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Farmářský trh je od 12. května také v naší
městské části! Najdete jej každý čtvrtek na
náplavce před hotelem InterContinental u Čechova mostu. Čerstvé produkty jistě ocení jak
běžní zákazníci, tak majitelé restaurací.

Milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám v úvodu tohoto sloupku tentokrát položil otázku:
Co to je? Někdy to připomíná hebké
tóny symfonické skladby, jindy zurčící
bystřinu v nespoutané krajině. Jednou
je to opatrné vyčkávání, podruhé řež
jako Chačaturjanův Šavlový tanec.
Nebudu vás dlouho napínat – jsou to
šachy. Hra vskutku královská, odrážející skutečný život.
Praha 1 bude mít tu čest, že v červnu přivítá v rámci šachového festivalu
velmistry Davida Navaru, Sergeje Movsesjana, Jana Smejkala a další zvučná
jména. Opravdovým bonbonkem však
bude účast světového šampiona Viswanathana Ananda, který zde sehraje
simultánku.
Velmi se omlouvám těm, pro něž
byly předchozí řádky spíše shlukem
slabik než plnohodnotným sdělením.
Rozepisuji se o tom však kvůli tomu,
že přítomnost uvedených šachistů
na jednom místě je tak unikátní, jako
kdyby se například v hokeji dali dohromady Jaromír Jágr, Alexandr Ovečkin
a Sidney Crosby. Více informací o této
mimořádné události naleznete uvnitř
tohoto čísla.
Pokud se mám ve stručném ohlédnutí vrátit k událostem uplynulého měsíce, nemohu samozřejmě nezmínit
zeštíhlení koalice, která nyní vede naši
městskou část. Myslím si, že nemá
smysl, abych zde znovu vysvětloval
souvislosti, za nichž k tomu došlo
– vše již bylo dostatečně popsáno
v médiích. Koalice TOP 09 a ČSSD
má nicméně i bez přímé účasti Věcí
veřejných v Zastupitelstvu MČ Praha 1 natolik silnou většinu, že nebude
problémem prosazení a uskutečnění
veškerých důležitých projektů, jež
chystáme pro zkvalitnění života nás
všech,, kteří v Praze 1 žijeme.
j
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Martin Huba bezesporu patří mezi ikony československého divadla. Herec, který je opakem rychlokvašných hvězdiček z televizních
seriálů, v současné době připravuje v Divadle
v Řeznické novou hru.
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Anand, Navara, Movsesjan. To jsou tři esa
světového šachu, přičemž první jmenovaný je
dokonce nejlepším hráčem planety. A co mají
společného kromě toho, že všichni skvěle
hrají šachy? V červnu je přivítáme v Praze 1.

NEZISKOVÝ SEKTOR

18

Již šestý ročník výtvarného experimentálního
divadla ANPU proběhne ve dnech 3. až 12.
června. Na Kampě si přijdou na své dospělí
i děti. Navštivte festivalové šapitó plné zábavy
a alternativního umění!
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Květen byl doslova nabitý zajímavými akcemi
a událostmi. Tradiční rubrika přibližuje alespoň některé z těch, na něž se tentokrát nedostalo v ostatních rubrikách tohoto radničního
měsíčníku.
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UDÁLOSTI

►

Krátce

Na Národní bezbariérově

KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

Zejména vozíčkářům a rodičům
s kočárky jsou určeny dva nové
výtahy, které od 6. května zajišťují
z ulice Magdaleny Rettigové přístup do stanice metra Národní třída. Výtahy mohou podle propočtů
přepravit až 720 osob za hodinu.
Zásadní podmínkou projektu bylo,
aby nadzemní část výtahu svým
vzhledem co nejméně narušovala zadní část sousedícího kostela
Nejsvětější Trojice, aby na stěnách
objektu nebyly žádné reklamní nosiče a aby okolní komunikace, přiléhající k bezbariérovému výstupu
a vstupu do metra, umožňovaly co
nejjednodušší pohyb vozíčků a kočárků.

Další kontejnery

Nové podzemní kontejnery na
separovaný odpad z domácností
Prahy 1 byly zřízeny za Národním
divadlem v Ostrovní ulici. Další
takové stanoviště vzniklo také ve
Valentinské ulici u jejího ústí do
Široké ulice.
Podzemní kontejnery na separovaný odpad jsou výhodné zejména v tom, že historické centrum
města nehyzdí nevzhledné klasické kontejnery a popelnice. Nadzemní část celého zařízení svým
nenápadným vzhledem vhodně
doplňuje městský mobiliář.

Pejsci měli přehlídku

Druhé setkání pejskařů z Prahy 1 se uskutečnilo v sobotu
21. května na Střeleckém ostrově. Na příchozí čekal od 14 hodin
pestrý program se psí přehlídkou,
ukázkami kynologického výcviku
a další podívanou.
Akce se konala v rámci takzvaných sousedských setkání, což
jsou většinou tématická víkendová odpoledne pro obyvatele
Prahy 1. Cílem je nejen příjemně
strávit čas, ale také se navzájem
poznat, navázat opravdu sousedské vztahy.

Opravy chodníků

budou ještě důslednější
Ještě důslednější budou opravy chodníků v Praze 1. Pokud městští zastupitelé schválí čerpání finanční rezervy
z rozpočtu hlavního města, na opravy chodníků poputují
finance také z této rezervy.

Základní kameny, hlediště
a hlavní foyer s díly Mikoláše Alše,
Františka Ženíška a dalších umělců si budou moct prohlédnout
návštěvníci Národního divadla,
kteří se 11. června zúčastní další
z vlastivědných vycházek Pražské
informační služby.
Začátek akce bude každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 před
vchodem do historické budovy
Národního divadla. Objednané
skupiny mají přednost (objednat
lze skupiny nad 15 osob). Cena
140/100 Kč.

FOTO PETR NAŠIC

Kaplička bez petlic

Z malých kazů vznikají velké problémy...

„Vzhledem k opravdu špatnému stavu
chodníků budou jejich opravy probíhat ve
dvou směnách. Nově se zaměříme i na
malé opravy, kdy v chodníkové mozaice
chybí třeba i jen dvě kostky. Tyto malé
kazy – pokud se neřeší – často přerůstají

ve velké problémy,“ řekl starosta Prahy
1 Oldřich Lomecký. V dohledné době by
měl také začít fungovat telefonický dispečink, kam budou lidé moct volat zjištěné závady chodníků. Oprava poté bude
provedena do 48 hodin.
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Farmářské pochoutky
si koupíte každý čtvrtek

Trh otevřeli místostarosta Daniel Hodek (vlevo) s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou.

bylinky a občerstvení, a to vše z české
produkce, mnohé pak v biokvalitě.
Pořadatelé, občanské sdružení Archetyp, předpokládají, že zboží bude
postupně nabízet až 35 stánků a že
nabídka osloví nejen domácnosti, ale

Informace a praktická pomoc pro rozšíření
Vašeho podnikání do členských států EU

Jednotné kontaktní místo
ß Máte oprávnění k podnikání v ČR a naskytla se Vám příležitost získat
zakázku v zahraničí? Pak pro Vás máme dobrou zprávu! U některých činnos
můžete přijmout zakázku ze zahraničí bez jakéhokoliv omezení a v některých
případech pak stačí ohlásit se příslušnému úřadu daného státu.
ß Uvažujete o dlouhodobějším podnikání v jiném státě EU?
V tom případě musíte získat patřičné oprávnění a splnit stejné podmínky jako
každý jiný občan tohoto státu. Tak Vám ovšem dokážeme usnadnit život!
ß Hodláte v ČR podnikat mimo režim zákona o živnostenském podnikání?
Pomůžeme Vám vyřídit české oprávnění k podnikání!

Kam se obrá t pro informace?
Kde nás najdete?

Vodičkova 18, 110 68, Praha 1, 3. patro, kancelář číslo 326
telefon: +420 221 097 139, + 420 221 037 394 fax: + 420 222 231 646
e-mail: jkm@praha1.cz web: www.praha1.cz

Gestorem projektu
je Ministerstvo průmyslu a obchodu

také profesionální kuchaře z blízkých
restaurací, jimž nabízejí možnost dovozu vybraných potravin přímo do restaurace, a to za pomoci nákladního
elektrického kola. Další informace naleznete na www.farmarsketrziste.cz.

Radnice má šéfa
všech úředníků

Nový tajemník – nadřízený všech úředníků
na radnici Prahy 1 – převzal agendu od starosty
Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, který tuto funkci
dočasně zastával kromě
vedení městské části. Třiapadesátiletý František
Dvořák má na této pozici za sebou letitou praxi,
radnici vedl v Černošicích
a v Horních Počernicích.
„Od nového tajemníka čekám praktické naplnění
jednoho z důležitých záměrů koalice, která vládne v Praze 1 – tedy přeměnu radnice v otevřený, moderní a skutečně přátelský
úřad,“ konstatoval Lomecký.

FOTO PETR NAŠIC

„Klasický farmářský trh se dnešního dne přistěhoval také do Prahy 1.
Poměrně komplikovaně jsme pro něj
hledali ideální místo – jím se nakonec
ukázala tato náplavka. Jsem rád, že
lidé mají od nynějška možnost nákupu
kvalitních potravin z domácí produkce
i v naší městské části, a věřím, že poctivé farmářské výrobky si v hojné míře
najdou cestu především do domácností těch, pro něž jsme farmářský trh
zřídili – obyvatel Prahy 1,“ konstatoval
zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který trh slavnostně otevřel společně s ministrem zemědělství Ivanem
Fuksou.
Zákazníci naleznou na trhu mimo
jiné pekařské výrobky, zeleninu, maso,
ryby, uzeniny, vína, mošty, ovoce, vejce,

FOTO PETR NAŠIC

Náplavka pod hotelem
InterContinental u Čechova mostu, každý
čtvrtek od 8 do 18 hodin – to je adresa Farmářského trhu Prahy 1!
Slavnostně otevřen byl
12. května.
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ROZHOVOR

Martin Huba: Chara
Gentlemanem ze
staré školy je jedna z ikon československého divadla,
ale i filmu – Martin
Huba. Kariéru začal
v bratislavském divadélku Na korze,
v současnosti v podobně komorním
Divadle v Řeznické
režíruje hru Ingmara
Bergmana Po zkoušce. „Dramaturgický
oblouk mého profesního života se pomalu uzavírá. V budoucnu se chci věnovat
hlavně vnoučatům,“
tvrdí v rozhovoru tento aristokrat divadla,
jak se mu říká.

Martin Huba

Významný slovenský herec a režisér se narodil 16. července 1943
v Bratislavě. Kromě hraní a režijní
práce učí na vysoké škole mladé
herce. Působil v mnoha slovenských a českých divadlech, hrál
v řadě filmů. Za roli ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále obdržel Českého lva.
Nejlepší relaxací je pro něj rodinný život a vysokohorská turistika.
Když pobývá v Praze 1 a má volno,
rád vyráží na procházky Vrtbovskou zahradou či po Kampě.

Kratochvilná zábava – to není nic pro Martina Hubu.

Náš rozhovor vedeme v době, kdy
Slovensko na hokejovém šampionátu
padlo, zatímco česká reprezentace
(zatím) stoupá vzhůru. Jak to – coby
člověk neustále pendlující mezi
Českem a Slovenskem – vnímáte?
A zajímá vás vůbec něco tak přízemního, jako je hokej?
Víte, já nejsem takový ten zarytý intelektuál, který se domnívá, že nejlepším
místem pro život je kavárna. Mám rád
hory, vyrůstal jsem na nich, a když použiji oslí můstek, tak ze zasněžených hor
na zimní stadion je to kousek.
Co na výsledky slovenského týmu
říct? Jsem docela pověrčivý člověk,
a proto mě před začátkem šampionátu
znervózňovala nejrůznější sebevědomá prohlášení v našem tisku. Podle
mého názoru to dopadlo tak, jak muselo. Když někdo dopředu hýří sebevědomím a mluví o zlatu, končívá to i tak-

to… Naštěstí existujete vy, Češi. Mám
stále komu fandit!
Liší se podle vás nějak výrazněji
česká a slovenská povaha?
Ano, a ten rozdíl je velmi pěkně vidět jak ve sportu, tak v kumštu. Když
teď budu mluvit o divadle, Češi si velmi
často – na úkor empatie – vše spíš promyslí a nalajnují až do pointy, Slováci
si ji dotvářejí během tvůrčího procesu.
Čin však někdy trochu předbíhá myšlenku – to mimochodem platí právě
pro slovenský tým během letošního
mistrovství světa v hokeji.
Ideální by možná bylo, sečíst jednoho Čecha a jednoho Slováka a pak vydělit dvěma. Takto unifikovaný Čechoslovák by byl dokonalý. (směje se)
Vy v Praze působíte velmi často, nyní
v Divadle v Řeznické režírujete hru
autora, který rozhodně nepatří mezi
kratochvilné, komediální kumštýře.
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kter se tříbí utrpením

Co vás na hře Po zkoušce – v níž
kromě režie i sám hrajete – tolik
zaujalo?
Bergman se v této hře ponořil do
nitra toho, co divákovi většinou pouze zprostředkovává velmi povrchně
bulvár – intimního a křehkého světa
divadla, do vztahů mezi herci, do nitra
samotného herectví… V tomto povolání
hraje mnohem více než jinde roli osud,
šťastná náhoda. Zřejmě víte, že u nás
na Slovensku učím mladé herce; nám
se na přijímací pohovory přihlásí vždy
kolem tři sta padesáti uchazečů. Z nich
přijmeme dvanáct. Z těchto dvanácti
jich osm studia dokončí a z oněch osmi
je pouze jeden úspěšný.
Co myslíte tím úspěchem? Televizní
seriály jsou přece plné úspěšných
herců…
Nechci nikoho urazit, tudíž to řeknu
asi tak, že televizní popularita nemusí

s hereckou kvalitou nějak extra souviset. Úspěšným hercem myslím toho,
kdo umí do své role promítnout svoji
intimitu, opravdu ji prožít a divákovi
poskytnout katarzi. S takovým opravdovým herectvím – navíc většinou spojeným pouze s divadlem – přichází jiná,
mnohem „ryzejší“ popularita.
Aniž bych vám chtěl lichotit, vy ji
nepochybně zažíváte. Jaké to je, být
skutečnou hvězdou, nikoli dočasnou
hvězdičkou?
Popularitu si nepřipouštím. Ani jí nezneužívám. I když je pravda, že jednou
mi dopomohla k tomu, že jsem i jako
výrazně přespolní dostal ve známé malostranské restauraci U Hrocha pivo.
(usmívá se)
Povídejte!
Jednou jsem zašel do téhle pivnice,
a sotva jsem vstoupil, hned se na mě
upřely oči snad všech štamgastů. Znáte to – takový ten pohled, který němě
říká „co tady chceš, cizinče?“. Začal
jsem s dostatečně omluvným výrazem
couvat zpátky ke dveřím, když v tom
mě někdo poznal a zvolal: „Vy můžete!“
Požil jsem tehdy více půllitrů vašeho
skvělého plzeňského piva…
Vraťme se ještě od skvěle napěněné
„plzně“ znovu k Bergmanovi. Proč by
měl divák na tuto hru přijít?
Třeba proto, aby si poupravil názor na
herectví, které je skutečně velmi specifickým oborem. Mediální zkratka, mnohdy
bulvární, náš obor představuje na osobních příbězích typu „ten se upil, ten nezvládá praktický život“ a podobně. Přitom
za mnoha hereckými osudy se skrývá
velká bolest, slzy a většinou právě velká
nespravedlnost, co se týká již zmiňované
přízně, nebo spíše nepřízně osudu.
Velmi bolestnou okolností, která
provází tohle povolání, je ochota některých hereček napomoci své kariéře
tím, čemu Bergman říká „spontánní
projevení vděčnosti vůči režisérovi“.
Taková herečka je „hodná“ na pana režiséra, ten jí dva tři roky pomáhá v kariéře – jenže tato kariéra trvá přesně tak
dlouho jako režisérova podpora. O tom
všem hra Po zkoušce je a určitě ji stojí
za to vidět – a prožít.
Které z pražských divadel vám vyloženě přirostlo k srdci?
Vlastně všechna, kde jsem působil.
Když bych měl ale vyzdvihnout jedno
divadlo, jehož tvorba mě – ještě jako
velmi mladého divadelníka – ovlivnila
nejvíce, musím zmínit Činoherní klub.
Tehdy tam do naprosté dokonalosti
dovedli to, co je mně velmi blízké, ale
co jsem tenkrát ještě nedokázal pevně
uchopit jako motto svého herectví a vůbec přístupu k divadlu – nazvěme to
groteskním realismem.
Z představení, jež jsem měl tu čest

režijně připravit, bych jmenoval Krále Leara na Pražském hradě v rámci
Letních shakespearovských slavností.
Spolupráce s Janem Třískou, to byl velký zážitek.
Jste držitelem Českého lva za roli
vrchního Skřivánka ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, přesto
z vašich odpovědí vysvítá, že hlavní
je pro vás divadlo, film stojí až na
druhém místě. Proč?
Divadlo je svým způsobem luxusnější, namáhavější než film. V divadle
máte větší možnost promítnout do role
své osobní zkušenosti, což je pro celkové vyznění klíčové. Pokud materiál,
který zpracováváte, v sobě ani potenciálně nenese nějakou hodnotu, to se
dost těžko hraje. Takové práci se dost
vyhýbám.
Na druhou stranu ani film nemusí
rezignovat na hloubku sdělení; záleží
samozřejmě na konkrétním tématu,
zpracování, režisérovi... A určitě je příjemné, že s filmem můžete vidět kus
světa, člověk má během natáčení řadu
volných hodin.
Jak vidíte budoucnost divadla
v postmoderním světě plném zkratkovité, mnohdy povrchní zábavy?
Pevně věřím, že lidi unaví bezobsažnost života. Ono je příjemné, když
nemusíte občas myslet, když víte, že
kam se otočíte, tam vás něco povrchně zaujme a rozptýlí. Takový přístup
se však nesmí stát normou... Řečeno
s Dostojevským: Jenom utrpení nás
prohlubuje. Utrpení nás učí empatii
ke starostem druhých, zodpovědnosti za jiné. Když půjdete do divadla na
drama, které má co říct, a herci do něj
dávají sami sebe, měl byste odcházet
s mírem v sobě, s prožitou katarzí. Tu
vám žádná kratochvilná povrchní zábava nezprostředkuje.
Co má ale dělat ten, kdo na vážná
témata zkrátka není? Nemůžeme být
všichni milovníky Bergmana.
Rozhodně se nechci na nikoho vyvyšovat. Každý si ze stromu umění trháme to své jablíčko. Někomu roste výš,
někomu níž, a dokonce i velmi nízko
rostoucí jablíčko může tomu, kdo si
jej utrhl, přinést mnoho významného.
Důležité je, abychom se dohodli, že neexistují jen ta jablíčka rostoucí půl metru nad zemí.
Vidíte před sebou ještě nějaké profesní výzvy, lákají vás nové projekty?
Můj největší projekt jsou v současnosti vnoučata. Vyčítám si, že na ně
mám málo času, což hodlám změnit
– chci postupně utlumit většinu pracovních aktivit. Jsem přesvědčen, že
prarodič má ve vývoji děcka neobyčejně důležitou funkci a tuhle poslední
velkou roli toužím sehrát co nejlépe.

TÉMA

Šachový mistr světa
Mistr světa Viswanathan Anand bude čestným hostem šachového festivalu
ČEZ CHESS TROPHY 2011. Provede slavnostní první tah zápasu velmistrů Davida Navary a Sergeje Movsesjana a sehraje simultánku proti třiceti soupeřům.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Mistr světa Anand je králem čtyřiašedesáti polí. V Praze 1 předvede své umění v simultánce.

Právě simultánkou aktuálního mistra světa bude Šachový festival desetiletí v neděli 12. června odpoledne
zahájen. Festival proběhne v Michnově paláci na Kampě, a to pod záštitou
starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, který je sám vyznavačem lítých bitev na čtyřiašedesáti černobílých polích. „Na tuto akci se těším
nejen jako starosta, pro něhož bude
ctí přivítat žijící šachovou legendu, ale
také jako aktivní šachista. Snad nikdo,
kdo ví, oč jde, nemůže zůstat lhostejný k natolik významné události, jakou
návštěva velmistra Ananda bezesporu
je,“ říká Lomecký s tím, že zatímco simultánka bude pověstnou třešničkou
na dortu, oním „dortem“ bude zápas
Navara versus Movsesjan.

Duel s živým komentářem

Připravovaný zápas mezi velmistry
Sergejem Movsesjanem a Davidem
Navarou proběhne na šest vážných
partií.
Sergej Movsesjan přestoupil letos
do arménské reprezentace, hájit barvy země svých otců, ale přesto mu zůstává slovenské občanství, a hlavně
nezpochybnitelný primát nejlepšího
slovenského šachisty prvního desetiletí třetího tisíciletí. Nejlepším českým
hráčem uplynulého desetiletí je právě
velmistr David Navara.
Jejich duel proběhne od 13. do
19. června v Michnově paláci, přičemž
všechny partie tohoto zápasu bude
živě komentovat velmistr Lubomír
Kaválek. Volným dnem pro velmistry

Navaru a Movsesjana bude čtvrtek
16. června, kdy se na Kampě uskuteční simultánka velmistra Jana Smejkala. Během festivalu se můžete těšit i na
přednášky velmistra Kaválka, spisovatele Vítězslava Houšky, filatelisty Břetislava Modra, mistra šachové skladby
Jochanana Afeka a dále na populární
kvíz velmistra Vlastimila Horta, dražbu
antikvární šachové literatury, výstavu
šachové filatelie, křest nové šachové
knihy o mistru Karlu Opočenském a výstavu fotografií Slavní šachisté v Praze.
K festivalu bude vydáno i příležitostné
poštovní razítko.
Již sedmý ročník šachového festivalu ČEZ CHESS TROPHY pořádá občanské sdružení Pražská šachová společnost.
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Anand míří do Prahy 1
►

PODROBNÝ PROGRAM:

Neděle 12. 6. 2011
14.00 – simultánka mistra světa Viswanathana Ananda

Čtvrtek 16. 6. 2011
16.00 – simultánka GM Jana Smejkala

Pondělí 13. 6. 2011
15.00 – kvíz GM Vlastimila Horta (výroky slavných šachistů)
15.50 – křest knihy Karel Opočenský – První český
šachový profesionál (autoři: Hort, Houška, Kaválek,
Matocha)
16.00 – 1. partie zápasu GM Navara vs. GM Movsesjan
(komentuje GM Lubomír Kaválek)

Pátek 17. 6. 2011
15.00 – přednáška Břetislava Modra o šachové filatelii
16.00 – 4. partie zápasu GM Navara vs. GM Movsesjan
(komentuje GM Lubomír Kaválek)

Úterý 14. 6. 2011
15.00 – přednáška GM Lubomíra Kaválka
(Šachové příběhy postavené na hlavu)
16.00 – 2. partie zápasu GM Navara vs. GM Movsesjan
(komentuje GM Lubomír Kaválek)
Středa 15. 6. 2011
15.00 – přednáška Jochanana Afeka o šachových studiích a úlohách a jejich významu pro praktické hráče
16.00 – 3. partie zápasu GM Navara vs. GM Movsesjan
(komentuje GM Lubomír Kaválek)

Sobota 18. 6. 2011
13.00 – dražba antikvární šachové literatury
(prohlídka nabízených titulů od 10.00)
16.00 – 5. partie zápasu GM Navara vs. GM Movsesjan
(komentuje GM Lubomír Kaválek)
Neděle 19. 6. 2011
15.00 – přednáška Vítězslava Houšky „Můj život s mistrem Opočenským“
16.00 – 6. partie zápasu GM Navara vs. GM Movsesjan
(komentuje GM Lubomír Kaválek) a vyhlášení výsledků zápasu
Michnův palác, Praha 1 – Kampa
(vstup Všehrdovou ulicí nebo přes hotel Kampa)

DALŠÍ INFORMACE JSOU NA WEBU WWW.PRAGUECHESS.CZ.

OBCHOD A SLUŽBY

Řeznictví U Sislů

je oázou chutí, ale i zpovědnicí
Nejen prvotřídní maso a uzeniny z domácí produkce, ale také vlídné slovo nalézají obyvatelé Malé Strany již pět let v řeznictví U Sislů, které sídlí na adrese
Tržiště 6. Slovo „sousedé“ zde není prázdným pojmem.

FOTO PETR NAŠIC
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Jan Sisel sází na kvalitu prodávaných potravin. Levné náhražky u něj nehledejte.

► Tuto oblast má na starosti:

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

daniel.hodek@praha1.cz
 obchod a služby, tržní řád,
cestovní ruch, životní prostředí

„Když jsem se před pěti
lety vrhl na podnikání, věděl
jsem jistě, co nechci – anonymní honbu za ziskem, obchod, který by fungoval jako
pouhá prodejna, bez přidané
hodnoty v podobě těsného
kontaktu se zákazníkem,“
vypráví Jan Sisel, hlavní tahoun rodinného řeznictví,
jež s ním provozují ještě jeho
rodiče.
Právě kvality rodinného
podniku v tom nejlepším
smyslu slova stojí za oblibou
krámku u Malostraňáků i zaměstnanců z okolí. Otvírají
sice v sedm hodin, ale když
si v půl šesté – kdy je někdo
z rodiny v obchodě většinou
už přítomen – zaťukáte na
sklo, určitě svoji oblíbenou
masnou laskominu dosta-

nete. Totéž platí i pro dobu,
kdy je v obchodě již zavřeno
a ještě se v něm někdo nachází – tedy po osmnácté
hodině.
Téměř výhradním dodavatelem masa a uzenin je
rovněž rodinná firma – vyhlášené řeznictví a uzenářství U Dolejších z Davle.
„Díky tomu je náš sortiment
skutečně prvotřídní. Cenově
sice nemůžeme konkurovat levným napodobeninám
masných výrobků, kde je
maso jen v názvu, nicméně
ohlasy zákazníků a jejich
zájem potvrzují, že sázka na
kvalitu se vyplácí,“ říká Sisel.
Malostraňáci si za dobu,
kdy obchod funguje, rádi
zvykli na to, že kromě nákupu dobrot si mohou také

„obyčejně“ popovídat. „Kontakt s lidmi vysloveně potřebuji. Vlastně to byl hlavní
důvod, proč jsem se pustil
do podnikání – chtěl jsem
být takovým tím klasickým
živnostníkem, který je pro
své zákazníky i vrbou, řekněme lidovým zpovědníkem,“
usmívá se absolvent střední
průmyslovky se zaměřením
na zpracování masa a potravin.
A o co je v jeho krámku
největší zájem? „Nejvíce se
prodává šunka od kosti, ale
také tlačenka a sekaná,“
konstatuje pohodový chlapík, který nedá na Malou
Stranu – onu jedinečnou
„vesnici“ uprostřed velkoměsta – ani po letech dopustit.

SOCIÁLNÍ VĚCI
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Aktivní stáří:

výletníci navštívili Máchův kraj

„Výlet do Litoměřic byl motivován
dvoustým výročím narození Karla Hynka Máchy a odhalením jeho sochy na
Mostné hoře v Litoměřicích. S Máchou
se zde setkáte skoro na každém místě,
a tak nás doprovázel celý den,“ sdělila
Tereza Iva Nosková ze Střediska sociálních služeb Prahy 1. Hlavním cílem celého výletu bylo setkání seniorů Prahy 1
se seniory Litoměřic. Členové Klubu poezie Týnka, který pracuje při klubu seniorů Střediska sociálních služeb v Týnské 17, si pro tuto příležitost nastudovali
celou epickou báseň Máj.
Návštěvu města senioři zahájili společnou prohlídkou hřbitova, kde je původní hrob K. H. Máchy. Dopolední program byl dělený. Jedna část, složená ze
zdatných turistů, vyrazila pod vedením
místních seniorek-turistek na horu Radobýl, která se tyčí nad Litoměřicemi
a odkud je nádherný výhled všemi směry na celý krásný Máchův kraj.
Druhá část výpravy, složená hlavně
z vyznavačů poezie, nejprve zamířila na
Mostnou horu, k druhé soše K. H. Máchy – kopii sochy, která stojí na svahu
Petřína. Odtud již všichni pospíchali do

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Do Litoměřic – Máchova
kraje – zavítali v rámci
pravidelných výletů senioři z Prahy 1. Není divu,
že středa 11. května byla
plná poezie.

Výlety patří k oblíbeným aktivitám seniorů.

klubu Bethel. „Naši seniorští recitátoři přednesli svůj připravený program
a sklidili velký potlesk všech přítomných
diváků. Na závěr setkání přispěl svou
hrou na harmoniku ještě pan Jindříšek,
senior z Litoměřic, který se zabývá tvorbou básnickou i hudební,“ přiblížila Nosková další fáze výletu.
Po skončení programu se poetici opět
sešli na Mírovém náměstí s turisty. Byli,
unavení, mnozí velmi, ale spokojení.
Cestou na oběd si proto všichni vzájemně vyprávěli, co viděli, slyšeli a zažili.
Odpoledne mohli zájemci navštívit

Máchovu světničku a všichni potom prošli větší či menší okruh městem s průvodcem.
„Počasí nám přálo, a tak si další část
odpoledne každý užil po svém, někteří
poseděli v cukrárně, jiní ve vinárně a někteří jen tak chodili krásně rekonstruovaným městem a prohlíželi galerie, kostely a řadu dalších zajímavostí. Celým
dnem nás provázela paní Dagmar Hyklová, která je sice obyvatelkou Prahy 1,
ale v Litoměřicích je skoro jako doma.
Všichni jsme prožili báječný den,“ uzavřela Nosková.

FOTO PETR NAŠIC

Senioři budou mít nový klub

Lidé v penzijním věku tráví čas rádi společně.

Na klub seniorů se mohou pravděpodobně ještě letos těšit obyvatelé
Prahy 1, kteří jsou v penzijním věku.
Radnice první městské části již vytipovala vhodný nebytový prostor. Na
zhruba 80 metrech čtverečních by
nákladem přibližně jednoho milionu
korun mělo vzniknout centrum pro
každodenní setkávání seniorů, s pestrými aktivitami, možností občerstvení
apod. „Uložil jsem vedoucímu investičního odboru, aby se tímto projektem
intenzivně zabýval. Oslovil jsem také
naše Středisko sociálních služeb, od
něhož požaduji zpracování nabídky
aktivit a vůbec celkového fungování
klubu seniorů,“ uvedl starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký, který řízení sociální oblasti převzal po rezignaci bývalé
místostarostky Jany Pařízkové.

► Tuto oblast má na starosti:

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz
sociální vìci a protidrogová prevence

FOTO PETR NAŠIC

ZDRAVOTNICTVÍ, MAJETEK

Kdo neplní své závazky...

Dlužníci Prahy 1
jsou pod drobnohledem radnice
Asi každý vlastník nemovitosti, který svůj majetek pronajímá, si dokáže
efektivně pohlídat, zda
jeho nájemce plní řádně
a včas svou povinnost placení nájemného vyplývající ze smluvního ujednání
a v opačném případě začne
neprodleně situaci řešit.
► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku a zdravotnictví

U vlastníka více nemovitostí
je takový systém samozřejmě složitější, ale při správném nastavení zpravidla
stále efektivní. S vyšším
počtem uzavřených nájemních vztahů však souvisí nárůst počtu dlužníků, a tedy
i celková výše pohledávek.
Speciálním případem je pak
Městská část Praha 1, která
je de facto jednou z největších „realitek“ v Praze. Speciální je nejen množstvím
uzavřených nájemních vztahů, ale i celkovou výší pohledávek. A právě v tomto
ohledu městská část začala
nekompromisně postupovat
především u těch největších hříšníků, jejichž dluhy
dospěly až do řádu milionů korun. Na jedné straně
nebudou bez povšimnutí
trpěni tito dlužníci, na straně druhé je kladen důraz
na pečlivé ověření platební
morálky, kontroly správnosti
smluvních ujednání a celková revize dat souvisejících
s nájemním vztahem.
Městská část postupuje
při identifikaci dlužníka obdobně jako kterýkoliv jiný

pronajímatel, tj. zprvu je
nájemce upozorněn na výši
dluhu a vyzván k dorovnání
pohledávky, k čemuž dochází zřídkakdy. Pokud má dlužník zájem řešit svou situaci,
pak je městská část zpravidla ochotna uzavřít dohodu
o splátkách na dlužné nájemné. Nicméně stále častěji je nucena přistupovat
k nejtvrdšímu řešení, a totiž
k ukončování nájemních
vztahů s následným soudním vymáhání dlužných částek. Jednou stranou mince

nazvané stabilizace rozpočtu je úspora v přebytečných
výdajích, druhou a neméně
důležitou je eliminace pohledávek a navyšování příjmů. A stejně přísně, jako se
přistupuje k výdajové části,
se nyní přistupuje i k příjmové. Vždyť nevybrané
nájemné resp. nevymožené pohledávky znamenají
méně prostředků na aktivity
a služby pro občany Prahy 1.
Tomáš Macháček
zástupce starosty

FOTO PETR NAŠIC
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...musí počítat s nekompromisním přístupem radnice.

FINANCE

Grantová podpora:

velkorysost navzdory úsporám
Navzdory sníženému rozpočtu Městská část Praha 1 rozdělila na grantové programy celkem 16,2
mil. Kč. Věříme, že se podaří zefektivnit hospodaření radnice a v budoucnu
budeme moc navýšit finanční prostředky určené na grantové programy.
Tyto prostředky MČ Praha 1 rozdělí na granty pro
oblast životního prostředí,
škol a volného času, OSZ
a protidrogové politiky, kultury, prevence kriminality
a obnovu domovního fondu.
• Pro grant životního
prostředí byla schválena
částka 300 tis. Kč, příspěvky půjdou na ochranu zvířat
a péči o zeleň.
• Granty pro oblast školství
a volného času budou podporovat využití volného času
dětí a mládeže na území MČ
Praha 1500 tis. Kč.
• Granty pro sociální oblast
a specifickou primární prevenci, která se zaměřuje
na prevenci závislosti na
drogách, alkoholu a cigaret,
a zároveň na nebezpečí
HIV, AIDS, ostatních přenosných onemocnění v celkové
výši 2,7 mil. Kč.
• Granty pro oblast kultury,
chráněné drobné kulturní
památky a podporu spolkové činnosti 6,5 mil. Kč
• Granty pro oblast preven-

PŘEHLED POŽADOVANÝCH A SCHVÁLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA GRANTY 2011:
ãNROVWYtDYROQpKRÿDVX
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Požadovaná částka
Schválená částka
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PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH A PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ NA GRANTY 2011:
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Kultury
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ce kriminality – byla schválená částka 200 tis. Kč.
• Grantový program oprav
domovního fondu má v rozpočtu částku ve výši 6,0 mil. Kč
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Na dubnovém Zastupitelstvu bylo přiděleno 7,2 mil.
Kč na 171 projektů v rámci
grantů 2011. Do grantového programu se přihlásilo

 SURMHNWŢ

339 projektů v celkové hodnotě požadované částky
45 mil. Kč.
Jan Krejčí,
zástupce starosty
► Tuto oblast má na starosti:

WWW.PRAHA1.CZ
► Zajímají vás důležité informace ze života

naší městské části, o nichž se jinde nedočtete?
► Chcete mít neustálý přehled o všem důležitém?
► Zajímá vás, co pro vás dělají vaši radní a zastupitelé?
► Sledujte internetové stránky Městské části Praha 1!
Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz
 finance, transparentní
radnice (on-line zakázky),
protikorupèní opatøení
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Amos tour 2011:

naše školy nám udělaly radost!
Amos tour, soutěž o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních soutěžích,
už zná své vítěze! A mezi nejlepší patří i děti ze základních škol Prahy 1.
Osm měsíců, plných netradičních a zároveň náročných kvalifikací, vyvrcholilo
6. května v prostorách Sokola Královské Vinohrady
v Riegrových sadech. Tam
se sjely dvě nejlepší školy
z každé zúčastněné městské části, tedy z Prahy 1, 2
a 3. Celkem šest družstev
po osmnácti dětech. Městská část Praha 1 se do tohoto ročníku Amos tour zapojila jako spolupořadatel
a přispěla i finančně.
Než se ty nejúspěšnější
děti dopracovaly do finále celé soutěže, čekala je
spousta „bojů“. „Obvodní
kola byla náročná a dlouhá
a všechny děti opravdu prověřila,“ řekla Karolina Polverini, radní Prahy 1 pro oblast
školství, která měla účast
Prahy 1 v soutěži na starost.
V letošním ročníku, jehož
tváří byla legenda olympioniků Dana Zátopková, soutěžilo celkem 6 tisíc žáků
třetích až osmých tříd z 25
základních škol první, druhé
a třetí městské části. První
dvě kola proběhla v rámci
škol příslušných městských
částí. V prvním kole žáci
soutěžili v tělocvičně své
► Tuto oblast má na starosti:

Polverini Karolina
karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj
høišť)

FOTO PETR NAŠIC
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Reprezentanti ZŠ Mikulandská skončili na pěkném druhém místě.

školy, a to v hodinách tělesné výchovy. Na základě
výsledků byli určeni reprezentanti škol. Ve druhém
se pak školy městské části
utkaly systémem „každý
s každým“.
Ze škol první městské
části byly nakonec nejúspěšnější ZŠ Mikulandská
a Truhlářská, které pak
reprezentovaly Prahu 1
v květnovém finále.
Že nebyly úspěchy náhodné, dokládá příklad ze
ZŠ Mikulandská. „Podle
možností jsme do rozvrhu
na prvním stupni zařadili
třetí hodinu tělesné výchovy. Snažíme se také, aby se
děti zapojovaly do různých
soutěží, jako je například
Amos tour, a kromě toho
některé naše děti sportují
i samy, dokonce na poměrně vysoké úrovni,“ vysvětlil
tamější ředitel Petr Tlustý.

Usilovné fandění

V pátek 6. května tedy
přišlo dlouho očekávané

finále. Sokolská hala, kde
snad nezůstalo jediné volné místo, byla svědkem tak
usilovného povzbuzování
a fandění, že opravdu nebylo slyšet vlastního slova. Ale
to vlastně nikomu nevadilo,
protože zážitek z pozorování
nadšených dětí stál opravdu za to.
Děti se musely popasovat s následujícími disciplínami: veslařský trenažér,
překážkový běh s popelnicí,
shoď ho a bobocary.
Děti z Prahy 1 se navíc
mohly pochlubit opravdu váženými patrony, kterými byli
bývalý fotbalový reprezentant a držitel stříbrné medaile ze světového šampionátu
v Chile v roce 1962 Josef
Jelínek a bývalý fotbalový reprezentant a držitel stříbrné
medaile z olympiády 1964
v Tokiu František Knebort.
Ti úsilí dětí ve finále nejen
svědomitě sledovali, ale
poctivě fandili a v závěru se
zúčastnili i rozdávání cen vítězům.

A jak to dopadlo?

Celkovým vítězem se stala ZŠ Sázavská z Prahy 2.
Druhé místo obsadila ZŠ
Mikulandská z Prahy 1 a na
místě třetím se umístila ZŠ
Jeseniova z Prahy 3. Na výborném čtvrtém místě skončila naše ZŠ Truhlářská.
Gratulujeme.
Vítězné družstvo vybojovalo šek na 100 tisíc korun
a poukaz na pobyt ve škole
v přírodě na Šumavě.
Důležitý přínos soutěže zdůraznila ředitelka ZŠ
Truhlářská Jitka Kendíková:
„Líbí se mi, jak jsou děti
spolu. Starší nosí ty mladší
na ramenou a i přes rozdíl
věku se spolu přátelí.“
A jak „Amose“ prožívaly
samotné děti? Jeden hlas
z Mikulandské za všechny:
„Je to výborný, super!“
A v samotném závěru
vzkaz pro ty, kteří třeba
v tomto ročníku neuspěli: Nezoufejte, nový ročník
Amos tour začíná už za pár
měsíců!

BEZPEČNOST

Strážníci jsou

v ulicích nepostradatelní
Obyvatelé Prahy 1 je vídají takřka denně, dá se říci, že je jich „plné centrum“.
Řeč je o strážnících z Prahy 1. Kvůli
vysoké koncentraci turistů, zábavních
podniků, restaurací i frekvenci dopravy
se tito muži a ženy v uniformách stali
prakticky nepostradatelnými.
je je na rvačku dvou osob
před nedalekou restaurací.
Služební vozidlo přidává na
rychlosti, už je ale
po strkanici, jeden
z aktérů

FOTO A
RCHIV MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAH

Y

Málokomu se ale podaří
strávit s nimi jednu celou
noc. Pro představu, jak vypadá taková jejich noční
služba, je tady pár zážitků
z nočního centra velkoměsta.
Už při začátku jejich směny je vidět, že jsou připraveni snad opravdu na vše. Ve
služebních vozidlech jsou
základní zdravotnické pomůcky, včetně velké záchranářské lékárny, přístroje na
měření alkoholu v dechu,
na měření hladiny hluku,
odchytová tyč, dezinfekce,
sada diodových svítilen, defibrilátor, a stále není vyjmenováno vše. Prostě vybavení
pro každou situaci.
Vysílačka je hned zkraje
večera posílá do supermarketu. Na místě je ochrankou
zadržen sotva dvacetiletý zloděj drahých čokolád
v celkové ceně čtyři tisíce
korun. Protože je cizí státní
příslušník a není schopen
žádným způsobem prokázat
svoji totožnost, míří s ním
strážníci na místní oddělení
PČR do Benediktské ulice.
O půl hodiny později projíždí téměř krokem služební
vozidlo Nové Město, strážníci kontrolují Petrské náměstí, odkud si občané stěžují
na taxíky stojící pravidelně
v druhé řadě – tentokrát je
oznámení negativní. Uplyne
sotva pár minut a vysílačka
posílá hlídku na dalšího zloděje. Tentokrát 24letá dívka
„zapomněla“ zaplatit v drogerii make-up. Strážníci ověřují její totožnost, přestupek
předávají správnímu orgánu, dívka je propuštěna.
Při projíždění Hybernskou
ulicí jim na boční sklo zaklepe starší muž a upozorňu-

set více potkat, hlavně ne
na parkovišti pro invalidy.
Je něco málo po půl desáté, když se ve vysílačce
ozývají poněkud vzrušené
hlasy. Autohlídky se svolávají na pomoc. Služební
vozidlo opět nabírá na rychlosti, noční Prahu problikávají modrá světla majáků.
Po příjezdu na Národní třídu
už vidíme jiné strážníky, jak
poutají značně vzpurného
a opilého muže. Močil na fasádu domu, udal cizí totožnost, když to strážníci
zjistili,
dal se na
útěk.
Byl
ale

v klidu
odchází,
druhému,
podnapilému je od
strážníků vlídně doporučeno odcestovat do svého bydliště, s čímž muž souhlasí
a odkráčí. (Kde není žalobce není ani soudce.)
Při kontrole Václavského
náměstí zaregistrují strážníci bílé vozidlo na vyhrazeném parkovišti pro invalidy,
které nemá příslušné povolení. Řidič je však slušný, vysvětluje strážníkům, že jeho
žena odběhla do obchodu,
prokazuje se občanským
průkazem, a než stihnou
strážníci přestupek vyřešit,
jeho žena přichází. Pro tentokrát si strážníci vystačili
s domluvou, a doufají, že se
s řidičem už nebudou mu-

dostiž e n
a jeho další cesta, pro
značnou agresivitu
v poutech, vedla na místní
oddělení PČR v Bartolomějské ulici. Jeho přestupek
s ním budou řešit úředníci
ve správním řízení.
Po desáté hodině se podobná situace opakuje ve
Vrchlického sadech u hlavního nádraží. 32letý muž
pil alkohol na místě, kde
je to vyhláškou zakázáno.
Byl vyzván k prokázání totožnosti, strážníkům nevyhověl, naopak, přitvrdil ve
výrazech a pokračoval i fyzickým útokem. V dechu měl
1,5 ‰ alkoholu a ke zjištění
totožnosti strážníky následoval na MO PČR v Krakovské ulici.

To už je ale po dvaadvacáté hodině, a hluk vycházející z různých provozoven, barů, diskoték a jiných
zábavních podniků zcela
oprávněně ruší obyvatele
Prahy 1 z klidného spánku.
V tu chvíli je znát, že nejvíce
práce budou mít strážníci
po zbytek noci právě s neukázněnými, vesměs opilými
turisty, návštěvníky hlavního města, ale i samotnými
Pražany.
Strážníci se přesouvají
od diskoték k barům, uklidňují rozvášněné křiklouny,
těm, kterým nestačí vlídná
domluva, ukládají pokuty.
Jeden rozvášněný cizinec
nehodlá ukončit svůj křik,
navíc strážníky napadá,
proto i on je předveden na
policii.
Strážníci se nezastavili
celou noc. Hlášení ve vysílačce je téměř nenechá
odpočinout, skutečně jedou
od „jedné věci k druhé“.
Hluk utichá až nad ránem,
kdy se drtivá většina cizinců
přesunula do svých hotelů.
Teprve potom mohou strážníci zvolnit, vybrat si přestávku a dát si třeba kafe.
Ženy i muži v uniformách
rozhodně nemají lehkou
službu. A soudě podle této
noci, jich opravdu „plné
centrum“ bylo.
► Tuto oblast má na starosti:

Solil Ivan, JUDr.
ivan.solil@praha1.cz
bezpeènost a prevence
kriminality, veøejný poøádek
a kontrola, civilní obrana
a ochrana obyvatelstva
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KULTURA, SPORT

Sportujte,

seriál turnajů začíná
„Uzávěrka přihlášek pro malou kopanou a volejbal je 8. června. Podle
zájmu poté budou vytvořena družstva
mužů, žen a případně i smíšená. Věřím, že se přihlásí co nejvíce zejména
amatérských sportovců – právě těm je
totiž tato akce prioritně určena,“ říká
Pavol Škrak, radní Prahy 1 pro sport
a kulturu, který je iniciátorem celého
projektu.
Přihlásit se lze na telefonním čísle
606 736 877 nebo na e-mailové adrese jindrich.nejezchleba@praha1.cz.
V malé kopané budou vytvořena družstva 4 + 1, ve volejbalu pětičlenná.
Další soutěže – tentokrát v nohejbalu a basketbalu – se uskuteční
18. června. Svou účast v těchto dvou
míčových disciplinách mohou zájemci
hlásit na uvedených kontaktech do
15. června.
Postupně budou následovat soutěže v dalších odvětvích: jízdě na kole,
in-line bruslení, pétanque atd. Informace o všech soutěžích a přihláškách
budou zveřejňovány v radničním měsíčníku i na webu městské části (www.
praha1.cz).
Sportovní zápolení se bude kromě
Františku odehrávat také na dalších
hřištích, v Lannově a Masné ulici.
„Právě možnosti, které skýtají naše
► Tuto oblast má na starosti:

Škrak Pavol, Ing.
pavol.skrak@praha1.cz
kultura, obèanská
spoleènost, sport,
zahranièní vztahy

FOTO PETR NAŠIC

Sportování s Jedničkou – tak se jmenuje seriál soutěží v různých sportech, který odstartuje 11. června v 9 hodin na hřišti Na Františku. Dostaveníčko si tam
dají příznivci malé kopané a volejbalu.

Hřiště Na Františku je především útočištěm dětí. Jeho kvality ale oceňují i dospělí.

hřiště, jež jsou v mnoha případech
vlastně multifunkčními sportovními
areály, mě přivedla k nápadu zorganizovat tento seriál sportovních soutěží,“ vysvětluje Škrak. Ten bude také

tím, kdo společně se starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým předá vítězům ceny.
Přijďte si zasportovat – všichni jste
srdečně zváni!

Večer s Petrem Skoumalem
Známý hudebník Petr Skoumal vystoupí
10. června od 19.30 hod. v Divadle v Řeznické. To se tak vrací po několikaleté pauze
k úspěšným hudebním večerům. Se Skoumalem vystoupí také Jaroslav Olin Nejezchleba
a Norbi Kovács.
Skoumal působil jako režisér a hudební dramaturg v Činoherním klubu. Velmi významná
je jeho tvorba pro film a televizi. Nezapomenutelná je i jeho hudba k večerníčkům. Píše
hudbu mnohým hudebníkům, několik let působil jako člen kapely ETC Vladimíra Mišíka,
dlouhodobě spolupracuje například s Michalem Prokopem.
Multiinstrumentalista Jaroslav Olin Nejezchleba hrával a hraje s Vladimírem Mišíkem ve volném akustickém sdružení Čunderground, s Petrem Kalandrou v jeho Blues
Session a spolupracoval s celou řadou dalších hudebních osobností.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Kytarista a zpěvák Norbi Kovács je členem skupiny Lokomotiva a hostuje u kapely
PH 5.5. Věnuje se i filmové a scénické hudbě.

DOPRAVA
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Máte přeparkovat?

Dostanete lepší informace!

FOTO PETR NAŠIC

Po adresnějším využívání Automatického systému poskytování informací (ASPI)
volá radní Prahy 1 Jiří Veselý, který by do budoucna chtěl tuto službu využít k lepšímu informování obyvatel o úklidu konkrétních ulic, a tudíž nutnosti přeparkování.

Pokud budou rezidenti včas a kvalitně informováni o nutnosti přeparkování, určitě rádi vyhoví veřejnému zájmu.

„ASPI se už velice osvědčil
coby výborný prostředek přímého informování občanů.
Přesto by ale mohl být propracovanější tak, aby poskytoval ještě cílenější informace. Pokud někdo například
bydlí v Dlouhé ulici, v současnosti dostane na mobilní
telefon textovou zprávu, která informuje o nutnosti přeparkování během úklidu pro
celou lokalitu. To bych chtěl
změnit. ASPI by v budoucnu
mělo informovat konkrétního rezidenta v konkrétní ulici. Lidé, které několikrát do
roka obtěžujeme s nutností
přeparkování, si podle mého
názoru takovýto informační
komfort plně zaslouží,“ vysvětlil Veselý s tím, že uvedené opatření by pro rezidenty

logicky mohlo znamenat
zkrácení doby nutné pro přeparkování.
V současné době je v ASPI
zaregistrováno zhruba 3700
z celkem 8500 vlastníků rezidentních karet vydaných
v Praze 1. Zkvalitnění ASPI
by mohlo k účasti v systému
přilákat další rezidenty.
Právě vyhodnocení jarního komplexního úklidu vedlo
radního Veselého k úvahám,
jak zlepšit informování rezidentů o souvisejících opatřeních.
„Velmi
vlídným
dopisem jsem pozval na radnici k pohovoru necelé dvě
stovky lidí, kteří své vozidlo
během jarního úklidu nepřeparkovali, a to navzdory
předchozím výzvám. I z těchto rozhovorů vyplynulo, že

občané by přivítali ještě lepší informační servis ohledně
úklidu a nutnosti přeparkování,“ uvedl Veselý.
ASPI nyní podporuje 30
současně
komunikujících
hlasových kanálů s různými
informacemi, přičemž hlasové zprávy trvají nejdéle 180
sekund. Zasílané SMS mají
nejvýše 900 znaků, emailová zpráva nepřesáhne 1048
znaků, ale může mít 200Kb
přílohu.
MČ Praha 1 cílevědomě
pracuje na využití moderních technologií. Snaží se
tak nejen rezidentům, ale
i dalším zájemcům co nejvíce usnadnit přístup k informacím, které je zajímají.
Více o ASPI naleznete na
www.praha1.cz.

► Tuto oblast má na starosti:

Veselý Jiøí, Ing.
jiri.vesely@praha1.cz
doprava

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Na Kampu míří

experimentální umění
Již šestý ročník
festivalu experimentálního výtvarného divadla ANPU
proběhne od 3. do
12. června. Podruhé bude akci hostit
Kampa.
Festival se opět odehraje
v divadelním šapitó – barevném stanu pro až 170 diváků. Program nabídne představení pro celé rodiny, pro
děti i pro dospělé, včetně premiéry nové hry Zapovězená
komnata s Kateřinou Herčíkovou-Hrachovcovou v hlavní
roli. Poprvé se představí i zábavný čtyřminutový kabaret
La Chámbre separeé.
Vstupenky na všechny
akce v cenách od 80 do
250 Kč budou v prodeji přímo na místě, a to od 18 hodin v divadelním baru, který
nabídne dětské i dospělé
občerstvení. Večerní představení začínají ve 20 hodin,
dopoledne budou patřit hlavně školním dětem.

FOTO PETR NAŠIC
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Akce se bude i tentokrát odehrávat v divadelním šapitó.

Jak říká principálka divadla Bela Schenková, festival
představí nejoblíbenější hry
divadla ANPU a už tradičně
ho zahájí novinka – už zmíněná hra Zapovězená komnata. „Představení vzniklo
na motivy povídky Krvavá
komnata slavné britské autorky Angely Carter a nese
se v duchu magického realismu,“ říká Schenková, která
je zároveň autorkou scénáře
a režisérkou hry. Účinkují
v ní Kateřina Herčíková-Hrachovcová, Petr Stach, Ondřej
Černý, Richard Trsťan, sama

principálka a také bluesmanka Jana Štromská. Ta
k představení složila i živě
zahraný hudební doprovod
a v rámci festivalu bude mít
také samostatný koncert.

Osvědčené hry

Festival uvede také starší
tituly divadla ANPU: Romeo
a Julie, Zvoník od Matky Boží,
Čertův švagr a Dvě pohádky
na břiše. Vedle divadla program nabídne i koncert Báry
Zmekové a Christopha Schoenbecka, koncert skupiny Pivoňka a pánové a vystoupí tu

i stále populárnější Tap Tap
orchestra. Proběhne také
křest románu Kobold aneb
Přebytky něhy spisovatelky
Radky Denemarkové.
Více informací zájemci naleznou na www.anpu.cz, rezervaci vstupenek je možné
provést na anpu@anpu.cz.
V případě premiéry Zapovězené komnaty je pak rezervace přímo nutná, a to nejlépe na telefonu 732 908
862.
Divadlo ANPU je experimentální, výtvarné divadlo, které na alternativní
divadelní scéně funguje od
roku 1999. V hlavní roli hrají všichni a všechno: herci,
masky, loutky, hudba, stíny,
dekorace i pohyb… Od roku
2005 je jeho domovskou
scénou divadelní šapitó –
stan, s nímž ANPU navazuje
na dávnou tradici kočovných divadelních společností a putuje s ním městy
a vesnicemi v Česku i v Evropě. Je nejen divadlem, ale
i kinem, koncertním sálem,
dílnou či hospodou. Bela
Schenková je nejen principálkou divadla ANPU, ale
také jeho režisérkou a autorkou.
▼ INZERCE

TRÁPÍ VÁS
ZVÝŠENÝ CHOLESTEROL?
Nabízíme Vám úþast ve studii zamČĜené
právČ na úþinné snižování hladiny cholesterolu
pomocí probiotických tablet.
Váš zdravotní stav bude po celou dobu studie
kontrolován lékaĜem. Pokud je Vám 20-75 let
a máte zájem o bližší informace,
kontaktujte, prosím:
MUDr. Hynek JEBAVÝ
VACCINIUM s. r. o.
Senovážné námČstí 22
PRAHA 1

Tel.: 224 142 154
www.vaspraktik.cz
Tato studie byla schválena pĜíslušnými orgány
dle platných zákonĤ.

Kompletní výměna
špaletových oken
od přímého výrobce
www.trustav.cz
email: trustav@trustav.cz
tel.: 724 903 875

NÁZORY OPOZICE

►

Obnažené VV

Kdo se zajímal, srovnával a zamýšlel, nemohl nevědět. Ano hovoříme o obyvatelích
Prahy 1, kteří byli svědky mesiášského působení členů VV v politice v naší městské části.
Dlouhodobě nejvíce pochybností vzbuzovaly
každoroční mnohamilionové náklady na vydávání časopisu Pražan. Odkud se tyto miliony berou? Členové VV měli spíše dluhy než
by oplývali bohatstvím. Musíme připustit, že
šikovně formulované skandalizování některých
kroků radnice, které přinášel časopis Pražan,
zastínilo tyto pochybnosti. Nyní, věříme, že se
muselo rozbřesknout každému čtenáři interních dokumentů Věcí veřejných, agentury ABL
nebo názorů jednotlivých exponentů této strany, které na nás ze všech stran jen prší. Vše
bylo možno číst či slyšet v surové nahotě sdělení, o nichž jejich autoři netušili, že se někdy dostanou ven. Stalo se. Překvapila nás zejména
bezskrupulóznost jednotlivých mluvčích, která
je v příkrém rozporu s jejich dlouhodobými propagandistickými články v časopisu Pražan –
tedy jen Ti z Vás, kteří mají archivní čísla doma,
z webu VV byla totiž již tato čísla stažena!!
S celé smrště pravdy o skutečných názorech a postupech členů VV vybíráme názor paní Karolíny PEAKE na to, že „…
není potřeba „dofinancovávat“ úředníky ze zdrojů VV, ale klidně z veřejného rozpočtu formou výhod (byty apod.)“. To,
že celý systém novovlády VV je protkán klientelismem a malými či většími domů, již existuje mnoho důkazů. Je tedy
zřejmé, kdo měl být tím dofinancovávaným…..
Netvrdíme, že kroky exponentů ODS na radnici Prahy 1 byly vždy neomylné. Kdo nic nedělá nic ani nemůže
zkazit. Vše jsme vždy však konali s cílem přinést prospěch obyvatelům Prahy 1. Nad pravými cíli VV se prosím
zamyslete sami.
Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS

►

Jednotné kontaktní místo Praha 1

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na
vnitřním trhu Evropské unie (EU).
Vedle informací vztahujících se k zahájení podnikání
v České republice (např. požadavky pro vydání oprávnění k podnikání mimo režim živnostenského zákona např.
činnost lékařů, advokátů, daňových poradců, pojišťoven,
poskytovatelů platebních služeb, pracovních agentur, …
povinnost uhradit správní poplatek, povinné pojištění,
apod.) Vám JKM poskytne i obecné informace o podnikání v jiných členských státech EU a EHP. Dále se dozvíte informace z oblasti ochrany spotřebitele a informace
ohledně mimosoudního řešení sporů. Na JKM se můžete
obrátit také v případech, kdy řešíte konkrétní problémy
s úřadem jiného členského státu EU.
Důležitou funkcí JKM je předávání žádostí o vydání
oprávnění v oblasti služeb příslušným úřadům – povolovacím orgánům. Nyní již není potřeba řešit, který úřad
kontaktovat s žádostí o vydání oprávnění, složitě dohledávat povinné přílohy, apod. Stačí si vyhledat požadovanou
činnost na tomto portálu, stáhnout příslušný formulář, vyplnit, podepsat pomocí elektronického podpisu a odeslat.
Formuláře si můžete také vytisknout, podepsat a fyzicky
(poštou či osobně) doručit na kterékoliv JKM, které již
samo zařídí jeho doručení příslušnému úřadu.
Hlavní funkce JKM:
1. poskytování informací nezbytných pro zahájení podnikatelské činnosti,
2. zprostředkování podání žádosti učiněné podle jiného
právního předpisu, než je živnostenský zákon.
Informační funkce:
• informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména
náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů;
• obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech;

• obecné informace o opravných prostředcích a o řešení
sporů;
• obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech;
• kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či
příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.
Zprostředkovací funkce:
• JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby
podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.
• JKM přijímá a předává příslušným správním orgánům
oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního
předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění
podle jiného právního předpisu, a to:
• přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
• oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení
od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními
předpisy,
• oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich
obsazení,
• oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním
pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
Kontakt:
Vodičkova 18, 110 68, Praha 1, 3. patro,
kancelář číslo 326
telefon: +420 221 097 139, + 420 221 037
394 fax: + 420 222 231 646
e-mail: jkm@praha1.cz web: www.praha1.cz

Gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu
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DOPISY, ZAJÍMAVOSTI

Program Čistá energie Praha
Dne 19. 4. 2011 Rada hl. m. Prahy
schválila pokračování Programu Čistá
energie Praha pro rok 2011 (dále jen
„program“).
V rámci tohoto programu hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu
topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl.
m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává zachován. Na základě analýzy dat
z minulého roku byly přenastaveny dílčí
parametry u modernizací plynového vytápění a instalací solárních kolektorů.
Další informace o pravidlech programu
včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na www.envis.praha-město.cz
(v sekci Energetika a ŽP).

Dotace se vztahuje na:

● náhradu neekologického topného
systému ve prospěch ušlechtilých paliv
(topný plyn, elektřina), případně přechod na centrální zásobování teplem
● náhradu neekologického topného
systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)
● náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE
(s výjimkou dřeva a dřevních palivových

SRĢiGi
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produktů), pokud na tento zdroj
nebyla v předchozích deseti letech
poskytnuta dotace
● náhradu lokálních topidel vytápěním centrálního typu (el. kotel,
plyn. kotel nebo CZT), pokud na tato
topidla nebyla v předchozích deseti
letech poskytnuta dotace
● ohřev teplé užitkové vody solárními
kolektory
● fotovoltaické články
● využití OZE v novostavbách
(nevztahuje se na dřevo a dřevní
palivové produkty)
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Dotace se nevztahuje na:
● topný zdroj využívající topný plyn,
elektřinu nebo centrální zásobování
teplem, nainstalovaný v novostavbě,
nové půdní vestavbě a v rekreačním
objektu
● využití OZE v rekreačním objektu
● topný zdroj, který konstrukčně
umožňuje spalovat i neekologická
paliva
● ekologický zdroj, s finanční podporou z jiného dotačního titulu

Hotel

IMPERIAL
Tramvaje 8,14,26
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Další informace najdete na výše
uvedených stránkách, popřípadě
na tel. 236 004 314 nebo e-mailu
dotace.topeni@cityofprague.cz.
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Sdružení výtvarníků Karlova mostu, občanské sdružení
pod záštitou starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého pořádá
9. června 2011 od 10:00 hod. na Karlově mostě již

XII. ročník

výtvarné soutěže
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Výtvarné potřeby, pracovní trička, malé občerstvení a sociální zázemí jsou zajištěny.
Vítězné práce budou na místě odměněny drobnými dárky, které oceněným malým
výtvarníkům předají významné osobnosti Městské části Prahy 1.

VOLNÝ ČAS
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Robert Fulghum:
Bolest není... (pokračování v tajence)
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▼ INZERCE

LOUKAMOSAIC

UNIKÁTNÍ UMELECKÉ
Ą
DÍLO

Propojuje již více nežli 5000 tvůrců ze všech koutů světa. Připojte se do tvorby největší mozaikové
louky, pomůžete nám realizovat umělecké workshopy pro děti z dětských domovů a nevidomé.
Vytvořte svoji mozaikovou květinu s možností zapojit se do nové soutěže

„ARCHITEKTURA NA JEDNIČKU“
– hledání rostlin v dekorech architektury Prahy 1
Projekt je určen dětem i dospělým, rodinám a školám.
Pro tvorbu vlastní mozaiky zakoupíte komplet Loukamosaic za 199 Kč.
Komplet obsahuje materiál pro tvorbu 2 mozaik, certifikát účasti a sběratelský tisk.
Informaci kde komplet zakoupit a detaily soutěže naleznete na www.femancipation.com – projekty.
Více informací poskytne: akad.soch. Michal Bouzek, loukamosaic@gmail.com, mob. 773 24 79 61

FOTOOHLÉDNUTÍ

FOTO PETR NAŠIC (5)
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Navalis – vkusná oslava na Vltavě...

Květen letem světem
Doslova nabitý akcemi byl uplynulý měsíc v naší městské části. Po
kulturních zážitcích v rámci Dne Prahy 1, který se konal 7. května (foto č. 1)

následoval o den později adrenalin
pražského maratonu (2). Tentýž den
starosta uctil památku hrdinů druhého odboje (3). Lahůdkou pro všechny
1

2

3

4

zúčastněné pak byla připomínka sv.
Jana Nepomuckého – Navalis, akce,
jež se konala od 13. do 15. května na
Vltavě u Karlova mostu (4).

Komunitní centrum Kampa

Jsme tu pro Vás!
Potřebujete pomoci s nákupy
nebo s péčí o svou osobu,
a to nejen přes den, ale i večer?

Připadáte si občas bezmocní
a bojíte se zůstat sami doma?
Je Vám samotným doma smutno
a rádi byste našli společnost
a zábavu?

1. 6., 15.00
Dětské odpoledne a Den otevřených dveří
7. 6., 19.00
Velká sýrová nakládačka
– happening na zahradě KC Kampa
11. 6., 10.15–12.00
Storytelling, děti 3–5 let
12. 6., 10.00–11.00
Family yoga, pro rodiče s dětmi

Pokud bydlíte v Praze 1,
jsme tu pro Vás!
Volejte na čísla
222 322 243 nebo 222 324 052,
případně navštivte naše stránky
www.socialnisluzby-praha1.cz,
kde najdete všechny potřebné
kontakty a informace.

apom
www.z

PROGRAM ČERVEN 2011

. cz
prah y
a
t
s
i
m
enuta

14. 6., 20.00
KC Kino: H.Třeštíková – Katka (ČR, 90 min., 2009)
17. 6.
Ukončení provozu herny ve školním roce 2010/2011
20. 6.–10. 7.
Realizace projektu Malostranská pohádková herna
21. 6., 16.00
Plavba parníkem pro rodiče s dětmi (PPS)

TRÁPÍ VÁS EKZÉM, AKNÉ NEBO
VAŠE VLASY A NEHTY?
MÁTE STRACH
Z RAKOVINY KŮŽE?
BABSKÉ RADY VŠE NEVYŘEŠÍ,
NECHTE SE VYŠETŘIT ERUDOVANÝM KOŽNÍM LÉKAŘEM!
NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU KOŽNÍ ORDINACI V PRAZE 1!

NAŠE PÉČE ZAHRNUJE:
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● Léčbu veškerých akutních a chronických kožních
a venerologických onemocnění
● Preventivně onkologické kožní prohlídky
● Odstranění pigmentových znamének
a malých kožních útvarů

NABÍZÍME I ESTETICKÉ A KOREKTIVNÍ
ZÁKROKY A LASEROVÉ OŠETŘENÍ:
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● Biostimulace a rejuvenace kůže
● Omlazení, vyhlazení a výplně vrásek
● Moderní přístrojové lymfodrenáže
● Odstranění nadměrného ochlupení
Krátké objednací lhůty.

mediální partner:

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami!
Zavádíme do praxe naše pracovní zkušenosti z USA a SRN.

DERMATOVENEROLOGIE A KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
Těšnov 5 (metro Florenc), 110 00 Praha 1
Objednání na tel.: 224 805 418, 606 072 078

● Gymnastika
● Tanec
● Drama
● Akrobacie
● Dechberoucí
a energický výkon

14. 6. 2011 od 17 hod.

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
WORLD TOUR:
USA, Australia, Singapore, Japan, China, Scotland, Germany, Holland, Luxembourg, Schweiz, Czech Republic.

Více naleznete na www.ndpt.dk!

