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Pražský maraton se opět blíží

KALEIDOSKOP
Počet svateb stoupá

V

roce 2004 si své „ano“ na území MČ Praha 1 řeklo 801 svatebních párů. Od
dubna loňského roku, kdy byla zprovozněna rekonstruovaná síň na Staroměstské radnici, se uskutečnilo v nových prostorách obřadní slavnostní síně 630
svateb. Mimo úředně určenou místnost uzavřelo manželství 165 párů. V porovnání s rokem 2003 (610 svateb) jde tedy o vzestup počtu uzavřených manželství.

I v letošním roce bude stověžatá Praha hostit prestižní Pražský
mezinárodní maraton (PIM) a sérii doprovodných běhů a kulturních akcí v podobě Marathon Music Festivalu.

Nový kronikář

M

Č Praha 1 má od 1. února nového kronikáře. Stal se jím na základě pověření
radních Antonín Ederer, současný archivář MČ Praha 1 (autor uličníku Prahy
1, který vychází na pokračování v těchto novinách na str. 5).

Akce v rámci PIM nejsou „jen“ běžeckými závody, ale za dobu své existence
se staly též nepřehlédnutelnou společensko-kulturní událostí. Svou zásluhu
na tom má projekt Maratonského
hudebního festivalu, který tvoří součást
všech sportovních akcí. Původně, od
roku 1999 do roku 2002, nesl název PIM
Serenáda. Postupně se Marathon Music
Festival proměnil v největší hudební festival pod širým nebem v centru Prahy.

Oblíbený půlmaraton

„Ne!“ předzahrádkám

R

ada MČ Praha 1 rozhodla nepovolit dvě nové předzahrádky restauracím.
Konkrétně jde o Václavské náměstí a Celetnou ulici. Radní hlasováním vyjádřili také nesouhlas s rozšířením dvou předzahrádek, které žádali provozovatelé
gastronomických zařízení v Havelské a Štupartské ulici.

Uzavírka ulic v MČ Praha 1
Uzavírka ulic pro individuální automobilovou dopravu v souvislosti s 1/2maratonem konaným 2. dubna 2005 se vztahuje na Křižovnické náměstí, Křižovnickou
ul., náměstí Jana Palacha, ul. 17. listopadu, náměstí Curieových, ulice Na Františku, Hradební, Řásnovka a Revoluční, náměstí Republiky, ulice Na Příkopě, 28.
října, Národní, Masarykovo nábřeží. Čas uzavírky: od 11.45 do 12.45 hod. Dále se
týká ulic: Vítězná, Újezd, Karmelitská, Malostranské náměstí, Tomášská, Valdštejnská, Klárov, U Lužického semináře, Na Kampě. Čas uzavírky: od 11.45 do 15.00
hod. Upozornění: ve všech uvedených ulicích je zákaz zastavení a hrozí odtažení
vozidla. V tento den bude v centru omezená autobusová a tramvajová doprava.

ražský běžecký seriál patří mezi
nejatraktivnější na světě a nemalou měrou k tomu přispívá nejen
poloha Prahy v srdci Evropy, ale též
jedna z nejkrásnějších tras, která vede
uličkami historického centra a kolem
břehů Vltavy. PIM byl díky podílu

P

zahraničních běžců poctěn označením
„Nejmezinárodnější maraton“, a letos
byl dokonce v knize italských autorů
zařazen mezi deset nejlepších maratonů světa. Úspěchy slaví též v počtu
účastníků, jenž každoročně o desítky
procent stoupá.

Významná část všech sportovních
i společenských akcí se odehrává v ulicích Prahy 1, kde bude 2. dubna startovat i první letošní běžecká událost PIM –
Hervis 1/2maraton. Jeho popularita od
prvního ročníku v roce 1999 neustále
roste a v letošním roce se uskuteční již
7. pokračování. Závod odstartuje v pravé
poledne na Karlově mostě, odkud se
poběží přes Josefov, Staré Město až
k Národnímu divadlu, pak podél Vltavy
k Výtoni až do Vršovic, odkud se vrací
zpět proti proudu Vltavy a přes Smíchov
až do parku Na Kampě, kde závod finišuje. Trať závodu je dlouhá 21,0975 km
a pro závodníky, kteří zkusí tento běh
poprvé, je připravena nabídka registrace
zdarma. Dlouho váhat se ale nevyplácí,
protože je limitována pro prvních tisíc
(RED)
přihlášených.

Běžecký seriál 2005
2. dubna 2005: 1/2maraton, listopad 2004–květen 2005: Juniorský maraton (vícekolový štafetový závod pro studenty); 21.–22. května 2005: Maratonský víkend (klasický maraton; juniorský maraton – finále; City běh (8 km); rodinný běh (4 km);
firemní běh, závod na in-line bruslích; 11. září 2005: Grand Prix (běh pro muže – 10
km a běh pro ženy – 5 km). Novinky: registrace zdarma pro prvních 1 000 běžců na
1/2maraton a maraton. Český maratonský klub – pro členy slevy na startovném.

Kavárna Vesmírna pomáhá postiženým lidem

Centrum na Kampě přibližuje historii

Integraci lidí s mentálním a kombinovaným postižením do většinové společnosti výrazně pomáhá tréninková kavárna Vesmírna,
která sídlí V Jámě 5 a jejíž provoz podporuje MČ Praha 1.

Unikátní Centrum historie Praha XVII. století bylo otevřeno na
Kampě, v sousedství Nostického paláce (ve Zlomkovském domě).
Nabízí především ojedinělou expozici historických řemesel. Centrum na sklonku loňského roku otevřeli první dáma ČR Livia Klausová a první muž Prahy 1 Vladimír Vihan.

MILOŠ BÍLÝ
réninková kavárna Vesmírna je
projekt, který lidem s uvedeným
postižením poskytuje pracovní
příležitost, a to na přechodnou dobu,
během níž si mají rozvinout a osvojit si
co nejvíce pracovních a sociálních
dovedností. Nabyté dovednosti jim poté
zvýší možnost uplatnit se na otevřeném
trhu práce, a začlenit se tak do běžného

T

života. V kavárně mohou pracovat dva
roky a posléze se pokoušejí – a díky praxi
v kavárně častokrát úspěšně – o získání
zaměstnání na běžném pracovním trhu.
„Když klient končí praxi v kavárně,
má možnost vstoupit do takzvaného
tranzitního programu, ve kterém se učí
základní orientaci na trhu práce: sledovat inzeráty, telefonovat zaměstnavatelům, napsat si životopis a podobně,“
vysvětluje koordinátorka tranzitního

Posezení ve Vesmírně je užitečné pro obě strany: postižený personál i zákazníky z řad většinové populace.

programu Markéta Matušková. Uvedené činnosti klienti nedělají sami –
pomáhají jim asistenti, kteří je posléze
doprovázejí i na případném novém
pracovišti. „Asistent za klienta nepracuje, pouze mu pomáhá, a zaměstnavatel tak v souvislosti s prací postiženého
zaměstnance nemusí řešit nic neobvyklého,“ upozorňuje M. Matušková.
Podle pracovní terapeutky kavárny
Vesmírna Lívie Didičové lidé s mentálním
a kombinovaným postižením nejčastěji
pracují jako pomocníci v nejrůznějších
provozech, například uklízejí kanceláře,
myjí nádobí ve stravovacích zařízeních,
ale také třeba prodávají v obchodech.
„Schopnost uplatnit se je samozřejmě
velmi individuální a závisí na míře postižení. Pokud ale klient zvládne tranzitní
program, zaměstnavatel se nemusí obávat, že by jeho postižený zaměstnanec své
povinnosti nezvládl,“ říká L. Didičová.
Zástupce starosty MČ Praha 1 Čestmír
Nekovařík (ČSSD), do jehož kompetencí
patří sociální oblast, míní, že speciální
projekty, jako je tréninková kavárna Vesmírna, jsou velice důležitým prvkem ve
sféře pomoci lidem s mentálním a kombinovaným postižením. „Jsem přesvědčen, že takový typ kavárny je prospěšný
nejen pro její postižené pracovníky.
Návštěvníkům z řad běžné veřejnosti
totiž bezprostřední komunikace s personálem pomáhá zbavit se některých předsudků,“ podotýká Č. Nekovařík nad šálkem kávy, který mu před chvilkou naservíroval mentálně postižený číšník.

POŘADY PRO SENIORY

Maďarský kulturní institut,
Rytířská 25
2. 3.
6. 4.

Vystoupení Snítilova kvarteta (14.30)
Trio Con Brio (14.30)

Malostranská beseda,
Malostranské nám. 21
9. 3.

Marlene Dietrich a světový šanson – Renata Drössler, Michal Hájek (15.00)

16. 3.

Setkání s Bedřichem Zelenkou (15.00)

Vycházky za ztajenou
historií Prahy
5. 3.

12. 3.

Z nitra dómu neznámá arkana
sraz u sochy sv. Jiří na III. hrad. nádvoří (13.45)
Bludy a pověsti k vnějšku katedrály
sraz u sochy sv. Jiří na III. hrad. nádvoří (13.45)

Na shledanou se těší členové odborné pracovní skupiny
pro občanské záležitosti při Úřadu městské části Praha 1.

še, co centrum nabízí, je
inspirováno vzrušující
a na události bohatou
dobou XVII. století, v němž
vládl Rudolf II. K vidění jsou
šperky zhotovené z kůže, mědi
i stříbra, ukázky kovoliteckého
umění (spony, přezky i historické zvonky, výrobky cechu
nožířského, voskařského, hrnčířského, mincířského a brašnářského). Nechybí ani výrobky
lazebnického a apatykářského
cechu. Zástupci cechu cínařského vystavují dobové poháry
a modely rytířů včetně jejich
výzbroje. Jedním z vrcholů
expozice je ukázka vojenské
výzbroje z období třicetileté
války s dobovými kostýmy
a nábytkem. Vše ruční práce,
stejně jako výrobky z historického skla či keramiky.
V Centru se rovněž nachází
knihovna s historickými knižními tituly a informační koutek
Moravskoslezského kraje. Součástí objektu je i občerstvení
s dobově oděnou obsluhou.

V

(KOČ, MIF)

Omezení provozu
ž do 15. března bude uzavřena Truhlářská ulice (v úseku Revoluční –
Zlatnická), a to z důvodu provádění výkopových prací pro přeložku inženýrských sítí v rámci stavby. Objízdná trasa: ul. Revoluční – vpravo ul. Lannova
– vlevo ul. Nové Mlýny – vpravo nábřeží Ludvíka Svobody – vpravo ul. Holbova
– vpravo ul. Klimentská – vlevo ul. Barvířská – vpravo Lodecká – vlevo Petrské
náměstí – vpravo Truhlářská.
Další uzavírka se týká Dlouhé ulice (dva jízdní pruhy ve směru Hradební –
Revoluční), a to z téhož důvodu. Zde bude uzavírka až do 22. června. Objízdná
trasa: ul. Dlouhá – vlevo ul. Hradební – vlevo ul. Řásnovka – vpravo ul. Klášterská – vpravo Dvořákovo nábřeží – vpravo ul. Nové Mlýny – vpravo ul. Lannova
– vlevo ul. Revoluční/vpravo Štefánikův most.
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