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Seriál letošních bìhù v rámci Pražského mezinárodního maratonu již brzy odstartuje, a to
2. dubna pùlmaratonem. Radnice Prahy 1
opìt apelovala na organizátory, aby závody
co nejménì obtìžovaly místní obyvatele.

Milí ètenáøi,
když se mì v minulém mìsíci novináøi opakovanì ptali na opìtovné otevøení
hudebního klubu v Rock Café, odmítal
jsem konkrétnì odpovídat. Ne proto, že
bych nechtìl, nýbrž kvùli tomu, že jsem
pøesvìdèen o jednom: politik nemá co
hovoøit za pøíslušné instituce, snažit se
získat laciné politické body slibováním
nìèeho, co ani nemùže ovlivnit. Kolaudaèní rozhodnutí spadají do kompetencí
stavebního úøadu a dalších institucí. Prohlášení politikù, kteøí pøesto médiím sdìlují pøesná data kolaudace, slibují osobní
záruky a podobnì, jsou sice možná líbivá, nicménì jde pouze o prázdné fráze.
V souvislosti s Rock Café, ale tøeba i klubem Roxy jsem tu a tam zaslechl také názor, že radnice Prahy 1 více
než na kulturu dbá na „kondelíkovské”
klima, kdy pokojný mìšťan je svrchovaným pánem a cokoli se vymyká jeho prioritì usedlého života, je špatné.
Zámìrnì používám trochu nadnesený pøímìr, aby o to více vynikla absurdita tohoto tvrzení. Mìstská èást Praha 1
je centrem úžasné evropské metropole,
která je navíc šestým nejbohatším regionem v Evropské unii, a jako taková samozøejmì pulsuje èilým životem. Je tedy
nezbytné skloubit potøeby lidí, kteøí zde
bydlí, žijí a vychovávají dìti, s atributy, jež
jsou typické pro centrum každé moderní
metropole – dostateènou kulturní nabídkou, kavárnami, ale právì tøeba i hudebními kluby. A opìt jsme u toho, o èem
jsem psal v minulém editorialu: vzájemném respektování se a používání zdravého rozumu. Nebojujme navzájem, žijme vedle sebe a spolu.
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Zástupkynì starosty Jana Paøízková, která v Radì Mìstské èásti Praha 1 odpovídá za
sociální oblast a protidrogovou problematiku,
pøibližuje priority v tìchto oblastech. A uvažuje
o nìkolika zajímavých opatøeních.

TÉMA

Reprezentaèní ples Prahy 1 se uskuteèní
v pátek 25. bøezna v Paláci Žofín. Jak vyplývá
z osobního pozvání starosty, rozhodnì by nemìlo jít o snobskou akci. Naopak, vítáni jsou
všichni, kdo rádi plesají!

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

11

Tradièní oslava Dne uèitelù se uskuteèní
v pondìlí 28. bøezna v Paláci Žofín. Radnice
pro pedagogy pøipravila zajímavý program, jehož souèástí bude také uvedení vybraných
uèitelù do Sínì slávy.
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Oldøich Lomeck
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staros
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13

O tom, že je Kampa jedno z nejkouzelnìjších
míst na svìtì, není pochyb. Že je ale každý
rok i støedem celého svìta, to vìdí jen zasvìcení. Chcete-li znát souvislosti, urèitì si nenechte ujít tento èlánek.
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UDÁLOSTI

n KRÁTCE

Vyrovnaný rozpoèet
Vyrovnaný rozpoèet na letošní rok –
ve výši 860 milionù korun na pøíjmové
i výdajové stranì – schválili radní Prahy 1. Pøestože jde v porovnání s loòskem
o výraznì úspornìjší rozpoèet, nedošlo
k „obyèejným“ plošným škrtùm.

Úklid se znovu blíží
KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

Komplexní úklid komunikací v Praze 1,
opìt rozdìlený do nìkolika fází, zaène
2. dubna. Radnice proto apeluje na
obèany, aby respektovali dopravní znaèení
a nutnost uvolnìní ulic od vozidel. Aktuální
podrobnosti o místech a termínech úklidù
naleznete na www.praha1.cz.

Masarykovo nádraží
hledá budoucí podobu

Masopust se líbil
Dobrou zábavu a sousedské setkání,
jaké má být, nabídl letošní Malostranský masopust, který se uskuteènil
5. bøezna. Poøadatelem již desátého
roèníku oblíbené akce bylo opìt Sdružení
obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan.
Masopust podpoøila také Mìstská èást
Praha 1, a to èástkou 154 tisíc korun.

Velká diskuze èeká vedení Prahy 1, zástupce hlavního mìsta a architekty ohlednì budoucí podoby Masarykova nádraží. Všechny varianty úprav
tohoto prostoru poèítají se zachováním nádraží a železnièní dopravy, jisté
však zatím není, jak konkrétnì bude místo vypadat po revitalizaci.

FOTO PETR NAŠIC

Vnitro ocenilo úøedníka

Poetické odpoledne
Poetické odpoledne nejen s poezií – tak se
jmenuje akce pro seniory z Prahy 1, která
se uskuteèní 23. bøezna v divadelním klubu
Malostranské besedy. Program pøipravují
èlenové Klubu poezie Týnka, jazykových
kroužkù a taneèního klubu Medunka. Vystoupí i ženský pìvecký sbor Života 90.
Bližší informace podá Tereza Nosková
(noskova@socialnisluzbyp1.cz).
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Ocenìní za spolupráci pøi realizaci projektu Czech POINT – konkrétnì za nejvìtší
poèet vydaných výpisù za Hlavní mìsto
Praha v roce 2010 – obdržel od Ministerstva vnitra Tomáš Hanzel, pracovník
oddìlení služeb a informací radnice Prahy 1. Prostøednictvím Czech POINTu mùže každý èlovìk zažádat o výpis
z veøejných i neveøejných rejstøíkù, podat
podání, zažádat o datovou schránku apod.
Nádraží se promìní, nezanikne.

„Ve høe je nìkolik variant. Jedna poèítá
s výstavbou obchodní zóny v místì, kde
je dnes zanedbaný pozemek pøitahující
narkomany a bezdomovce, jiná naopak
s pásem zelenì. Vše je zatím v jednání,
žádná varianta není prioritní,“ sdìlil starosta Prahy 1 Oldøich Lomecký (TOP 09).
Vzhledem k poloze nádraží a návazným tratím
se nabízí také výstavba pøímé železnièní

spojky na ruzyòské letištì a zøízení dalších
zastávek v rámci Pražské integrované
dopravy – na Florenci a mezi Národním
muzeem a Hlavním nádražím. „Zøízením tìchto
zastávek by se zlepšila dopravní návaznost,
pøièemž vlaky jezdící centrem mìsta by také
získaly tolik potøebný èasový odstup mezi
sebou, který v jízdním øádu èiní obvykle ètvrt
hodiny,“ dodal Lomecký.
bøezen 2011
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Polovièní maraton
zahájí seriál letošních závodù

„Vedení mìstské èásti si dobøe
uvìdomuje prestiž tohoto seriálu bìžeckých
závodù, nicménì zároveò samozøejmì musí
hájit zájmy obyvatel. Navázali jsme proto
na snahy z minulých let a po organizátorech požadujeme omezení negativních
dopadù závodù a jejich co nejlepší organizaci,” øíká starosta Prahy 1 Oldøich Lomecký (TOP 09).

Dopravní opatøení pøi Hervis
1/2Maratonu Praha v sobotu
2. dubna 2011 na území MÈ
Praha 1:

FOTO WWW.PRAGUEMARATHON.COM

Co nejmenšími dopady na život obyvatel Prahy 1 opìt
podmínila radnice svùj souhlas s poøádáním seriálu bìžeckých závodù, které se konají pod hlavièkou Pražského mezinárodního maratonu. V sobotu 2. dubna vyrazí bìžci do ulic v rámci Hervis
1/2Maratonu Praha.
V ulicích se již brzy objeví bìžci...

4. Smetanovo nábøeží od 11.45 do 13.30
5. Køižovnická ulice od 11.45 do 13.45
6. Mánesùv most od 11.30 – 13.30
obousmìrnì, do 15.00 od Klárova

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ
1. dubna od 12.00 do 2. dubna do 16.00
na tìchto komunikacích:
► Dvoøákovo nábøeží – vlevo v úseku Èechùv
most – Na Rejdišti
► 17. listopadu – vpravo v úseku Na Rejdišti
– koèárový vjezd do Rudolfina

ÚPLNÉ UZAVÍRKY
1. Ulice 17. listopadu v èase 7.00 – 16.00
2. Dvoøákovo nábøeží (v úseku Na Rejdišti –
námìstí Curieových) v èase 9.00 – 16.00
3. Èechùv most od 12.45 do 15.00

1. dubna od 18.00 do 2. dubna do 16.00
na tìchto komunikacích:
► 17. listopadu – vpravo v úseku koèárový
vjezd do Rudolfina – zaèátek øadicích pruhù

2. dubna od 00.01 do 16.00 na tìchto
komunikacích:
► Køižovnická – vpravo ve smìru ke
Karlovu mostu v úseku námìstí J. Palacha –
Platnéøská
► námìstí J. Palacha – vpravo ve smìru ke
Karlovu mostu v celé délce
► námìstí J. Palacha – vpravo ve smìru
ke Køižovnické v úseku Mánesùv most –
Køižovnická
► námìstí J. Palacha – vpravo ve smìru na
Mánesùv most v úseku konec zelené plochy
– Mánesùv most
►17. listopadu – vpravo ve smìru
k Paøížské v úseku Široká – Bøehová
► Dvoøákovo nábøeží – vlevo v úseku
Bøehová – Na Rejdišti
► Na Rejdišti – vlevo v celé délce
► nábøeží kpt. Jaroše (podjezd pod
Èechovým mostem) – vpravo v celé délce
► nábøeží kpt. Jaroše (podjezd pod
Štefánikovým mostem) – vpravo v celé délce
2. dubna od 00.01 do 23.59 na tìchto
komunikacích:
► Kosárkovo nábøeží, U Plovárny

Všechna opatøení naleznete na
www.pim.cz. Fungovat bude
i dopravnì-informaèní bezplatná
telefonní linka 800 165 102, a to
od pondìlí 28. bøezna do 1. dubna
od 9.00 do 18.00 hod. a 2. dubna
od 9.00 do 16.00 hod.

www.hervis.cz

"

SLEVA 10% na celý sortiment
Kupón lze uplatnit na všech prodejnách Hervis v ČR do 30.5. 2011. Slevy nelze kombinovat.

ROZHOVOR

Jana Paøízková:
Peèlivé plánování a co nejúèelnìjší využití svìøených
penìz prosazuje zástupkynì starosty Prahy 1 Jana
Paøízková v oblastech sociální péèe a protidrogové prevence, za nìž podle koalièní smlouvy odpovídá. Již letos na podzim
by mìlo být jasno, jakým
smìrem se sociální oblast
bude ubírat.
Nové vedení mìstské èásti se chová rozpoètovì velmi ukáznìnì, šetøí,
kde se dá. Nakolik se úsporná opatøení týkají sociální péèe a protidrogové prevence?
Pøestože se úsporná opatøení týkají i této
sféry, rada mìstské èásti si uvìdomuje, že
zde nelze škrtat plošnì. Napøíklad peníze na
dopady deregulace se nesnižovaly vùbec,
stejnì jako peníze na terénní programy –
mobilní jednotku poskytující sociální a zdravotní služby bezdomovcùm èi terénní aktivity
zamìøené na protidrogovou prevenci. Do
rozpoètu se dokonce podaøilo zaøadit i finance na nové aktivity – napøíklad sociálnìprávní a rodinné poradenství a osvìtovou
èinnost, které by mìly sloužit jako prevence
pøed sociálními problémy. Škrtat se naopak
muselo napøíklad v oblasti grantù. Vše by se
nicménì mìlo do budoucna odvíjet od velmi
peèlivého komunitního plánování.
Co si má bìžný ètenáø pod tímto pojmem pøedstavit?
Komunitní plánování je proces, jehož
výsledkem je komunitní plán sociálních služeb.
Ten definuje skuteèné potøeby, cílové skupiny, které potøebují pomoc, a pochopitelnì
také finanèní nároky. V Praze 1 je komunitní
plánování teprve na poèátku, avšak už v záøí
bych ráda pøedložila støednìdobý plán, který
bude stanovovat priority, jež budou moci být
zohlednìny v rozpoètu mìstské èásti na rok
2012 a další léta.
Kdo se na vzniku tohoto støednìdobého plánu podílí?

6

Plán spoleènì vytváøejí povìøení zástupci
mìstské èásti, poskytovatelù sociálních
služeb a potencionálních uživatelù, neboli
zástupcù daných cílových skupin. Výsledný plán bude kompromisem úhlù pohledu
tìchto tøí skupin.
Jaké jsou cílové skupiny, tedy uživatelé?
Uživatele máme v tuto chvíli rozdìleny
do ètyø základních cílových skupin. Jsou
to senioøi, rodiny, osoby ohrožené sociálním vylouèením a zdravotnì hendikepovaní
spoluobèané.
Zmínila jste, že lze šetøit také v oblasti grantù. Máme se obávat jejich
výrazné redukce?
Došlo k jejich snížení, nicménì Praha 1 je v tomto smìru i nadále jednou
z nejštìdøejších mìstských èástí. Mnì jde
pøedevším o to, aby Praha 1 podporovala
skuteènì projekty, služby, které prioritnì
potøebuje. Chtìla bych trošku minimalizovat
to, že se dá témìø každému nìco, protože
vše jsou zajímavé a jistì bohulibé projekty.
Mìli bychom i v grantech zohledòovat
stanovené priority, které by mìly vyplynout
z komunitního plánování a støednìdobého
plánu sociálních služeb. Nemìlo by ani tak jít
o redukci, jako spíše o efektivnìjší využívání
vyèlenìných financí.
Když nebudeme mluvit o grantech,
mùžete uvést nìjaké pøíklady, kde se
v sociální oblasti obecnì plýtvá?
Pøíkladem plýtvání, ale i zbyteèné
„obìtavosti”, pokud to tak mohu øíct, je tøeba
centrum metadonové substituce v ulici Ve
Smeèkách. Tam dochází zhruba sto patnáct
klientù, kteøí jsou léèeni z drogové závislosti.
Z nich pouze šest, opakuji šest, je z Prahy 1.
Podle mých informací pøitom podobné centrum existuje už jen v Praze 2, takže drogovì
závislí lidé z ostatních mìstských èástí
jezdí k nám nebo do Prahy 2. Centrum Ve
Smeèkách navíc sídlí hned naproti mateøské
škole. Provoz centra však obtìžuje i okolní
obyvatele. Kdyby každá mìstská èást mìla
takové menší støedisko pro své drogové závislé, negativní dopady by se rozmìlnily. My se
o svých šest klientù samozøejmì postaráme.
Jak chcete tento problém koncepènì
øešit?
V souèasné dobì se shromažïují
veškeré podnìty a alternativy øešení. Až
budou pohromadì, pùjdu s nimi na magistrát a budu chtít, aby se tyto záležitosti

øešily opravdu systémovì. Ono se to totiž
týká tøeba i bezdomovcù, což je další problém, který neúmìrnì zatìžuje Prahu 1.
Co radnice mùže s fenoménem bezdomovství dìlat?
Veøejnost zøejmì bude znát støedisko
Nadìje U Bulhara, které je – podobnì jako
metadonové centrum – témìø jediné svého
druhu v Praze. Koncentruje se tam tedy obrovské množství klientù, z nichž jen zlomek
je z Prahy 1. Opìt se tedy ptám, proè by
podobná, menší støediska nemohla být také
v ostatních mìstských èástech.
O vìtšinovém pøístupu k bezdomovcùm se pomìrnì kriticky vyjadøují neziskové organizace, které zmiòují napøíklad pøípady, kdy údajnì øada
strážníkù nad rámec zákona šikanuje
lidi bez pøístøeší. Není to odraz nevyzrálé spoleènosti, která – na rozdíl od
západní – považuje represi za jediný
model? Teï se vás ptám nejen jako
zástupkynì starosty, ale i jako vystudované socioložky.
Jiný pohled na tuto problematiku logicky mají
neziskové organizace, jiný pohled zastává policie i obec. Hrany názorù se musejí obrušovat.
Abych ale nemluvila jen obecnì: loni v prosinci
byl v Praze 1 spuštìn projekt, který je zamìøen
právì na školení mìstských a státních policistù
v této oblasti. Policisté se uèí komunikovat
a pracovat s lidmi bez pøístøeší. Tento projekt,
který iniciovalo ministerstvo vnitra a na nìmž se
pøímo podílím, má však ještì dva sekundární
cíle. Jedním je zlepšení vzájemné koordinace
policejních složek pøi øešení problematiky bezdomovství, druhým získání názorù, nápadù,
návrhù opatøení z praxe. Nyní, na zaèátku
bøezna, projekt konèí a bude z nìj zpracována
závìreèná zpráva pro ministerstvo vnitra, magistrát, ale závìry by samozøejmì mìla reflektovat i Praha 1.
Pomìrnì významnou cílovou skupinou komunitního plánování jsou senioøi. Napøíè politickým spektrem panuje shoda, že lidé, kteøí prožili aktivní život v Praze 1, by jej zde mìli také
dožít. Takový èlovìk se však èasto o sebe již nedokáže sám postarat.
Dostaèují kapacity domù s peèovatelskou službou?
Jak známo, již brzy se další senioøi budou
moci nastìhovat do novì postaveného domu
s peèovatelskou službou v Benediktské ulici.
bøezen 2011
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Musíme si pomáhat, ale…

Jana Paøízková se již osobnì seznámila se všemi domy s peèovatelskou službou v Praze 1.

Navzdory tomu však kapacity nedostaèují.
V Praze 1 citelnì chybí dùm pro seniory.
Takový dùm se od domu s peèovatelskou
službou liší v tom, že v nìm bydlí opravdu
senioøi, kteøí jsou naprosto nebo témìø
nesobìstaèní. Tìchto lidí pøibývá a my se
o nì musíme postarat. Uèiním vše pro to,
aby takový dùm v naší mìstské èásti vznikl.
Zároveò je samozøejmì potøeba rozšiøovat co
nejvíce terénní služby, aby senioøi mohli setrvat v domácím prostøedí do co nejvyššího
vìku. Proto napøíklad pøipravujeme rozšíøení
peèovatelské služby do veèerních hodin.
Jste spokojená s nabídkou volnoèasových aktivit pro seniory?
Støedisko sociálních služeb v Praze 1
funguje velmi dobøe, snaží se, aby paleta
aktivit pro seniory byla co nejpestøejší, a to
vèetnì tolik oblíbených zájezdù. Pøesto bych
byla ráda, kdyby nìkde na Novém Mìstì
vznikl nový klub pro seniory. Tento zámìr již
podpoøila sociální komise i Rada mìstské
www.praha1.cz
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èásti. Nyní se tedy vybírá vhodný nebytový
prostor.
Jak by se Praha 1 mìla podle vás postavit k deregulaci nájemného?
Myslím, že plošné zvyšování èi naopak
nezvyšování není v tuto chvíli úplnì optimální.
Zvyšování nájemného by se v tento moment
mìlo odvíjet od kvality bytu. V pøípadì, že
by se ukázalo, že je pro nìkoho toto zvýšení
neúmìrné, øešil by se konkrétní pøípad
individuálnì – finanèní výpomocí, snížením
nájemného, nabídnutím menšího, ménì kvalitního bytu. Zároveò tak nepøijdeme o pøíjem od
osob, u kterých není dùvod držet nájemné
v kvalitních bytech na nízké hranici. Tyto peníze
pak mohou být použity ve prospìch všech
obèanù Prahy 1, vèetnì tìch, kteøí nemìli „to
štìstí dostat se do obecních bytù“. Mùj osobní
názor pak je, že by se zvyšování nemìlo týkat
lidí, kteøí èekají na privatizaci bytu.
Podle prùzkumù je na nízké úrovni nejen finanèní gramotnost mnoha

lidí, ale vùbec všeobecná orientace
v problematice smluvních závazkù,
vyúètování služeb apod. Vnímáte tento stav rovnìž tak?
To je pravda, øada lidí se v tìchto
záležitostech skuteènì velmi špatnì orientuje. Chci proto na radnici zøídit komplexní
poradnu, která bude obèanùm radit
nejen v oblastech sociálních služeb, ale
i v právních otázkách a dalších vìcech. Mìly
by se tam konat i nejrùznìjší besedy s odborníky, napøíklad na téma rozvodù, rodinné
péèe, zadlužování atd.
To nezní špatnì, nicménì spousta
klientù do poradny vùbec nepøijde,
protože ji budou považovat za pøíliš
institucionální nástroj. Když se v nìjaké domácnosti zadìlává na problém, jen urèité procento lidí dokáže
svou situaci aktivnì øešit...
Ano, z tohoto dùvodu by mìl fungovat co nejlépe takzvaný záchranný systém.
Je kupøíkladu dùležité, aby se sociální odbor co nejdøíve dozvìdìl o tom, že nìkdo
neplatí nájemné, a mohl tak zaèít sociální
práci. Aè to zní banálnì, v tuto chvíli to díky
nepøíliš optimálnì nastavenému systému
rùzných evidenèních systémù není možné.
V souèasné dobì se pracuje na nápravì.
Chci také zavést, a v rozpoètu je tato
èástka vyèlenìna, takzvaný systém vèasné
intervence. Tedy systém, který vyhodnocuje informace o dìtech a mladistvých od
rùzných subjektù – napøíklad škol, mìstské
policie, sociálního odboru apod. Opìt je
dùležité, aby se s jakoukoli drobnou indicií
poukazující na poèínající problém zaèalo
vèas pracovat. Velké životní katastrofy totiž
èasto zaèínají u zdánlivých malièkostí.

Mgr. JANA PAØÍZKOVÁ (27)
vystudovala na Karlovì univerzitì
sociologii a sociální politiku. V roce
2006 vstoupila do strany Vìci
veøejné, kterou v minulém volebním
období reprezentovala v Zastupitelstvu Mìstské èásti Praha 1 coby
opozièní zastupitelka. Po loòských
komunálních volbách byla zvolena
zástupkyní starosty MÈ Praha 1.
Odpovídá za sociální problematiku
a protidrogovou prevenci.
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TÉMA

Starosta zve:
Pøijïte na ples Prahy 1!

Pane starosto, pro nìkteré lidi je
úèast na plese zkrátka nìco nepøedstavitelného, podobnì jako pro nìkoho návštìva opery. Èím byste chtìl takového èlovìka na Žofín pøilákat?
Reprezentaèní ples Prahy 1 je tradièní
akce, která má samozøejmì nìjaký svùj
pøíbìh. Ten souèasný píše aktuální politická reprezentace a podle shody ve vedení mìstské èásti by letos ani v pøíštích
letech rozhodnì nemìlo jít o nìjakou snobskou záležitost. Na plese chceme pøivítat

FOTO PETR NAŠIC

Bonbonkem plesové
sezony, ale zároveò
pøíjemným spoleèenským
setkáním pro široké
spektrum obyvatel Prahy 1 by mìl být letošní
Reprezentaèní ples Prahy 1,
který se uskuteèní v pátek
25. bøezna v Paláci Žofín.
Osobní záštitu nad ním
pøevzal, jak jinak, starosta
první mìstské èásti
Oldøich Lomecký.
Starosta by na plese rád vidìl co nejvíce „normálních“ lidí z Prahy 1.

nejen politiky, podnikatele a podobnì, ale
pøedevším co nejvíce obyvatel Prahy 1.
Jak chcete docílit, aby co nejvíce lidí
z Prahy 1 opravdu dorazilo?
Alfou a omegou je vhodnì vybraný
program. Pochopitelnì, že akce musí mít
základní plesové parametry, a to vèetnì
hudební dramaturgie. Na druhou stranu
není možné sklouznout do „hogo fogo“

n HODIT SE DO GALA? ŽÁDNÝ PROBLÉM...
Módní Waterloo obèas pøipomínají
tuzemské plesy. Obleèení na ples
má pøitom jasnì daná pravidla,
takže se jimi staèí jen øídit.
Pokud se dáma chystá
vyrazit na ples, mìla by
sáhnout po velké veèerní
toaletì. V tom pøípadì
šaty sahají až na zem.
Zapomeòte na kostýmky, halenky apod. Barva
plesových støevíèkù by
mìla ladit s barvou šatù.
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Ani muži by se pøi oblékání na ples nemìli
pouštìt do vìtších experimentù.
Základním požadavkem je kvalitní oblek.
Musí být tmavý, pøièemž nejlepší je
samozøejmì èerný. Košile musí být jednobarevná, a to buï bledì modrá nebo bílá.
Vzor kravaty by mìl ladit s barvou košile
a kravata by nemìla být pøíliš krátká (má
špièkou zakrývat opasek). Pochopitelnì lze
sáhnout i po osvìdèeném smokingu.
A boty? Jedinì uzavøené, se šnìrováním!
K obleku patøí èerná kvalitní, nepøíliš masivní obuv, ke smokingu skvìle ladí klasické
„èerné lakýrky“.

roviny, která by byla sebestøedná a ve
výsledku by pùsobila jako parodie na nóbl
spoleènost z pera Jaroslava Haška. I takové snahy se objevily, nicménì zdravý rozum naštìstí zvítìzil.
V džínách a saku mì tam ale asi nepustíte, že?
Všeho s mírou, øíká se. Opakuji, pùjde
o ples, nikoli o bál, kde neplatí žádná pravidla. Takže když se na ples adekvátnì
obléknete, velmi rád vás uvítám.
Dovolte osobní otázku: Jak èasto plesy
navštìvujete? A jste dobrý taneèník?
Plesy jsem navštìvoval už jako místostarosta
Sokola. Nyní, ve funkci starosty, dostávám pozvánek mnohem více, ale že bych byl nìjakým
plesovým náruživcem, to tedy rozhodnì ne.
A co se týká tance, Vlastimil Harapes nejsem,
avšak mezi úplná døeva snad taky nepatøím.
Pozvìte tedy, prosím, obyvatele Prahy 1
z pozice starosty oficiálnì na ples...
Vážení a milí, pøijïte v sobotu 25. bøezna
do Paláce Žofín, kde se bude od 20 hodin
konat Reprezentaèní ples Mìstské èásti
Praha 1. Tìšit se mùžete na tanec, spoustu zajímavých setkání a pøíjemnì strávené
chvíle. Tìším se na setkání se všemi!
bøezen 2011

www.praha1.cz

Pobaví vás známí umìlci
Øada známých umìlcù vystoupí na Reprezentaèním
plese Prahy 1, který tak dostane punc jedné z nejzajímavìjších událostí letošní plesové sezony.

Kristina Kloubková:

„New York, Paøíž, Londýn,
Žofín... Beru jen ty nejlepší
štace!“

FOTO REDAKÈNÍ ARCHIV

Josef Vojtek s kolegy v muzikálovém pásmu Baron Prášil, Marie Rottrová, Petr Koláø,
Daniel Barták, Vašo Patejdl skupiny Žlutý pes
a Šlapeto – to jsou nejvìtší lákadla, na která
se mohou tìšit návštìvníci Žofína. Chybìt
ale nebude ani skupina Hamleti, DJ Martin
Hájek èi Smokie Revival v podobì New Age
of Smokie. Program budou uvádìt Kristina
Kloubková, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg
a Zdenìk Vrba. A na návštìvníky èeká øada
dalších pøekvapení...
„Cílem bylo sestavit takový program, aby
se na plese pobavil opravdu každý. Vìøím, že
peèlivì zvolená dramaturgie uspokojí mladší
i starší generaci,“ øíká Veronika Blažková,
mluvèí MÈ Praha 1 a souèasnì koordinátorka pøíprav plesu. A jak se tìší na ples
nìkteøí z oslovených umìlcù?
Josef Vojtek:

Jakub Wehrenberg:

Aleš Háma:

„Komu je trochu tìsný kabát,
ať nechodí. Tenhle ples bude
mít totiž grády!“

„Moderování plesu Prahy 1?
Jenom s Hámou!“

„Moderování plesu Prahy 1?
Jenom s Wehrenbergem!“

t INZERCE

www.praha1.cz

bøezen 2011
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PODNIKÁNÍ

Otvírací doba je od pondìlí do ètvrtka od 8 do 16 hod. (od záøí do bøezna každou støedu do 17 hod.), v pátek do 14 hod. Zákazníci však
mohou vlastnì kdykoli zavolat Jiøího Nettla – 606 371 263, 222 329 016, 222 310 871.

Øemeslníci spojili síly,
mají spoleèný štáb

AZ Plyn centrum
Bílkova 6, Praha
1
Tel.: 606 371 263

, 222 329 016, 222

310 871

Nejen vše okolo plynu, ale novì i zajištìní dalších služeb nabízí firma A-Z Plyn centrum, která
pùsobí v Praze 1 a jež loni zvítìzila v soutìži Provozovna roku, kategorii Nejlepší služba.
„Právì vítìzství pro nás bylo impulsem k pøemýšlení, jak neustrnout, jak dále zlepšovat naše služby,“ øíká Jiøí Nettl, který firmu
provozuje se spoleèníky už devatenáct let. Jejich provozovna
v Bílkovì ulici è. 6 se pøitom stala natolik dostateènì známou, že
v souèasnosti plní roli pøirozeného centra, kam si lidé chodí nejen pro
plynové spotøebièe, kvùli opravám a revizím, ale také pro kontakty na
osvìdèené øemeslníky. „Vzhledem k tomu, že na trhu pùsobí docela
dost neseriózních firem, naši zákazníci se èasto svìøovali se smutnými zkušenostmi, kterak øemeslník nekvalitnì odvedl zadanou práci.
Od tìchto stížností byl už jen krùèek k seriózní úvaze, jak systémovì
vyøešit problém mnoha našich sousedù, pøátel a vìrných zákazníkù,“
vysvìtluje Nettl.
Výsledkem jednání se spøátelenými firmami bylo vytvoøení
„dispeèinku“, kde lze požádat o zprostøedkování kontaktu na solidní,
ovìøenou firmu. V souèasné dobì tak zákazník, který navštíví provozovnu AZ Plyn centra nebo tam zatelefonuje, mùže získat kontakt
na firmy, které zajišťují montáže a opravy elektrických spotøebièù,
kominické práce, úklidové služby, opravy praèek, malíøské, lakýrnické
a sklenáøské práce, výrobu špaletových oken, broušení, repasování
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a opravy døevìných podlah, vodoinstalatérské a topenáøské práce,
elektronické zabezpeèení bytù (pøípadnì i s napojením na pult centrální
ochrany), instalaci kamerového systému, antén (vèetnì spoleèných)
a satelitù, dodávku a montáž podlahových krytin, kobercù a linolea,
zámeènické práce, mechanické zabezpeèení objektù, výrobu klíèù,
møíží a katrù, návrháøskou, designérskou a aranžérskou èinnost, šití
záclon a závìsù, dodání a instalaci garnýží a také èalounické práce.
Samozøejmostí jsou služby samotného AZ Plyn centra: pravidelné revize, èištìní a zkoušky plynových spotøebièù, ale tøeba také instalace
detektoru, který vèas upozorní na pøípadný únik oxidu uhelnatého.
„Zákazník u nás mùže získat potøebný kontakt, pøípadnì nechat
na sebe své èíslo s požadavkem na objednání nìkteré z uvedených
služeb. V tom pøípadì se mu zástupce pøíslušné firmy do jednoho
pracovního dne ozve a sjedná s ním podrobnosti zakázky,“ øíká
Nettl, který zároveò pøipomíná, že unikátního propojení kontaktù na
spøátelené firmy se podaøilo dosáhnout díky dlouholetému pùsobení
na trhu a také koncepèní podpoøe drobných živností ze strany radnice Prahy 1, zvláštì místostarosty Daniela Hodka (ÈSSD), do jehož
kompetence již pátým rokem spadá oblast obchodu a služeb.
bøezen 2011

www.praha1.cz

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Den uèitelù se blíží,
Žofín pøivítá nejlepší pedagogy

„Pùjde o každoroèní podìkování tìm,
kteøí vzdìlávají a uvádìjí do praktického
života naši nejmladší generaci,“ øíká Karolina Polverini (TOP 09), radní Prahy 1 pro
oblast školství.
Pro úèastníky – pøedevším øeditele
základních škol, mateøinek a ocenìné
pedagogy – je kromì pohoštìní pøipraven
zajímavý program, a to vèetnì vystoupení
Dìtské opery Praha a žákù Základní školy
Uhelný trh.
Pamìtní listy a poukázky na nákup knih
ocenìným uèitelùm tradiènì pøedá starosta Prahy 1, který také uvede vybrané
uèitele do Sínì slávy a pøedá jim plakety
J. A. Komenského.

FOTO PETR NAŠIC

Na pøíjemné setkání s kolegy z ostatních škol a vzájemnou výmìnu zkušeností
se mohou tìšit pedagogové z Prahy 1, kteøí 28. bøezna zavítají do Paláce Žofín.
Bude se tam konat tradièní
oslava Dne uèitelù.

Den uèitelù je pokaždé milou pøíležitostí k setkání pedagogù z Prahy 1.

„Den uèitelù je oslavován jako vzpomínka
na uèitele národù Jana Amose Komenského, který se narodil 28. bøezna 1592,“
pøipomíná Polverini s tím, že Praha 1 se snaží

Chybí koncepce vzdìlávání
Po dlouhodobé koncepci
vzdìlávání volá Karolina
Polverini, která je v Praze 1
radní pro oblast školství.
Co je podle vás v této oblasti
nejpalèivìjším problémem?
Obecnì je to pøedevším nevyjasnìná
dlouhodobá koncepce vzdìlávání v Èeské
republice a odpovídající motivace uèitelù.
Pokud budeme konkrétnì hovoøit o Praze 1,
pak bych zmínila otázku vylidòování centra,
s nímž logicky souvisí i úbytek dìtí z Prahy 1 v našich školách. Na tuto problematiku
bych se ráda zamìøila, ovìøila, zda tomu
tak opravdu je a jaké kroky by mohly vést
k nápravì. Problém je samozøejmì nutno
vnímat v širších souvislostech polistopadového demografického vývoje Prahy 1, ale
problematika školství do nìj jistì patøí.
www.praha1.cz

bøezen 2011

Jak øešíte, øešila jste školní problémy
s dìtmi?
Chtìla bych, aby se dobøe uèily a chovaly. Ne
vždy se však má pøání promítají do reality. Proto
pøi jakémkoli problému, který souvisí se školou
a mými dìtmi, vzpomínám na dobu, kdy jsem
byla dítkem školou povinným, a snažím se vcítit
do mých tehdejších dìtských pocitù a potøeb.
Pak mnohdy i jako máma pøehodnotím své
požadavky a snažím se s jistou mírou empatie dìtem spíše pomáhat, než na nì výchovnì
pùsobit formou pøíkazù a zákazù.
Mùžete popøípadì porovnat vývoj
v této oblasti za urèité období?
Na srovnávání je z mého pohledu ještì
èas. Myslím, že po roce ve funkci už budu
moci porovnávat. Zatím se s resortem
seznamuji, snažím se co nejvíce dat a informací zachytit a setøídit, abychom mohli
po roce po dvou dojít ke srovnání a dílèímu
hodnocení.

své uèitele všemožnì hýèkat. Samozøejmostí
jsou moderní vyuèovací pomùcky vèetnì interaktivních tabulí, takže výuka je atraktivní
nejen pro žáky, ale i pro uèitele.

Probuďte v dětech
básnický talent
Máte doma dítě školou povinné a všimli
jste si, že rádo veršuje, či přímo skládá
básně? Jste učitelem, který ví, že má
nadané žáky a rád by je přihlásil do básnické soutěže? Pokud ano, navrhněte
svým dětem a žákům, aby zkusili napsat báseň, která se vztahuje k Praze 1.
Děti se mohou inspirovat doslova vším,
co souvisí s Prahou 1 – cestou do školy,
hrou na dětském hřišti, příhodu s kamarády, zážitkem z kroužku, návštěvou
muzea, kina či divadla. Prostě vším, co
je zajímá, dělá jim radost a prožily to
v Praze 1. Své dílko o rozsahu nejvýše
patnáct řádků mohou děti odevzdat do
29. dubna učiteli českého jazyka. Ten
vybere z každé třídy tři nejzdařilejší
básně a zašle je na radnici Prahy 1.
Z užšího výběru poté vzejde několik
nejlepších básniček, které budou
otištěny v radničním měsíčníku a vystaveny v chodbách úřadu. Autoři vybraných básní se mohou těšit na velkou
odměnu!
Karolína Polverini
radní pro školství
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SENIOØI

Osobní hygiena:
objednejte si pomoc a asistenci!

Služby v oblasti osobní hygieny klientù
jsou hrazeny dle platného sazebníku úhrad.
Lze je využívat a hradit na základì smlouvy
o poskytování peèovatelské služby. Jde
pøedevším o koupání, pedikúru, masérské
služby a kadeønictví. Senioøi oceòují také
pomoc s domácími miláèky, jako jsou pes
a koèka.
Klienti se mohou – po objednání – vykoupat ve støediscích osobní hygieny
(Dlouhá 23 – tel.: 222 322 201, Týnská 17
– 224 827 102 , Pštrossova 18 – 224 999
871 a Tomášská 6 – 257 532 934). Tato
služba je využívána nejen klienty ubytovanými v domech s peèovatelskou službou, ale
i tìmi z terénu, jejichž domácí podmínky pro
osobní hygienu jsou nevyhovující. Koupání je
nutno domluvit s peèovatelkou pøedem.

FOTO PETR NAŠIC

Nejen „velkou“ péèi, ale
i každodenní nezbytnou pomoc nabízí Støedisko sociálních služeb Praha 1. Øada
klientù si již zvykla na pestrou paletu služeb, které jsou
poskytovány v rámci osobní hygieny

Senioøi si v únoru znovu vyrazili na pravidelný výlet, tentokrát do Vamberka.

Peèovatelky jsou pøítomny ve vedlejší místnosti a zajišťují „dohled“ jako prevenci pro
pøípad pádu nebo jiné nehody klienta. Tento
„dohled“ mùže zajistit i rodinný pøíslušník
nebo jiná osoba podle pøání klienta.
Pedikúra je poskytována ve støediscích
osobní hygieny a po domluvì také v domácnostech klientù. Klienti se objednávají sami
pøedem podle domluvy s pedikérkou, nebo
prostøednictvím peèovatelek a koordinátorky
peèovatelské služby.

Masérské služby si klienti domlouvají sami,
nebo také pøes peèovatelky a koordinátorky
peèovatelské služby.
V Dlouhé 23, po objednání na telefonním èísle
728 242 650, lze také využít služeb kadeønictví
pro seniory. To je v provozu dvakrát týdnì, vždy
v úterý a ve ètvrtek. Klienti se objednávají sami
dle domluvy pøedem telefonicky nebo opìt
prostøednictvím peèovatelky a koordinátorky
peèovatelské služby. S nimi je možné domluvit
i pomoc s péèí o domácí zvíøátko.

t INZERCE
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Støed svìta
bude tøi dny znovu na Kampì

Návštìvníci se mohou tìšit na tøi dny plné
hudby, zpìvu, zábavy, pohody, akcí pro
dospìlé, dìti i celé rodiny. Akci poøádá Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Mlýnská, Sokolem – ÈOS, Biografem
Zimní poloha, Muzikanty z Kampy a klubem
TURAS. Slavnost se i letos koná díky podpoøe
MÈ Praha 1 a Mìstské policie.
Vše zahájí ve ètvrtek 24. bøezna v podveèer
sousedské setkání v Šatlavì – útulné
hospùdce v Saské ulièce. V pátek 25. bøezna
v Michnovì paláci probìhne tradièní konference o Kampì, které se zúèastní umìlci,
badatelé a publicisté, a to na téma Historie
a budoucnost Kampy – pražský práh. Konference bude zahájena zpìvy malostranského
sboru La Grande Banda.

Veselá sobota
To nejveselejší èeká na veškerenstvo v sobotu 26. bøezna, kdy se lidé budou moct
dosyta pobavit pøímo na Kampì (zábavì

FOTO PETR NAŠIC

Tøi dny plné kumštu a zábavy opìt nabídne akce Kampa – støed svìta, která se
uskuteèní ve dnech 24. až
26. bøezna. Èím dál populárnìjší happeningové setkání
se bude konat již potøetí.

Kampa se každý rok na nìkolik dní promìòuje ve støed svìta.

v podobì divadla, hudby a happeningù.
Chybìt samozøejmì nebude ani zábava pro
dìti. Organizátoøi oèekávají, že i letos pøijde
pøibližnì stejný poèet návštìvníkù jako loni,
tedy kolem pìti tisíc. Více informací najdete na
www.kampastredsveta.cz.

budou pøedcházet komentované prohlídky
Malé Strany). Ve 14 hodin pod obloukem
Karlova mostu zapìje sbor Parne Èilagi
a spoleènì s kejklíøi tak zahájí odpoledne
plné zábavy a zážitkù v parku Kampa. Zde
bude na pøíchozí èekat pestrý program

V polovinì sezony 2009/2010 se Laterna magika, po dlouhá léta samostatný
umìlecký soubor, spojila opìt s Národním
divadlem a stala se tak ètvrtým umìleckým
ansámblem ND. Po prvním roce ve
spoleèném svazku pøedstavila 3. bøezna
divákùm nové pøedstavení, kterým jsou
Legendy magické Prahy.
Pøedstavení vychází z pøedstavení
Èerného divadla Jiøího Srnce, kde bylo
toto téma zpracováno v inscenacích
Legendy staré matky Prahy a Ahasver.
V Laternì magice dostává námìt, totiž
provést diváka po stopách nìkterých více
www.praha1.cz

bøezen 2011

FOTO REDAKÈNÍ ARCHIV

Laterna pøibližuje magickou Prahu

Laterna ctí originální umìlecká vyjádøení.

i ménì známých pražských povìstí, novou podobu: s novou choreografií, hudbou, kostýmní výpravou, scénografickým
øešením i filmovou projekcí. „Jedná se
po delší dobì o projekt, který vychází
z principù Laterny magiky, bude navazovat na její umìlecký odkaz a odkaz jejích tvùrcù,“ uvedl umìlecký šéf Laterny
magiky Zdenìk Prokeš.
Laterna magika je nejen v této premiéøe
pøedevším syntetickým divadlem, ve kterém
technologie není úèelem, ale prostøedkem
umìlecké tvorby, divadelní poetiky. Více informací naleznete na www.laterna.cz!
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Návrh rozpoètu pro rok 2011

Stanovisko

je oproti loòskému návrhu pøifouknutý o 152 milionù

Strany zelených

Ještì jako starosta Prahy 1 jsem na
konci minulého volebního období pøedložil
k projednání úsporný návrh rozpoètu
Mìstské èásti Praha 1 pro rok 2011 s výdaji ve výši 689 milionù korun. Pøi jeho
sestavování jsme vycházeli z pøedpokladu,
že rozpoèet bude platit, ať komunální volby
vyhraje jakákoli politická strana. Tento návrh
byl na konci volebního období projednán
i finanèním výborem.
Nová koalice (TOP 09, ÈSSD, VV) nyní
pøedkládá rozpoèet s výší výdajù 841
milionù korun! Jak tento návrh vznikl?
Koalièní politici pøevzali v podstatì pùvodní

Aby se zabránilo dalšímu zneužívání
novin
vydávaných
mìstskou
èástí k propagaci vedení radnice,
navrhovali zastupitelé zvolení na
kandidátce Strany zelených v minulém i souèasném zastupitelstvu,
aby byly v redakèní radì novin zastoupeny všechny strany v zastupitelstvu a vydavatel se øídil etickým
kodexem. Tyto naše návrhy byly minulou i souèasnou koalicí zamítnuty
a jako úlitba nám byl nabídnut prostor k vyjádøení o 300 znacích. Ten
jsem právì pøekroèil.

návrh rozpoètu a navýšili jej o investièní
výdaje. Diskusi na jednání zastupitelstva proto zamìøíme právì k úèelnosti navržených
investic. Prostý rozdíl dvou výše uvedených
èísel potvrzuje, že návrh rozpoètu pro
rok 2011, který bude pøedložen zastupitelstvu, je o 152 milionù korun vyšší,
než jak byl pùvodnì plánován. Klub
ODS je proto pøesvìdèen, že ostatní zastupitelé pøipojí své hlasy k podpoøe pùvodního
úsporného návrhu a my jsme pøipraveni
podpoøit každý investièní zámìr, který bude
ku prospìchu života obyvatel Prahy 1.

Filip Pospíšil, zastupitel za SZ

Za klub ODS Filip Dvoøák, pøedseda

n LISTÁRNA
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ODPOVÌÏ:

FOTO PETR NAŠIC

Vážený pane starosto,
v novinách jsem si pøeèetl, že Praha 1
koneènì schválila rozpoèet na letošní rok.
No tak sláva! Sice to na mùj vkus trvalo
trochu déle (už bude jaro!), ale snad jsem
schopen pochopit, že to mìlo nìjaké
objektivní dùvody.
Co mì však zarazilo: podle té zprávy
se budou kvùli nedostatku penìz omezovat nìkteré projekty, jako je tøeba rekonstrukce parku Kampa. Pøiznám se, že
tohle sdìlení mi radost neudìlalo.
V mládí jsem tam chodil s dìvèaty, jako
kluci jsme se v tamìjším parku nadìlali
nìco rošťáren. Na Kampu nedám
dopustit ani dnes, a aèkoli vìtšinì lidí
staèí ke štìstí, když víkend stráví nìkde
v nákupním centru, já si nedìlní pro-

cházku støedem mìsta (a vždycky pøes
Kampu!) nedokážu pøedstavit.
Byl bych tedy velmi rád, kdyby mi
nìkdo, kdo to ví, odpovìdìl, jak to
s Kampou dál bude, jestli ji snad nenecháte nìjak zpustnout?
Zdenìk M.
Josefov

Vážený pane,
dìkuji za Váš živý zájem o Kampu.
Vìzte, že podobných reakcí, jako je ta
Vaše, jsem v souvislosti s revitalizací
tohoto oblíbeného místa zaznamenal více. Rád bych Vás a tazatele kladoucí podobné dotazy uklidnil – Kampu
rozhodnì zpustnout nenecháme. Nové
vedení mìstské èásti pouze rozhodlo, že pøíslušný projekt nabude trochu
støízlivìjších rozmìrù.
Vìøím, že až Kampa projde úpravami
a zmìnami k lepšímu, bude pro Vás
i nadále oblíbeným místem procházek.
Oldøich Lomecký
starosta

Kdo neplatí za plyn, prodělá

PROGRAM B\EZEN 2011
5.3.
5.3.
8.3.
10. a 24.3.
12.3.
19.3.
19.3.
24. - 26.3.
26.3.

Storytelling dopoledne pro dĢƟ v AJ od 10:00
Masopust na KampĢ poƎádá SOP Malé Strany a Hradēan
Kino: Kimēongílie (Kimjongilia) od 20:00
Panenky pro Unicef, 2 workshopy pro rodiēe s dĢtmi
Bolywood dancing pro dĢƟ v AJ od 10:30
Bookmaking pro dĢƟ v AJ od 10:30
Kocour v botách divadélko od 16:00
Kampa stƎed svĢta konference a happening
Kids' Co + Children's Theatre od 10:00
ZŵĢna programu vyhrazena

OD B\EZNA HERNA V CELODENNÍM PROVOZU

PO-T

9:30 - 18:00 (pátek do 11:30)

B\EZNOVÉ DIVADÉLKO PRO D TI KOCOUR V BOTÁCH
Sobota 19.3. od 16:00 pro ĚĢƟ od 3 let
Ustrašený HonzşēĞk zachrání zatoulaného kocoura, z kterého se vyklube
pohádkový Kocour v botách. A tak se dva kamarádi vydávají hledat Honzíkovo
štĢsơ. PƎŝjdou aǎk samotnému králi, kterého však zaēarovala zlá ēarodĢjnice.

VÍKENDOVÉ PROGRAMY PRO D TI V AJ www.classacts.cz

WORKSHOP PRO MAMINKY/BABIKY S D dMI
PANENKY PRO UNICEF 10.3 od 9:00 dopolední a 24.3. od 13:00 odpolední workshop.

TÝDENNÍ PROGRAM PRO DOSP LÉ:
Kurzy bƎišních tancƽ, Jóga cviēení 5 TibeƛĂŶƽ, Africké bubny, Gamelan (Bali)
Pojěƚe do KINA! Úterý 8.3. od 20:00 Kimēongílie Dokumentární/Drama, 2009

O dost penėz mohou pŉijít zákazníci Pražské plynárenské, kteŉí jsou
jejími dlouhodobými dlužníky.
Firma jim totiž neposkytne žádnou
z výhod, které náleží všem ŉádnė
platícím odbėratelśm. A to se neplatiĀśm mśže prodražit.
Pražská plynárenská poskytuje svým odbėratelśm napŉíklad
opravy plynových spotŉebiĀś zcela
zdarma. Stejnė tak jsou u ní bezplatné opravy netėsností bytových
rozvodś v rámci zásahu Pohotovostní služby. Zákazníci Pražské
plynárenské mají k dispozici i celou
ŉadu dalších výhod: mohou získat
odmėnu za získání nového zákazníka, slevu na nákup nového plynového spotŉebiĀe, která dosahuje
až 30 % vĀetnė montáže zdarma,
nebo slevy, které lze Āerpat v rámci
vėrnostního programu Zákaznická
karta u témėŉ 90 partnerś.
Naproti tomu klient, který je
v databázi Pražské plynárenské
evidován jako neplatiĀ, riskuje
velké výdaje. Pokud se mu porouchá plynový spotŉebiĀ, vyjde ho oprava, kterou mají ŉádnė platící zákazníci zdarma, na
zhruba tŉi tisíce korun. Jinak
bezplatné opravy pŉípadných netėsností bytového rozvodu v rámci

zásahu Pohotovostní služby ho budou stát prśmėrnė dva tisíce korun.
Zanedbatelné nejsou ani Āástky, které zákazníci Pražské plynárenské
mohou získat v rámci bonusového
programu Àrmy – se Zákaznickou
kartou Pražské plynárenské ušetŉí
za rodinnou dovolenou až sedm
tisíc korun. Stejnou Āástku uspoŉí
tŉeba i pŉi nákupu nového plynového kotle nebo jeho montáži. Pŉiznání bonusś je ale podmínėno vyrovnáním všech závazkś vśĀi Àrmė.
„U nás se prostė neplatit nevyplatí,“ ŉíká vedoucí odboru fakturace
a pohledávek Pražské plynárenské
Ing. Vladimíra Benešová.
Pokud nėkterý zákazník Pražské plynárenské zaĀne dlužit, protože se dostal do nepŉedvídatelné
situace, mėl by svého dodavatele
kontaktovat a domluvit se s ním
na zpśsobu ŉešení. Pražská plynárenská je pŉipravena pŉistoupit
k jeho problému s maximální vstŉícností.
„Chápeme, že se nėkteŉí naši zákazníci mohou dostat do obtížné situace, která jim zabrání pŉechodnė
plnit závazky. Proto jsme ochotni
domluvit se s každým na individuálním ŉešení,“ vysvėtluje Vladimíra Benešová.
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GRADO

● prohlídku prostor a vybavení penzionu
● poskytnutí veškerých informacíí týkající
se podmínek, umístění a provozu
ozu PPS
● prezentace sociálních služeb,
volnočasových aktivit a dobrovolníků
volníků
● seznámení s plány rozvoje a strategií
trategií
penzionu pro další období
Všichni, kdo budou mít zájem
se dozvědět o životě v našem
penzionu jsou srdečně zváni.

%

V rámci těchto dnů pro Vás připravujeme:

-1
0

II. EXKURZE
13.00 ZAČÁTEK – informace o pobytových
sociálních službách a volnočasových aktivitách
13.30 PROHLÍDKA – seznámení s prostředím
14.00 WORKSHOP – prezentace firem
(kompenzační pomůcky…)
14.45 PROGRAM – ukázky technik trénování
paměti a canisterapie
15.00 OBČERSTVENÍ – prezentace stravovací firmy

PENZION PRO SENIORY GRADO SI VÁS
DOVOLUJE POZVAT NA DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ S DOPROVODNÝM PROGRAMEN,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 18. 3. OD 9.00
DO 16.00 A V SOBOTU 26. 3. OD 10.00 DO 17.00.

SL
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A

I. EXKURZE
9.00 ZAČÁTEK – informace o pobytových
sociálních službách a volnočasových
aktivitách
9.30 PROHLÍDKA – seznámení s prostředím
10.00 WORKSHOP – prezentace firem
(kompenzační pomůcky…)
10.45 PROGRAM – ukázky technik trénování
paměti a canisterapie (to je jen návrh)
11.30 OBČERSTVENÍ – prezentacae stravovací firmy

Pro seniory
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

Penzion

9:43:40

Reprezentacní ples
Palác Žofín

Mc Praha 1

pátek 25. bøezna 2011 od 20.00 h

Velký sál

Hamleti H Petr Koláø H Marie Rottrová
H Josef Vojtek – Baron Prášil – muzikálové pásmo
H Šlapeto H Žlutý pes H TOMBOLA
H

Rytírský sál

Daniel Barták H Vašo Patejdl
H Vladimír Valenta – bodypainting

H

Malý sál

DJ Martin Hájek
H Smokie revival – New Age of Smokie
H

H Vstupenky

od.

Moderátori:

Kristina Kloubková
H Aleš Háma
H Jakub Wehrenberg
H Zdenìk Vrba

H
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již od 1000 Kè H Velkolepý raut
H Znaèková vína H Ochutnávky koòakù a doutníkù H A další program...

