srozumitel-
ný vzkaz: koukněte, i Češi navzdory okupaci 
statečně bojovali a přispěli k vítězství svobody 
a ideálů humanismu nad tyranií a otroctvím,“ 
zdůrazňuje Lomecký. Jeho postoj evidentně 
sdílely stovky lidí, kteří se v polovině srpna sešli 
právě u zmíněného památníku, aby si připo-
mněli 72. výročí návratu českých a slovenských 
letců RAF do vlasti. 

„Památník chceme tady! Nedopustíme jeho 
odsunutí někam na okraj Prahy,“ řekl za všech-
ny zúčastněné prezident Asociace obranného 
a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, který 
v této souvislosti připomněl neodpustitelné 
křivdy, kterých na statečných pilotech dopusti-
la komunistická diktatura.

V blízké době by se na památníku měla 
objevit jména všech našich pilotů RAF a v jeho 
okolí by pak měly stát lavičky symbolizující 
jednotlivé perutě. 

DALÍ BY JENOM ZÍRAL 
Zatímco záměr na přestěhování okřídlené-

ho lva vzápětí vyvolal silný občanský odpor, 
mimo širší pozornost je zatím již zmíněný plán 

odstranit z Prahy 1 rovněž sochy Anny Chromy, 
zejména známý Plášť svědomí u Stavovského 
divadla a sousoší na Senovážném náměstí pod 
názvem Čeští muzikanti. Další kritika se snesla 
také na nedávno instalovanou sochu Franze 
Schuberta v areálu Hudební a taneční fakul-
ty Akademie múzických umění. Jde přitom 
o kvalitní dílo, což potvrzuje i profesor Petr 
Siegl z akademie výtvarných umění: „Nespatřu-
ji nic negativního a společensky nedůstojného 
v umístění výše uvedené sochy v prostoru této 
instituce.“ Podle profesora Siegla jde v přípa-
dě kritiky vůči této soše dokonce o „agresivní 
politiku vylučování určitého typu specifi cké 
umělecké tvorby, která v sociální i osobní kom-
petenci může být formulována jako osobní 
zasaženost“.

Anna Chromy obdržela v loňském roce Cenu 
Prahy 1, kterou si přidala k mnoha svým dalším 
oceněním. Díla této umělkyně zná doslova 
celý svět a milovníky své tvorby bývá nazývána 
dámou světového surrealismu. Inspiraci pro 
své obrazy a nyní hlavně sochy hledá v opeře, 
klasickém tanci nebo třeba antické mytologii. 
Salvador Dalí o ní prohlásil, že maluje silou 
muže. Spisovatel Pavel Kohout zase řekl, že to, 
jak jsou její díla provedena, je mužská práce 
par excellence. A není divu: vždyť jedna z jejích 
nejslavnějších soch je téměř pět metrů vysoká 
a váží 45 tun.

Bude to stačit na dvě dámy z pražského 
magistrátu a další kritiky, kteří se tak obětavě 
pasovali do role neomylných znalců umění?
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Češi mají dobrá srdce 
Nadace Charty 77 je „těžkou vahou“ nejen v projektech, 
které pomáhají slabým a postiženým v jejich zápolení 
s nelítostným osudem, ale také organizátorem těch, jež mají 
trochu komornější nádech. Jeden z takových je připravován 
pro návštěvníky zrekonstruované Werichovy vily. Nejen 
o tom více s ředitelkou nadace Boženou Jirků. 

Nadace Charty 77 se původně sama uchá-
zela o pronájem Werichovy vily, nicméně 
posléze z tohoto záměru „vycouvala“. Proč? 

Nevím, jestli slovo „vycouvala“ je to pravé. 
Faktem je, že nadace ztratila zájem o eventuální 
pronájem Werichovy vily poté, co někdejší výbě-
rové řízení skončilo patem a zastupitelé Prahy 1 
nikoho ze zájemců nevybrali. My jsme se pak 
rozhodli podpořit Medu Mládkovou a její na-
daci, jelikož si paní Medy a jejích aktivit vážíme 
a pojí nás nejen přátelství, ale i personální vazby. 

Jaké? 
Já jsem členkou správní rady Nadace Jana 

a Medy Mládkových a pan doktor Pospíšil 
(europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil – pozn. re-
dakce) je naopak ve správní radě naší nadace. 
(směje se) Ono to takhle může vypadat, jako že 
jsme si formálně vyměnili „kus za kus“, ale věřte 
mi, že to souznění mezi našimi subjekty a lidmi 
v nich je opravdu značné. Proto byla bezpro-

blémová i vzájemná domluva nad tím, jak nám 
„Mládkovci“ umožní využívat Werichovu vilu 
také pro naše projekty. 

Co tedy návštěvníkům nabídnete? 
Cílovou skupinou tohoto projektu – jak je teď 

moderní říkat – jsou především senioři. V rámci 
našeho projektu SenSen senzační senioři, který 
je i nositelem projektu Národní kronika, pro ně 
připravujeme kurz tvůrčího psaní, kdy senior 
přijde do Werichovy vily a tam najde šikovného 
člověka, který jej naučí vkládat elektronické 
příspěvky právě do Národní kroniky. 

Na projektu Národní kronika spolupracuje-
te s Národním muzeem. Jaký druh příspěv-
ků se od účastníků očekává? 

Přispěvatelé do Národní kroniky píší úplně 
„obyčejné věci“ – co prožívají, jak vnímají 
současnost a podobně. Cílem je co nejpestřejší 
mozaika každodenního života. 
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Takže, jak jste říkala, senior přijde do Weri-
chovy vily – a? 

A tam nalezne naše mini pracoviště, kde na 
něj bude čekat zmíněný instruktor, jestli to tak 
mohu říct. Ten ho naučí, jak příspěvek vložit do 
systému, pomůže třeba i se stylizací, případně 
poradí s dalšími náležitostmi. „Náš“ člověk tam 
nebude celý den; počítáme s tím, že půjde 
o každotýdenní pevně dané dny a hodiny. 

Neobáváte se toho, že starší lidé přece jen 
nejsou natolik počítačově zdatní, aby doká-
zali příspěvek vůbec napsat v elektronické 
podobě? 

To se tedy rozhodně neobávám! Mám zku-
šenost, že drtivá většina seniorů je aktivních, 
a pokud to jen jde, rádi se učí novým věcem 
a dovednostem. Alespoň já se převážně s ta-
kovými potkávám. Naše platforma SenSen, to 
je dnes zhruba 120 klubů takových seniorů 
v celé republice. Obrázek seniora, který sedí 
u okna a smutně kouká ven, to je dnes oprav-
du klišé. 

Vaše nadace spolupracuje se spoustou part-
nerů. Týká se to i Prahy 1, kde sídlíte? 

S Prahou 1 a  s panem starostou Lomeckým 
pochopitelně spolupracujeme a rozumíme si. 
Například letos jsme se podíleli na projektu 
Zvon Václav pro kostel svatého Havla. Mimo-
chodem, když už jsme mluvili o seniorech, 
ráda bych Prahu 1 pochválila za skvělý přístup 
k nim. S velkými sympatiemi sleduji, jak „vaši“ 
senioři díky projektům radnice a městské části 
žijí aktivně a téměř bez ohledu na věk. 

Co si myslíte o kritice, která v současné 
době zaznívá od části veřejnosti směrem 
k nadacím, neziskovým a podobným 
organizacím? Někteří to dokonce považují 
za vysněné zaměstnání – dotované, dobře 
placené a bez velké dřiny. 

Nadace Charty 77 je velká, takže dotace 
vůbec nepotřebuje ani o ně nežádá. Asi proto 
se s touto kritikou v souvislosti s naší nada-
cí nesetkávám. Občas se ale ozve třeba na 
sociálních sítích někdo s obecnou výtkou, že 
by chtěl vidět, jak v dnešní době někdo něco 
dělá neziskově. Takovým lidem odpovídám, ať 
se k nám přijdou podívat, že jim vše ráda vše 
ukážu a vysvětlím. 

Poskytněte prosím stručné vysvětlení také 
našim čtenářům!

V nadaci každý rok takzvaně zprocesujeme 
– tedy přijmeme od dárců, schválíme a rozdělí-
me – zhruba osmdesát milionů korun. Ty pení-

ze pocházejí výhradně od dárců, opravdu tedy 
ne z dotací. Pravidelně se schází rady jednotli-
vých projektů a ty o penězích rozhodují. Nejsil-
nější a nejznámější projekt je Konto Bariéry. Má 
po celou dobu zhruba 40 000 dárců, kteří ho 
podporují pravidelnými měsíčními částkami. 
Rada Konta Bariéry může každý měsíc rozdělit 
zhruba 1 až 1,5 milionu korun mezi 80 až 100 
žádostí. Na provoz nadace jde přibližně devět 
procent z celkového objemu přijatých peněz. 
Komu by se to zdálo příliš, tomu bych odpo-
věděla, že velké světové nadace mají klidně 
i třicetiprocentní režii. 

Kolik u vás pracuje lidí? 
Celkem zaměstnáváme šestnáct lidí. Nemají 

kdovíjaké platy a bez sociálního cítění by zde 
asi za takovou mzdu nepracovali. 

Existuje mezi „neziskovkami“ nějaká řevni-
vost? Dárců je málo, potřebných hodně…

To bych neřekla. Dokonce s vámi nesouhla-
sím ani v tom, že dárců je málo. Ačkoli tady 
zazněla slova o kritice nadací a neziskových 
organizací, mé zkušenosti z praxe jsou opač-
né. Češi mají vesměs dobrá srdce a charita se 
v této zemi dělá kvalitně a dobře. Mě vždy dojí-
má, když někdo bohatší naším prostřednictvím 
odkáže svůj majetek na pomoc potřebným. 
A radost mi dělají mladí – je spousta případů, 
kdy si kluci založí fi rmu, té se daří a oni pak 
nadaci dávají každý rok třeba sto tisíc korun. 

Jak se k charitě staví velké, silné fi rmy? 
Mnoho fi rem svou charitativní činnost dele-

guje na nás. Přepošlou nám všechny žádosti, 
načež my je místo nich vyřídíme. To je obvyklý 
model. Máme více než deset takových fi rem-
ních fondů a rádi úspěšným společnostem po-
máháme svými zkušenostmi a učíme je charitě.

Činnost Nadace Charty 77 se za dobu své 
existence posunula od podpory disentu 
k současnému širokému záběru aktivit 
a projektů. Snad každý v této zemi zná 
Konto Bariéry, udělujete nadační ceny v růz-
ných oblastech atd. Řečeno cimrmanov-
ským jazykem: kde se ten pokrok zastaví? 

(směje se) Nebojte se, naše aktivity již dále 
rozšiřovat nehodláme, i když je někdy těžké 
„ubránit se“ výborným nápadům. Výzvu vidím 
spíše v dalším vylepšování naší práce a také 
v lepším zviditelnění. Zmíněné Konto Bariéry 
již dávno přerostlo „mateřskou“ nadaci a já 
bych si moc přála, aby se podobného po-
stavení na výsluní dočkaly také naše ostatní 
projekty. 
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Petrská čtvrť již několikátým 
rokem zpříjemňuje svým 
obyvatelům konec léta
Městská část Praha 1 
a Spolek přátel Petrské 
čtvrti pořádají pro své 
sousedy již několikátým 
rokem sérii sousedských 
akcí s názvem „HUDEBNÍ 
PETRSKÉ LÉTO“, které se 
konají vždy koncem léta 
na multifunkčním hřišti 
v Parku Lannova na nábřeží 
Ludvíka Svobody. 

A
ni tento rok Petrská čtvrť neporušila 
svou tradici a své obyvatele potěšila 
čtyřmi zábavnými odpoledni, která pro 

ně připravila ve dnech 17., 24. a 31. srpna 
a 5. září. Dříve se, jak již samotný název 
napovídá, HUDEBNÍ PETRSKÉ LÉTO věnovalo 
pouze hudební produkci a návštěvníci sem 
mohli přijít výhradně za poslechem příjem-
né muziky. Letos, však již druhým rokem, je 
tato akce určena i rodinám s dětmi. Ty mají 
pro svůj program vyhrazený čas od 16:00 do 
18:00, kdy na ně navazuje podvečerní část 

programu, o kterou se i nadále starají různé 
hudební kapely. V přípravě zábavy pro nej-
menší návštěvníky se střídají jednotlivé spolky 
působící v Praze 1. Letos tak mohly děti shléd-
nout například varietní vystoupení kouzelníka, 
pohádku kouzelný les v podání klaunů Meto-
děje a Dozera nebo zúčastnit se tvůrčí dílny či 
ztvárnit svůj obrázek na blízkém chodníku.

„Tato sousedská akce má již několikaletou 
tradici, což svědčí o její kvalitě i o tom, že se 
sem lidé rádi vrací a prodlužují se tak kon-
čící léto. Jsem také ráda, že se akce rozšířila 
i o dětskou část, kterou si velice pochvalují 

maminky, které tak 
mají postaráno o od-
polední program pro 
své ratolesti,“ říká 
k akci radní Prahy 
1 pro školství a ob-
čanskou společnost 
Eva Špačková (ODS), 
která nad HUDEBNÍM 
PETRSKÝM LÉTEM 
převzala záštitu.

Klaunské před-
stavení Cirkus 

bude! Hudební kapela Vrať se do hrobu.

Radní Eva Špačková s malými indiány.
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V Praze 1 sídlí od září dětský 
pěvecký sbor Rolnička Praha

R
olnička Praha je dětský sbor, který letos 
oslaví již 40 let své činnosti. V koncert-
ním sboru zpívá 50 dětí a mladých lidí 

od 10 do 19 let. Vystupují pravidelně na kon-
certech ve Dvořákově síni Rudolfi na a v dal-
ších pražských sálech a kostelích. Jezdí ale 
také koncertovat do jiných měst i  do zahra-
ničí. Mají řadu cen z mezinárodních soutěží 
pěveckých sborů a v minulých letech úspěš-
ně vystupovali téměř ve všech evropských 
státech, v Maroku, v Kanadě a v 3x v USA.

Této úspěšné činnosti samozřejmě před-
chází dobře promyšlená příprava v mladších 
odděleních. Do nich přijímáme děti od 5 let 
do 4. třídy a všechny zájemce z Prahy 1 samo-
zřejmě srdečně zveme. Příjem nových členů 
bude 15. září od 14 do 18 hodin ve zkušebně 
sboru. Poprvé všichni společně vystoupí 

10. prosince právě v Rudolfi nu. A nově budeme 
otevírat i Zpívání pro maminky s dětmi od 3 let, 
zaměřené na rozvoj celkové hudebnosti.

Další informace a podrobnosti najdete na 
www.rolnicka-praha.cz

Radní gratuluje
„Ohni zmar a vlas-

ti zdar!“ Tak se po 
celé republice zdraví 
naši hasiči, kteří se 
rozhodli svůj život 
zasvětit ochraně lid-
ských životů a jejich 
majetku před ničivý-
mi účinky ohně. Této 
profesi se věnoval 
a i nadále věnuje 
i náš dnešní jubilant 
– dlouholetý hasič 

Mgr. Vladimír Piksa, který se 14. července 
dožil krásných 70-ti let. Pan Piksa již od roku 
1972 působil jako profesionální hasič, nej-
dříve v Českých Budějovicích a poté v Praze. 
Zde působil nejprve na centrále jako velitel 
čety a poté jako velitel na Pražském hradě 
a zůstal své profesi věrný i v důchodu. Nyní 
se věnuje aktivitám ve spolku Dobrovolných 
hasičů Prahy 1 a nechybí na žádné akci sbo-
ru. Každý rok se pravidelně účastní letního 
hasičského tábora, kde dokáže všem pomoci 
dobrou radou i zkušenostmi, kterých nasbí-
ral během své dlouholeté kariéry nespočet. 
Panu Piksovi moc gratulujeme a přejeme mu 
do dalších let plno zdraví a hlavně životní 
vitality, které má i nyní na rozdávání.

ANEŽKA LIVE 
– „letňák“ v samém srdci Prahy 

Ačkoliv je léto 
téměř nenávrat-
ně pryč a nám 
nezbývá než se 
opět vrátit ke 
každodenním 
povinnostem, 
zůstávají nám 
v mysli alespoň 
krásné vzpomín-
ky, které k létu neodmyslitelně patří. Nejeden 
z nás má zcela jistě některé letní vzpomínky 
spojené s příjemně stráveným podvečerem 
v letním kině a někteří možná i s večerem 
v letním kině v prostředí kouzelného Anežské-
ho kláštera. To letos poprvé otevřelo své brány 
fi lmovým fanouškům a v termínu od 6. čer-
vence do 14. září jim připravilo bohatý fi lmový 
program. Patronaci nad letním kinem převzal 
spolek Sport4Active a vzkazuje všem, kteří ne-
stihli během letošního léta do kina zavítat, aby 
kino nezapomněli navštívit příští sezónu.

Letní kino letos oživilo program akce 
„Anežka LIVE!“, která nabízí svým návštěvní-
kům tři měsíce plné umění, hudby, divadla, 
workshopů i netradičních sportovních aktivit 
pro všechny věkové kategorie.

Krásné prostře-
dí letního kino 
ANEŽKA LIVE!
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Nový školní rok – co přichystala 
Praha 1 pro své prvňáčky?
Ve školním roce 2017/18 na-
stoupí do prvních tříd zá-
kladních škol zřizovaných 
MČ Praha 1 okolo 350 žáků, 
kteří tak zahájí povinnou 
školní docházku. 

P
ro tento rok se podařilo uspokojit žádosti 
o přijetí všech dětí, které měly v době 
zápisu bydliště na území Prahy 1. „Tradičně 

velký zájem po umístění v našich základních 
školách je také u dětí bydlících mimo Prahu 1. 
Těmto žádostem ovšem nelze z kapacitních 
důvodů vždy vyhovět,“ říká radní pro školství 
Eva Špačková (ODS).

Zájem o základní školy v Praze 1 není pouze 
z důvodu atraktivní a dobře dostupné lokality, 
zejména pro rodiče pracující v centru Prahy, ale 
také především z důvodu poskytování kvalit-
ních vzdělávacích služeb. Městská část se snaží 
co nejlépe o zřizované školy pečovat, vytvářet 
pozitivní klima a podporovat ředitele škol, 
na kterých leží obrovská zodpovědnost, a to 
doslova od úklidu v šatně, až po složitá správní 
řízení. Ve školství přibývají zákonné změny 
rychleji než houby po dešti a je opravdu umění 
zajistit řádný chod „specifi ckého společenství 
dětí a dospělých“, který se nazývá ŠKOLA.  

Vzdělání a tedy i škola nabývá ve společnosti 
stále na významu. A první školní den, to je záži-
tek na celý život. Slavnostní oblečení, kornou-
ty s dobrotami nebo kytička pro paní učitelku. 
Také městská část, prostřednictvím oddělení 
školství, věnuje každoročně zřizovaným 
školám dárky pro prvňáčky. Po předchozích 
letech, kdy děti dostá-
valy knížky prvního 
čtení nebo o Karlu 
IV., přišla myšlenka 
vytvořit něco origi-
nálního. Podařilo se 
připravit jedinečné 
omalovánky s budo-
vami pěti základních 
škol patřících Praze 1 
a památkami v je-
jich okolí. Zadání se 
zhostila Mgr. Jana 
Dlouhá, výtvarnice, 

pedagožka a betlemářka z Prahy 1, grafi ckou 
úpravu kresbám dala Tereza Rajmontová. 
„Doufáme, že tato 'Cesta do školy' podpoří 
u dětí vztah k Praze 1 - k místu, kde bydlí 
nebo chodí do školy. Kromě omalovánek 
obsahuje balíček také praktický Rozvrh hodin 
a navrch něco veselého - refl exní přívěsek se 
smajlíkem a textem 'Jsem prvňák Prahy 1',“ 
doplňuje radní Špačková

Radní Eva Špačková s dárky pro prvňáčky.

STATISTIKA TÝKAJÍCÍ SE ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 1

Počet základních škol 5    

Počet žáků 2 528    

Počet pedagogických pracovníků 332    

Počet provozních pracovníků 58    

Zdroj: oddělení školství, statistika šk. roku 2016/2017
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I mistr Pohlreich by se divil…
„Klobouk dolů“ a podobná 
slova obdivu zaznívala při 
závěrečném hodnocení sou-
těže „Školní jídelna chutně 
a zdravě“, kterou dne 23. 8. 
2017 pořádal MHMP spo-
lečně s Asociací zřizovatelů 
školních jídelen, z.s. v pro-
storách SOU gastronomie 
a podnikání Za Černým 
mostem, Praha 9. 

D
o fi nále celopražské soutěže, která 
měla za cíl podpořit poskytování pes-
tré a zdravé školní stravy, jakož i zlep-

šení postavení školních jídelen v povědomí 
veřejnosti, se probojovala Školní jídelna 
Uhelný trh s detašovanými pracovišti – jídel-
nou v Dušní ulici a Dražického nám. V kon-
kurenci dalších školních jídelen z ostatních 
MČ se již v 8:00 odstartovalo napínavé fi nále. 
Úkolem všech bylo připravit v časovém 
limitu 2 hodin kompletní menu (polévka, 
hlavní jídlo a zákusek nebo salát). Soutěžící 
měli pevná pravidla – hlavní jídlo muselo 
obsahovat rybu a podmínkou bylo splnění 
limitu fi nančního i nutričního. Jídlo muselo 
být reálně možné připravit v podmínkách 
školního stravování. Výsledky hodnotila 9-ti 
členná komise složená z odborníků v čele 
s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, čestnou 
předsedkyní AZŠJ. Hodnocení pokrmů spočí-
valo nejen ve vizuálním posouzení a násled-
ném ochutnání, ale bodovaly se i použité 
suroviny a pracovní postupy. Bylo opravdu 
velmi těžké vybrat ty nejlepší kuchařské po-
činy, neboť úroveň zúčastněných kuchařek 
a kuchařů byla hodně vyrovnaná. 

Jaký byl výsledek? Pro MČ Praha 1 to bylo 
krásné druhé a třetí místo. Obrovská radost, 
neboť přece jen vařit „soutěžně“ je velký 
stres a máme pocit, že přísluší spíše TOP gas-
tronomiím. Opak je pravdou, školní jídelny 
ukázaly, že mají špičkové odborníky, kteří 
možná jen neměli šanci se prosadit. 

Velké poděkování za reprezentaci patří 
celému týmu Školní jídelny Uhelný trh 
pod vedením paní ředitelky Renáty Břec-
kové. 

Přidáváme i obě oceněná menu. 

ŠJ Dušní – 2. místo
• Zeleninový krém s pohankou
• Pečený platýs v bylinkách na teplém zeleni-

novém salátku, bramborovo mrkvové pyré
• Salát Coleslaw

ŠJ Uhelný trh – 3. místo
• Polévka mrkvová se zázvorem
• Pošírovaná mahi mahi, pohanka se zele-

ninou
• Fazolové brownies

Tyto špičkové kuchaře má Praha 1 ve svých jídelnách.

Vynikající menu hodné špičkových restaurací.
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Základní škola na Uhelném 
trhu má vlastní relaxační 
místnost

Městská část Praha 1 ani tyto prázdniny nezahálela a pokra-
čovala ve zvelebování a rekonstrukcích institucí, které spada-
jí do její správy. 

T
oto léto se dočkala rekonstrukce základ-
ní škola Brána jazyků. V budově této 
základní školy, ležící na Uhelném trhu, 

došlo k zastřešení prostoru átria a vzniku 
relaxační místnosti a pochozí střechy, o jejímž 
využití bude vedení školy ještě rozhodovat. 
Rekonstrukce, která probíhala od dubna, bude 
dokončena během září a žáci školy ji tak se 
začátkem nového roku budou moci plně využí-
vat. Do prostor relaxační místnosti bude pře-
sunuta stávající knihovna a sloužit bude také 
pro jazykovou výuku. Ze stávající knihovny 
pak vznikne plnohodnotná třída, kterou škola 
z kapacitních důvodů velice potřebuje. „Díky 
provedené rekonstrukci vznikl škole krásný 

a vzdušný prostor, který budou děti jistě s chutí 
využívat.,“ okomentovala nový prostor radní 
Eva Špačková (ODS), která za celým projektem 
stojí od samého počátku a byla se tak sama 
podívat na výsledek. Kromě nové relaxační 
místnosti žáky jistě také překvapí nový „kabát“, 
který budova na Uhelném trhu přes léto oblék-
la v podobě nové, zelené fasády. 

Jak nás pan ředitel Petr Tlustý ujistil, ne-
jedná se o poslední úpravy školy. V blízké 
budoucnosti by pan ředitel rád škole zajistil 
nafukovací halu, která by žákům umožnila 
hodiny tělocviku během zimního období. 
V plánu jsou taky nové šatny. Myslím, že žáci 
se mají na co těšit!

Radní Špačková 
s panem ředi-

telem Tlustým 
při kontrole 

zrekonstruova-
ných prostor.
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Praha 1 stále sportuje

P
rvní pololetí roku 2017 opět přineslo 
občanům Prahy 1 četné možnosti spor-
tovního vyžití. K pravidelnému cvičení ve 

Fitness Kotva a oblíbeným turnajům v bow-
lingu, malé kopané či plavání přidala městská 
část i nový projekt, sportovní festival Move 
Fest. Ten na celé ploše parku Kampa nabídl ná-
vštěvníkům zdarma k vyzkoušení širokou škálu 
sportovních disciplín včetně tenisu, lukostřel-
by, tai chi či horolezecké stěny. „Move Fest jsme 
uspořádali zejména proto, abychom našim 
občanům představili aktivity, kterým se mohou 
věnovat i mimo tento den a které si pod vede-
ním odborníků zde mohli nanečisto náležitě 
vyzkoušet,“ vzpomíná na první ročník festivalu 
radní pro sport Filip Kračman (TOP 09). Na 
otázku, zda se příští rok můžeme těšit na 
pokračování tohoto festivalu, odpovídá pan 
radní povzbudivé „Určitě ano!“.

V druhé části letošního roku nabídne Praha 1
ještě podzimní vydání oblíbených turnajů: 
7. října a 25. listopadu plavání v Tyršově domě, 
15. října turnaj v bowlingu a 2. prosince turnaj 
ve futsalu 3+1. Další novinkou, která odstartuje 

v září, bude pravidelná akce „Vyběhni s rad-
ním“, kde bude každé pondělí a každý čtvrtek 
možné společně s radním Kračmanem tréno-
vat běh na běžeckých tratích v Praze 1 a třeba 
se i po vzoru pana radního příští rok stát účast-
níkem Pražského maratonu. Bližší informace 
k těmto akcím lze nalézt na webových strán-
kách Prahy 1 v sekci Sport či získat na oddělení 
sportu (tel. 221 097 721). Těšíme se na návště-
vu všech sportujících občanů Prahy 1!

Běžci z Prahy 1, 
aneb Radní, úřední-
ci, občané, přátelé 
v jednom dresu.

Filip Kračman 
(vpravo) má 
sport v krvi.
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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 zajímala. V každém 

čísle tak budu pravidelně přinášet novinky o aktuálním vývoji situace.

Richard Bureš 
místostarosta Prahy 1 

pro dopravu a informatiku

T
éma Malostranského náměstí a řešení 
dopravy v této oblasti je již takovou 
„stálicí“ mezi našimi tématy. Nyní došlo 

v této problematice k velkému posunu. Na 
základě provedených mikrosimulací provozu 
v daném místě a při současných intenzitách, 
které po spuštění tunelového komplexu Blan-
ka poklesly, se při jednání dopravní odborníci 
rozhodli pro variantu, která povede dopravu 
horní částí Malostranského náměstí. Přes 
relativně srovnatelné dopady obou variant 
na přilehlou komunikační síť (ulice Karmelit-
ská, Tomášská a Letenská) se kumulace všech 
účastníků provozu v prostoru kolejí nejeví 
jako optimální a z toho důvodu byla námi 
prosazovaná varianta vedení dopravy spo-
dem prozatím zamítnuta.

Řešení dopravy v oblasti 
Malé Strany z pohledu Prahy 1

Praha 1 i přesto nadále preferuje celkové 
zklidnění horní částí Malostranského náměstí 
a přesunutí dopravy do části spodní. „V zájmu 
rychlé realizace jsme se rozhodli souhlasit se 
schválenou variantou, která však do budouc-
na nevylučuje návrat k námi podporované 
variantě vedení dopravy spodní části náměstí. 
Stále si myslíme, že pouze tato varianta může 
doopravdy pomoci zklidnit tuto oblast,“ říká 
místostarosta pro dopravu Richard Bureš (ODS) 
a informuje o jedné změně, která ve vztahu 
Malostranského náměstí k Praze 1 nastala 
„Praha 1 nyní nově vykonává správu nad plo-
chou bývalého parkoviště na Malostranském 
náměstí a rozhoduje tak o umístění veškerých 
zařízení a pořádání všech kulturních či jiných 
akcích v tomto místě.“

Varianta 
řešení Malo-

stranského 
náměstí.

Co je nového
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D
va cizinci, kteří byli během své činnosti 
odhaleni a chyceni, byli po zaplacení 
vzniklé škody, vykázáni ze země. „Jsem 

rád, že si tyto dva vandalové odvezou zpět do 
své země poučení a informaci o tom, že Praha 
není místem, kde je sprejerství povoleno a to-
lerováno,“ říká iniciátor projektu, místostarosty 
Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

Koncem prázdnin byl také spuštěn dlouho 
očekávaný pilotní projekt, který bojuje s graffi  ti 
formou jeho překrývání ve smyslu „Syndromu 
rozbitého okna“. Pro zkušební provoz byly 
zajištěny speciálně připravené barvy a pracov-
níci zajišťující překrývání graffi  ti se po ulicích 
centra pohybují za pomoci elektrického vozítka. 
Antigraffi  ti vozítko pomáhá při rychlém překrý-
vání. „Vůz, který můžete nyní potkávat v ulicích 
Prahy 1, není ještě ve zcela fi nální podobě. Té 

se dočkáme až po ukončení pilotního projektu 
a po ověření všech výsledků,“ vysvětluje Bu-
reš a dodává „budu nyní hledat možnost, jak 
ekonomicky zajistit to, aby se majitelům domů 
a SVJ nabídla možnost se do našeho programu 
bezplatně zapojit a spolu s námi tak učinili první 
krok v cestě k čistému centru bez graffi  ti.“

Ulice Jakubská před rekonstrukcí.

Projekt Prahy 1 „Antigrafi � i“ 
nezahálel ani během let-
ních prázdnin. Opětovného 
vyčištění se dočkala zeď na 
Kampě, která se znovu stala 
terčem sprejerů. 

Praha 1 pokračuje v opravách chodníků

I v letošním roce se mohou občané Prahy 1 tě-
šit na nově zrekonstruované chodníky. Městská 
část Praha 1 již několikátým rokem spojuje svou 
činnost s akcí společnosti PRE, která provádí 
v ulicích Starého Města obnovu kabelů. Pra-
ha 1 tak spojuje nutné výkopy s kompletním 
zkvalitňováním povrchů chodníků v dotčených 

oblastech. Výsledkem tak je, že všechny zasa-
žené chodníky jsou uvedeny lepšího stavu, než 
tomu bylo před výměnou elektrického vedení. 
A jakých míst se letos opravy týkají? Opraveny 
budou části ulic Masná, Haštalská, U Obecního 
dvora, Kozí, Ve Stínadlech, Jakubská, Štupartská, 
Malá Štupartská a Týnská.

Ulice Jakubská po rekonstrukci.

Antigraffi  ti 
vozítko v akci.

Místostarosta 
Richard Bureš 
s antigraffi  ti 
vozítkem.
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Probíhá podzimní čištění ulic, 
přeparkujte prosím své vozy!

O
d začátku září až do konce října pro-
běhne na celém území Městské části 
Praha 1 podzimní etapa pravidelného 

komplexního úklidu komunikací - chodníků 
a vozovek. Respektujte prosím příslušné po-
kyny a dopravní značení a pomozte nám, aby 
bylo centrum Prahy řádně vyčištěno.

Blokové čištění bude probíhat během 
následujících víkendů: 2. – 3. 9., 16. - 17. 9., 23. 
– 24. 9., 30. 9.– 1. 10., 7. – 8. 10., 14. – 15. 10., 
21. – 22. 10. 2017.

CHCEME ZMĚNU!
Všechny pražské městské části procházejí 

dvakrát ročně pravidelným blokovým čiště-
ním, které je kvůli nerespektovanosti zákazu 
parkování v době úklidů značně neefektivní. 
Místostarosta Prahy 1 Richard Bureš (ODS), 
do jehož kompetencí spadá také úklid, pevně 
věří, že se jedná již o poslední komplexní 
úklid v této „staré“ a nefunkční podobě. Proč 

pan místostarosta prosazuje novou podobu 
úklidů komunikací a co to Praze 1 přinese? 
Zeptali jsme se ho. 

Pane místostarosto, co je důvodem toho, 
že se komplexní úklidy komunikací míjejí 
svým účinkem? 

Hlavní příčinou je nerespektování zákazu 
parkování v době úklidu. Řidiči si zvykli, že 
s ohledem na nesmyslnou legislativu se již 
neodtahuje a jen provádí tzv. technický od-
tah, tedy naložení auta na odtahovku a jeho 
navrácení zpět. To je časově náročné, a proto 
se s odtahovkami po dobu úklidu setkáte jen 
v několika málo ulicích. Bez možnosti apliko-
vání odtahů není možné uklízet ulice takzva-
ně od domu k domu, jako tomu bylo dříve. 
Souběh úklidu vozovek a chodníků se tak 
míjí svým účinkem a námi placený úklid jen 
supluje práci, kterou provádějí Pražské služby. 
Navíc se úklid soutěží léta stejně a rozhoduje 
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nejnižší cena. Dochází pak k tomu, že na mís-
to generálního úklidu jsou ulice jen zametány 
a to nestačí. Forma úklidu na Praze 1 potřebu-
je nutně změnu!

Jak by měla vypadat nová podoba úklidů?
Především bychom rádi nahradili podzim-

ní kolo úklidu za pravidelné celoroční dílčí 
úklidy předem vytipovaných problematických 
míst. V současné době již máme zpracován 
plán toho, jak a kde by měl probíhat úklid 
v novém režimu. Nyní tyto pravidelné úklidy 
provádějí Pražské služby a stejně tak, jako 
i ostatní městské části a občané cítíme, že 
na to nestačí. V ulicích centra se pohybuje 
každý rok více a více lidí a bohužel radnice ani 
Městská policie není schopna nahradit chybu 
ve výchově. To, jak se mnohdy lidé chovají 
a jaký nepořádek dokáží vytvořit nezmění 
žádné pokuty. To je chyba ve výchově a dneš-
ním pojetí svobody kdy si každý dělá co chce 
a nekouká na ostatní.

Mohl byste čtenářům jmenovat některá 
z vytipovaných problematických míst?

Některá z těchto míst se nacházejí na-
příklad před základními školami, např. 
Vodičkova a Uhelný trh, kde dochází k pra-
videlnému znečišťování v zákoutí budovy 
a chodníku pomočováním a psími výkaly. 
Jsme přesvědčeni a v praxi jsme si již vy-
zkoušeli, že pravidelné čištění vroucí vodou 

a tlakem udrží budovu a chodník ve větší 
čistotě. Dalším z problematických míst je 
pěší zóna Na Příkopě, která je velmi náročná 
na turistický ruch s velkým výskytem lidí 
bez domova. Ti zde odpočívají na lavičkách 
pod stromy a znečišťují své okolí. V novém 
režimu je navrženo čištění v lokalitě od 
Můstku k Prašné bráně, včetně betonových 
osazení stromů. Jsou to například i oblasti 
kolem kostelů, např. Martinská, Salvátorská 
či Týnská. Zákoutí kostelů přitahuje lidi bez 
domova a v nočních hodinách turisty kteří 
hledají místa pro vykonání svých potřeb. 
TSK nechává vybraná místa uklízet za po-
moci chemického postřiku, ale podle našich 
zkušeností je postřik neefektivní. Celkově 
máme vytipováno přibližně 75 míst na úze-
mí městské části, kde evidentně běžný úklid 
prováděný městem nestačí a je třeba využít 
naší místní znalosti a zapojit se do úklidu 
vlastními silami.

 
Kdy mohou občané Prahy 1 očekávat spuš-
tění tohoto projektu?

Celý projekt je již na papíře připraven 
a technicky i ověřen v praxi. Pokud přesvědčím 
kolegy a najdeme peníze v rozpočtu, může 
být spuštěn v příštím roce. Rád bych, aby již 
na jarní úklid, který je po zimě vždy potřeba, 
navázala plynule nová forma úklidů, která by 
následně probíhala až do konce roku dle pově-
trnostních podmínek, tedy do prvního sněhu.
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Probíhají jednání mezi 
cyklisty a Prahou 1

B
ěhem těchto dnů započaly rozhovory 
mezi Prahou 1 a cyklisty na téma omezení 
provozu cyklistů na pěších zónách v rámci 

Městské části Praha 1. 
Cílem těchto rozhovorů je dosažení kompro-

misu a zajištění bezpečného pohybu chodců na 
vymezených místech Prahy 1. Chodci jsou často 
ohrožováni osobami pohybujícími se na moto-

rových koloběžkách, které nejsou zařazeny do 
žádné kategorie vozidel a jsou považovány za 
jízdní kola. Úpravy provozu by se měly dotknout 
pouze pěších zón a ulic s velkou intenzitou pěší-
ho provozu především v oblasti Starého Města, 
Nového Města a Josefova.

Praha 1 nyní přichází s navrženým řešením, 
jehož základem je úprava stávajícího dopravní-
ho značení tak, aby byl na vymezených místech 
Prahy 1 omezen provoz jízdních kol a koloběžek 
v době od 10-18 hodin. O jakých lokalitách se 
konkrétně jedná?
• Pěší zóna ve spodní části Václavského 
náměstí, ulice 28. října, ulice Na Můstku, část 
ulice Na Příkopě
• Pěší zóna, Staroměstské náměstí, navazující 
úsek ulice Celetné, Železná, Melantrichova, 
Malé náměstí, ulice Karlova, část ulice Jilské 
a část ulice Michalské
• Maiselova ulice v úseku Dlouhá – Břehová
• Náměstí Republiky

Výše uvedenými lokalitami vedou některé 
páteřní a hlavní cyklotrasy, u kterých byly vyti-
povány možné objízdné trasy.

• Pěší zóna ve spodní části Václavského 
náměstí, ulice 28. října, ulice Na Můstku, část 
ulice Na Příkopě

• Ve směru západ-východ je možná objízd-
ná trasa ulicemi Národní, Perlová, Rytířská, 
Ovocný trh, Havířská, Na Příkopě

• Ve směru jih-sever je možná objízdná 
trasa ve směru na Letnou ulicemi Jindřiš-
ská, panská, na Příkopě, nám. Republiky, 
U Obecního domu, Králodvorská, Rybná 
Dlouhá, Revoluční

• Ve směru východ-západ možná objízdná 
trasa ulicemi Na Příkopě, Havířská, Ovocný 
trh, Rytířská

• Ve směru Žižkov a Karlín je možná objízd-
ná trasa ulicemi Jindřišská, Senovážné 
nám., Opletalova, Hybernská

• Ve směru na Smíchov. Újezd možná ob-
jízdná trasa ulicemi Vodičkova, lazarská, 
Spálená, Národní

• Pěší zóna, Staroměstské náměstí, navazující 
úsek ulice Celetné, Železná, Melantrichova, 
Malé náměstí, ulice Karlova, část ulice Jilské 
a část ulice Michalské

• Ve směru sever-jih je možná objízdná trasa 
ulicemi Dlouhá, Masná, malá Štupartská, 
Štupartská, Templová, Celetná, Ovocný 
trh, Rytířská

• Ve směru západ-jih je možná objízdná tra-
sa ulicemi Plátneřská, nám. Franze Kafky 
Maiselova, Jáchymova, Pařížská a dále viz 
trasa sever-jih.

• Maiselova ulice v úseku Dlouhá – Břehová
• Objízdná trasa je možná ulicemi Široká, 

Elišky Krásnohorské, Bílkova

• Nám. Republiky
• Ve směru sever-jih je možná objízdná trasa 

ulicemi Královodvorská, U Prašné brány, 
Celetná

• Ve směru jih-sever je možná objízdná trasa 
ulicemi Obecního domu, Královodvorská, 
Rybná, Dlouhá

• Ve směru západ-východ (obousměrný prů-
jezd ulicemi V Celnici a U Obecního domu) 
je průjezd cyklisty zachován

Výše uvedené informace jsou součástí návrhu 
vycházejícího z odborných podkladů, který je 
aktuálně předmětem diskuze. Praha 1 hledá 
vyvážené řešení, které vyhoví všem zúčastně-
ným stranám.

Elektrokolo-
běžky v centru 

města.
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Výstava 15 let od povodní 
na Kampě 
Až do 30. září je na Kampě volně přístupná výstava fotografi í, 
která připomíná srpnovou povodeň z roku 2002 v Praze. 

V
ýstavu slavnostně zahájila primátorka 
hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, pražský 
radní Libor Hadrava, radní MČ Praha 1 

Ivan Solil a další hosté včetně řady pamětníků 
Velkoformátové fotografi e zachycují okamžiky 
ze dnů, kdy voda v Praze kulminovala. Praha 1

 patřila k silně postiženým oblastem, což 
mnozí naši občané asi nikdy nezapomenou. 
Je zároveň důležité si připomenout, že od té 
doby se naštěstí hodně změnilo a díky novému 
protipovodňovému systému naše městská část 
zvládla nápor povodně v roce 2013. 
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Od září opět chodí 
ulicemi Starého města tzv. 
antikonfl iktní týmy. 
Mezi jejich členy jsou i ženy 
Už několik týdnů se vždy ve 
čtvrtek, v pátek a v sobotu 
v noci opět objevují v našich 
ulicích tzv. antikonfl iktní 
týmy. Radnice obnovila 
na začátku září tuto svou 
službu občanům, která 
je bohužel naší jedinou 
alternativou suplující 
nedostatečné služby 
Městské policie.

Č
lenové antikonfl iktních týmů upozor-
ňují návštěvníky nočních ulic Starého 
města na povinnost dodržovat obecně 

závazné vyhlášky, zejména vyhlášky o zákazu 
požívání alkoholu na veřejnosti a o čistotě. 
V obnovených týmech jsou spolu s osmi muži 
i čtyři ženy.   

Čtyři tříčlenné týmy působí ve vytipova-
ných ulicích Starého města už od 18. května. 
Radnice Prahy 1 tak reagovala na zákon 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky ná-
vykových látek, zjednodušeně nazývaný pro-
tikuřácký zákon, který začal platit 31. května. 

„Předpokládali jsme, že se začátkem 
platnosti tzv. protikuřáckého zákona bude 
úměrně narůstat i znečišťování veřejného 
prostranství a další hluková zátěž, a to přede-
vším před jednotlivými provozovnami, což se 
bohužel potvrdilo. Dlouhodobě žádáme Ma-
gistrát hlavního města Prahy o navýšení po-
čtu strážníků, zatím stále neúspěšně. Praha 1 
nemá žádný přímý nástroj, jak by mohla sama 
jejich počet zvýšit, alespoň částečným řeše-
ním jsou tedy pro nás i nadále antikonfl iktní 
týmy,“ popisuje JUDr. Ivan Solil (ČSSD), radní 
MČ Praha 1 pro oblast bezpečnosti, prevence 
kriminality a veřejného pořádku, který vznik 
tzv. antikonfl iktních týmů inicioval. 

Hlavním úkolem týmů je slušnou, avšak 

důraznou formou upozorňovat na rušení 
nočního klidu a na platnost vyhlášek ná-
vštěvníky, kteří je zjevně porušují. Radnice 
Prahy 1 je po prvních měsících s působením 
týmů spokojená.

„Týmy letos působily v ulicích Starého 
města zatím zhruba osm týdnů. Na jedné 
straně se na ně snesla vlna kritiky, především 
na sociálních sítích, samozřejmě především 
od občanů jiných městských částí. Těm se ne-
líbilo, že jim někdo chce na ulici kazit zábavu 
a upozorňuje je na to, že se tam nesmí pít. Na-
opak lidé bydlící v Praze 1 nám píší pochvalné 
dopisy, kdy nám někdo dokonce i nabídl 
příspěvky na další chod týmu. Členové týmů 
také zřejmě několikrát zachránili život opilým 
nebo zdrogovaným turistům, kteří málem 
skončili pod koly auta,“ hodnotí situaci Ivan 
Solil a dodává: „V jedné věci ale musíme dát 
kritice za pravdu. Je lepší, když mezi členy 
týmu budou i ženy. Takový tým bude působit 
vyváženěji a bude mít pravděpodobně i lepší 
vyjednávací schopnosti.“  

Každý ze čtyř týmů se nyní bude skládat ze 
dvou mužů a jedné ženy. Nadále platí, že ve 
všech týmech musí být vždy někdo vybaven 

Radní Ivan Solil zodpovídá otázky novinářů v nočních 
ulicích Starého města.
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jazykovými schopnostmi natolik, aby byl 
schopen česky, anglicky, německy či rusky 
požádat kohokoliv, kdo tak činí, ať ihned 
přestane porušovat zákony či vyhlášky v dané 
lokalitě. 

„Týmy ale působí v ulicích jen preventivně. 
Samozřejmě stále platí, že v případě, že se 
členové týmu dostanou do situace, kde bude 
hrozit napadení či jiná trestná činnost vedená 
proti nim nebo jiným osobám popř. majet-
ku, je jejich povinností přivolat městskou 
nebo státní policii a poskytnou jejím členům 
maximální součinnost při řešení přestupku či 
trestného činu,“ vysvětluje radní Ivan Solil.

Týmy prochází stejně jako v květnu a v červ-
nu ulicemi Dlouhá, V Kolkovně, Dušní, Kozí, 
Masná, Jakubská a Malá Štupartská, kde je 
dlouhodobě situace s rušením nočního klidu 
nejhorší. Své pravidelné pochůzky vykonávají 
vždy od 23. hodiny večer do 4. hodiny ráno 
každý čtvrtek, pátek a každou sobotu. Obča-
né Prahy 1 si dlouhodobě stěžují na hlukovou 
a pořádkovou zátěž v okolí svých domovů, 
kterou v nočních hodinách způsobují opilí 
návštěvníci četných barů a hospod, pro které 
je Praha bohužel jednou z předních destinací 
vyhlášených levným alkoholem a liberálním 
přístupem strážníků a policistů. Tzv. pub craw-

lů, jakéhosi organizovaného putování po ba-
rech, se účastní především v pátek a v sobotu 
v noci stovky turistů, kteří se čas od času navíc 
občerství i alkoholem narychlo koupeným 
třeba ve dvě hodiny ráno v jedné z večerek 
se čtyřiadvacetihodinovou prodejní dobou – 
a s regály plnými láhví tvrdého alkoholu.

„Alespoň částečným řešením by kromě 
výrazného zvýšení počtu strážníků bylo 
i omezení zavírací doby všech obchodů s al-
koholem na území Prahy 1. Takovou vyhlášku 
ale může vydat pouze Magistrát hl. města 
Prahy. My jsme si tady v Praze 1 na můj popud 
už dříve prosadili, že se v obchodech s provo-
zovnami v domech, které jsou v majetku naší 
městské části, alkohol smí prodávat pouze 
do 22. hodiny. Již řadu měsíců se já osobně 
snažím apelovat na Magistrát, aby podobnou 
obecně platnou vyhlášku vydal pro celé úze-
mí Prahy 1. Zdá se, že můj apel se už donesl 
k uším alespoň některých radních hl. města 
Prahy, kteří konečně začali alespoň o této věci 
i mluvit,“ doplňuje Ivan Solil.

Někteří občané už požádali radního Ivana 
Solila o součinnost s jejich připravovanými 
peticemi proti hlukové a jiné zátěži v okolí je-
jich bydliště. Máte-li podobný problém, pište, 
prosím, na adresu: ivan.solil@praha1.cz

BEZPEČNOST  PRAHA 1
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Jak to vidím já: Problematika 
sdíleného ubytování v Praze 1 
a návrhy jejího řešení 

P
latformy sdílené ekonomiky, zejména 
Airbnb a další velcí zprostředkovatelé 
sdíleného ubytování nebo Uber se svou 

alternativou taxislužby, jsou platformy vzniklé 
na základě velmi dobré myšlenky (například 
název asi nejslavnější takové společnosti, 
Airbnb, znamená Air Bed & Breakfast, což 
je pouhá matrace a snídaně, kterou chudý 
student poskytuje za drobný poplatek ně-
jakému krátkodobému spolubydlícímu či – 
v případě Uberu – se jedná o jakési společné 
auto či spolujízdu), bohužel se z této bohulibé 
myšlenky po celém světě stal velmi výnosný 
obchod. To by samo o sobě nebylo nic špatné-
ho, pokud by nešlo o byznys bez jakýchkoliv 
pravidel a povinností, které mají ostatní hráči 
na témže trhu. Mimo to, jak zjistily všechny 
metropole na západ od nás již dávno, nekon-
trolované sdílené ubytování zásadně změnilo 
nejen samotnou komunitu v daných centrech 
měst, ale kvůli charakteristice svých uživatelů 
s sebou přineslo i vedlejší synergické efekty 
v podobě nepořádku, hluku, zvýšené krimina-
lity a dalších negativních externalit. Na rozdíl 
od ostatních západních velkoměst, která velmi 
rychle pochopila, jaké nebezpečí pro charakter 
jejich center sdílená ekonomika představuje, 
bychom nebyli „Čechy“, abychom problém ne-
přehlíželi, nebagatelizovali a nehledali jakousi 
střední „českou“ cestu. 

A tak nyní zejména centrum Prahy – i kvůli 
řadě dalších faktorů, mezi které patří například 
nepromyšlená privatizace, kterou generace 
politiků pouze sháněly hlasy voličů, čelí situaci, 
kdy téměř každé SVJ řeší zásadní problémy 
s byty, které jsou krátkodobě „pronajímány“. 
Většina z vás, občanů Prahy 1, to asi bohužel 
dobře zná. V takových bytech je přihlášen je-
den vlastník, byt však nepřetržitě užívá řádově 
až osm lidí. Z toho vyplývají další zásadní ne-
gativa - celonoční hluk, kontinuální nepořádek 
uvnitř v domě, odpady volně se hromadící ve-
dle přeplněných popelnic, sklepy nebo sklepní 
kóje používané jako sklad prádla. A začarovaný 
kruh se dál zamotává, protože kde je poptáv-
ka, roste i nabídka: všude vznikají vietnamské 
večerky prodávající pouze alkohol 24 hodin 
denně, centrum města je proslulé hospodami 

s reprodukovanou hudbou otevřenými po ce-
lou noc, mezi kterými pendlují stovky opilých 
mládežníků z celého světa křičících pod okny 
obyvatel Prahy 1 atd. atp.

Účastnil jsem se nejen jako politik, ale i jako 
právník řady besed a konferencí týkajících se 
této problematiky, a jak jsem již uvedl, nebyli 
bychom Čechy, aby řada politiků i ekonomů 
nezlehčovala tento problém s odkazem na 
svobodu podnikání nebo údajnou prová-
zanost kritiků sdíleného ubytování s lobby 
hoteliérů a na podobné nesmysly. Absurdním 
je i obviňování, že svou snahou korigovat 
sdílenou ekonomiku vracíme na trh komunis-
tické relikvie. A já se v reakci na tato „obvinění“ 
ptám: je takto charakterizovaný způsob vydě-
lávání peněz - nejen na úkor státu, ale i spo-
lubydlících - tím podnikáním, které skutečně 
chceme? Jsou světové metropole na západ 
od nás včetně USA ovládána komunistickými 
radnicemi nebo jsou to vyspělá demokratická 
velkoměsta, která jen chtějí uchránit přirozené 
prostředí ve svých centrech a zároveň podpořit 
férové podnikání?

Jsem nadšen, a byl bych rád, kdybych to 
mohl přičíst i našemu tlaku vůči hl. městu Pra-

JUDr. Ivan Solil, radní pro oblast bezpečnosti a preven-
ce kriminality
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ze, že paní primátorka konečně pozvedla jakýsi 
plamenný meč, se kterým chce bojovat za 
záchranu zejména centra Prahy před negativy 
sdíleného ubytování, a upřímně doufám, že to 
nejsou pouze plamenná slova, nýbrž skutečná 
snaha nalézt řešení.

Já sám se domnívám, že řešení je celkem 
jednoduché - můžeme si dokonce vybrat hned 
z několika možností popřípadě je zkombino-
vat. Máme alespoň tu výhodu, že si vybíráme 
z už vyzkoušených cest evropských i americ-
kých metropolí. 

Zajímavým řešením je například varianta, 
kterou zvolily radnice v Londýně a v Amsterda-
mu. Obě města se dohodla přímo s největším 
zprostředkovatelem sdíleného ubytování, 
platformou Airbnb, že krátkodobé pronájmy 
hostitelů bez licence nemohou v jedné nemo-
vitosti přesáhnout určitý počet dnů, konkrétně 
60 dnů v Amsterdamu a 90 dnů v Londýně. 
Navíc tak mohou být krátkodobě pronajaty 
pouze byty, které hostitel zároveň skutečně fy-
zicky obývá. Platforma Airbnb zároveň souhla-
sila s tím, že za dodržování této dohody přebírá 
zodpovědnost. 

Dalším řešením je cesta, kterou zvolila na-
příklad Barcelona, což je zavedení povinných 
licencí pro hostitele, které vydává (velmi ome-
zeně) samo město. New York pro změnu zcela 
zakázal inzerci prázdných bytů na jakýchkoliv 
platformách sdíleného bydlení, pokud jsou 
tyto byty určeny k pronájmu na kratší dobu 
než na 30 dnů. Jinými slovy – pokud se v bytě 
v době krátkodobého pronájmu majitel fyzicky 

rovněž nevyskytuje a zároveň nepožádal o li-
cenci, nemůže byt či dům pronajmout na kratší 
dobu než 30 dnů. Jen takovými regulacemi se 
výše zmíněným metropolím podařilo zastavit 
expanzi sdíleného bydlení včas. 

Možná jste zaznamenali, že i v tzv. serióz-
ních novinách se objevují články, které nabí-
zejí variantu ponechání centra Prahy pouze 
zábavě (patrně něco jako byl svého času Park 
kultury a oddechu Julia Fučíka). Stále doufám, 
že to byla pouze nadsázka autorů. Myslím si, 
že nejen my, kteří v Praze 1 bydlíme a Prahu 1 
milujeme, ale všichni Češi by měli dbát odkazu 
svých předků, kteří nejen postavili nebo vybu-
dovali to, co činí centrum Prahy nejkrásnějším 
místem na světě, ale zejména v něm vytvořili 
jedinečného genia loci, specifi ckou atmosféru, 
která by bez komunity lidí žijících ve starých 
pražských uličkách postupně zanikla a zmizela.

A to vše je pro nás zavazující, pro mě do-
konce natolik, že se chci v případě nutnosti 
obrátit na Magistrát hl. města Prahy případně 
na poslance vzešlé z říjnových voleb do PSP 
ČR. Zároveň ale potřebuji co nejvíce zkušeností 
a podporu vás, občanů Prahy 1, kteří se s tímto 
problémem potýkáte každodenně. Prosím, piš-
te mi o svých zkušenostech se sdíleným uby-
továním ve vašem okolí na e-mail Ivan.Solil@
Praha1.cz, potřebuji nashromáždit co nejvíce 
podkladů, na jejichž základě chci oslovit výše 
zmíněné politiky a instituce s žádostí o kon-
krétní a rychlé řešení. Zvedání plamenných 
mečů a vedení plamenných řečí je sice hezké, 
musíme ale především jednat.

Nedávno jsem se setkal s několika přáteli 
z Dánska a diskutovali jsme mimo jiné i o otáz-
kách bezpečnosti v přelidněných ulicích centra 
dánské metropole Kodaně. A byl jsem pře-
kvapen, jak dokážou být Dánové v otázkách 
dodržování pěších zón striktní, a to i přesto, že 
je Kodaň téměř jakýmsi synonymem pro město 
cyklistů. 37% obyvatel používá denně jízdní kolo 
jako základní dopravní prostředek pro cestu do 
zaměstnání, do školy či kamkoliv jinam ve měs-
tě. Ty nejrušnější pěší zóny jsou ale pro cyklisty 
neprůjezdné, kvůli bezpečnosti chodců. A nikdo 
neprotestuje! Cyklisté prostě poslušně sesed-
nou z kola a kus cesty ho vedou. Nebo ho vedle 
značky upozorňující na pěší zónu zaparkují 
a dál pokračují pěšky. I to je totiž součástí cesty 
ke zdravě a bezpečně fungujícímu městu. 

JUDr. Ivan Solil (ČSSD),
 radní pro oblast bezpečnosti 

a veřejného pořádku
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U
Už řadu měsíců přinášejí média i so-
ciální sítě neurčité a mnohdy zcela 
protichůdné zprávy o budoucím osu-

du Nemocnice Na Františku. Píše se o jejím 
prodeji či privatizaci, o masivním propouš-
tění současných zaměstnanců, o zásadních 
změnách ve fungování nemocnice. Tyto 
informace jsou vesměs poplašné a neprav-
divé, jak potvrzuje 1. zástupce starosty 
MČ Praha 1 Daniel Hodek (ČSSD), do jehož 
gesce patří i zdravotnictví.

„Nemocnici nebudeme ani prodávat ani 
privatizovat. Je to jediné zdravotnické zaří-
zení tohoto typu v majetku pražské městské 
části, které poskytuje lidem odbornou lékař-
skou péči v dosahu jejich domova, a tak to 
i zůstane. Dokonce ani v majetku hl. města 
Prahy není takové zařízení. Klíčové je pro 
nás zachování všech stávajících služeb pro 
občany Prahy 1. Vedení nemocnice se také 
rozhodně nechystá propouštět zaměstnan-
ce,“ popisuje Daniel Hodek.

Zároveň je ale bohužel třeba zdůraznit, že 
Městská část na provoz Nemocnice Na Fran-
tišku doplácí ročně kolem 50 milionů korun. 
A podle přesné a nezávislé analýzy, kterou si 
Praha 1 nechala nedávno vypracovat, by se 
měla tato suma vyšplhat v průběhu příštích 
let až na 80 milionů korun ročně. Navíc je 
třeba investovat dalších 40 milionů korun 
ročně do pouhé obnovy zařízení, které už bo-
hužel mnohdy neodpovídá nejmodernějším 
požadavkům současného zdravotnictví. Ne-
mocnici v současnosti chybí například vlastní 
laboratoř a patologická anatomie, jejíž služby 
musí proto za miliony korun ročně nakupovat. 

„Protože chceme udržet úroveň služeb 
poskytovaných Nemocnicí Na Františku co 
nejvýše, musíme najít strategického partnera, 
který bude na základě koncese nemocnici 
nadále provozovat. Městská část je nadále při-
pravena doplácet zásadní investice, budovy 
a pozemky ji samozřejmě budou stále patřit 
a především bude provoz nemocnice hlídat,“ 
popisuje nutné kroky Daniel Hodek.

MČ Praha 1 chce mimo jiné vybrat takové-

Nemocnice Na Františku 
zůstane v majetku 
MČ Praha 1
Městská část Praha 1 rozhodně 
nepřijde o Nemocnici Na 
Františku a jejím občanům bude 
zároveň i nadále zachována 
kvalitní péče, kterou jim 
nemocnice nabízí. Městská část 
ale sama už nesmírně nákladný 
provoz Nemocnice Na Františku 
nedokáže podporovat, a chce 
proto v budoucnu najít partnera, 
který by nemocnici na základě 
koncese provozoval, samozřejmě 
pod přísným dohledem 
radnice. Zásadní podmínkou 
udělení koncese je mimo jiné 
to, aby byly všechny služby 
klientům nemocnice zachovány 
minimálně ve stávajícím 
rozsahu a kvalitě, v jaké jsou 
poskytovány dnes. 
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ho provozovatele, který bude schopen zajistit 
ekonomický a efektivní provoz nemocnice, 
na který bude radnice v budoucnu doplácet 
už jen nerostoucí částkou. Nový provozovatel 
by rentabilitu nemocnice mohl zvýšit napří-
klad i tím, že jí dodá svou stávající klientelu 
a doplní ji o nová oddělení, která Nemocnice 
Na Františku dosud nemá. Součástí koncesní 
smlouvy bude samozřejmě dostatek kontrol-
ních mechanismů pro její naplnění tak, aby 
nejen současná, ale i jakákoliv budoucí poli-
tická reprezentace MČ Praha 1 měla dohled 
nad plněním této smlouvy.

„Skutečně zásadním kritériem je pro nás při 
výběru nového provozovatele to, aby služby 
nemocnice zůstaly zachovány minimálně ve 
stávajícím rozsahu a struktuře. Všichni za-
městnanci se svými pracovními smlouvami 
také automaticky přejdou pod nového pro-
vozovatele. Zdůrazňuji, že nemocnici bude 

Praha 1 nadále vlastnit a bude rozhodovat 
o poskytované péči. Při závěrečném rozhod-
nutí, které samozřejmě náleží Zastupitelstvu 
MČ Praha 1, bude pro nás klíčové i to, aby 
byla s výběrem spokojená nejen většina za-
stupitelů včetně opozice, ale i široká veřejnost 
Prahy 1,“ dodává místostarosta Hodek.

Lékařská péče je Na Františku poskytována 
už od 14. století. V roce 1354 tam první praž-
ský arcibiskup Arnošt z Pardubic vysvětil kapli 
a špitál. V roce 1368 pak byla pod záštitou 
Karla IV. zřízena nadace, která nemocnici zajiš-
ťovala další existenci. V roce 1620 po bitvě na 
Bílé hoře předal císař Ferdinand II. Habsburský 
zakládací listinu nemocnice řádu Milosrdných 
bratří. A nemocnice pro místní obyvatele Na 
Františku bude i nadále.

1. zástupce starosty Daniel Hodek s ředitelem Nemocni-
ce na Františku MUDr. Robertem Zelenákem slavnost-
ně zahajují provoz nového skiaskopicko-skiagrafi ckého 
zařízení na Radiodiagnostickém oddělení)

Farmářské trhy 
na náměstí 
Republiky
Farmářské trhy na náměstí 
Republiky nenabízí jen 
kvalitní české potraviny 
nebo květiny. Své výrobky 
tam prodávají také čeští 
řemeslníci, kteří často 
předvádí i jejich výrobu.

V průběhu října se můžete těšit na řemeslné 
týdny, na kterých si můžete vyzkoušet sami 
práci v kovářství, sedlářství a brašnářství, u tkal-
covského stavu a u hrnčířského kruhu.

Práci u kovář-
ské kovadliny 
si na farmář-
ských trzích 
Prahy 1 vyzkou-
šel i místosta-
rosta Daniel 
Hodek.
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Komunitní zahrada v Praze 1 
už nese první plody 
Přímo v srdci Starého 
města, na dětském hřišti 
Za Haštalem vznikla první 
komunitní zahrada v naší 
městské části.

M
ístní občané si tam pěstují zeleninu 
a bylinky, večer se setkávají u zalévání 
nebo si přijdou jen tak popovídat se 

sousedy, zatímco jejich děti nebo vnoučata si 
domů radostně odnášejí vlastnoručně vy-
pěstované papriky a rajčata. První vlaštovce 
moderního typu zahradničení v Praze 1 se 
daří, a už teď je jisté, že na jaře přibudou další 
podobné projekty. 

Obyvatelé ulic z okolí dětského hřiště Za 
Haštalem o zahradu usilovali řadu měsíců. 
Vznik zahrady nakonec inicioval 1. zástupce 
starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek (ČSSD), do 
jehož gesce patří životní prostředí. „Projekt 
komunitní zahrady je originálním oživením 
městské krajiny. V Praze mají zahrady ve 
městě dlouholetou tradici v podobě zahrád-
kářských kolonií, v samotné Praze 1 ale něco 
podobného stále chybělo. Jsem rád, že se 
nám to podařilo změnit a první komunitní 

zahradu vybudovat,“ popisuje Daniel Hodek.
O zahradu se zatím starají první přihlášení 

sousedé a sousedky, kterých stále přibývá. 
Už teď se řada z nich hlásí i na příští sezónu. 
Zalévat chodí jak dospělí, tak i jejich děti. Však 
také mezi iniciátory projektu byli i rodiče dětí 
z blízké mateřské školy. „Naše děti vyrůstají na 
jednom z nejkrásnějších míst Prahy, nicmé-
ně – jako koneckonců většina městských 
dětí – přicházejí o zkušenost s tím, že zeleni-
na a ovoce nevyroste na farmářských trzích 
nebo v supermarketu či zelinářství. Komunitní 
zahrada, navíc přímo na dětském hřišti, bude 
pro ně skvělou příležitostí k tomu, aby si samy 
zasadily se-
mínka mrkve, 
salátu či hráš-
ku, postupně 
je chodily 
zalévat, 
a posléze si 
domů odnesly 
pár mrkviček, 
hlávku salátu 
či zelených 
lusků,“ vysvět-
luje Daniel 
Hodek.

Zahrada 
na dětském 
hřišti Za Haštalem je pouze sezónní a po 
sklizni bude kompletně demontována. Do-
časné záhony vznikly v přenosných pytlích 
na paletách, z nichž každá má plochu cca 1 
m2. Každý záhon se skládá z povrchové vrstvy 
hliněné směsi, zeminy, kompostu a písku a je 
plně přenos-
ný. Část rostlin 
byla vysazena 
i do standard-
ních záho-
nů v okolí 
stromků, které 
jsou součástí 
hřiště. Sou-
sedé si tu 
postupně vy-
sadili rajčata, 
papriky, okur-
ky, oblíbené 
chilli paprič-
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ky, bazalku, tymián, meduňku, bobkový list, 
pažitku a dokonce i populární rukolu. A krásné 
letní počasí spolu s dostatkem zalévání úrodě 
přálo. Nadšení zahrádkáři si domů ještě i v září 
odnášejí plné košíky zdravých plodů i voňa-
vých bylinek a těší se, až si v obnovené zahradě 
Za Haštalem na jaře zase něco vysadí. 

Není divu, že jsou komunitní zahrady ve 
světových metropolích stále se rozrůstajícím 
trendem. Velkou popularitu mají například 
v Londýně, New Yorku nebo Berlíně. A důvo-
dem není jen samotné pěstování zeleniny či 
ovoce.

„Komunitní zahrada není jen prostorem, kde 
si místní občané vypěstují svůj salát nebo jaho-
dy. Je zároveň místem jakéhosi sousedského 
setkávání, navazování nových přátelských vzta-
hů a seznamování se s lidmi z místní komunity. 
Věřím, že za rok budeme mít takových zahrad 
v Praze 1 už několik,“ dodává Daniel Hodek.

Dobrý nápad, co říkáte? Nechcete to v okolí 
svého bydliště zkusit i vy? Pokud ano, napište 
na daniel.hodek@praha1.cz, nezapomeňte 
velmi stručně popsat svůj záměr, přidat svůj 
kontakt a adresu bydliště, v jehož okolí byste 
chtěli zřídit komunitní zahradu.

I v září Praha 1 
krásně kvete

L
etošní léto kvě-
tinám přálo, a to 
i přes relativně vel-

ké sucho na počátku 
prázdnin. Stále ještě 
kvetou letničky, ve 
Františkánské zahradě 
voní bylinky, a indi-
ánské léto na Kampě 
a na vltavských ostro-
vech láká k posezení 
mezi zelení. 

V Myslíkově ulici 
jsme nechali opravit 
velké květináče/
vázy a osadili jsme je 
nejen květinami, ale 
i stromky. Václavské 
náměstí se zase chlu-
bí umělecky naaran-
žovanými záhony 
aksamitníku, šalvěje 
a okrasných trav. 

Jungmannovo náměstí rozzářily žluté květy 
dosny indické a ve Vojanových sadech nám 
kvetou begonky, lobelky, verbena a aksamit-
ník, které nádherně doplňují kvetoucí trvalky, 
především hortenzie 
a růže. Už si ale poma-
lu chystáme cibule tu-
lipánů a narcisů, které 
zasadíme v říjnu, aby 
nám Praha 1 na jaře 
zase krásně a barevně 
rozkvetla.

Daniel Hodek 
(ČSSD), 1. zástupce 
starosty, do jehož 
gesce patří i život-
ní prostředí.
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Seniorské výlety 2017
Oblíbené výlety pro seniory pokračují

  LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2017

Čtvrtek, 9. listopadu 2017, 8:00 
 Hluboká - zámek a Tábor - město
Na tento listopadový výlet se přihlašuje od čtvrtka 
5. října 2017.

Čtvrtek, 23. listopadu 2017, 8:00 
 Šluknov - zámek a Filipov - poutní místo
Na tento listopadový výlet se přihlašuje od čtvrtka 
19. října 2017.

 PROSINCOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2017

Pondělí, 11. prosince, 8:30
 Vánoční Drážďany a Königstein (Sasko, NSR)

Na tento prosincový výlet se přihlašuje od čtvrtka 
9. listopadu 2017.

Vstup do pevnosti Königstein s vánočním trhem je 
8 EURO, tuto částku hradí senior. 
Pro mimořádný zájem o vánoční výlety každý rok 
upozorňujeme, že upřednostněni budou senioři, 
kteří se nezúčastnili výletů minimálně od září do 
listopadu 2017. 

Sobota, 16. prosince 2017, 9:00
 Vánoční Chemnitz (Sasko, NSR)

Na tento prosincový výlet se přihlašuje od čtvrtka 
23. listopadu 2017.

Pro mimořádný zájem o vánoční výlety každý rok 
upozorňujeme, že upřednostněni budou senioři, 
kteří se nezúčastnili výletů minimálně od září do 
listopadu 2017.

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

 Nový způsob přihlašování. Pouze osobně 
přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 
odhlašování stejným způsobem, popř. tele-

� 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.

fonicky: 221 097 280, 221 097 300. 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 mini-
málně 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 neuvolnilo 
místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdě-
len stav. V případě změny bude každý zúčast-
něný řádně a včas informován 
telefonicky. Tímto také žádáme 
uvést vždy telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní telefon. 
 

Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539
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Milé Ludmily, které bydlíte v Praze 1, chystáte se oslavit svůj 
svátek 16. 9. a jste hrdými nositelkami tohoto vskutku historic-
kého jména! Rád bych Vás pozval do neformálního klubu, který 
vzniká a jehož cíle mají býti veskrze ušlechtilé: přátelství, respekt 
k bližnímu, avšak také zájem o aktuální politiku – tedy vše, co 
zajímalo i první českou a slovanskou světici, sv. Ludmilu.

Pojďme se společně setkávat a vzájemnou inspirací měnit 
nejen své životy, ale i okolí k lepšímu!

Váš  Zdeněk Barták (TOP 09), zdenek.bartak@praha1.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  PRAHA 1

Podáváme 
seniorům 
pomocnou 
ruku

P
ečovatelská služba se poskytuje indivi-
duálně a přispívá k prodloužení pobytu 
člověka doma, prodlužuje období relativně 

nezávislého života a oddaluje, nebo dokonce 
vylučuje nutnost komplexního zaopatření např. 
v domovech seniorů nebo v jiných ústavních 
zařízeních. Pečovatelské služba zahrnuje 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 – dopro-
vod; 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 pečovatelské 
služby pro sebe či pro svého příbuzného nebo 

blízkého, kontaktujte koordinátorku pečova-
telské služby M. Lešnerovou, tel.: 724 021 784, 
e-mail: Lesnerova@socialnisluzbyp1.cz. Infor-
mace také získáte na internetových stránkách 
www.socialnisluzby-praha1.cz.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Středisko sociálních služeb ve spolupráci 

s Městskou částí Praha 1 jako tradičně i letos 
připravilo pro nový školní rok bohatou nabídku 
aktivit, do nichž se mohou zapojit všichni se-
nioři z Prahy 1. Kromě zavedených akcí chystá-
me i mnoho novinek, mezi něž patří mimo jiné 
program nově otevřeného pohybového centra 
Tělocvična v Žitné 13, který bude i nadále dopl-
ňován a rozšiřován. Všechny informace najdete 
ve čtrnáctideníku Kultura Praha 1, na nástěn-
kách v domech s pečovatelskou službou, 
v klubech seniorů a v pasáži ÚMČ Praha 1 
ve Vodičkově ulici nebo si můžete objednat 
zasílání e-mailového věstníku Střediska sociál-
ních služeb na e-mailové adrese schwarzova@
socialnisluzbyp1.cz

Středisko sociálních služeb 
nabízí pomoc a podporu 
školeného personálu všem 
seniorům a osobám se zdra-
votním postižením, obča-
nům Prahy 1.

Ludmily z Prahy 1, přihlaste se do klubu!
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Rozvoje vzdělávání 
na území Prahy 1
Na aktuální projektové aktivity v oblasti rozvoje vzdělávání 
se ptáme Mgr. Evy Špačkové, radní pro oblast školství, 
občanskou společnost a spolky, předsedkyně Řídícího výboru 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Prahy 1.

Co je to Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání? 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na 
území Prahy 1 (MAP) je zatím dvouletý projekt 
zaměřený na podporu rozvoje mateřských 
a základních škol všech zřizovatelů v Praze 1. 
Taktéž na podporu dalších organizací zde pů-
sobících ve vzdělávání. Jde o projekt komplex-
ní, k jehož cílům patří dosažení konkrétních 
přínosů pro děti, žáky, rodiče i učitele. MAP 
nám umožní přesně určit problémy a potřeby, 
které máme ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let 
v Praze 1, a správně a efektivně tak nasměrovat 
další aktivity a investice. Praha 1 se rozvoji škol 
a vzdělávání věnuje průběžně. MAP, pod-
pořený z prostředků Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, proto vhodně do-
plňuje další naše projekty, jako např. přípravu 
a vybudování volnočasového centra v historic-
kém objektu v Truhlářské ulici. 

Jaké aktivity byly a budu v rámci tohoto 
projektu realizovány? 

V prvním roce projektu jsme získávali po-
třebné informace od škol a dalších organizací. 
Ty následně využijeme pro návrh konkrétních 
seminářů, vzdělávacích akcí, workshopů s pří-
nosy pro děti, žáky, učitele i rodiče. Jiný postup 
není v zásadě možný, jinak bychom nebyli 
schopni správně určit, co je v Praze 1 potřeba 
řešit. Projekt by byl z pohledu škol a ostatních 
organizací připraven a realizován kdesi „od sto-
lu“ ve stylu „o nás bez nás“. To je ale v napros-
tém rozporu s naším postojem a významem 
tohoto projektu. Bez znalosti problémů totiž 
nelze poskytnout účinnou pomoc a vynaložit 
prostředky opravdu účelně. Do projektu jsme 
již zapojili také žáky ZŠ Vodičkova, kteří navr-
hovali pro projekt logo, které nyní využíváme. 

Říkáte, že projekt má být přínosný pro 
děti, žáky i rodiče. Kdo všechno tedy může 
plánování potřebných aktivit ovlivnit a jak? 

Jak se mohou zapojit například rodiče, pro 
které by měl projekt být, jak říkáte, také 
přínosem?

Každý projekt musí někdo řídit. V případě 
MAP je to MČ Praha 1, respektive oddělení škol-
ství s podporou Rady, prostřednictvím radní pro 
školství. Realizace MAP je ale závislá na zapojení 
velkého množství organizací, respektive osob, 
od kterých je nejdříve nutné získat potřebné 
informace, a na jejich základě pak navrhnout, 
jak zjištěné problémy můžeme společně řešit.  
Celý proces je velmi otevřený a vítáme zájem 
o zapojení všech organizací (v jakémkoliv vzta-
hu k výchově a vzdělávání dětí a žáků do 15 let 
v Praze 1), veřejnosti i rodičů. Rodiče i zástupci 
organizací se pro veškeré informace či v případě 
zájmu o zapojení do projektu mohou obrátit na 
tým MAP na adrese map@praha1.cz. Následně 
se mohou účastnit například setkání pracovní 
skupiny k tématu, které je zajímá. Na podzim 
2017 se rodiče mohou s týmem MAP setkat na 
některé z akcí organizovaných MČ Praha 1 pro 
rodiče a děti, kde chceme získat jejich názor na 
to, co u nás ve vzdělávání funguje a co naopak 
nikoliv. Až budeme problémy rodičů v této 
oblasti znát, můžeme navrhnout a realizovat 
potřebná řešení. Může jít například o lepší formy 
a prostředky komunikace, sdílení informací 
rodič – škola - rodič, větší otevřenost celého 
vzdělávacího systému k rodičům a podobně. To 
bude záviset na tom, co se od rodičů dozvíme.
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Jaké přínosy pro děti, žáky a jejich rodiče 
tedy plánujete?

Naším cílem je najít a vyřešit nejpalčivějších 
témata. Do projektu jsou zapojeni zástupci 
všech škol na území Prahy 1, včetně základních 
uměleckých škol, ale také dalších důležitých in-
stitucí se sídlem na Praze 1 – jako např. Univerzi-
ty Karlovy. Zásadním východiskem je vytvoření 
kooperativního prostředí příslušných organizací. 
Školy v Praze 1 jsou velmi diferencované, každá 
má své renomé založené na jiných kvalitách. 
A právě ty bychom chtěli sdílet. S velikou radostí 
jsme zaznamenali ochotu jednotlivých škol, 
respektive jejich vedení a pedagogických sborů 
o sdílení jejich specifi ckých znalostí, dovedností 
a praktických zkušeností. Stejně tak otevřenost 
učit se novým věcem a vytvářet tak stále lepší 
východiska pro práci s dětmi a žáky. V praxi to 
znamená, že učitelé budou mít lepší znalosti 
a dovednosti vycházející z praxe jejich blízkých 
kolegů. Tyto pak mohou využít při práci s dětmi 
a žáky ve svých třídách, případně se mohou na 
zkušenější kolegy obrátit pro radu při řešení 
konkrétních problémů. Nás všechny neustále 
zaplavují nové a nové požadavky a výrazy jako 
je inkluzivní či polytechnické vzdělávání, inte-
grace, speciální vzdělávací požadavky a další. 
Tyto přitom kladou na učitele stále vyšší a vyšší 
nároky. I v tomto případě je nutné, aby měli 
potřebné informace a znalosti, aby je mohli 
dále předávat dětem a žákům. A dobře je tak 
připravit na dnešní uspěchaný a výkonnostně 
orientovaný svět. V rámci projektu tedy může-
me dosáhnout i toho, aby všichni chápali tyto 
výrazy stejně, vzájemně si rozuměli a uměli si 
vyjít vstříc. Jako vhodnou aktivitu zde vidíme 
například informační workshop vedený zajíma-
vou formou, jehož cílem bude hlubší seznámení 
rodičů se specifi ckým světem škol. 

Co má projekt přinést mateřským 
a základním školám a ostatním vzdělávacím 
organizacím? 

Školám chceme dále ulehčit při řešení společ-
ných problémů tam, kde to legislativa umožňu-
je. To ponechá školám více prostoru pro práci 
s dětmi a žáky. Samozřejmě se mohou zapojit 
i další organizace, které poskytují zájmové, 
neformální a volnočasové vzdělávání, jejichž 
nabídka je na Praze 1 velmi rozsáhlá. Její zpře-
hlednění a provázání s aktivitami škol by pak 
bylo přínosné pro všechny zapojené. Ideální by 
bylo, kdyby se nám například podařilo propojit 

vzdělávací aktivity škol s aktivitami ostatních 
vzdělávacích organizací tak, aby byly propojeny 
jejich cíle práce s dětmi a žáky. Chceme také do-
sáhnout toho, aby školy, ale i ostatní organizace, 
byly dobře vybaveny nejen materiálně a prosto-
rově, ale aby v nich působili spokojení, infor-
movaní a vysoce kompetentní pracovníci. Školy 
by měly být dějištěm nejen výuky, ale i rozvoje 
praktických dovedností a společenských aktivit. 
A to za aktivního zapojení dětí a žáků. 

Co je podle Vás osobně největším přínosem 
tohoto projektu? 

Zásadní přínos spatřuji v tom, že se v tomto 
projektu setkají zástupci různých organiza-
cí, které doposud pracují s dětmi a žáky bez 
vzájemných kontaktů. Přitom právě budování 
kontaktů a sdílení informací je klíčem ke stme-
lení nyní tolik roztříštěné vzdělávací soustavy. 
Přála bych si, aby díky projektu mohli děti 
a žáci vstoupit do jednotného systému vzdělá-
vání a ne do vzájemně neprovázaných systé-
mů mateřská škola – základní škola – kroužky. 
To by jim umožnilo lepší využití a rozvoj toho, 
co se již naučili, a snadnější orientaci v nabídce 
vzdělávacích aktivit. Systematický přístup nám 
také umožní dobře naplánovat a zahájit provoz 
volnočasového centra v Truhlářské, které 
bude integrální součástí (nejen) vzdělávání 
v Praze 1. Přičemž chceme, aby toto zaříze-
ní nabídku aktivit doplnilo, nikoliv ohrozilo 
stávající organizace poskytující volnočasové 
aktivity. V neposlední řadě věřím, že se nám 
díky projektu podaří vybudovat lepší vztahy 
rodič – škola. Navzdory tomu, jak je tento 
vztah důležitý, je totiž v dnešní době měření 
úspěchu penězi, velmi nevyrovnaný. Vzájemné 
neshody odvádí energii a pozornost od toho, 
co je nejdůležitější. A tím je dobře vychovaný, 
spokojený a kompetentní žák, připravený na 
další řemeslné či odborné vzdělávání.  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 1
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000695

„Tento projekt je spolufinancován EU.“
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V
 rámci právě probíhajícího grantového 
programu se na Praze 1 opravuje 24 fasád, 
9 střech, vyměňují se okna v 18 domech. 

Letošní program se trochu zkomplikoval 
přechodem MČ z účetního programu SAP na 
celoměstsky používaný GINIS a neustále doha-
dy s dodavatelem a jen postupně se rozjíždějící 
funkčností systému a propojení všech jeho 
komponent, současně s nástupem ostré verze 
celostátního rejstříku smluv se stalo, že první 
polovina schváleného grantového příspěvku 
byla úspěšným žadatelům zaslána o měsíc 
později, než jsme předpokládali (a hlavně slíbili), 
za což se všem omlouváme. Jedná se o zcela mi-
mořádné nedopatření, které se stane maximál-
ně jednou za 10 let (ostatně nepředpokládáme, 
že by se účetní systém do té doby znovu měnil). 

MČ Praha 1 se snaží opravdu zásadní měrou 
zlepšit stav domovního fondu. Vždyť od roku 
2008, kdy byl tento grantový program nastar-
tován, bylo opraveno celkem 193 fasád.  

O program grantů na opravu domovního 
fondu, resp. o jeho náplň se stále vedou spory. 
Někteří se snaží prosazovat především to, co 
je vidět, a proto byly v minulosti upřednost-
ňovány opravy fasád a vnitřní prostory byly 
značně omezovány. V příštím roce chceme dát 
větší důraz právě na opravy vnitřních prostor 
(stoupaček, elektrického a plynového vede-
ní, kanalizace, sanace zemní vlhkosti, výtahů 

Přes léto všude bují a kypí stavební ruch. Opravují se ulice, 
domy jsou skryty za lešením. Bylo by troufalé tvrdit, že 
všechny domy, zakryté lešením se opravují v rámci grantového 
programu Prahy 1, ale významně se na tom podílíme. 

apod.), protože kromě toho, aby byla Praha 
krásná pro oko turistů (z nichž ti, kteří do Prahy 
zajíždějí jenom kalit, to beztak neocení), také 
zlepšit podmínky bydlení pro domorodce.

MČ P1 dává do grantového programu nej-
více peněz ze všech městských částí, polovinu 
toho co magistrát na celou Prahu, a tak chce-
me, aby i naši občané to pocítili na zlepšení 
podmínek svého bydlení.

O grantový program je velký zájem, v letoš-
ním roce bylo možnou požadavky vlastníků 
domů uspokojit jen z necelých dvou třetin. 
Zájem je obrovský – letos bylo k dispozici 20 
milionů – maximální výše příspěvku 1 milion 
(na ten však z důvodu velkého zájmu nikdo 
nedosáhl), celkových požadavků však bylo za 
28 milionů 876 tisíc a 952 korun.  

Je naší velkou pýchou, že jsme svým progra-
mem přiměli vlastníky domů k tomu, aby do 
svého majetku začali investovat.

Za celou historii jsme na 
granty dali celkem 213 mili-
onů 573 tisíc a 951 korun, ale 
vyvolali jsme investice vlastní-
ků v celkové výši 698 milionů 
720 tisíc a 79 korun – a to už je 
na Praze 1 pořádně vidět.  
    

 Jan Votoček (TOP 09)
radní pro fi nance

Přes léto všude bují 
a kypí stavební ruch
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Zveme vás na poslední plavbu 
parníkem pro seniory v této sezóně

5., jubilejní ročník plaveb pro seniory se 
vydařil. Naši senioři s námi vypluli na Vltavu 
letos už čtyřikrát, počasí nám pokaždé přálo 
a nálada na palubě byla skvělá. Poslední 

plavba se bude konat 18. září a bezplatné 
„lodní lístky“ se budou jako vždy vyzvedávat 
na radnici ve Vodičkově 18 v kanceláři č. 605 
13. 9. od 8:00.

TÝDEN VĚDY   
A TECHNIKY
AKADEMIE VĚD  
ČESKÉ REPUBLIKY
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

  podzimsprahou1

Instagram MČ Praha 1:

 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své podzimní 

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Soutěž potrvá od 23. 9. do 21. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
3. Opatři fotografii hashtagem: #podzimsprahou1

Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

Každá
desátá 
fotografi e 

VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!
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Nemocnice, která vám 
vyrazí dech…
V jednom z nejhezčích koutů naší Prahy 1, v zahradách mezi 
Pražským hradem a Petřínem, s vyhlídkou na Strahovský 
klášter, stojí areál Nemocnice Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. 

P
rvní nemocniční stavba tady vyrostla již 
v polovině 19. století, tehdy ovšem z dneš-
ního pohledu s úsměvnými 6 lůžky. Již 

tehdy ale byla zdejší ošetřovatelská péče spo-
jena nerozlučně se jménem sester boromejek. 

„Letos v září tomu bude přesně 180 let, co 
první boromejky přišly do Čech“, vysvětluje 
nejvyšší autorita českých boromejek, gene-
rální představená Kongregace SM. Bohuslava 
Kubačáková. 

Podnět k založení Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského dal v polovině 
17. století mladý advokát Josef Chauvenel ve 
francouzském městě Nancy, kde po třicetile-
té válce vypukla morová epidemie. Na jeho 
památku byl založen "Dům milosrdenství", jeho 
sestry začali lidé nazývat milosrdnými a jméno 
sv. Karla Boromejského přidávali proto, že so-
chy tohoto světce zdobily průčelí a dvůr domu, 
kde sestry bydlely. 

„Sv. Karel však nejen stál v názvu Kongre-
gace, ale už od počátku utvářel svým příkla-
dem srdce a službu sester“, říká generální 
představená a pokračuje: „žijeme společně, 
jako duchovní rodina a vše, co si vyděláváme, 
dáváme dohromady, a o vše se dělíme. Nejde 
jen o to, abychom společně bydlely, ale aby-
chom se společně modlily, pracovaly, radily 
se i radovaly. Spojuje nás poslání, které jsme 
přijaly od Boha, žít život milosrdenství jako 
své životní povolání. Uvěřily jsme, že láska je 
ve světě přítomná a je mocnější než jakékoliv 
zlo. Učíme se dívat a vidět „jinak“, vidět srd-
cem, s úctou a úžasem stát před tajemstvím 
života“. 

Do Čech přišly boromejky 28. září 1837 
a v Praze zakoupily pod strahovskou zahra-
dou dva malé domky, na jejichž místě po-
stupně vybudovaly nemocnici a klášter. Jejich 
činnost zde byla přerušena až za socialistické-
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ho zřízení po roce 1948 a Kongregace byla na 
dlouhá desetiletí zahnána do ilegality.

Veřejnou činnost mohly boromejky obnovit 
až s příchodem sametové revoluce v roce 
1989. V roce 1990 začaly sestry znovu pra-
covat v tehdejší Nemocnici Pod Petřínem. 
Postupně se obnovil i přilehlý kostel sv. Karla 
Borormejského a Mateřský dům sv. Notburgy, 
kde boromejky žijí. V roce 1993 byla nemoc-
nice navrácena Kongregaci a otevřena jako 
nestátní zdravotnické zařízení pod jménem 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského v Praze. 

Dnes je jednou ze tří církevních nemocnic 
v České republice a jedinou církevní nemocni-
cí s akutní zdravotní péčí. Nabízí kapacitu 190 
lůžek, ročně tu provedou okolo 50 000 vyšet-
ření a 2 000 operací. Nemocnice je výjimečná 
svou historickou vazbou na Kongregaci Milo-
srdných sester, která určuje duchovní rozměr 
a osobní přístup v péči o nemocné. Jak říká 
mladě a křehce působící sestra Anita, která 
je v nemocnici od počátku své pracovní, ale 
i duchovní pouti a pracuje na zdejším oddě-
lení ARO: „Je pro mě důležité vidět uprostřed 
těch složitých přístrojů, kabelů a hadiček pře-
devším člověka. Vidět a vnímat jeho situaci, 
odkud přichází. My se stáváme totiž součástí 
jeho příběhu, jakkoli je osobní. Cítíme, že po-
třebuje nejen odbornou péči, která je na na-
šem oddělení nezbytná a předpokládaná, ale 
stejně tak i profesionální, ale především lidský 
přístup. Řekla bych to takhle: Naše odbornost 
a profesní zdatnost je tělem služby, přístup, 
empatie, porozumění, milosrdenství, to je 
duše služby. Jazykem moderního ošetřovatel-
ství bychom mohli vyjádřit, že jde o holistický 
pohled na člověka, prolnutí biopsychické, 
sociální i spirituální oblasti.“

„Naše nemocnice má skutečně unikátní 
charakter v tom smyslu, že klade velký důraz 
na laskavost, vstřícnost a empatii v jednání 
s pacientem a porozumění jeho duchovním 
potřebám“, říká ředitel nemocnice Ing. Jiří Ve-
selka, MBA a pokračuje: „Tyto atributy se prolí-
nají celou nemocnicí a mám osobní zkušenost 
s řadou lidí, kteří říkají, že od prvního vstupu 
do nemocnice pociťují „něco jiného ve vzdu-
chu“. Kromě boromejek u nás pracují i sestry 
jiných řeholních společenství a samozřejmě 
civilní zaměstnanci, kterých je nejvíc. A všich-
ni společně vytvářejí tu nezaměnitelnou 
atmosféru této nemocnice. Nemohl bych to 
charakterizovat lépe, než říká jedna z našich 
sester: Něžně si počínat při každém fyzickém 
kontaktu s nemocnými. Každé podání ruky, 
či jiný ošetřovatelský výkon, to všechno jsou 

doteky, které lidé velmi vnímají. A pak také 
i pochopení a trochu citlivého humoru, který 
může nadlehčit situaci. To jsou moje pracovní 
nástroje. 

Nemocnice nabízí pacientům rodinné 
prostředí, ale samozřejmě také moderní medi-
cínu. V současné době poskytuje ambulantní 
i lůžkovou péči v základních i specializovaných 
oborech medicíny se zaměřením na onemoc-
nění interní a chirurgické povahy. Vynikající 
pověsti mezi odborníky i pacienty se těší zdejší 
pracoviště gastroenterologie s léčbou nemocí 
zažívacího traktu, rehabilitace, zaměřená na 
léčbu po operacích velkých kloubů či chro-
nické bolesti pohybového aparátu, či v tuto 
chvíli jedinečné a žádané Oddělení paliativní 
medicíny s péčí o terminálně nemocné pacien-
ty nebo v Čechách jediné Dětské a dorostové 
detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty 
intoxikované návykovými látkami“. 

A to nesmíme zapomenout na zdejší chi-
rurgii, vyhledávanou především pro operační 
léčbu nemocí tlustého střeva, hemoroidů, 
křečových žil či kýl různého typu. Chirurgické 
oddělení nabízí jedny z nejkratších čekacích 
dob na operace v Praze a pacienti si chválí 
vlídný přístup.  

Ten je ostatně typický pro celou tuto „komor-
ní“ nemocnici. Jako by ruch velkoměsta zůstal 
za Vámi. Vlídnost, ochota, umění naslouchat 
a zdvořilost jsou tu samozřejmostí. Jak řekl 
jeden z mnoha pacientů ve svém poděkování: 
„Profesionální, ale především neskutečně lid-
ský přístup celého týmu zdejších zdravotníků 
mi v dobrém slova smyslu vyrazil dech.“

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36
118 33  Praha 1-Malá Strana
telefon: 257 197 111
mail: nmskb@nmskb.cz
www.nmskb.cz
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Šansony křtěné seinou opět 
v domě u kamenného zvonu

Jestliže se v listopadu 
uskuteční v Praze již 19. 
večery francouzských 
šansonů z cyklu 
Montmartre v Montmartru, 
pak to svědčí o tom, že se 
rádi zaposloucháváme do 
šansonů, které vyprávějí 
o našich citech, bolestech, 
radostech, o tom, co dokáže 
proměnit obyčejnou chvíli 
každodenního života ve 
svátek, co prostě potěší, co je 
věčné…

A
 o tom všem nás znovu určitě přesvědčí 
francouzská šansoniérka a herečka Ma-
laurie Duff aud. A i když se večery jmenují 

„Neznámá ze Seiny“, Malaurie v Praze neznámá 
není – zpívala tady už v roce 2013 a o dva roky 
později, v roce 2015, vystupovala v doprovod-
ném programu na zlínském fi lmovém festivalu 
pro děti a mládež. A vždy si získala publikum 
svým uměřeným a přece žensky koketním 
projevem, interpretací známých šansonů prozá-
řenou osobitým vnitřním prožitkem a v nepo-
slední řadě vskutku francouzským šarmem. Její 
projev je nepochybně ovlivněný i její hereckou 
praxí. Herectví a tanec studovala v Montpellier, 
Paříži i v New Yorku, účastnila se řady kurzů 
a workshopů. Hraje v několika pařížských 
divadlech, ve fi lmech i v televizních seriálech, 
vystupuje v pařížských kabaretech. 

 Města mají své řeky, na které jsou navlečeny 
jako korálky na šňůrku. Pařížská Seina nepo-
chybně patří k těm nejslavnějším; její vody 
přinášely velké události, které se přelévaly do 
celého města, několikrát se doslova zbarvily 
krví, na jejích nábřežích (která jsou zapsána na 
seznamu světového dědictví UNESCO) nachá-
zejí klidná místa zamilovaní bez ohledu na věk, 
zaslechnete tu harmoniku, a můžete si spolu 
s pouličním zpěvákem zabroukat třeba: C´est 
la vie. Ano, to je život. A jako lze nabrat do dlaní 
vodu ze Seiny, Malaurie nabrala „do svých dlaní“ 
z řeky známých šansonů, aby vás jimi osvěžila.

Seina ozdobená mosty, kterých se nad ní 
klene v Paříži 37, má svoji bohatou a známou 
historii, ale také svá tajemství, z nichž mnohá 
bedlivě skrývá. Jen občas pootevře pomysl-
né dveře a nechá nám nahlédnout do skoro 
neskutečných příběhů, které jsou s ní spojeny. 
A jeden z nich se také pokusíme vyprávět… 

 A budete při tom poslouchat krásné šanso-
ny, křtěné Seinou, z repertoáru Charlese Azna-
voura, Jaques Brela, Mireille, Gilberta Bécauda, 
Charlese Treneta, Barbary a dalších v podání 
Malaurie Duff aud, kterou na klavír doprovodí 
vynikající klavírista Jiří Neužil.

Koncerty se konají za mediální podpory 
a laskavé vstřícnosti Městské části Praha 1 
a pod záštitou prezidenta République de 
Montmartre pana Alaina Coquarda.

12 a 13. listopadu 2017 v 19.00 hod. 
NEZNÁMÁ ZE SEINY
Dům U Kamenného zvonu 
- Staroměstské nám. 13, Praha 1
Vstupenky jsou v prodeji od 12. září  
elektronicky - www.smsticket.cz 
Kavárna Náš bar, Táborská 21, Praha 4 (po – pá 8.00–
21.00) 
Květiny nonstop, Francouzská 34, Praha 2 (nonstop) 
BiBoViNo, Národní 37 (pasáž Platýz) Praha 1 (út – so 
11.00–19.00) 
Od 18.00 hod. - nejlepší francouzská vína
Informací na tel. (+420) 736 792 752
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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. Grand opening 
party pro zvané hosty

V
 květnu byla fi nálně 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 známý 
výtvarník Oto Bláha. Čeká tu na vás pohodlné 
sezení, bar s interaktivními světelnými prvky, 
speciálně sestavené menu v podobě hororo-
vých 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 hodi-
nách, ale bar je vhodný také pro oslavy naroze-
nin, fi remní party a další společenské akce.

Základní vstupné na prohlídku: 450 Kč
Vstupné na hard core prohlídku: 790 Kč

Více informací je na Facebooku Prague Fear 
House nebo na webových stránkách www.
praguefearhouse.com. 
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T
ěšit se můžete na tato cvičení: posílení páteře, ori-
entální tance, cvičení na židlích, základní tělocvik, 
sebeobrana pro seniory, kondiční cvičení pro ženy, 

cvičení na žíněnkách, jóga, pilates, Jiu-Jitsu, seniorský 
taneční kroužek Medunky; součástí centra je i malá 
posilovna pro individuální cvičení. Nabídka bude ještě 
v průběhu školního roku rozšiřována dle zájmu a po-
třeb obyvatel Prahy 1.

Rozvrh pohybového centra najdete na všech nástěn-
kách Střediska sociálních služeb (např. v pasáži ÚMČ 
Vodičkova 18, po levé straně u Informačního centra).

TAKTO SVÁ CVIČENÍ PŘEDSTAVUJÍ 
JEDNOTLIVÍ LEKTOŘI:

CVIKY PRO UVOLNĚNÍ A POSÍLENÍ HRUDNÍ A BE-
DERNÍ PÁTEŘE
pondělí 10–11 hod. (kromě 2. 10.)
lektor: Jitka Divišová

Bolí vás v zádech? Již mnohokrát jste slyšeli, že máte 
cvičit? Snad jste to několikrát i sami zkusili, ale bolesti 
nepřestaly. Pozitivní účinek cvičení se totiž nemusí 
vždy dostavit bezprostředně. Aby cvičení bylo účinné, 
je nutno si na ně udělat čas. Je třeba cvičit v klidu, aby 
svaly měly možnost se uvolnit. Cviky jsou nenáročné na 
provedení i fyzickou zátěž. Při správném provádění je 
cvičení účinné.
Jak vypadá lekce? Uděláme kroužek, srovnáme si 
postavu a projdeme se po tělocvičně. Potom se rozmís-
tíme po tělocvičně a začneme postupně procvičovat 
jednotlivé svalové partie. Dále využijeme tyče u zrcadel 
a na závěr se posadíme na zem a procvičíme si oči, ústa, 
ruce a prsty. Nakonec si můžeme třeba i zazpívat.
Co na sebe a s sebou? Tričko, legíny, cvičky nebo lze 
cvičit bosky (v ponožkách nedoporučuji). Takové oble-
čení, ve kterém se cítíte dobře a uvolněně. K dispozici 
vám jsou podložky na zem.
Začátek pravidelného cvičení: pondělí 18. 9. 2017

KAŽDÝ SE MŮŽE RADOVAT A TANČIT
první pondělí v měsíci 10–11 hod.
lektor: Dr. Petr Veleta M.A.

„Téměř každý člověk má rád příjemnou, radostnou 

a veselou atmosféru, rád chodí do společnosti, rád se 
baví.“ Takovouto atmosféru nabízí lektor Dr. Petr Veleta, 
tanečník a taneční terapeut, dámám i pánům v senior-
ském věku. Setkání se může zúčastnit úplně každý. Dr. 
Veleta si velmi rád zatančí se seniory aktivními, ve velmi 
vysokém věku i se seniory handicapovanými a třeba na 
invalidním vozíčku. Při setkáních nezná žádné limity. 
Jak vypadá lekce kurzu? Seznámíme se, na příjemnou 
hudbu se rozcvičíme a zjistíme, že „ještě stále můžeme“. 
Radovat a smát se může každý, pohyby a kroky přizpů-
sobené věku a handicapu může také dělat každý. Lidov-
ky, valčík, foxtrot, blues, rokenrol, letkis, disco... Úžasná 
hudba nám pomůže vše zvládnout. Nabízíme veselé 
zážitky, hodně příjemného pohybu a hlavně RADOST. 
Co na sebe a co s sebou? Pohodlné oblečení a dobré 
boty. Pokud budou mít dámy sukni, budeme si moct 
zatančit i kankán. Občerstvení si je možné u nás zakou-
pit nebo přinést s sebou. 
Termíny: pondělí 4. 9. 2017 a pondělí 2. 10. 2017 od 10 
hodin

ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
pondělí 11–12.15 hod.
lektor: Zuzana Kroupová

Cvičení je určeno pro všechny dámy z Prahy 1, které 
by se rády trochu hýbaly v rytmu příjemné hudby, ov-
šem rádi uvítáme i pány. S lektorkou Zuzanou Kroupo-
vou se budeme učit stejné kroky a prvky a naslouchat 

Pozvání do nově otevřeného 
pohybového centra Tělocvična
Od září se rozbíhají pravidelná cvičení v pohybovém centru Tělocvična, 
které bylo nově otevřeno na adrese Žitná 13, Praha 1. Pohybové centrum 
je určeno pro seniory a další občany Prahy 1 a všechna cvičení budou 
pro obyvatele naší městské části zdarma. Při první návštěvě pracovnice 
pohybového centra ověří, že návštěvník bydlí v Praze 1.
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a tančit na stejnou nádhernou orientální hudbu jako 
v klasických lekcích, ale budeme se učit snáze zapama-
tovatelné pohyby v pomalejším tempu. 
Jak vypadá lekce kurzu? Po rozhýbání celého těla si 
zopakujeme, co umíme, a naučíme se další základní 
prvky orientálního tance. V jednoduché choreografi i 
si nové prvky procvičíme. Zklidníme se poslechem 
anebo improvizací na orientální hudbu. Závěr lekce pak 
tvoří uvolnění celého těla. To vše s důrazem na správné 
držení těla, ale především na prožitek radosti z hudby 
a tance.
Co na sebe a s sebou? Sukni, legíny, nebo cokoli, v čem 
se cítíte dobře a pohodlně. Tancovat můžete naboso, 
v ponožkách nebo v tanečních piškotech. Šátek kolem 
boků vám pomůže zvýraznit pohyby boků. Nezapo-
meňte si s sebou vzít láhev s pitnou vodou.
Ukázková hodina: pondělí 25. 9.2017 od 11 hodin
Začátek pravidelného cvičení: pondělí 2. 10. od 11 
hodin

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH
pondělí 14–15 hod.
lektor: MUDr. Alexandra Beníšková

Nenáročná cvičení pro osoby méně zdatné a pohyb-
livé, které chtějí udržet svalovou sílu, rozsah pohybu 
a příjemně se protáhnout a rozpohybovat. Cvičení vede 
MUDr. Alexandra Beníšková.
Jak vypadá lekce kurzu? Nácvik správného dýchání, 
jóga chodidel a prstů, využívání cvičebních pomůcek, 
relaxační hudba. Samozřejmostí je přihlédnutí k indivi-
duálnímu zdravotnímu stavu.
Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém 
se cítíte dobře a pohodlně, a obuv na přezutí. Vhodné 
je také přinést si láhev s vodou. 
Začátek pravidelného cvičení: pondělí 4. 9. od 14 
hodin

ZÁKLADNÍ TĚLOCVIK
pondělí 15–16 hod.
lektor: MUDr. Alexandra Beníšková

Cílem je zlepšení hybnosti, prevence a zmírnění pří-
padných bolestí a ztuhlosti kloubů a páteře.

Zlepšení fyzické a duševní kondice. Cvičení vede 
MUDr. Alexandra Beníšková.
Jak vypadá lekce kurzu? Využívání cvičebních po-
můcek: pilates balanc balyny, overbally, gumy, tyče, 
činky...). Motivační hudba.
Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém 
se cítíte dobře a pohodlně, a obuv na přezutí. Vhodné 
je také přinést si láhev s vodou. 
Začátek pravidelného cvičení: pondělí 4. 9. od 15 
hodin

SEBEOBRANA PRO SENIORY
pondělí a středa 17–18 hod.
lektor: Bedřich Rýč

Cvičení je určeno pro všechny seniory z Prahy 1, 

kteří mají rádi pohyb, chtějí si udržet fyzickou kondici 
a naučit se něco nového. Cvičení s trenérem Bedřichem 
Rýčem je zaměřené nejen na prevenci a sebeobranu, 
ale také na udržení a rozvoj pohybových možností 
cvičenců a cvičenek. Bedřich Rýč je spolu s Veronikou 
Petrů autorem dvou knih o sebeobraně, držitelem 5. 
danu v Jiu-Jitsu a 2. danu v karate. Bojovému umění se 
věnuje 35 let.
Jak vypadá lekce kurzu? Jako při každém cvičení je 
i zde nejprve krátká rozcvička zaměřená na rozhýbání 
celého těla. Pak následují prvky sebeobrany a Jiu-Jitsu, 
které se pro zapamatování dle potřeby opakují. Lekce 
budou upraveny podle možností cvičenců a cvičenek, 
kteří je budou navštěvovat. 
Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém 
se cítíte dobře a pohodlně. Také ručník a láhev s pitnou 
vodou. Cvičit můžete naboso. 
Začátek cvičení: pondělí 4. 9. od 17 hodin

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
pondělí 18–19 hod., čtvrtek 17.30–18.30 hod. 
lektor: Bedřich Rýč

Cvičení je určeno pro všechny ženy a dívky z Prahy 1, 
které mají rády pohyb a chtějí si udržet fyzickou kondi-
ci. Cvičení s trenérem Bedřichem Rýčem je zaměřené 
na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení vytrvalosti 
a výkonnosti a příznivě ovlivňuje funkci a strukturu 
pohybového ústrojí. 
Jak vypadá lekce kurzu? Nejprve rozcvička pro 
nastartování spalování a zrychlení metabolismu. Pak 
následuje intervalový trénink se střídáním zátěže a po-
silováním. V tréninkovém plánu se střídají intenzivní 
dynamické lekce s lekcemi s cvičením s malou zátěží 
nebo kondičním kruhovým tréninkem. Závěr lekce tvoří 
uvolnění celého těla. 
Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve kterém 
se cítíte dobře a pohodlně. Také ručník a láhev s pitnou 
vodou. Cvičit můžete naboso. 
Začátek pravidelného cvičení: pondělí 4. 9. od 18 
hodin
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CVIČENÍ NA ŽÍNĚNKÁCH
úterý 10–11.30 hod.
lektor: Jana Točíková

Cvičení je určeno pro seniory z Prahy 1, kteří 
by se rádi trochu hýbali a protáhli si bolavá 
záda. S lektorkou Janou Točíkovou si všichni 
příjemně zacvičíte a protáhnete tělo. Na začát-
ku hodiny se nejdříve můžeme chvíli zahřát na 
strojích, které máme k dispozici, nebo se zahře-
jeme na karimatkách. Potom si zacvičíme chvíli 
s nářadím, jako jsou činky (hmotnost 1kg), 
posilování s gumou, budeme se učit cviky na 
gymnastických míčích a také s overballem. 
Jak vypadá hodina cvičení? Pro rozhýbání 
a zahřátí celého těla můžeme použít stroje 
nebo karimatky. Potom následuje první blok 
cvičení s gumou, činkami, overballem a na 
gymnastických míčích. Druhý blok je cvičení 
na zemi na karimatkách, kde si trochu zapo-
silujeme. Třetí blok je cvičení na bolavá zda. 
Čtvrtý blok je relaxační, následuje protažení 
a uvolnění celého těla. 

Cvičení probíhá v pomalejším tempu, s při-
hlédnutím k věku seniorů. 
Co na sebe a s sebou? Cvičební úbor např. 
tričko, legíny, tepláky, kraťasy nebo cokoli, 
v čem se cítíte dobře a pohodlně. Cvičit může-
te naboso nebo v teniskách. Nezapomeňte si 
s sebou vzít láhev s pitnou vodou.
Začátek pravidelného cvičení: úterý 12. 9. 
od 10 hodin

PILATES PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ PO-
KROČILÉ
úterý 16.30 – 17.25 a 17.30 – 18.25
lektor: Alexandra Růžičková

Pilates je pomalé cvičení, jehož účinek je 
postaven na správném provedení cviku. Je 
vhodný pro ženy každého věku. 
Jak vypadá lekce kurzu? Budeme protahovat 
a posilovat všechny svalové skupiny s ohledem 
na různé fyzické schopnosti a omezení hyb-
nosti jednotlivců. Budeme zlepšovat rovnová-
hu, koordinaci, dýchání. Cvičení je vhodné i pro 
osoby, které nikdy výrazně nesportovali, ale 
cítí, že by měli udělat něco pro zlepšení kondi-
ce. Cvičení nezatěžuje velké klouby.

V hodině od 16.30 se zaměříme na posilo-
vání dna pánevního. Častým probléme je únik 
moči- inkontinence, sestup dělohy. To vše do-
kážeme pravidelným cvičením ovlivnit, zlepšit.

V hodině od 17.30 se zaměříme na prevenci 
bolesti zad.
Co na sebe a s sebou? Cvičit budeme na pod-
ložce naboso, potřebujeme pouze pohodlné 
cvičební oblečení, ručník.
Začátek cvičení: 19. 9. 2017

JIU-JITSU – SEBEOBRANA PRO VEŘEJNOST
úterý a čtvrtek 18.30–20 hod. 
lektor: Bedřich Rýč

Tréninky oddílu Jiu-Jitsu, vedené trené-
rem Bedřichem Rýčem, dosud probíhaly 
ve cvičebních prostorách Městské policie 
Praha 1 (Lodecká 2, Praha 1). V oddílu jsou 
jak začátečníci, tak pokročilejší. Oddíl pořádá 
pravidelná soustředění. Více o oddílu najdete 
na Facebooku Sebeobrana pro veřejnost – 
Jiu-Jitsu.

Zkušený trenér přizpůsobuje jednotlivé 
cviky a hmaty konkrétním účastníkům. Bedřich 
Rýč je, spolu s Veronikou Petrů, autorem dvou 
knih o sebeobraně, držitelem 5. danu v Jiu-
-Jitsu a 2. danu v karate. Bojovému umění se 
věnuje 35 let.
Jak vypadá lekce kurzu? Nejprve je třeba se 
řádně rozcvičit, pak následuje praktický nácvik 
jednotlivých sebeobranných technik. Pro jejich 
zažití se techniky pravidelně opakují. Výcvik 
tvoří výběr z nejúčinnějších bojových či sebe-
obranných prvků: boxu, thajského boxu, karate 
či kravmagy. 

Učíte se základní sebeobraně a také získáte 
psychickou odolnost vůči možným střetům 
s násilníky.
Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve 
kterém se cítíte dobře a pohodlně, ručník a lá-
hev s pitnou vodou. Máte-li kimono, vezměte 
si jej. Cvičit můžete naboso. 
Začátek pravidelného cvičení: úterý 5. 9. od 
18.30 hodin

SENIORSKÝ TANEČNÍ KROUŽEK MEDUNKY
středa 14–16 hod. 
lektor: Petr Strnad

Taneční kroužek je určen pro všechny senio-
ry, kteří mají rádi tanec a rádi si nacvičí pěk-
nou sestavu, s níž pak budou vystupovat na 
nejrůznějších akcích. Taneční kroužek v součas-
né době přijímá nové členy: Přijďte mezi nás 
a tančete s námi!
Jak vypadá hodina tance? Nejprve je třeba se 
trochu rozhýbat a pak už se nacvičuje taneční 
sestava, případně se opakuje některá již zažitá 
před konkrétním představením. Soustředíme 
se na problémové pasáže, každý se ujistí, že si 
pamatuje, kde se má pohybovat a co má dělat. 
Od tohoto školního roku nám s nácvikem bude 
pomáhat sólista Baletu Národního divadla Petr 
Strnad.
Co na sebe a s sebou? Sportovní oblečení, ve 
kterém se cítíte dobře a pohodlně, pohodlné 
boty a láhev s pitnou vodou. 
Začátek pravidelného cvičení: středa 13. 9. 
od 14 hodin.
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Sousedské slavnosti Zažít 
město jinak: Příběhy Prahy 1
Znáte své sousedy a čtvrť, 
kde žijete? Zastavte se 
na chvíli a alespoň na 
jeden den podívejte se na 
svou ulici, náměstí nebo 
plácek trochu blížeji. 
V sobotu 16. září oživí 
veřejná prostranství po 
celé republice oblíbené 
sousedské slavnosti 
Na programu budou 
netradiční soutěže, dílny 
pro děti, domácí jídlo a pití 
a především přátelská 
atmosféra.

A
kci Zažít město jinak, tentokrát s pod-
titulem „Příběhy z naší čtvrti“, organi-
zují místní obyvatelé a spolky spolu 

se sdružením Auto*Mat. V rámci 12. ročníku 
ožije 70 míst v Praze a 20 v dalších městech. 
Na Praze 1 letos přibylo nejvíc nových lokalit 
z celé metropole. Vedle tradičních zón jako je 
Malostranské náměstí, Vojtěšská a Opatovická 
ulice, dostanou letos nový rozměr komunit-
ní centrum Kampa, horní část Václavského 
náměstí, Pařížská, Kamzíková ulice, Petrské 
a Palachovo náměstí.

Kompletní program se teprve tvoří, 
postupně ho najdete na nových stránkách 

www.zazitmestojinak.cz. Už teď vás můžeme 
nalákat například na cyklozávod „Nejrych-
leji na Václavák“, improvizační vystoupení 
a workshop, tvorbu mandal, burzu vinylů, hle-
dání věcí v pasážích nebo módní přehlídku.

Akce je určená všem generacím, tak se 
přijďte stát součástí příběhu své čtvrti!

Letošní novinkou je i paralelní projekt 
Městomil, který chce dát sousedským akti-
vitám trvalejší hodnotu. Auto*Mat propojil 
sousedské komunity z tří různých míst v Praze 
s architekty. Ti ještě letos společně přemění 
některá zanedbaná zákoutí na radostnější 
prostranství.

Zažít město jinak 
na Malostranském 
náměstí bude již 
tradičně pod 
záštitou starosty 
Oldřicha Lomecké-
ho (TOP 09).
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Praha 1 a Bamberg: 
25 let úspěšné spolupráce 
a přátelství

P
ro Prahu 1 šlo o první partnerství uzavřené 
po roce 1989 a dodnes jej naše městská 
část považuje za vynikající příklad, jak by 

takové přátelství mezi městy mělo fungovat. 
Obě strany pravidelně přispívají jak k stálým 
programům – např. studentským výměnám 
mezi školami –, tak i k řadě jednorázových akcí. 
Letošní oslavy 25. roku spolupráce pak byly ko-
runovány vzájemnými návštěvami nejvyšších 
představitelů obou samospráv, kdy nejprve 
delegace v čele se starostou Oldřichem Lo-
meckým (TOP 09) v květnu navštívila Bamberg, 
aby poté v srpnu dorazil starosta Bambergu 
Andreas Starke do Prahy.

„Partnerství s Bambergem vyniká vedle své 

Rok 2017 s sebou přináší hned několik významných výročí 
v oblasti česko-německé spolupráce. Shodně představuje 
25 let od okamžiku, kdy oba státy podepsaly Smlouvu 
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, a rovněž 
od chvíle, kdy starostové Prahy 1 a Bambergu uzavřeli 
partnerství na úrovni samospráv.

délky i svou úspěšností a jsme na něj po právu 
hrdi,“ uvedl mimo jiné ve svém projevu při 
přivítání partnerské delegace starosta Old-
řich Lomecký. „Je skvělé, že vzájemné vazby 
a vztahy jsou budovány na všech úrovních, od 
radnic přes spolky až po jednotlivé občany, 
od studentů až po obyvatele v důchodovém 
věku,“ ocenil pan starosta šíři a kvalitu vazeb 
mezi oběma městy.

Studentské výměny na poli gymnázií a hu-
debních škol fungují od počátku partnerství; 
k letošnímu jubileu dokonce studenti z Gym-
názia prof. Jana Patočky a Dientzenhoferova 
gymnázia společným úsilím natočili v obou 
městech hraný fi lm, který originální formou 
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pojednává o sbližování dvou subjektů. Škol-
stvím ovšem spolupráce nekončí. Pravidelné 
výměny se konají i v oblasti sportu, které 
v letošním jubilejním roce představuje zejmé-
na vzájemná účast na významných běžeckých 
akcích – Běhu světového kulturního dědictví 
v Bambergu a Birell Grand Prix 2017 v Praze. 
V rámci spolupráce v oblasti životního pro-
středí se před časem zapojila delegace naší 
městské části do Zemské zahradnické výstavy 
konané v rámci renovace brownfi eldového 
ostrovu Erba.

Žádná spolupráce není možná bez kultur-
ních výměn, neboť jak lépe poznávat jiné 
národy než skrze jejich kulturu? K letošnímu 
jubileu nabídla MČ Praha 1 svému německému 
partnerovi výstavu Václav Havel: Srdce nad 
Prahou, která přilákala do zdejšího Městského 
archivu mnoho návštěvníků. Obě radnice ale 
podporují i kulturu zcela živou a aktuální: při 
příležitosti návštěv delegací se v obou městech 
letos uskutečňují společná divadelní vystoupe-
ní improvizačních souborů z Prahy a Bamber-
gu. To německé se dokonce odehrálo v areálu 
nově obnovovaných bývalých amerických 
kasáren, které v současnosti představují možná 
nejvýznamnější investiční projekt historické-
ho bavorského města. Na každoroční festival 
Pražské klarinetové dny, konaný s podporou 
MČ Praha 1, pravidelně přijíždějí účinkovat 
hudebníci z tělesa Clarimonia Ensemble 
sídlícího v srdci Bambergu. Perličkou pak je, že 
současným dirigentem Bambergských symfo-
niků, tělesa založeného v roce 1946 s českými 
kořeny, je český rodák Jakub Hrůša, pod jehož 
taktovkou symfonikové vzkvétají.

A co čeká obě města v budoucnu? „Po 
návštěvě starosty Starkeho v srpnu se ještě 
těšíme na přivítání jeho zástupce pana Wolf-
ganga Metznera, který se nejvíce staral o naši 
delegaci při květnovém pobytu a který dorazí 
do Prahy v listopadu,“ poodkrývá radní Filip 

Bamberg je město s historií delší než 1000 let, sahající až do 
dob římských. Od roku 1993 je zapsáno na Seznam světové-
ho kulturního dědictví UNESCO. Nejrůznější architektonické 
slohy se mísí ve zdech paláců, kostelů a domovních štítů nebo 
v kamenných reliéfech soch Ecclesie či Bamberského jezdce, 
vytvořených geniálními umělci a staviteli – Tilmanem Riemen-
schneiderem, Veitem Stossem, Balthazarem Neumannem či 
Dientzenhofery. Unikátní památky – Starou radnici, benedik-
tinský klášter Sv. Martina, zámek Geyrswörth s růžovou zahra-
dou, původně rybářské Malé Benátky na břehu řeky Regnitz 
nebo překrásnou Villu Concordia – uvozuje monumentální 
Kaiserdom. Chrám dodnes upomíná na zlatou éru města, kdy 
bylo sídelním místem císařského dvora.

Kračman, do jehož kompetence spadá i oblast 
zahraničních vztahů, jak budou letošní osla-
vy vrcholit. „Projekty s městem Bamberg ale 
samozřejmě plánujeme i do dalších let, neboť 
si velmi vážíme takového živého a plodného 
přátelství,“ dodal pan radní.

Nezbývá tedy než se těšit na dalších 25 let 
úspěchů a spolupráce.
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Fotoobjektiv

Tradiční vzpomínka našich hasičů na 11. září 2001.

Konal se další cyklus PC kurzů pro seniory,

Tomáš Satoranský si vzal Annu Maurerovou.

Tradiční Bohemia Jazz Fest opět příjemně osvěžil.

Začátek školní-
ho roku byl 

jako vždy 
slavnostní.
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Vítáme miminka v Praze 1!

P
okud chcete svou ratolest slavnost-
ně uvést mezi občany naší městské 
části, zašlete nám jméno a příjmení 

dítěte, datum narození a adresu trvalého 
bydliště, popř. kontaktní adresu, a to buď 
elektronicky na: radka.jirikova@praha1.cz 
nebo písemně na: Odbor Kancelář staros-
ty, oddělení kultury, Vodičkova 18, 115 68 
Praha 1, k rukám Radky Jiříkové. Do hlavič-
ky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání 
občánků”. Každý odesílatel bude písemně 
kontaktován se sdělením přesného termí-
nu konání vítání občánků a dalších podrob-
ností ohledně tohoto slavnostního aktu.

Magdaléna Michnicová Elen Haid Ema Kopečná

Matěj Ruml Emma Rybářová

Nové 
občánky vždy 
vítá starosta 
Oldřich Lomec-
ký (TOP 09). 
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Z pohádky     do pohádky

M STSKÁ ÁST PRAHA 1 
radní pro kulturu, sport a zahrani ní vztahy M  Praha 1 Filip Kra man

si Vás dovoluje pozvat na akci pro všechny d ti a jejich rodi e a prarodi e

Ž O F Í N

VSTUP ZDARMA

P IJ TE V KOSTÝMU SVÉ OBLÍBENÉ POHÁDKOVÉ BYTOSTI. 
PRO VŠECHNY MASKY DÁREK.

NED LE 22.10.2017 
OD 15:00 DO 18:30

VELKÝ SÁL 
PALÁC ŽOFÍN

   HV ZDY Z PO ADU  
     TVOJE TVÁ  MÁ ZNÁMÝ HLAS 
     ANI KA SLOVÁ KOVÁ 
     A HONZA KOPE NÝ

 TANE NÍ WORKSHOP
 D TSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA KOMIX
 MALOVÁNÍ NA OBLI EJ
 POHÁDKOVÉ BYTOSTI
 VÝTVARNÝ WORKSHOP
 POHÁDKOVÁ STEZKA PO OSTROV
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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

4. 10. 2017, 19:00 | 
EA Hotel Juliš

Jan Vodňanský, 
Spisovatel, herec, zpěvák

Jan Vodňanský je ob-
dařen zcela originálním 
druhem osobitého in-
telektuálního humoru. 
Jeho texty pro dospělé 

by se daly charakterizovat jako jazykové hříčky 
(např. názvy knih Čerstvá zvěrstva nebo Sviňte 
to svinstvo!). 

26. 10. 2017, 19:00 | 
Galerie 1

Dorota Noon, 
Bookyoutuberka, online 
knihomolka, propagá-
torka literatury

Dorota Nováková 
ukazuje, že i knihomo-
lové můžou být trendy 

a literatura, a to zejména poezie, není mrtvá. 
Bojuje proti mizení kultury v českém prostředí. 
A právě díky sdílení svých zájmů a koníčků žije 
svůj sen – motivuje ke čtení tisíce lidí.

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@praha1.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.

30. 11. 2017, 19:00 | 
Galerie 1

Tereza Sabáčková
Módní návrhářka

Tereza Sabáčková 
tvoří pod značkou ate-
liéru Sali od roku 2001. 
Úspěchy této návrhářky 
jsou spjaté zejména 

s tvorbou svatebních šatů. V roce 2008 vyhrála 
v prestižní soutěži „Svatební šaty roku“ 2. místo, 
o rok později 3. místo a v roce 2010 se stala drži-
telkou titulu Svatební šaty roku v hlavní i divác-
ké kategorii. Její modely oblékla řada celebrit, 
např.: Michaela Ochotská, Nikol Moravcová, 
Ivana Jirešová nebo Kristína Kloubková.

1. 11. 2017, 19:00 | 
EA Hotel Juliš

Michal Hrubý 
Lektor, rétor a fi remní 
konzultant

Tématy Michala Hru-
bého jsou veřejné vy-
stupování, prezentace, 

osobní spokojenost a angažovanost ve fi rmách. 
Zabývá se hledáním smyslu v práci i osobním ži-
votě a učí lidi správně a srozumitelně prezento-
vat své myšlenky. Stojí za projektem vzdělávání 
mladých lidí a nastartování jejich vlastní kariéry 
s názvem Lepší vyhlídky, sdružuje podnikatele 
a vytváří jim inspirativní a synergické prostředí 
pod hlavičkou Business for Breakfast.

14.12. 2017 – 19:00, Galerie 1

Vánoční punč – vánoční překvapení Prahy 1
Čaj o sedmé + Vostrý kafe = Vánoční punč
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Šance pro slepice & Proč? 
Pro slepičí kvoč!

„Za dva roky působení naší iniciativy se 
podařilo vysvobodit před jistou smrtí na 
jatkách desetitisíce slepic,“ říká Petr Dobrý, 
iniciátor aktivity. „Dát druhou šanci slepicím 
z velkochovů, které jsou ještě v juniorském 
věku posílány na jatka, protože nezvládají 
požadovanou extrémní snášku (více než 1 vej-
ce denně), je nejvíce viditelnou činností naší 
iniciativy. Chci moc poděkovat všem dobrým 
lidem, kteří se slepic ujímají, a tak se zbídače-
ní tvorové mají možnost zotavit, dál žít, a to 
v přirozeném prostředí,“ dodává.

Aktivita SLEPICE V NOUZI, která odstartovala svoji činnost 
v roce 2015 z iniciativy Petra Dobrého z Hnutí Duha Střední 
Čechy a jeho přátel, popularizuje domácí chov slepic, vysvo-
bozuje slepice z velkochovů, hledá jim nové domovy a vrací je 
zpět na dvorky. A daří se.

Dnes je v českých velkochovech v těsných 
klecích uzavřeno několik miliónů slepic, které 
žijí opravdu v nedůstojných podmínkách. 
Slepice v kleci prožije celý život na prostoru 
jen o trochu větší, než je papír A4. Ač majitelé 
klecových chovů tvrdí a budou tvrdit, že to 
bez nich nepůjde, není tomu tak. Ve světě je 
řada zemí, kde se klecová vejce téměř nepro-
dávají, např. Německo. Francouzské obchodní 
řetězce také přestanou do roku 2025 vykupo-
vat vejce z chovů v klecích. Jako první s tímto 
závazkem přišel řetězec Carrefour, který ve 
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Francii prodává více než miliardu vajec za rok, 
následovaný skupinou Les Mousquetaires 
i třetím největší hráčem na francouzském 
trhu, který ročně prodá zhruba 750 milionů 
vajec.

„Je pro nás stále důležitější věnovat se 
osvětě, vysvětlovat lidem, jak se vyznat ve 
značení vajec, aby nevědomě nepodporovali 
trápení slepic ve velkochovech. Jsme také 
členy celosvětové aliance Open Wings Alli-
ance, která apeluje na nadnárodní fi rmy, aby 
neprodávaly nebo nepoužívaly vejce z kleco-
vých chovů,“ doplňuje Petr Dobrý.

„Trh je zkrátka otázkou nabídky a poptávky. 
Pokud přestanou desetitisíce rodin kupovat 
vejce z klecových chovů, velkochovy přesta-
nou mít pro taková vejce odbyt,“ zdůrazňuje 
Petr Dobrý. „A jak vidíme v zahraničí, nejde 
o nereálnou myšlenku, je to prostá zákonitost 
trhu a všechno záleží jen na nás, zákaznících. 
Máme sílu ukázat, že slepice v těsných klecích 
nepatří do 21. století,“ dodává Dobrý.

V České republice se již zavázal k stop-
-výkupu vajec z klecí do roku 2025 obchodní 
ř etězec Lidl, další se postupně přidávají.

„Naše iniciativa SLEPICE V NOUZI jde ještě 
dál. My nebojujeme proti velkochovům, my 
pomáháme slepicím v nich. Proto startuje 
ve spolupráci s malým velkochovem Statek 

Dvořák další aktivita s názvem ŠANCE PRO 
SLEPICE,“ říká Petr Dobrý.

„S logem ŠANCE PRO SLEPICE se tak ku-
pující bude mít možnost setkat na krabicích 
s vejci těch prodejců, kteří nemají klecové 
chovy, neposílají slepice na jatka, ale naopak je 
aktivně nabízejí veřejnosti. Těm, kteří dělají pro 
slepice něco navíc, než jim předepisují normy, 
a kteří mají o udělení našeho certi kátu zájem. 
Chceme inspirovat prodejce vajec, aby se ne-
báli jít novou cestou a dokázali, že i velkochov 
může být pro slepice snesitelný. Proto již tento 
rok startuje na Statku Dvořák nový koncept 
velkochovu s možností celodenního volného 
výběhu pro slepice. Statek Dvořák se tím stal 
prvním svého druhu ve východní Evropě,“ 
doplňuje Petr Dobrý.

K příležitosti startu projektu ŠANCE PRO 
SLEPICE se také podařilo zorganizovat výstavu 
v Galerii 1 ve Štěpánské ulici v Praze. Autor 
výstavy, známý dolnolukavický malíř Milan 
Kasl, na svém statku slepice z velkochovů 
nejen chová, ale občas i portrétuje. Obrazy 
slepic – a nejen jich – budou na výstavě k vidě-
ní. Výstava nese název Proč? Pro slepičí kvoč! 
a uskuteční se v termínu 6.–30. 9. 2017. „Jsem 
rád, že se u nás objevila taková iniciativa, a rád 
svojí výstavou aktivitu pana Dobrého podpo-
řím,“ sděluje Milan Kasl, autor výstavy.
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Příběh Vojanových sadů

P
říběh zahradnické fi rmy Vojanovy sady 
spol. s r.o. dosti čtenářů pravděpodobně 
zná z novinových kulturně-společen-

ských noticek mnoho let zpět i ze současného 
zapojení do spolkového dění. Otec zakladatel 
zaměstnávající disidenty, včetně rodinného 
přítele cestovatele Jiřího Hanzelky, až po pře-
chod do plného podnikatelského nasazení po 
rozpadu socialistického městského podniku 
Sady, lesy a zahradnictví. Řada Malostraňáků 
pak potkává v městské zeleni naše usměvavé 
kluky s menšími hendikepy pravidelně, ně-
kteří zde pracují od r.1980 - počátku půso-
bení mého otce jako mistra malostranského 
střediska zeleně.

Sídlo a jméno naší fi rmě 
dala nejstarší pražská zahra-
da, proslulá jako oáza klidu, 
rušeném povětšinou jen 
voláním pávů rozhojnělých 
během 20 let přes zeď, z rov-
něž nám svěřené zahrady 
Valdštejnské. Praha a Malá 
Strana je mezi velkoměsty 
výjimečná dramatickým 
údolním reliéfem, s ústřed-
ním motivem řeky a jejich 
teras. Vrch Petřína je světově 
unikátní výskytem rozsáhlých 
ovocných sadů s převahou 
staročeských odrůd a nejse-
verněji položeným plodícím 
sadem mandloňovým. 

Naše každodenní práce 

zahrnuje běžné i neběžné úklidy po náporu 
turistů a údržbu zeleně většiny parků Malé 
Strany a vrchu Petřína, včetně zimní poho-
tovosti. Údržba zeleně představuje nejen 
sekání trávy a hrabání listí, ale i péči o záhony, 
keře a stromy, zahrnující výsadby, zdravotní 
a výchovný řez, i havarijní kácení. Osobně pra-
cuji se stromy a lesy od 14 let, od zalesňování 
Šumavy, práci s pilou v prořezávkách a probír-
kách při brigádách na lesnických školách až po 
spolupráci při ozeleňování a boji s erozí i chudo-
bou v tropických podmínkách J.Ameriky, Asie 
a Afriky. Ač lidské touhy zrcadlit v zahradách 
představy ráje jsou prastaré, je dobré si uvědo-
mit, že městská zeleň má k panenské přírodě 

daleko kvůli kosmopolitní 
směsi exotických rostlin, 
i množství dodatkové energii 
potřebné k ladění přírod-
ních dějů. Občas je právě to 
kácení provázané s novými 
výsadbami třeba s odbornou 
trpělivostí laskavě vysvětlovat. 
Po 6 letech od naskočení do 
života fi rmy bych jako hospo-
dář svěřeného území a za-
městnavatel 25 lidí jako hlavní 
motivaci zmínil pocit smyslu-
plnosti z obnovy stárnoucích 
parků a obecně i profesní čest 
z odváděné práce.

Jindřich Pavliš
jednatel, Vojanovy sady, spol. s r.o. 

www.vojanovysady.cz
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KONTAKT NA ODDĚLENÍ EXPANZE: CONTACT TO THE EXPANSION DEPARTMENT:

ODD. EXPANZE

REWE GROUP Česká republika

BILLA, spol. s r. o. | Modletice 67 | 251 01 Říčany u Prahy | Czech Republic

Telefon +420 323 625 378 | Fax +420 323 625 166 | E-mail info@billa.cz

EXPANSION DEPARTMENT

REWE GROUP Czech Republic

BILLA, spol. s r. o. | Modletice 67 | 251 01 Říčany u Prahy | Czech Republic

Telephone +420 323 625 378 | Fax +420 323 625 166 | E-mail info@billa.cz

HLEDÁME NOVÉ 
LOKALITY V CENTRU 
PRAHY

WE ARE LOOKING FOR 
NEW LOCATIONS IN THE 
CENTRE OF PRAGUE

BILLA EXPANDUJE BILLA IS EXPANDING

HLEDÁME: WE ARE LOOKING FOR:

BILLA V ČESKÉ REPUBLICE!
Rakouská společnost REWE International AG je součástí německé skupiny 
REWE Group. BILLA, spol. s r. o., působí v České republice od roku 1991 
a provozuje zde přes 215 prodejen a zaměstnává 6000 pracovníků.
V současnosti je BILLA jedním z nejvýznamnějších hráčů na českém trhu 
potravin a jedničkou v oblasti čerstvosti a kvality. Supermarket BILLA 
ročně navštíví více než 124 mil. zákazníků. 

BILLA IN THE CZECH REPUBLIC!
The Austrian company REWE International AG is part of the German REWE Group. 
BILLA, spol. s r. o. has been active in the Czech Republic since 1991 and currently 
operates more than 215 shops and employs 6000 people.
BILLA is currently one of the major players on the Czech food market and 
number one in freshness and quality. More than 124 million shoppers visit BILLA 
supermarkets each year.

• Nájemní prostory a eventuálně prostory ke koupi.
• Preferujeme centrum Prahy a Vinohradskou ulici.
• Lokality s vysokou pěší frekvencí a s dobrou viditelností.
• Prostory v nákupních centrech.
• Velikost ploch: 350 m² a více se skladem od 80 m².
• Máme zájem i o prostory současných prodejen potravin.

• Premises for lease or sale.
• We prefer the centre of Prague and the Vinohradská street.
• Location with strong pedestrian traffi c and good visibility.
• Premises in shopping centres.
• Size of premises: 350 m2 or more with storerooms from 80 m2.
• We are also interested in premises of existing food stores.
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Tři tváře Radka Baboráka 
na Dvořákově Praze

J
ednou z klíčových osobností letošního 
ročníku festivalu Dvořákova Praha je 
Radek Baborák, který se představí v trojje-

diné roli: Je kurátorem komorní řady, vystoupí 
samozřejmě jako hornista a v neposlední řadě 
se ujme dirigentské taktovky při prvním kon-
certu nově vzniklého festivalového orchestru. 
V komorní řadě a v sestavě Festivalového 
orchestru Dvořákovy Prahy se objeví elitní 
hráči předních světových orchestrů, jako jsou 
Berlínská fi lharmonie, Vídeňská fi lharmonie, 
Concertgebouw Amsterdam či Staatskapelle 
Berlín a celá řada zajímavých zahraničních 
hostů. Ve Dvořákově síni Rudolfi na i Anež-
ském klášteře bude během Dvořákovy Prahy 
od 15. do 21. září docházet k mimořádným 
setkáním zajímavých osobností i výjimečným 
hudebním zážitkům v pestré dramaturgii, 
která nabídne i světové premiéry.

Radek Baborák patří mezi nejlepší světo-
vé hornisty, sedm let byl prvním hornistou 
a sólistou Berlínských fi lharmoniků, spolupra-

coval s takovými osobnostmi jako je Daniel 
Barenboim, Seiji Ozawa, Simon Rattle, Naame 
Jarvi nebo James Levine. Věnuje se komorní 
hudbě, vede Baborak Ensemble a spolupracu-
je s mnoha soubory a umělci doma i v cizině.

Hlavním festivalovým centrem je tradičně 
Rudolfi num, koncerty komorní řady probí-
hají kromě Dvořákovy síně také v Anežském 
klášteře. Kompletní program je k dispozici na 
www.dvorakovapraha.cz
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Veřejný prostor: 
jako doma v pokojíčku

Stavební úpravy Národní 
– I. etapa (Voršilská - Spálená)

Jde o výměnu stávající konstrukce chod-
níků, vybudování dlouhých zpomalovacích 
prahů sloužících jako místo pro přecházení, 
úpravu stávajících uličních vpustí, několika 
stožárů veřejného osvětlení, trakčního vedení 
tramvajové tratě a v neposlední řadě o výsad-
bu nových stromů. Náklady: 16,6 mil. Kč 

Akce v Chodníkovém programu 
– oprava chodníků v okolí ulic Haštalská, 
Kozí a Štupartská 

Pražská energetika a.s. modernizuje kabe-
lové vedení na území MČ Praha 1. Na základě 
závazných podmínek TSK je povinnost inves-
tora uvést dotčené chodníky do původního 
stavu, tedy ty části chodníků, které byly v mís-
tě výkopů. Ve zmíněných ulicích bylo vhodné 
opravit chodníky v celé šíři, především bylo 
provedeno sjednocení dlážděných chodníků 
narušených výkopem adále byla do konstruk-
ce chodníků provedena vrstva z cementové 
stabilizace, která zajišťuje delší životnost 
samotného chodníku. Náklady 5,7 mil. Kč

Když jdete po opraveném chodníku do nedávno zrekonstruované ško-
ly pro své dítě a všimnete si, že cestou přibyly nové lavičky a stromy – 
to všechno a mnoho dalšího se skrývá za zdánlivě nezáživným slovem 
„investice“. „I letos děláme vše pro to, aby Praha 1 byla zase o něco hezčí 
a příjemnější,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09), který 
v Radě MČ Praha 1 mimo jiné zodpovídá právě za tuto oblast. A co kon-
krétně se letos zlepšilo, zlepšuje a plánuje vylepšit? 

Revitalizace ulice Karoliny Světlé
Jde o již hotovou revitalizaci prostor 

v úseku ulice Karoliny Světlé od křižovatky 
s ulicí Národní až po křižovatku s ulicí Betlém-
ská. Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci 
stávajících chodníků. V rámci rekonstrukce 
byly provedeny nové konstrukce chodníků 
a všechny přechody pro chodce byly upraveny 
na bezbariérové se značením pro nevidomé. 
Součástí prací byly sadové úpravy, při kterých 
byly osazeny stromy. Úpravy se uskutečnily 
v koordinaci s TSK. Náklady: 4,7 mil. Kč 

Revitalizace Anenského náměstí 
Jde o revitalizaci veřejného prostoru 

– náměstí v historickém centrum města 
Prahy. Prostor je defi nován průčelím řady 
významných domů. Náměstí je průnikem ulic 
Anenské, Stříbrné, Zlaté a ulice na Zábradlí. 
Cílem návrhu je vytvořit víceúčelový prostor, 
klidové lokální centrum v blízkosti význam-
ných budov: Pachtova paláce a Divadla Na 
zábradlí. Stavební úprava zahrnuje výškovou 
a povrchovou úpravu Anenského náměstí 
a napojení zpevněných ploch ulice Anenská, 

Vizualizace 
Národní ulice.
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Na Zábradlí. Zároveň je navrhováno dopl-
nění prostoru o městský mobiliář a stromy 
a úpravy veřejného osvětlení. Hotovo by mělo 
být do konce letošního roku. Předpokládané 
náklady: 5,9 mil. Kč

Oprava uliční fasády objektu školy, 
č. p. 425, Uhelný trh 4

Již hotová rekonstrukce uličního průčelí 
školy – omytí fasády a restaurování jejích 
kamenných částí včetně obnovení omítek 
na štukových římsách, nátěr fasády, výměnu 
poškozených částí oplechování říms a jejich 
nátěr, nátěry zámečnických a klempířských 
a prvků. Náklady: 3,7 mil. Kč.  

Oprava a sanace suterénních prostor MŠ 
Masná

Oprava suterénních prostor mateřské školy 
spočívala v sanaci vlhkého zdiva, provede-

ní nové izolované hrubé podlahy a úpravě 
suterénních prostor pro další využití. Náklady: 
3,5 mil. Kč 

Revitalizace dvora ve Štěpánské ulici 
č.p. 630

Stavební úpravy objektu dvorní přístavby 
ve vnitrobloku domu. Účelem je vybudo-
vání zastřešených parkovacích stání o třech 
podlažích, včetně nového parkovacího stroje, 
obsluhujícího jednotlivá podlaží. Hotovo by 
mělo být do konce roku 2018. Plánované 
náklady: 111,5 mil. Kč 

„Podobných investičních akcí je samozřej-
mě více. Každý rok jsou důležitou součástí 
rozpočtu Prahy 1, protože bez kvalitního 
veřejného prostoru nemůže být příjemný 
ani každodenní život,“ dodává starosta 
Lomecký. 

Na Národní se 
pilně pracuje. (4)
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PRAHA 1 RODINA

PRAHA 1 RODINA svůj příspěvek
do uzávěrky tohoto čísla 
nedodala.

Vážení občané Prahy 1,
dnes jedna úvaha nad tématem komunikace. I když budu 

mít na mysli především dopravní, ve skutečnosti je také o té 
“mezi lidmi”. A chci zdůraznit, že tato úvaha vyjadřuje můj 
názor, který bude jistě v rozporu s názorem řady zastupitelů 
sedících na protilehlých stranách stolu. Ale myslím, že by 
jako alternativa pro některé občany zaznít měl. 

Naši předci postupně vybudovali různé komunikace, po 
kterých nejprve chodili, jezdili na koních, tlačili před sebou 
trakaře, za sebou povozy, pak se objevily kočáry, kočár-
ky, auta, motorky, tramvaje, autobusy a třeba také kola. 
A v souvislosti s nimi se mi pokaždé vybaví knížka Josefa 
Plevy Malý Bobeš. Nebylo pro mě v dětství nic potupněj-
šího, než když cyklista vedl kolo. Odporovalo to logice 
a smyslu. Aby bylo jasno, nejsem ten horlivý cyklista, který 
by nejraději místo ulic viděl jen cyklistické stezky. Ale byl 
jsem vždy vychováván k toleranci a ta se promítá i v mém 
vnímání dopravy. Chodím centrem dle potřeby pěšky, ale 
jezdím i autem, na motorce, na kole a před lety jsem zde 
i tlačil kočárek. A všechno vždy šlo. Jde jen o to se vzájem-
ně respektovat a být ohleduplný. Nemám rád, když někdo 
neustále přebírá zodpovědnost za nás a vytváří z lidí stádo 
ovcí. Věřím tomu, že se ještě dokážeme domluvit, vzájem-
ně komunikovat a na ulice a chodníky se “vejdeme”. Tedy 
zatím. 

Za zhruba 40 let, co se samostatně pohybuji centrem, 
jsem nezažil střet cyklisty s chodcem osobně, ani v mé blíz-
kosti. Zatímco střetů s chodcem či tlupou rozjařených turis-
tů tu pár bylo. Na zastupitelstvu zaznělo, že takových střetů, 
končící zraněním, je zaznamenáno až 60. Co nezaznělo je, 
že je to údaj za zhruba 10 let. Mimochodem, některé statis-
tiky uvádí, že jen v Praze ročně zemře při chůzi cca 8-9 osob 
po střetu s pouličním sloupem osvětlení apod.!

Považuji za správné, že se podařilo z chodníků a pěších 
zón vytlačit segawaye, ale to především proto, že sloužili 

turistům jako atrakce, nikoli občanům zde žijícím a pracu-
jícím. Co jsem ale nepochopil, proč se prostě jen nepřesu-
nuli z chodníků na ulice a místo toho se město zaplevelilo 
dalšími značkami. A těch je tu opravdu nadprůměrně, 
v evropskýcch městech jsem něco takového neviděl, což mi 
potvrzují mí zahraniční hosté. Nyní se tedy vyrojil nový 

problém, elektrické koloběžky a elektrická kola. A proto-
že jednání s Ministerstvem dopravy je na dlouhé lokty (sel-
ský rozum to nechápe, ale asi tam má někdo nějaký zájem), 
tak přicházejí na řadu nápady různých zákazů a omezení. 
Na základě stížností občanů. Zatím jsem neviděl žádnou. 
Zato mi do mailu přistálo více než 180 mailů překvapených 
cyklistů, kteří centrem projíždějí především do práce. A stej-
ně jako oni příliš nechápu, proč se vynaložilo tolik prostřed-
ků na výstavbu, resp. namalování, cyklistických stezek (ano, 
často podivně začínající a končící) a teď se má tento způsob 
dopravy omezit. Možná jsem naivní, ale domnívám se, že 
i městský strážník dokáže rozlišit slušného účastníka jaké-
koli dopravy od bezohledného. A toho nechť trestá. Takový 
pokyn bych čekal od jeho nadřízených.

Asi to vidím jednoduše. Na chodnících ať se pohybuje to, 
co je poháněno vlastní lidskou silou, na ulicích to ostatní, 
tedy i elektrické koloběžky a elektrická kola. A to je přeci 
jednoduše rozpoznatelné. 

A nebo mám jiný nápad, jak uvolnit přeplněné centrum 
Prahy. Zakázat turistiku! Ostatně, v jiných evropských velko-
městech už v tomto smyslu vyšli občané do ulic…

Ale o tom, a třeba i o “airbnb”, zase příště.

A na závěr připomínám mailovou adresu pro vaše námě-
ty a názory nejen k výše uvedenému, ale také k veřejnému 
prostoru, kterými bychom se mohli nebo měli zabývat:  
komiseproparticipaci@praha1.cz

Michal Caban 
- “Klub Trojkoalice - My co tady žijeme” (Iniciativa občanů)

TROJKOALICE

č.67#září 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

9. - 10. 9. 2017

KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 
Magazín naleznete na webu www.praha1.cz; 
přečíst si jej můžetei na nástěnce v pasáži 
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18). 

NEBO SI CHCETE NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ 
ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM?
 
Přihlaste se k odběru na: redakce@praha1.cz!
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Vážení spoluobčané, milí voliči, a všichni, 
kteří žijete na území Prahy 1.

Opět nám začal školní rok a věřím, že jste si užili léto plné 
pohody a odpočinku.

Nicméně my jsme v době prázdnin nezaháleli a vyu-
žíváme tento prostor, abychom Vás informovali o našich 
názorech a postojích. Všichni jsme během léta opět pocítili 
množství turistů, mnohdy i s jejich alkoholovými mejdany 
a hlučnými projevy následků pivních dýchánků. K tomu 
proběhla spousta oprav komunikací, uzávěrek silnic a i zde, 
bohužel, musíme konstatovat, že jsou tyto práce špatně 
zkoordinované, mnohé ulice jsou rozkopané opakovaně, 
což nám přijde zbytečně obtěžující a komplikující pohyb 
a dopravu v Praze 1. 

Jedním z procesů, realizovaných současnou koalicí na Rad-
nici Prahy 1, který nás velmi zneklidňuje, je příprava předání 
Nemocnice Na Františku do „Koncesní správy“ soukromému 
subjektu s garancemi úhrady jeho případných fi nančních 
ztrát a nevýhodnými podmínkami pro Prahu 1. S tímto aktem 
naprosto nesouhlasíme a rozhodně ho nepodpoříme ani 
na něm nebudeme spolupracovat. Jsme přesvědčení, že je 
možné najít jiné způsoby pro zkvalitnění péče v NNF i zlep-
šení ekonomických ukazatelů fungování naší nemocnice. Ale 
nejsme s našimi námitkami vyslyšeni. Obracíme se i na Vás, 
vážení občané, zapojte se do diskuze a pomozte ochránit 
NNF před jejím nezvratným předáním do soukromých rukou. 
Sami v tom nic nezmůžeme, ale společně můžeme běh dění 
v Praze 1 ovlivnit ku prospěchu současných občanů P0rahy 1 
i budoucích generací.

Dále nás trápí připravovaná změna systému parkování 
v Praze 1, která bude brzy zavedená. Jsme přesvědčení, že 

pouhé vybírání parkovného a následně jen elektronická 
kontrola SPZ nepovede k ochraně zájmů našich občanů 
a rezidentů v Praze 1. Mám reálnou obavu, že půjde o pou-
hou zpětnou restrikci v podobě rozesílaných pokut řidičům, 
jejichž vozidla nebudou mít k  SPZ uhrazenou platbu za 
parkování. Ovšem tím, že Městská policie zcela přestane par-
kování v Praze 1 řešit, nebudou tedy vozidla identifi kovatelná 
pro občany, a tudíž nebudou tyto přestupky řešeny bezpro-
středně tak, aby se místo pro parkování uvolnilo hned. Půjde 
o pouhé rozesílání pokut. Tento systém nám přijde špatný, 
nepromyšlený a neřešící ochranu práv občanů Prahy 1. 

Našimi prioritami je nadále prosazování zájmu občanů 
Prahy 1, kompletní dokončení privatizace bytů oprávněným 
osobám, rozvoj kultury v Praze 1 a ochrana obecního majet-
ku a jeho udržení budoucím generacím. Jsme na Vaší straně 
milí spoluobčané Prahy 1. Neváhejte se na nás obrátit se 
svými požadavky. Buďte prosím aktivními občany a sledujte 
prosím, průběh jednání a záměry Zastupitelstva a Rady MČ 
Praha 1.

Přejme Vám vážení občané Prahy 1 vlídné babí léto a ba-
revný podzim a těšíme se na Vaše podněty pro lepší život 
v Praze 1. Školákům a studentům pak přejeme úspěšné 
a přínosné vzdělávání a nechť mají i spoustu volnočasových 
aktivit v centru Prahy.
  Jménem Klubu nezávislých 

zastupitelů v ZMČ Praha 1 – jmenovitě:
Mgr. Miroslava Vlašánková

Mgr. Jiří Janoušek
Vojtěch Jonáš

J. JANOUŠEK | M. VLAŠÁNKOVÁ | V. JONÁŠ

KLUB NEZÁVISLÝCH ZASTUPITELŮ 

Milé čtenářky, milí 
čtenáři, 

ani přes léto jsme si neodpočinuli od zvěstí, kdo 
všechno chce těžit z našeho města. Podnikatelé v turis-
mu, investoři, stavebníci i naše radnice se přetahují, kde 
by si utrhli kousek z naší cenné Prahy 1. Někdy se v tom 
mumraji skoro nedá žít, chtělo by se říct, ale láska k Praze 
je silná a mnozí místní se nevzdávají.

Proti plánům slovenských investorů J&T zastavět 
volný prostor u hotelu InterContinental sedmipatrovou 
kancelářskou budovou se rychle ozvali obyvatelé i politici, 
váhavě se přidal i starosta Lomecký. Uvidíme jaká bude re-
alita, zda zvítězí zdravý rozum - vždyť volných prostranství 
v centru není na rozdávání a kde se nadechnout - nebo 
peníze...

O kilometr dál na konci Revoluční třídy je parčík, který 
zas nedá spát našim radním, kteří zde sní o výstavní síni 
"Zlaté vejce". Starosta Lomecký by rád utratil peníze daňo-
vých poplatníků za výstavní síň včetně podzemních garáží 
pod "Vajíčkem". Sice není vůbec jasné, co by se v galerii 
vystavovalo, když Slovanská epopej bude vystavena jinde, 

ale což, hlavně stavět a utrácet ze společného. 
Nemocnice Na Františku, která leží o kousek dál na 

nábřeží, je už pomalu odsouzena. Nový provozovatel 
výhodně dostane nemocnici a ještě mu za to budeme 35 
let platit. Kdo z toho bude těžit? Obyvatel Prahy 1 jistě ne. 
Konečné rozhodnutí má padnout v listopadu.

Ale jsou tu i další věci, ze kterých těží pouze určití pod-
nikatelé, kterým je jedno, jak centrum vypadá a jak se tu 
lidem žije. Hluk "chlastacího" turismu je v některých ulicích 
za hranicí snesitelnosti a to samé platí o nepořádku ráno 
po každodenním mejdanu v ulicích. Strážníci neřeší rušení 
nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, ani 
pití alkoholu na veřejnosti. Kdyby to vše pokutovali, brzy 
by většinu turistů přešla na levný alkohol a zábavu v Praze 
chuť. Jedinou mantrou ředitele Městské policie Praha 1 je, 
že nemá dost strážníků. Na konci července ale sám vypustil 
dokument, ze kterého vyplynulo, že strážníci hlavně pokuty 
neukládají. Není to tedy vše o něčem jiném?

Vidíme, co se děje, když dopustíme, aby z města těžili ti, 
kdo mají nejostřejší lokty. A je stále zřetelnější, že potře-
bujeme něco jiného: udržitelné město, kde bude byznys 
i turismus sluhou, ne zlým pánem.

Barevné podzimní dny a dobrou volbu do sněmovny přejí,

Petr Kučera a Kateřina Klasnová

pro jedničku

ZELENÁ PRO JEDNIČKU
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VSTUP ZDARMA

Vánoční

žofín
 PALÁC ŽOFÍN, VELKÝ SÁL 

  3. 12. 2017   OD 15.00 DO 18.00

RADNÍ PRO KULTURU, 
SPORT A ZAHRANI NÍ VZTAHY
 M  PRAHA 1 FILIP KRA MAN

 PO ÁDÁ RODINNÉ ODPOLEDNE

VÁNO NÍ KOLEDY, HUDBA, ZÁBAVA

DÍLNY A WORKSHOPY: 
VÝROBA OZDOB, ADVENTNÍ V NCE, DOPISY JEŽÍŠKOVI, ZDOBENÍ CUKROVÍ, VÁNO NÍ 

BLAHOP ÁNÍ, BETLÉM, TOMBOLA

ESKÉ VÁNO NÍ TRADICE:
 POUŠT NÍ LODI EK, SVÍ KY, LITÍ OLOVA, HÁZENÍ ST EVÍ KEM, KRÁJENÍ JABLKA, 

ÚKLID S MAMINKOU, ZDOBENÍ CUKROVÍ, JMELÍ

Jakub Berdych
Jiří Ďuriš
Antonín Hepnar
Hanuš a Zlata  Lamrovi
Ladislav  Plíhal
Jan Stolín
Martina  Špinková

GAlerie 1
štěpánská 47, praha1
6.–31. 10. 2017

vernisáž 5. 10. 2017 / 18:00
otevřeno denně 18:00 – 21:00

výstava je otevřena souběžně 
s akcí designblok 26. 10. – 30. 10. 2017
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Vstupenky zdrama pro občany Prahy 1 k vyzvednutí 
od 18. 9. 2017 v informačním centru MČ Praha 1, Vodičkova 18.
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„

MČ PRAHA 1 VÁS ZVE NAMČ PRAHA 1 VÁS ZVE NA

O 
PO

HÁ

R S
TA

ROSTY MČ PRAHA 1

KDY: V SOBOTU 2. 12. 2017  OD 10 HODIN

KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU, MASNÁ

Tradice turnajů si od počátku získala oblibu a stala 

se nedílnou součástí sportovního vyžití občanů MČ 

Praha 1.  Nejlepší celky jsou oceněny poháry starosty 

MČ Praha 1 a všechna zúčastněná družstva obdrží 

diplomy. Start je bezplatný.

Přihlášky je nutno podat do 1. 12. 2017 do 12 hodin 

na e-mail: dorian.gaar@praha1.cz, tel.: 221 097 721, Další 

informace najdete na www.praha1.cz v sekci Sport.

  
 MALE KOPANEMALE KOPANE  

(4+1)(4+1)

TUTURNRNAJAJVV

BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.PRAHA1.CZ

BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.PRAHA1.CZ

BOWLINGBOWLINGBOWLING
MČ PRAHA 1 VÁS ZVE NA

TURNAJ

15. 10. 2017 OD 15.00

KDY:   V NEDĚLI 15. 10. 2017 OD 15:00
KDE:KDE:   V BOWLING CENTRU, 
              V CELNICI 10, PRAHA 1

PŘIJĎTE SE PODÍVAT – VŠICHNI 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! BLIŽŠÍ 
INFORMACE NA  WWW.PRAHA 1.CZ

Městská část Praha 1 pořádá výhradně pro své obyvatele 
turnaj pro jednotlivce v kategorii mužů a žen v bowlingu 
„O pohár starosty MČ Praha 1“ a další ceny. Turnaj se 
uskuteční dne 15. října 2017 v Bowling centru, 
V Celnici 10, Praha 1 (Millennium Plaza).

Doporučujeme sportovní oblečení, obuv je možno zapůjčit 
na místě. Start soutěžících je zdarma.

Přihlášky je nutno podat do do 13. 10. 2017 do 12 hodin  
na e-mail: dorian.gaar@praha1.cz, tel.: 221 097 721, mob.: 
725 831 656. Další informace najdete na www.praha1.cz 
v sekci Sport. Přihlášku možno vyplnit i na 
www.bowlingcelnice.cz v sekci Turnaje.

Tónotéka
Benefi ční koncert Anny Beránkové

Koncert, který dělá radost a předává ji dál
- OS Buldočí naděje.

4. 10. 2017  |  20:00
MALOSTRANSKÁ BESEDA

Vystupují
Michaela Tomešová, David Kraus, 

Veronika Stýblová, Václav Tobrman, 
Karolína Tothová a další...

Moderují
Barbora Hlaváčková a Tereza Tobiášová

Akce probíhá pod záštitou starosty Prahy 1
Oldřicha Lomeckého

tonoteka - 105x148.indd   1 08.09.2017   17:17:42

7. 10. A 25. 11. 2017 
OD 14.00 HOD.

P IJ TE SI UŽÍT PLAVÁNÍ I ZÁVODU – VŠICHNI JSTE SRDE N  ZVÁNI!

„O POHÁR STAROSTY M  PRAHA 1“

V BAZÉNU 

TYRŠOVA DOMU 

ÚJEZD 450, PRAHA 1 

(VCHOD Z ULICE 

VŠEHRDOVA)

SOUT ŽÍ VŠECHNY
 V KOVÉ KATEGORIE

 (MLÁDEŽ, MUŽI I ŽENY), 
ZCELA ZDARMA!

V SOBOTU 7. 10. A 25. 11. OD 14:00 PO ÁDÁ M STSKÁ ÁST 
PRAHA 1 V BAZÉNU TYRŠOVA DOMU (VCHOD Z ULICE VŠEHRDOVA) 
PLAVÁNÍ S M STSKOU ÁSTÍ PRAHA 1.
Velmi populární akce, která je 
vhodnou sportovní relaxací volno-
časových aktivit. Start je zdarma. 
Soutěže jsou vypsány pro všechny 
věkové kategorie. Nejlepší z každé 
kategorie jsou oceněni diplomy 
a poháry MČ Praha 1, ostatní ob-

drží účastnický list. Soutěž probí-
há od 14 do 18 hod. Registrace je 
přímo v recepci bazénu. Tratě jsou 
rozděleny podle věkových kate-
gorií v délce od 25 do 100 m, zá-
vodí se volným plaveckým stylem.
Bližší informace na www.praha 1.cz



MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
6.-12. ŘÍJNA 2017 PRAHA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ A KINO DLABAČOV

DOKUMENTÁRNÍ FILMY O BUDOUCNOSTI ŽIVOTA NA ZEMI

PŘIJĎTE, DOKUD JE NA CO SE DÍVAT
DOCHÁZÍ  NÁM HERCI

Od října 2017 do dubna 2018 v Praze a dalších 40 městech ČR. 

Akce se koná pod záštitou Ing. Oldřicha Lomeckého, starosty MČ Praha 1.

www.pribehyzeme.cz

Exklusivní  

partner:
Generální  

partner:
Hlavní 

partneři:

Oficiální 

partneři:


