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UDÁLOSTI

Prestižní ocenění získalo dětské hřiště pod
Karlovým mostem, které podle odborníků
splňuje veškeré bezpečnostní parametry. Certifikát je důkazem, že Praha 1 věnuje úrovni
a udržování svých hřišť velkou pozornost.

Milí čtenáři,
s nastávajícím létem – jako ostatně
každý rok touto dobou – se obvyklé
pracovní tempo zklidňuje a téměř
každý z nás už už pokukuje za roh, na
blížící se dovolenou. Přestože činorodý
člověk většinou hledá seberealizaci
v práci, není nic špatného na tom,
těšit se na dny, kdy hodinky slouží
nanejvýš k ujasnění dilematu, zda jít
plavat nebo podniknout pořádný výlet.
Praha 1 je specifická tím, že během
léta se v ní ulice nevylidňují – naopak,
každodenní ruch je na mnoha místech
ještě intenzivnější. Řada z nás, kteří
zde bydlíme a žijeme, sice vyráží za
dovolenkovými zážitky, avšak ulice
kvůli nám rozhodně neosiří; opanují je
turisté, jichž bude možná až příliš i na
gusto toho, kdo přijímá život v centru
s nadhledem a se vším všudy.
Často se setkávám s postesky, že
právě turisté řadě starousedlíků vadí,
že jejich hlučnost a někdy i naprosté nerespektování našich pravidel
činí „peklo“ ze života zejména těm,
kteří během turistické sezony nikam
necestují.
Je pravdou, že někteří turisté k nám
jezdí a létají evidentně s pocitem
středověkých nájezdníků. Těm je však
třeba důrazně sdělit, že si spletli dobu
a místo. S každým aktuálním podnětem ohledně hluku či podobného problému je třeba se obrátit na městskou
policii. Pokud jde o dlouhodobější
problémy kupříkladu s některými provozovnami, vězte: na radnici děláme
vše pro to, aby takové podniky měly
co nejtěžší život, případně musely na
trhu skončit.
Věřím, že vám léto – ať jej strávíte
kdekoli – přinese jen samé příjemné
zážitky!

ROZHOVOR
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Málokdy se člověku poštěstí, že může pohovořit s chemikem, fyzikem a farmaceutem
najednou. A když tyto tři náročné obory vystuduje jeden člověk, zcela jistě jde o setkání
s nevšední a inspirující osobností.
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TÉMA

Léto je tady a s ním přichází i sladké lenošení,
užívání si slunečních paprsků a samozřejmě
nějaká ta dovolená. V tématu čísla vám přinášíme sumář praktických informací pro přežití
prázdninových dnů ve městě.

NEZISKOVÝ SEKTOR
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Hasiči jsou nepostradatelní nejen jako
profesionálové v případě požáru či živelní
katastrofy, ale také jako zkušení preventisté.
Ve spolupráci s nimi jsme pro vás připravili
novou poradnu.

FOTOOHLÉDNUTÍ
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Ani v červnu se v Praze 1 nikdo nenudil.
Některé z akcí, které se konaly v naší městské
části, vám přiblíží tradiční rubrika. Věříme, že
toto ohlédnutí bude zároveň návnadou k účasti na dalších setkáních.
Foto na titulní stranì: Petr Našic

Oldřich Lomecký
Lom
starosta
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UDÁLOSTI

►

Krátce

Památky se otevřou

KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

Praha 1 se letos opět zúčastní
Dnů evropského dědictví s tím, že
objekty budou zpřístupněné ve
dnech 10. a 11. září od 9.00 do
18.00 hodin. Půjde o tyto objekty: Kostel sv. Vavřince, Petřínské
sady – Klášter augustiniánů, Josefská ulice – Kaple sv. Terezie
z Avily, Vojanovy sady – Koncertní
sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2 – Modrý pokoj
Jaroslava Ježka, Kaprova 10 –
Barokní refektář Kláštera dominikánů, Jilská 7a – Základní kameny Národního divadla, Národní
ulice – Pražský Hlahol, Masarykovo nábřeží 16.

Barokní slavnosti

V barokní zahradě Ledeburského paláce na Malé Straně se až do
3. října koná první ročník festivalu
Pražské barokní slavnosti. Cílem
festivalu je představit divákům prostřednictvím večerních operních
představení významnou a specifickou divadelní tradici období vrcholného baroka.
Více informací včetně předprodeje vstupenek naleznete na
www.prazskebaroknislavnosti.cz.

Michnův palác

ovládly světové šachy
O bod – poměrem 3,5:2,5 – zvítězil v šachovém klání se
Sergejem Movsesjanem český reprezentant David Navara. Zápas v rámci festivalu ČEZ CHESS TROPHY 2011 se
uskutečnil od 12. do 19. června v Michnově paláci.

Že jdou dohromady moderní
gymnastika a tanec s historickým
centrem města, dokázali 14. června na Staroměstském náměstí
dánští gymnasté, kteří na pozvání
starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého dorazili do našeho hlavního
města. Umělci z National Danish
Performance Teamu, jenž působí
pod patronací dánské královny,
předvedli nejen širokou škálu gymnastických prvků, ale i moderní
či španělský tanec. „Jsem rád, že
jsem tyto vynikající umělce a sportovce mohl pozvat a nabídnout
jim tak jedinečné kulisy pro jejich
vystoupení. Musím také říci, že
si toho velmi váží,“ řekl Lomecký
a připomněl, že v samotném Dánsku je moderní gymnastika velmi
populární.

FOTO PETR NAŠIC

FOTO PETR NAŠIC

Salta u Husa

David Navara (uprostřed) Sergeje Movsesjana (vlevo) nakonec porazil.

„Teď mám šachovou pauzu, v červenci budu hrát řeckou ligu, potom dva
rapid turnaje v Pardubicích, začátkem
srpna zápas s Viktorem Lázničkou,
pak bude reprezentační soustředění,
dále pauza a potom už Světový pohár,
který začíná 26. srpna,“ přiblížil svůj

nejbližší program Navara. Součástí
festivalu byly i přednášky Lubomíra
Kaválka, Vlastimila Horta, Jochanana
Afeka a Vítězslava Houšky, křest knihy
o mistru Karlu Opočenském, výstava
šachové filatelie a simultánka Jana
Smejkala.
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Pod Karlovým mostem
si děti hrají bezpečně

Značku „Hřiště – sportoviště – tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ udělilo
konsorcium složené z Kabinetu pro
standardizaci, o.p.s., Sdružení českých
spotřebitelů, o.s., a Profesní komory
výrobců a kontrolorů hřišť – sportovišť
– tělocvičen.
Označení je důkazem, že uvedené
hřiště splňuje kritéria pro bezpečnost
a že bylo prokázáno splnění a následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných herních a sportovních prvků s požadavky legislativy, technických
norem, popřípadě dalších technických
specifikací. Současně bylo oznámeno,
že označení „Hřiště – sportoviště – tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ bylo zařazeno do Programu Česká kvalita, takže nově nese i logo tohoto programu.
„Jsem hrdý na to, že Městská část Praha 1 patří mezi teprve tři držitele značky, a rozhodně se nebráníme tomu, aby
obdobným procesem prošla další hřiště ve správě Prahy 1,“ řekl 1. zástupce
starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek.
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Certifikát převzal 1. zástupce starosty Daniel Hodek.

Aplikace značky „Hřiště – sportoviště – tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“
je možná u veřejně provozovaných dět-

ských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení, určených a používaných ke sportu a hře osob do 18 let.

VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 –
PŘIPRAVIL NOVINKU. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI NECHAT ZASÍLAT
ČASOPIS DO SVÉ EMAILOVÉ SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.

PRAHA 1
PRAHA 1
PRAHA 1
MęSÍ þNÍK

FOTO PETR NAŠIC

„Vzorné po všech stránkách“ – tak by se dalo
nazvat dětské hřiště
pod Karlovým mostem,
které od odborníků získalo prestižní certifikát
bezpečnosti.
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ROZHOVOR

Táta českých izotopů

Kristián Svoboda oslavil osmdesát let
Touha po co největším poznání provází
už od dětských let
Kristiána Svobodu,
který patří mezi „otce-zakladatele“ tuzemské radiofarmacie.
V pátek 1. července
oslavil tento stále vitální člen Mensy s IQ
154 a obyvatel Prahy 1 osmdesáté narozeniny. Vystudoval tři
náročné obory, mluví
sedmi jazyky a na
stará kolena se pustil
do taj-či.

RNDr. PharmDr. Kristián Svoboda,
CSc., se narodil v roce 1931 v Olomouci. Patří mezi průkopníky české
radiofarmacie. Navzdory pokročilému věku se stále zúčastňuje odborných konferencí a seminářů.
Je rozvedený, má syna a dvě vnučky.
Kromě češtiny se domluví anglicky, francouzsky, německy, španělsky a rusky. Ovládá také latinu. Je
členem Mensy.

Pane profesore, jaké to je, být chytřejší než většina ostatní populace?
(směje se) Velice mně lichotí, jak
mne oslovujete, avšak to mi přísluší
pouze de facto, nikoliv de iure. V minulosti jsem sice působil z pověření
Mezinárodní atomové agentury řadu
semestrů jako hostující profesor na
univerzitách několika zemí (v Chile
a na Srí Lance), nicméně ve vlasti mi
minulý totalitní režim – jako politickou diskriminaci – nepovolil jmenování nejen profesorem, ale dokonce
ani docentem, i když jsem aktivně
mnoho let přednášel na Českém vysokém učení technickém a později i na
Univerzitě Karlově. Abych ale odpověděl na vaši otázku: celý život jsem se
profesně stýkal s inteligentními lidmi,
kteří by určitě při současném testování
získali vysokou hodnotu IQ, takže se
ani nevědělo, kdo z nás byl chytřejší.
Špatné ovšem bylo jednání s domýšlivými blbci, kterých na řídících pozicích
v minulém režimu bylo bohužel dost.
Co vás motivovalo k vystudování tří
náročných vysokoškolských oborů
a osvojení si sedmi jazyků?
Když jsem byl malý chlapec, toužil
jsem po maximálním poznání. Nejdříve jsem vystudoval chemii, pak fyziku
a nakonec – už ve zralém věku – farmacii. Paradoxní je, že poté mě začala
silně zajímat filozofie… Jazyky jsem se
učil docela snadno, i díky jejich znalosti jsem mohl při relativním uvolnění poměrů v šedesátých letech učit studenty v řadě zemí, jak jsem říkal. Ovšem
pozor – vy do těch sedmi cizích jazyků
počítáte i češtinu. Tu s dovolením vynechme, je to přece mateřský jazyk.
Co byste poradil „věčným začátečníkům“, pro něž je cizí jazyk noční
můrou?
Při učení čehokoli – nikoli jen cizích
jazyků – velmi pomáhají mnemotechnické pomůcky. Já se takhle kdysi například naučil Mendělejevovu periodickou tabulku prvků. Uvedu vám legrační
pomůcku pro zapamatování čtvrté periody: CoSi Ti Zrovna Hafá Thám Germán
Sním Pobývá.
Jak jste se dostal k radiofarmacii?
Po vystudování chemie jsem nastoupil jako první chemik do tehdejší laboratoře nukleární fyziky v Hostivaři, která byla předchůdkyní známého Ústavu
jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.
K absolvování fyzikální fakulty při zaměstnání mě mimochodem přivedli kolegové, jimž dělalo velkou radost, když
mě mohli popichovat, že chemie je jen
taková kuchařina, zatímco oni byli přece ti „opravdoví vědci“. (usmívá se)

V Hostivaři jsme pokusně připravovali první radioizotopy – sodík Na24 – pod vedením profesora Šimáně.
V dalším období v popředí mého zájmu
byly chemické změny při jaderných reakcích a sledování obsahu stroncia –
Sr-90 – v životním prostředí po pokusných jaderných výbuších. O mnoho
roků později, na konci šedesátých let
– a to už bylo v Řeži u Prahy – jsem byl
ustanoven vedoucím oddělení, které
vyrábělo izotopy kromě jiného i pro
lékařské účely. Tehdy se nedalo ještě
mluvit o radiofarmacii, radioaktivní
látky používané v medicíně byly připravovány chemiky, farmaceuti o tom
nic nevěděli, zodpovědnost měl lékař-primář nukleární medicíny. „V chodu“
jsme byli nuceni ke znalostem chemie
a radioaktivity postupně vstřebávat
přísné požadavky farmacie, což byl
důvod, proč jsem v pozdním věku absolvoval studium farmacie.
Vím, že jste fyziku absolvoval za
pouhé tři roky, navíc při plném pracovním nasazení…
Již na přírodovědecké fakultě jsem
i během studia chemie ze záliby absolvoval některé fyzikální disciplíny,
což se dalo stihnout. Navíc jsem byl
zaměstnán v oboru, takže se to při poněkud větší píli dalo zvládnout. (usmívá se)
Kdy jste stihl vystudovat farmacii?
V době, kdy se můj syn pustil do
studia tohoto oboru, jsem mluvil s nestorem naší farmacie Jaroslavem Květinou. Ten se mě zeptal, jestli nechci
farmacii také absolvovat – otvírali
tehdy dálkové studium. Tak jsem kývl.
Potřeboval jsem nutně získat znalosti
farmaceuta pro svou práci.
Nepatřil jste kvůli strategickému
významu svého oboru k „ostře sledovaným osobám“?
A tak to víte, že ano. Zachovávání
mlčenlivosti o řadě okolností jsem
chápal jako pochopitelnou nutnost.
Těžce jsem však nesl povinnost psát
ponižující takzvaná hlášení o styku
s cizinci. Uráželo mne to!
Když se dnes coby čerstvý osmdesátník ohlédnete za uplynulými léty,
který obor vás nejvíce obohatil –
nebo i jen „obyčejně“ nejvíce bavil?
Takhle vytrženě z kontextu to posoudit neumím. Získal jsem poměrně
komplexní vzdělání, díky němuž jsem
schopen vnímat řadu problémů v souvislostech.
Jak jste na tom v takto pokročilém
věku se zdravím?
(klepe na stůl) Zatím to naštěstí
není tak zlé. Mám sice v jednom ko-

FOTO PETR NAŠIC

V této hlavě jsou uloženy vědomosti ze tří vysokých škol a slovíčka a obraty sedmi jazyků.

leni titanovou endoprotézu a druhé
mě hodně omezuje v pohybu, ale
stále dobře vidím. Trochu hůř slyším
na jedno ucho, mám stabilizovanou
hypertenzi a slabou cukrovku, ale to
jsou v porovnání s bolavým kolenem
drobnosti…
Proto jste začal cvičit taj-či?
Taj-či jsem začal cvičit kvůli jeho
celkovým zdravotně léčivým účinkům.
Bolavé koleno potřebuje spíše operaci, nicméně zatím váhám, jestli má
v mém věku vůbec cenu.
Na nějaké dlouhé procházky po
oblíbených místech Prahy 1 to tedy
zřejmě příliš nevypadá…
Že bych si špacíroval po Praze, jak
se mi zamane, tak to už dnes bohužel

nejde. Oblíbené aktivity se ale snažím
neomezovat.
Třeba?
Rád si zajdu na pivo k Haštalu do
jedné restaurace s příjemnou zahrádkou. Tramvají jezdím cvičit do Karlína
s činkami –
Cože???
No nedivte se tolik. Jsem sice dědek, ale snažím se pořád udržovat ve
formě. V Karlíně cvičím dvakrát týdně
v TJ, která je následnicí takzvané Hojerovy školy. Dříve jsem chodil i plavat
do YMKY jako člen, ale od té doby, co
bazén pronajali „vyděračské“ organizaci, jsem tuhle aktivitu omezil.
Jak se vám líbí proměny Prahy 1
v čase?

V Praze 1 bydlím od poloviny sedmdesátých let minulého století. Po pádu
komunismu samozřejmě velice rozkvetla a prokoukla. Mně se třeba moc
líbí nový dům s pečovatelskou službou
na rohu Benediktské a Dlouhé nebo
hotel Josef v Rybné ulici. Oba objekty mám kousek vedle bydliště, a když
kolem nich pocházím, je radost vidět,
že je tady něco pěkného a kultivovaného.
Co očekáváte od současného vedení
radnice?
Velmi bych si přál, aby městská část
pod jejím vedením ještě víc rozkvetla.
Něco jsem se nacestoval a bezpečně
vím, že Praha 1 je i v porovnání se světovými metropolemi opravdový skvost.
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Prázdninový provoz

Pražské integrované dopravy
Podobně jako v předchozích letech, bude i během letošních letních
prázdnin upraven provoz
Pražské integrované
dopravy zejména kvůli
poklesu přepravní poptávky (dovolené, školní
prázdniny). Úpravy jízdních řádů budou podobné jako v loňském roce,
viz následující přehled.
Metro

Na všech linkách metra bude omezen provoz zejména ve špičkách pracovních dnů cca o 10-15 %. Na lince
C dojde také k prodloužení intervalů
v sobotu ráno, a to ze 6 na 7,5 minuty.

Tramvaje

Provoz na části tramvajových linek
bude ovlivněn výlukovou činností, jejímž cílem je opravit již nevyhovující
tramvajové tratě v době snížené poptávky po dopravě. Linky 4 a 16 pojedou ve zkrácených trasách. Na všech
linkách budou v pracovní dny ve špičkách mírně prodlouženy intervaly
(z 8 na 10 minut, linky 9 a 22 pojedou
ve špičkách každých 5 minut).
Provoz na většině autobusových linek bude omezen pouze ve špičkách
pracovních dnů, a to o 10–15 %. Zrušeny budou všechny školní linky a školní
spoje, nepojedou také linky 143, 182,
305, 343, 451 a 465. Na vybraných
příměstských linkách s krátkým intervalem bude mírně omezen provoz ve
špičkách pracovních dnů.
Linka 175 bude provozována pouze
v trase Florenc – Skalka a linka 225
pojede pouze v trase Nové Butovice
– Ciolkovského. Zrušeny budou také
občasné školní zastávky Elišky Přemyslovny a Divoká Šárka. V pracovní dny
dopoledne bude mírně prodloužen
interval na linkách 107, 135, 136,
155, 167, 176, 213 a 271, naopak
k posílení provozu dojde na linkách
217 a 261, které budou provozovány
v kloubových autobusech (linka 217
pouze v pracovní dny, linka 261 celotýdenně).

FOTO PETR NAŠIC

Autobusy

O prázdninách tradičně dojde k omezení provozu MHD.

Z důvodu tramvajové výluky v úseku
Výtoň – Nádraží Braník – Sídliště Modřany dojde mimořádně k posílení linek
117, 150 a 253.

Letní tramvajové
výluky v Praze

Z důvodu opravy tramvajových tratí
v Podolí, Braníku, Modřanech, na Masarykově a Smetanově nábřeží a v Podbabě bude během letních prázdnin ome-

zen provoz v několika úsecích pražské
tramvajové sítě. Dopravní omezení od
1. 7. 2011 přiblíží následující přehled.

Úseky bez provozu
tramvají:

1) Výtoň – Nádraží Braník – Sídliště
Modřany
2) Jiráskovo náměstí – Národní divadlo
– Staroměstská – Čechův most
3) Vítězné náměstí – Podbaba

LÉTO

Změny vedení
tramvajových linek:
● 2 Linka je po dobu výluky „Vítězné
náměstí – Podbaba“ zrušena.
● 3 Linka je zkrácena o úsek Výtoň
– Sídliště Modřany a v oblasti Výtoně
ukončena jednosměrným objezdem
přes zastávky Karlovo náměstí > Moráň > Botanická zahrada > Albertov >
Výtoň > Palackého náměstí > Karlovo
náměstí.

yerovo náměstí – Lazarská odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky
a Václavské náměstí. V úseku Lazarská – Výtoň je linka vedena jednosměrně přes zastávky Myslíkova > Jiráskovo náměstí > Palackého náměstí
> Výtoň > Albertov > Botanická zahrada > Karlovo náměstí.

● 53 Linka je v úseku Národní divadlo
– Čechův most odkloněna přes zastávky Újezd, Malostranské náměstí a Malostranská.

● 18 Linka je v úseku Národní divadlo – Malostranská odkloněna přes
zastávky Újezd a Malostranské náměstí.

● Pro linky 3, 7, 17 a 52 se zřizuje druhá zastávka Výtoň ve Svobodově ulici.

● Pro linky 3, 6, 17, 18, 22 a noční linky se zřizuje druhá zastávka Karlovo
náměstí ve směru Lazarská.

Náhradní doprava:

● X-3 Výtoň – Dvorce – Nádraží Braník
– Sídliště Modřany (v nepřetržitém provozu celotýdenně)
● X-21 Výtoň – Dvorce – Nádraží Braník
(v provozu celotýdenně cca do 20.00)
Pro aktuální informace
sledujte www.pid.cz

● 21 Linka je po dobu výluky „Výtoň –
Sídliště Modřany“ zrušena.

● 8 Linka je ze zastávky Hradčanská
odkloněna přes zastávky Brusnice
a Pohořelec do zastávky Malovanka.

● 52 Linka je ze zastávky Výtoň odkloněna přes zastávky Albertov a Svatoplukova do zastávky Otakarova.

● 17 Linka je zkrácena o úsek Výtoň –
Sídliště Modřany a v úseku Strossma-
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Letní gruntování se blíží
Také v létě proběhne na území Městské části Praha 1 komplexní úklid komunikací. Sledujte, prosím, aktuální informace ohledně nutného vyparkování. Radnice
učiní i tentokrát vše pro to, aby komplikace související s úklidem byly co nejmenší.
Komplexní úklid komunikací 2011
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Podzimní kolo úklidu:±±±±
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Příměstské tábory:
„Kam s ním?“ Nerudovská otázka se o letních prázdninách týká zejména dětí.
jak dětem zajistit kvalitní a přitom zábavný program. Vhodnou alternativou jsou
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V KOMUNITNÍM CENTRU KAMPA:
11.–15. červenec 2011 a 22.–26. srpen 2011 (Příběhy
a pohádky z Malé Strany) – KC Kampa pořádá pod záštitou
starosty Prahy 1
15.–19. srpna 2011 (Divadelní tábor)
8.–12. srpna 2011 (ClassActs v angličtině)
● PŘÍBĚHY A POHÁDKY Z MALÉ STRANY
— OBECNÉ INFORMACE
Dva termíny: 11.–15. červenec 2011 a 22.–26. srpen
2011.
Tematicky zaměřené tábory na příběhy a pohádky z Malé
Strany. Tábor povedou vedoucí, které mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi. Mají pedagogické a zdravotní vzdělání, umějí děti zaujmout a vymyslet poutavý program.
Tábor bude rozdělen na dva oddíly. Oddíl mladších dětí
od 3 do 6 let a oddíl starších dětí ve věku od (6) 7 do 11
let.
Každý oddíl bude mít dvě vedoucí. Minimální počet dětí,
aby se tábor uskutečnil, je osm.
Dítě můžete přihlásit na celý týden, na vybrané dny,
nebo jen na jediný den.

HARMONOGRAM DNE

7.00
8.30–9.00

9.00–9.15
9.15–12.00
12.00
12.30–13.30
13.30–14.30
14.30–14.45
14.45–16.00
17.00
16.00–18.00
18.00

Otevření KC Kampa
Ranní aktivity a hry, nejpozdější
příchod v 9.00
Dopolední svačina
Dopolední tematický program
Oběd
Polední klid (čtení pohádek, pouštění
pohádek na DVD, malování… Mladší
děti mají polední klid 90 minut)
Odpolední tematický program
Odpolední svačina
Pokračování odpoledního tematického
programu
Druhá odpolední svačina
Volné hry v blízkosti KCK, vyzvedávání dětí
Zavírání, nejpozdější odchod dětí

V průběhu celého dne k dispozici pití, ovoce a zelenina.
● 11.–15. ČERVENEC 2011
Přijďte zažít týden plný kouzel, tajemství a dobrodružství.
Poznejte pověsti staré Prahy a užijte si spoustu legrace.
Společně nahlédneme pod pokličku alchymistů, vyřešíme
několik záhad a naučíme se kouzlit. Budeme se na Vás těšit
v KC Kampa.
Pondělí – poznáváme příběhy staré Prahy a Kampy (pověsti, legendy, vytváření vlastního příběhu)
Úterý – tvořivý den — rekvizity pro závěrečný karneval, výroba hudebních nástrojů (rumba koule, chrastítka), kreslíme
se v životní velikosti, domečky pro zvířátka z přírodních materiálů
Středa – celodenní výlet — bojovka Petřín / po stopách Golema (za špatného počasí — divadlo, muzeum pověstí)
Čtvrtek – magický den — učíme se kouzlit a odhalovat kouzla (levitace, kouzla s kartami, šátkem), jednoduché pokusy
Pátek – karneval — předvedení masek a kouzel, zahrajeme
si divadélko a zazpíváme si

Ranní a večerní program
Pohybové aktivity — rozcvička, míčové hry (fotbal, vybíjená,)
líný tenis, ovečky pojďte domů, mrazík…
Socializační a společenské hry — karty, kostky, deskové hry,
poznáváme se navzájem a učíme se fair play a pomáhat si.
● 22.–26. SRPEN 2011
Chtěl bys vědět, kam běží modrá liška? Zajímá tě, co
nese v hubě? Slyšel jsi někdy o tom, kdo založil Prahu? Víš,
proč je hladová zeď hladová? Máš rád příběhy o vodnících
a jiných pohádkových bytostech? Rád tvoříš, zpíváš nebo

LÉTO

dobrá volba pro děti
FOTO PETR NAŠIC

Rodiče, kteří ještě – nebo už – nemají dovolenou, často hledají možnosti,
příměstské tábory. V následujícím výběru naleznete několik z nich.
Čtvrtek – dnešní den bude dramatický! Zahrajeme si totiž
divadlo a zatancujeme si na (diskotéce / karnevalu)
Pátek – V pátek bude den patřit Golemovi – pokusíme se
ho najít, a pokud se nám to povede, možná si za odměnu
opečeme i buřty.
Cena: 500 Kč/den, 2000 Kč/týden
V ceně je zahrnuto celodenní jídlo (dopolední svačina,
oběd, 2 odpolední svačiny), pitný režim + ovoce a zelenina
k dispozici po celý den, pedagogický dozor, tematický program, pobyt v KC Kampa, materiál a veškeré vstupné.
Kontakt: Iva Zárybnická, koordinátorka dětských programů
KC Kampa, tel: 776 743 518, iva.zarybnicka@kckampa.eu,
www.kckampa.eu.

TÁBOR POŘÁDANÝ DDM PRAHA 2:
11.7. –15.7. 2011
Věk účastníků: 7–14 let
Cena: 150 Kč
Zaměření: keramické a výtvarné činnosti, práce s foto na PC
– fotografie, jednoduché animace, návštěva galerií, celotáborová hra Indiáni
Kontakt: Slezská 21/920, Alena Charamzová, 602 614 374,
charamzova@ddm-ph2.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 1 POŘÁDÁ
TAKÉ KLASICKÉ TÁBORY:

PŘIJĎTE SI ZASKÁKAT NA TRAMPOLÍNĚ!

Zájemce všech věkových i výkonnostních kategorií přivítají v oddíle skoků na trampolíně v Tyršově
domě (Újezd 450). Oddíl se může pochlubit nadějnými talenty v juniorské reprezentaci i třeba medailisty z nedávného mistrovství republiky. V tělocvičně pořádají i takzvané „open-classy“ pro děti
i dospělé, kam je možné přijít a trampolínu si za
poplatek vyzkoušet. Podrobné informace naleznete
na www.trampolinypraha.cz.
cvičíš? Chodíš rád na procházky a výlety (nejen) po Malé
Straně? Pokud ano, tak za námi určitě doraž do KC Kampa,
protože tohle všechno a ještě více tu spolu zažijeme!
Pondělí – Všichni se seznámíme a pak se vydáme po stopách modré lišky, k jejímuž nalezení budeme muset splnit
nejeden složitý úkol
Úterý – úterý bude „vodní“ den věnovaný vodníkům, vílám
a různé vodní havěti, užijeme si vodu a zaskotačíme si u Čertovky
Středa – dnes vyrazíme na výlet na Vyšehrad – třeba tam
potkáme kněžnu Libuši anebo Šemíka

VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR:
Místo: Řeka Sázava
Termín: 23. 7.–30. 7. 2011
Cena: 2200 Kč
(cena zahrnuje: doprava, vedoucí, kempy, strava, program,
pojištění dětí)
Program: ubytování ve stanech, děti si všechny věci vozí s sebou, podílejí se na přípravě jídel, výuka základních vodáckých
dovedností
SPORTOVNÍ TÁBOR:
Místo: Lipno – Nová Pec
Termín: 24. 7.–6. 8. 2011
Cena: 4800 Kč
(cena zahrnuje: doprava, ubytování, plná penze, vedoucí,
materiál, program, pojištění dětí)
Program: Celotáborová hra, výlety, sportovní hry a soutěže,
koupání v nedalekém Lipně
FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ:
Místo: Poniklá v Krkonoších
Termín: 30. 7.–6. 8. 2011
Cena: 3300 Kč
(cena zahrnuje: doprava, ubytování, plná penze, vedoucí,
pronájem haly, program, pojištění dětí)
Program: 2x denně florbalové tréninky ve velké tělocvičně,
doplněné o fyzickou přípravu, výklad pravidel a další sportovní hry.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučejeme kontaktovat
organizátory táborů co nejdříve!
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TÉMA

Letní Shakespeare

opět přivezl vstupenky zdarma
Šest her slavného anglického dramatika nabízejí v Praze letošní Letní
shakespearovské slavnosti, které potrvají až
do 4. září. Oddělení kultury radnice Prahy 1 pro
vás také tentokrát připravilo oblíbenou soutěž
o vstupenky zdarma.

Soutěžní otázka:

V roli krásné a počestné Isabely, kterou
zdánlivě
bezúhonný
soudce Angelo zaskočí
šokujícím návrhem, uvidíme populární českou
herečku. Scéna, kdy
Isabela přichází Angela
poprosit o život svého
bratra, patří k vrcholům
představení.
FOTO PETR NAŠIC

Jednou uváděných her je i Oko za
oko – niečo za niečo, slovensko-česká
komedie o tom, jak nejlépe řídit stát.
Hru nastudoval režisér Michal Vajdička. „Název Oko za oko – něco za něco
podle mě dobře vystihuje stále rozšířenější způsob jednání mezi lidmi i mezi
politiky,“ říká Vajdička, podle něhož je
právě ono „něco za něco“ nejdůležitějším tématem celé inscenace. „A ta
nevypráví ani tak o pomstě, jako spíš
o bezcharakterním vydírání,“ dodává
režisér představení, které loni v Bra-

Hudební doprovod složil
Marián Čekovský.

Rodný dům Shakespeara – Stratford on Avon.

tislavě končívalo potlesky diváků vestoje.
Navenek čestného soudce, zákonodárce a vladaře Angela ztvární Richard
Stanke. Jako knížete Vicenzia uvidíme
Martina Trnavského (Ordinace v růžové zahradě, Muži v říji). Slovenský překlad je dílem Ľubomíra Feldeka, pasáže v češtině přeložil Martin Hilský.

Isabelu hraje:
1. Veronika Freimanová
2. Ivana Jirešová
3. Tatiana Vilhelmová

Prvních 15 soutěžících,
kteří odpoví správně na níže uvedenou otázku prostřednictvím emailové
adresy „soutez@cvsc.cz“, obdrží po
dvou vstupenkách na toto představení. Své odpovědi můžete zasílat do
15. července 2011. POZOR! Soutěž
je určena výhradně obyvatelům
Prahy 1, což bude při převzetí
vstupenek ověřováno!

Báječné léto s Elpidou

Nabídka pro seniory z Prahy 1
V červenci a srpnu
jsme pro vás přichystali:
● Letní sleva 50 % na počítačové kurzy Začínáme s počítačem, Facebook a Komunikace po síti (všechny se
konají v termínu 11.-15. 7.
2011).
● Týden s vnoučaty – výtvarná dílna keramiky pro seniory
a vnoučata – seznamte se
společně se základními technikami – práce s hlínou, provázkovou technikou. Vyrobíte
si misku, vázu, vyzkoušíte si
malování glazurami a modelování sošky. Z kurzu si
odnesete několik pěkných výrobků. Lektorka Zuzana Macháčková. Kdy: 11.–15. 7.,

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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každý den od 13–16 hodin,
Cena 1900 Kč/15 hod.
● Práce s rounem – plstění – výtvarná dílna, která
vás prakticky seznámí se
základními technikami a po-

stupy tzv. plstění, tradiční,
ale v současně době nově
objevované a módní výtvarné techniky. Kdy: 8.–12. 8.
každý den 9.30–12.00 –
Lektorka Zdenka Hrubá,
cena 1800 Kč /13 hod.

● Kurz Digitální fotografie
I. – naučte se přenášet fotografie z fotoaparátu do
počítače! Úprava a vylepšování v programu Photo filter,
prezentace fotografií v programu PhotoStory a příprava tisku. Všechny programy
jsou volně dostupné, lektor
vám je zdarma nainstaluje
na přinesený notebook nebo
je dostanete na CD a výuku
absolvujete na našich počítačích. Kdy: 11. 7.–15. 7.
každý den 14.00–16.00.
Cena: 1450 Kč/10 hod.
Centrum Elpida, Na Strži
40, Praha 4 – na Pankráci,
vedle hlavní pošty. Informace
o dalších kurzech a přihlášení na tel.: 272 701 335.
Podporuje nás MČ Praha 1.

LÉTO
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Léto přeje svatbám,
Když se řekne „svatební obřad“, každému se bezpochyby vybaví něco milého. Mladší dávají více přednost moderní formě (kdy výjimkou již nejsou
ani obřady v balonu, časem možná
v ponorce i ve vesmíru), zatímco reprezentanti staré školy se stále ještě
spokojí s uzavřením sňatku v obřadní
síni.
V Praze 1 zatím obřad v ponorce nenabízíme. Snoubenci se zato mohou
vzít v historické obřadní síni na Staroměstské radnici.
Ti, kteří touží po romantice, jež by
umocnila vstup do nové životní etapy,
pak mají možnost spojit životy v některé z půvabných zahrad. Oblíbeným
místem jsou zahrady pod Pražským
hradem, snoubenci mají v oblibě i zahradu Vrtbovskou.
Svatby se konají také v palácích
a známých historických objektech
(Kaiserštejnský, Kaunický, Obecní
dům, Žofín), v hotelech, ale výjimečně
třeba i na petřínské rozhledně…
Matrika na radnici Prahy 1 bude
v průběhu prázdnin fungovat v neomezeném provozu, tudíž ji stačí kontaktovat a domluvit si termín svatby.
Oddávajícími jsou zpravidla radní

FOTO PETR NAŠIC

přijďte se vzít do Prahy 1!

Slavnostní řetěz oddávajícího...

Městské části Praha 1, kteří vedle
svých běžných kompetencí (doprava,
školství, kultura apod.) se rádi zhostí
i těchto velice milých povinností. Sa-

mozřejmě, že oddávají také pověření
zastupitelé.
Jiří Veselý
Radní MČ Praha 1 pro oblast dopravy

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00
tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz
Napište nám na vlastiveda@pis.cz a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze v předprodeji v turistických informačních centrech PIS
ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, ve vestibulu Hlavního nádraží, na Letišti Praha (terminál 2, tranzitní prostor)
a v recepci PIS (Arbesovo nám. 4).

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ – NYNÍ I NA INTERNETU !!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %.
Platí pouze na akce označené symbolem (%) při zakoupení vstupenek v předprodeji. Sleva se vztahuje vždy na vstupenku nižší hodnoty.

On-line předprodej vycházek spuštěn na http://eshop.praguewelcome.cz
Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den v TIC v 18.00 hod předchozího dne
a v případě víkendových akcí v pátek v 18.00 hod.
Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce.
Vyprodané akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz
Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc.

OBCHOD A SLUŽBY

Další farmářský trh
je na náměstí Republiky
Dvakrát týdně,
vždy ve středu
a pátek od 9 do
18 hodin, mohou
nyní milovníci
čerstvé zeleniny,
ovoce a další produkce drobných
zemědělců, pěstitelů a zahrádkářů
navštěvovat nový
farmářský trh na
území Prahy 1.
Nachází se před
Celnicí na náměstí Republiky.
„Věřím, že si nový trh
brzy najde své spokojené
návštěvníky. Vedle potřebné kvality zboží tomu určitě napomůže i velmi dobrá dostupnost místa trhu,
které jsme zvolili,“ řekl při
slavnostním zahájení trhu
1. zástupce starosty Praha 1 Daniel Hodek a dodal,
že věří, že poloha trhu bude
vyhovovat i starším a méně
► Tuto oblast má na starosti:

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

FOTO PETR NAŠIC
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Jiřina Bohdalová si celý trh prošla společně s 1. zástupcem starosty Danielem Hodkem.

pohyblivým spoluobčanům.
Slavnostního zahájení se
kromě něj zúčastnili Jiřina
Bohdalová, Jan, František
a Vojta Nedvědovi a Přemek
Podlaha, který se zhostil
role průvodce programem.
„Přeji trhu hlavně poctivost prodejců, protože ta
mu zajistí velké množství
stálých zákazníků,“ popřála
farmářskému trhu na náměstí Republiky jeho „kmotra“ Jiřina Bohdalová.
Trhy budou nabízet zboží
pocházející od zemědělců,
pěstitelů, zahrádkářů či sběračů lesních plodů – ovoce,
zeleninu, květiny, bylinky,
mléčné a masné výrobky,
pečivo, další zemědělské
a zahrádkářské produkty,
ale i čerstvé houby. Součás-

tí nabídky budou také výtvory lidových uměleckých
řemesel z proutí, šustí či
dřeva. Chybět nebude ani
občerstvení.
„Postupně chceme rozšiřovat počet stánků i jejich
nabídku a plánujeme také
tematické týdny, které přiblíží například slovenskou či
francouzskou produkci, a to
včetně originálních receptů
a podobně,“ vysvětlil Tomáš
Ságl ze společnosti DELICATO CENTRUM, a.s., jež je
pořadatelem trhu, který se
podle jeho slov bude řídit
kodexem, jenž stanoví, že
prodejní místa nebudou obsazována za každou cenu,
ale jen kvalitním zbožím.
Další zajímavou službou
trhu bude prostor pro pre-

zentaci originálních restaurací z okolí.
Podle Daniela Hodka
chce Městská část Praha 1
ověřovat spokojenost občanů s trhy a jejich nabídkou
a zároveň prozkoumat možnost pořádání farmářského
trhu také na levém břehu
Vltavy, konkrétně na Malé
Straně.
Od 12. května mohou zákazníci využívat také služeb
farmářského trhu s názvem
„František“. Ten nabízí každý čtvrtek od 8 do 18 hodin
na náplavce Dvořákova nábřeží mimo jiné pekařské výrobky, zeleninu, maso, ryby,
uzeniny, vína, mošty, ovoce,
vejce, bylinky a občerstvení,
a to vše z české produkce,
mnohé pak v biokvalitě.

SOCIÁLNÍ VĚCI
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Seniorky

mají šikovné ruce, získaly cenu

„Byly to povídky, básničky, fotografie, obrázky malované všemi možnými
technikami, ale také podmalba na sklo,
vyšívání, vyřezávaný papír, malovaný
porcelán, sklo, tričko a v neposlední
řadě také sada panenek pro UNICEF. Do
soutěže bylo v letošním roce přihlášeno
celkem 3900 prací od více než tisíce
soutěžících, seniorů z celé ČR. O to větší
je naše radost – dvě z našich seniorek,
paní Vlasta Miničová a paní Jiřina Žipková, převzaly v pátek 17. června na
výstavišti z rukou zástupců Středočeského kraje, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a pořadatelů ocenění za
svoje práce. Paní Miničová za svůj obrázek pastelem a paní Žipková za malované tričko,“ sdělila Tereza Iva Nosková
ze Střediska sociálních služeb Prahy 1.
Organizátoři by přivítali, kdyby se do
dalšího ročníku zapojilo i více mužů.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Celkem 29 prací přihlásily, na základě výzvy
Střediska sociálních služeb, seniorky z Prahy 1
do 12. ročníku celostátní soutěže Šikovné ruce
seniorů – pro radost
a potěšení, kterou pořádá Centrum sociálních
služeb Poděbrady.

Naši senioři mají šikovné ruce, o tom nepochybujte!

Možná si účast domluví mezi sebou
v novém „pánském klubu“, který se otevře v září 2011.
„Pánský klub“ bude v novém bytovém domě s pečovatelskou službou,
kdy bude jeden den v týdnu odpoledne
ve společenském prostoru domu (jídelna) čas a místo pro setkávání seniorů.
Klub by měl umožnit setkávání seniorů, v nekuřáckém prostředí, s možností
společné zábavy, diskusí, společného
sledování velkoformátové TV, stolních
her apod.
Středisko sociálních služeb pro senio-

ry z Prahy 1 kromě pravidelných programových aktivit, jako je cvičení, recitace,
kurzy PC, cvičení paměti, konverzační jazykové kroužky, výtvarný ateliér, taneční
klub, bridžový klub, pétanque a turistická parta… „V letošním roce jsme již také
připravili řadu další programů. Proběhlo
několik přednášek, například o výzkumu našich archeologů na pohřebištích
v Egyptě, o historii a architektuře Prahy,
o dějinách módy a různé cestopisné.
Účastníci si chválili také různé kurzy –
malbu voskem, malování kraslic, fotokurz a další,“ dodala Nosková.

FOTO PETR NAŠIC

Výlety také o prázdninách

Výlety jsou mezi seniory velmi populární.

Také o prázdninách budou probíhat oblíbené celodenní výlety seniorů, jež jsou
hrazeny městskou částí. 28. 7. navštíví
Slavonice a 25. 8. Máslovice a Kokořín.
Oba výlety mají kapacitu 50 osob. V září
– 29. 9. – se výlet uskuteční do Hluboké nad Vltavou, poté, do konce roku, senioři ještě zavítají do Červeného Újezdu
(27. 10.) a Hradce Králové (24. 11.).
Středisko sociálních služeb plánuje také
takzvané tematické výlety, kdy je hrazena pouze doprava, přičemž ostatní si hradí účastníci sami: posvícení na Veselém
kopci, vánoční trhy v Lysé nad Labem, výlov kaprů v rybníku Podroužek u Netolic
a návštěvu muzea betlémů v Karlštejně
nebo Třebechovického betléma.
Senioři se letos v rámci výletů podívali
již například do Plzně, Koněpruských jeskyní či Jablonce nad Jizerou.

► Tuto oblast má na starosti:

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

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

FOTO PETR NAŠIC

SPRÁVA MAJETKU

Nástropní freska dominuje celému prostoru.

Praha 1 podporuje
smysluplné užívání památek
Městská část Praha 1
jako vlastník či spoluvlastník různých objektů se
značnou historickou a architektonickou
hodnotou
vyvíjí snahu, aby v těchto
prostorách byly realizovány
aktivity odpovídající charakteru památky. Tak je tomu
například v prostorách býva► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

lého kláštera servitů v Melantrichově ulici s dochovaným barokním knihovním
sálem s iluzivní nástropní
freskou, kde se uskutečňují
ojedinělé aktivity v oblasti historického hudebního
umění a pořádají pravidelné
koncerty klasické a barokní
hudby. Klášter servitů představuje významnou pražskou kulturní památku s bohatou historií. Servitský řád,
který začal působit v Praze
počátkem 17. století, přispíval ke kulturnímu rozkvětu barokní Prahy a stal se
i důležitým hudebním centrem. Malířská výzdoba sálu
knihovny vznikla na sklonku
existence kláštera, autorem
byl malíř Josef Hager, který
též pomáhal Františku Karlu Palkovi při malbě fresek
v kostele sv. Mikuláše na
Malé Straně.
Tyto aktivity jsou organizovány za pomoci Nadace
Collegium Marianum, která působí v bývalém klášteře servitů s podporou
Městské části Praha 1 již
dvacet let a etablovala se
především na poli takzva-

né staré hudby. Spolupořádá například festival staré
hudby v Praze „Letní slavnosti staré hudby“ (12. ročník), tematickou koncertní
řadu Barokní podvečery
(11. ročník), ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
vzdělávání v bakalářských
oborech „Historická hudební praxe“ a „Sbormistrovství chrámové hudby“ či mezinárodní kurzy
a workshopy. Uvedené
činnosti nemají v Evropě

téměř obdoby a jsou srovnatelné s Centrem barokní
hudby ve Versailles.
V současnosti probíhá
jednání mezi Městskou
částí Praha 1 a ostatními
spoluvlastníky s cílem zajistit, aby tyto nádherné
prostory i nadále sloužily
veřejnosti a mohly nabídnout co nejširší spektrum
kvalitních kulturních akcí.
Tomáš Macháček
zástupce starosty

FOTO PETR NAŠIC
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FINANCE
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Chcete kluziště na Kampě,
které by MČ nestálo ani korunu?

Pohádkové kluziště by mohlo být v zimě na Kampě, pokud s tím bude souhlasit většina místních obyvatel. Veškeré náklady by platili sponzoři, MČ Praha 1 by nemusela
do projektu investovat jedinou korunu.

VIZUALIZACE REDAKČNÍ ARCHIV

Ze znaleckého posudku
vyplývá, že takové kluziště
by – při dodržení všech příslušných technologických,
bezpečnostních a biologických zásad, ale i následných pěstebních opatření
provedených po citlivé demontáži kluziště – neznamenalo hrozbu pro travnatou plochu. Naopak: pokud
by byla dodržena zmíněná
pěstební opatření, trávníky
by na jaře byly kvalitnější.
Trávník v místě zamýšlené ledové plochy je podle
posudku přibližně osm let
starý, místy prořídlý. Negativně se na jeho současném stavu podepsal
nedostatek vody a živin,
ke špatné kvalitě přispělo
také značné zatížení; trávníky lidé využívají jako pobytovou louku apod.
Své názory na eventuální zřízení kluziště zasílejte emailem na adresu
veronika.blazkova@praha1.cz či písemně na adresu Úřad Městské části
Praha 1, Vodičkova 18,
115 68, k rukám Veroniky
Blažkové.
Děkujeme předem za
každý podnět a názor!
► 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

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Děti oslavily

svůj den hrami na Žofíně
První červnový
den patřil stejně
jako každoročně
dětem a jejich svátku. Děti z Prahy 1
mohly svůj sváteční
den prožít na Slovanském ostrově,
kde pro ně radnice
připravila krásný
celodenní program.

► Tuto oblast má na starosti:

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

Je libo portrét?

Český lvíček je mezi dětmi hitem.

částí, na nichž se podílejí
městští strážníci. Ti vedle dohlížení na nekončící
frontu před slonem vozili
děti i na dětské motorové
čtyřkolce a na malé terénní
„bugině“.
Od rána byly také nepřetržitě obsazeny vagonky
dětského vláčku s názvem
Český lvíček, jenž děti po
celý den bezplatně vozil.

Kousek od něj se už rozprostíral zcela jiný svět.
Svět, který tvořili rytíři, tito
byli prý z Hückeswagens,
dále stan známý z obrázků
znázorňujících středověké
bitvy, všudypřítomné hrozivě vypadající zbraně a v neposlední řadě pak krásné
a divoké ženy s uhrančivýma očima. Svět druhé poloviny čtrnáctého století.

Spoustu šikovných rukou bylo vidět ve výtvarné
dílně Sdružení výtvarníků Karlova mostu, kde se
v průběhu dne rozšiřovala
výstava právě dokončených
dětských kreseb až opravdu
do úctyhodných rozměrů.
A když k tomu připočteme,
že výtvarníci navíc řadě dětí
vytvořili zdařilé portréty, nebylo divu, že tam bylo neustále plno.
Dílnu si nenechaly ujít ani
děvčata z 5. B ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici. „Vedle výtvarné dílny se mně
a holkám líbilo například
šermování, kdy jsme spolu
navzájem soupeřily s meči,“
řekla jedna z nich, Ornella
Buxbaumová, která si jako
jedna z mnoha odnesla
domů svůj portrét.

Cyklistická Kampa
Tour de Kids – 1. ročník celorepublikového
seriálu cyklistických závodů pro děti zavítal i do
Prahy 1. A přinesl vše, co k dramatickým závodům patří – nervozitu, v tomto případě zejména
rodičů, mohutné povzbuzování, obrovské úsilí,
slzy radosti i smutku a slávu pro vítěze. „Jsem
ráda, že mohu jménem Městské části Praha 1
přivítat na našem území tak krásný, populární
a vydařený seriál cyklistických závodů pro děti.
Přejí vám, milé cyklistky a milí cyklisté, hezké
počasí, spolehlivá kola, a hlavně to, aby se vám
vyhnuly havárie a zranění,“ popřála dětem při
slavnostním zahájení závodu radní Prahy 1 Karolina Polverini, která pak stejně jako ostatní diváci s obdivem sledovala statečné souboje těch
nejmenších dětí z „mateřinek“ i profilujících se
talentů z druhých stupňů základních škol.
Všichni určitě nemohli vyhrát, ale málokdo
bude chybět příště…

FOTO PETR NAŠIC

Na děti tak čekaly písničky, malování, dětský vláček,
ale třeba také středověcí
rytíři, bojující o svůj hrad,
čest a srdce půvabných žen,
nebo stříkání vody na cíl
s hasiči či prohlídka moderní sanitky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
„Všechny vás moc vítám a doufám, že si užijete
všechny připravené soutěže
i ceny, které vyhrajete,“ přivítala na začátku oslav přítomné natěšené děti radní
Prahy 1 Karolina Polverini.
Velký zájem tradičně vyvolával nafukovací „hrad“,
v tomto případě tedy spíš
slon, který je populární a už
tradiční součástí akcí pořádaných první městskou

Velmi vyhledávané bylo
také stanoviště dobrovolných hasičů z Prahy 1, kde
mohli malí i velcí návštěvníci obdivovat motorový člun
se vším potřebným vybavením, sekery, páčidla, palice,
kladiva, špičkovou motorovou pilu, ale také řadu helem, včetně těch opravdu
historických. A chybět samozřejmě nemohlo populární stříkání hasičskou hadicí na terč.

FOTO PETR NAŠIC
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Jakže to říkal Coubertin?
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BEZPEČNOST

Nepodceňte zabezpečení svého domova před odjezdem na dovolenou.

Před dovolenou

zabezpečte svůj domov
Léto, prázdniny, dovolená. Část volna téměř každý stráví mimo domov. Než odjedete, zamyslete se nad tím, je-li váš domov dostatečně zabezpečen proti zlodějům.
Prevence proti vloupání do
bytu nebo domu:

• Pojistěte si domácnost. Nešetřete na „podhodnocené“ pojistce.
• Investujte do kvalitních bezpečnostních
dveří a bezpečnostního zámku.
• Zajistěte nejrizikovější přístupová místa vašeho bytu nebo domu zabezpečovací technikou. Vhodně zvolené technické zabezpečení
odradí, zpomalí nebo ztíží cestu zlodějům.
• Trvejte na tom, aby společné prostory
v domě byly dobře osvětleny a klíče od nich
měli pouze nájemníci.
• Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své
příjmení bez titulu a v množném čísle.
• Zabezpečte si řádně všechny dveře, včetně
balkonových, okna ze světlíků, světlíky nad
dveřmi, dvoukřídlé dveře, řádnými zástrčkami a bezpečnostními zámky.
• Zajistěte si vybírání pošty ze schránky známým či sousedem, nebo ji nechte ukládat po
dobu nepřítomnosti do pronajaté schránky
na poště.

• Nezatahujte rolety a žaluzie, snažte se vytvořit zdání, že je v bytě někdo přítomen
• Cennější věci si uschovejte v bankovních
bezpečnostních schránkách.
• Nezveřejňujte svůj odjezd před neznámými
osobami.

► Tuto oblast má na starosti:

Dvě rady „pro jistotu“:

• Je dobré, aby na vás měl někdo spolehlivý
kontakt po dobu vaší nepřítomnosti, abyste
v případě havárie, nebo spáchání trestného
činu, mohli být včas informováni.
• Zdokumentujte své cenné věci, případně
sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace
pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při
likvidaci pojistné události.
Snažte se udržovat dobré sousedské vztahy. Všímavý soused může zaregistrovat pohyb
cizích lidí v domě, hluk z bytu, který má být
zrovna prázdný, nebo poškozené okno, kterým si zloděj „připravuje“ cestu.
Městská policie hl. m. Prahy

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

KULTURA, SPORT

Zahraniční vztahy

rozvíjejí kulturu i sport

„Místně je koncepce zahraničních
akcí směrována do již historicky daných partnerských měst, především
německého Bamberku, Bratislavy, Vídně, italského Trenta či Rosh-Ha´Ayin
v Izraeli. Zvažují se ale i jiná města,
která by mohla z hlediska svého charakteru, významu a podobnosti s naší
městskou částí přinést přinejmenším inspiraci a další podněty k rozvoji
jednotlivých oblastí života v Praze 1,“
uvedl radní Prahy 1 Pavol Škrak, který
odpovídá za zahraniční vztahy.
Mezi významnější letošní zahraniční
aktivity městské části patřilo jednání zástupců radnice v čele se starostou Oldřichem Lomeckým se starostkou městské
části Bratislava-Staré Město Tatianou
Rosovou a starostou izraelského Rosh-Ha´Ayin Moshem Sinaiem. Starosta
Lomecký také vedl řadu jednání s velvyslanci zastupitelských úřadů v Praze.
► Tuto oblast má na starosti:

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

FOTO PETR NAŠIC

Množství společných
kulturních, sportovních
a dalších aktivit je výsledkem partnerských
vztahů Městské části
Praha 1 se zahraničními
partnery – městy z Německa, Slovenska a dalších zemí.

Partnerské vztahy se utužují díky čilým kontaktům.

Radnice se podílela na organizaci a zajišťování spolupráce institucí a škol partnerských měst s naší
městskou částí. V rámci červnových
oslav italského Trenta v místních
sportovních soutěžích již tradičně
reprezentovalo družstvo Městské
policie Praha 1. Hlavních trentských
slavností se na pozvání italské stra-

ny zúčastnila delegace Městské části
Praha 1.
Samostatnou kapitolu partnerských vztahů, tentokrát tuzemských,
tvoří spolupráce Městské části Praha 1 a Sdružení měst a obcí Jesenicka, jejíž základ vytvořila pomoc radnice při odstraňování následků živelních
pohrom v tomto moravském regionu.

Cvičení na hřištích Prahy 1
Po dobrých zkušenostech
z jednotlivých akcí ostatních
městských částí, jako jsou
například Praha 2, Praha 4,
Praha 6 si vám nyní dovoluje Městská část Praha 1
nabídnout zdarma možnost
cvičení na dětských hřištích
Prahy 1.
Půjde o cvičení, do kterého se mohou zapojit nejen
maminky s dětmi přímo na
jednotlivých hřištích. Cvičení bude probíhat pod vedením lektora vhodně koncipované pro různé věkové
skupiny. Pro maminky i děti
to bude zpříjemnění bezpočtu hodin strávených na
hřišti, děti tak získají nejen

základní sportovní návyky,
ale i dobrý vztah ke sportovním aktivitám.

FOTO PETR NAŠIC
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Budou na vás čekat různé druhy aerobiku, zumba,
jóga či posilovací cvičení
aj. Veškerá tato cvičení je
také možné přizpůsobit dle
zájmu i pro seniorskou generaci.
Na místě budou poskyt-

nuty cvičební pomůcky. Samozřejmostí je hudební doprovod pro cvičení.
Bližší informace vám podá
Jindřich Nejezchleba, referent
sportu Městské části Praha 1, telefon: 221 097 400,
jindrich.nejezchleba@praha1.cz.
Hřiště, kde budou cvičení
pravidelně probíhat od
11. 7. 2011 po celé léto:
Pondělí od 10.00 do 11.00
na Žofíně
Úterý od 14.00 do 15.00
v Opletalově ulici
Středa od 10.00 do 11.00 na
Kampě pod Karlovým mostem
Čtvrtek od 14.00 do 15.00
v Lannové
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DOPRAVA

Opravy chodníků jsou nikdy nekončícím procesem...

Opravy chodníků:

běh na hodně dlouhou trať
Nejen dlouhodobý „chodníkový program“, ale i běžné operativní opravy patří mezi
priority Městské části Praha 1. Nejde přitom o levnou záležitost a radnice stále
musí hledat nové prostředky, aby mohla výmoly nechat průběžně opravovat.
„Zatímco takzvaný chodníkový program
je určen pro souvislé plošné opravy chodníků, nikdy nekončící drobné opravy bychom
v nadsázce mohli pojmenovat udržovacím
programem,“ říká radní Prahy 1 pro dopravu
Jiří Veselý, do jehož kompetencí menší opravy chodníků patří.
Na chodníkový program bylo v rozpočtu městské části na letošní rok vyčleněno
5,24 milionů korun, při posledním jednání
Zastupitelstva Městské části Praha 1 pak
zastupitelé tuto položku navýšili o dalších
pět milionů korun. Na opravy malých děr letošní rozpočet pamatuje částkou 10 milionů
korun.

Dlaždiči se nezastavili

Kvůli neuspokojivému stavu chodníků, na
nichž se tentokrát opět velmi negativně podepsala zima, radní městské části rozhodli
o větší intenzitě oprav – v minulém období
tak v ulicích první městské části působily
denně tři až čtyři dlaždičské party.

Další postupy a četnost další vysprávky
výmolů vyplynou ze stavu obecní pokladny
a aktuálních potřeb. Může dojít k dočasnému utlumení oprav a následně – v případě
potřeby, poté, co by se stav chodníků opět
zhoršil – k úpravám rozpočtu, čili navýšení
příslušné rozpočtové kapitoly.
„Občané reagují na stav chodníků velmi
citlivě. Není se čemu divit – kromě toho, že
nikdo pochopitelně není nadšen z toho, když
musí klopýtat po výmolech, je třeba si uvědomit také to, že žijeme v historickém centru, kde každá díra v chodníku kazí celkový
dojem,“ vysvětluje Veselý.
Závady chodníků mohou lidé oznamovat
přímo na telefonním čísle 221 097 556.
Radnice poté, co závažnost závady vyhodnotí, zpravidla do 48 hodin zajistí opravu. „Volající by měl uvést datum, čas, ulici a číslo
popisné, aby bylo možné co nejrychleji zařídit opravu chodníku v daném místě,“ dodává Veselý s tím, že i on je připraven přijímat
podněty k opravám chodníků.

► Tuto oblast má na starosti:

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

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Štěstí přeje připraveným,

hasiči informují a radí
Vážení spoluobčané,
to je? Jsme „polistopadová generace“ a ve škole nás nic tarychlé životní tempo charakterizující dnešní dobu určuje
kového neučili?! A jak se správně zachovat při požáru? Ve výzároveň také rychlý sled nejrůznějších mimořádných událostí
čtu podobných otázek a následně našich znalostí-neznalostí
zasahujících nepříznivě do našich životů. Většinou jde o udábychom mohli pokračovat jistě hodně dlouho. Protože jsme si
losti způsobené přírodními vlivy, jako jsou povodně, otřesy
vědomi neuspokojivého stavu společenského povědomí pránebo sesuvy půdy, vichřice,
vě v oblasti požární ochrany
tornáda, extrémní chlad, teplo,
a ochrany obyvatelstva a nesucho nebo rozsáhlé požáry.
dostatečné schopnosti občana
Stále častěji slyšíme ale také
pomoci sobě či druhým v přío událostech způsobených či
padě mimořádné události, doovlivněných selháním lidského
volili jsme si pro vás připravit
faktoru nebo technologie. Zde
seriál článků, kterými vás semáme na mysli požáry, havárie
známíme nejenom se základní
s únikem nebezpečné látky,
problematikou uvedených obropné havárie, havárie plynolastí, tedy otázkami varování,
vodu, vodovodu, elektrických
evakuace, ukrytí (a nouzového
rozvodů či radiační havárie, depřežití), ale zároveň také s nejstrukce staveb, ale také velké
četnějšími typy mimořádných
dopravní nehody, teroristické
událostí a s možnými způsoby
činy, epidemie a jiné.
jejich řešení. Věříme, že tak
V hlavním městě Praze evispolečně učiníme krok k vydujeme 32 možných rizik vznibudování tzv. bezpečné spoku mimořádné události. V devílečnosti, tj. společnosti inforti z nich se jedná o riziko velmi
movaných a sebevzdělaných
pravděpodobné. Jde o povodobčanů, kteří budou schopni
ně; úniky nebezpečných látek;
ochránit nejenom sebe, ale
vichřice a větrné smrště; bouř- V Praze 1 působí vedle profesionálů také dobrovolní hasiči.
také účinně pomoci ostatním
ky a elektrické jevy v atmosféosobám. Jsme si vědomi neře; námrazy, náledí, silné mrazy; sněhové kalamity; epidemie;
jenom toho, že možná rizika bychom neměli podceňovat, ale
závažná narušení veřejného pořádku nebo teroristický útok.
především toho, že „štěstí přeje připraveným“.
Průzkumy však ukazují, že ne zdaleka všichni bychom reaNa vaše případné dotazy k dané problematice vám rádi bugovali v těchto náročných situacích se znalostí věci. Přiznejme
deme odpovídat během seriálu článků i mimo něj prostřednicsi, kdo z nás si bude vědět rady při zaznění varovného signálu
tvím mailové adresy: dotazy@cvsc.cz.
sirény? Ukryjeme se? A pokud ano, poběžíme na půdu nebo
do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme
Por. PaedDr. Luďka Palzerová
horečně přemýšlet o tom, kde sehnat ochrannou masku nebo
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
použijeme prostředky improvizované ochrany? Že nevíme, co
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
FOTO PETR NAŠIC
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▼ INZERCE

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!

Kompletní výměna
špaletových oken
od přímého výrobce

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

www.trustav.cz
email: trustav@trustav.cz
tel.: 724 903 875

NÁZORY OPOZICE

►

Odstraňme z Prahy 1 reklamní smog, nástroj máme!

Praha 1, která celá leží na území Pražské
památkové rezervace, vážně trpí negativními
dopady nepovolené reklamy. Není to žádná novinka.
Přesto tuto skutečnost znovu potvrdilo občanské sdružení Za lepší život v Praze, které
Prahu 1 před nedávnem vyhlásilo za městskou
část, která se o kultivaci veřejného prostoru
z hlediska reklamy stará nejméně. Za nejpříšernější byla označena reklama umístěná
v průčelí Národní třídy a panu starostovi bude
předána cena hamby.
O to více je tento fakt alarmující, že již téměř
půl roku je k dispozici nástroj, kterým lze nepovolenou reklamu z centra města vytěsňovat.
Je jím novelizované nařízení Hlavního města
Prahy, platící od 1. listopadu 2010, kterým se
zakazuje šíření reklamy ve veřejném prostoru.
Znamená to, že převěsy a plachty z jakéhokoli
materiálu upevněné či zavěšené na stavbách
v památkové rezervaci, kromě těch, které jsou
umístěny pouze na stavebním lešení stojícím
na přiléhající pozemní komunikaci po dobu provádění stavby, jsou zakázány. Nutno dodat, že
reklamním smogem se Praha 1 zabývá již čtvrtým rokem. Prvním krokem byl audit reklamy,
jehož hrozivé výsledky vyústily v návrh zmíněné
novelizace, který jsem zpracoval.
A proto vyzývám současné vedení radnice,
aby začalo aktivně tlačit na uplatňování těch
nejtvrdších sankcí a přestalo přihlížet, jak se
centrum města stále více noří do reklamního
smogu. Žádám, aby po více než půl roce, kdy
nařízení platí, nastal generální úklid. Vždyť
komu se líbí takzvané „reklamní prádlo“, visící nad magistrálou, zabalené Hlavní nádraží –
unikát secesní architektury, a všechny ty příšerné plachty zahalující domy na Václaváku a na
Národní.
Za klub ODS Filip Dvořák,
předseda klubu

►

V jakém městě chceme žít

Nespokojenost s dosavadním rozhodováním o městě
a jeho současné i budoucí podobě vybudila v poslední
době v řadu aktivit. Tři debaty o budoucnosti pod názvem
„Jaká je vize Prahy?“ pořádalo letos Centrum současného
umění DOX. Od nich jsem si vypůjčila fotografie Stanislava
Marušáka pro interpelaci, kterou jsem problematiku reklamy v Pražské památkové rezervaci otevřela na zastupitelstvu. Na ní zareagoval i bývalý starosta Filip Dvořák, který
si v roce 2009 nechal vypracovat audit reklamy a teprve
nyní jej poskytl veřejnosti.
Vizuálním zamořením veřejného prostoru reklamou začalo zabývat také sdružení Za lepší život v Praze. Na besedu, kterou pořádali v červnu, pozvali památkáře, grafiky, odborníky na reklamu. Na závěr nechali promluvit
i Francesca Paciella z odbor reklamy a vývěsek římského
magistrátu. Z jeho příspěvku vyplynulo, že ačkoliv je v Římě
reklama významným zdrojem příjmů města, přesto pro její
regulaci město stanovilo poměrně jasná pravidla. U nás
visí spousta reklam načerno, nebo jsou billboardy umístěny v rozporu s názorem odborného pracoviště Národního
památkového ústavu. Povolí je totiž odbor památkové péče
Magistrátu.
Reklama je ovšem jen dočasným pokrytím památkové

substance odstranitelným šlemem. Horší jsou destruktivní
zásahy nebo nevratné urbanistické změny v chráněném
centru Prahy. Územní plánování uskutečňované v posledních letech jako sbírání požadavků developerů sleduje
dlouhodobě občanské sdružení Arnika. Naději na změnu
teď vzbuzují nové aktivity architektů a urbanistů, jako je
například iniciativa Za novou Prahu, která začala mapovat pražské problémy na webu Abeceda pro Prahu (www.
prazska-abeceda.cz). Další nová občanská aktivita sleduje
rozmístění heren a výherních loterijních terminálů. Hazard
bývá jako závislost mnohdy podceňován, přitom je destruktivní nejen pro závislou osobu a její rodinu, ale nabaluje na
sebe kriminální činy. Přesto i u nás na Praze 1 je v malé oblasti Nového Města umístěno 271 zařízení, některé z nich
v rozporu se zákonem 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách. Více informací najdete na www.mapyhazardu.cz.
Upozorňovat na špatné jevy a prosazovat vize příjemného a bezpečného života ve městě, tedy aktivně odpovídat
na otázku „V jakém městě chceme žít“ není jen záležitostí
politiků a urbanistů, ale nás všech občanů.
Michaela Valentová,
zastupitelka zvolená za Stranu zelených
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DOPISY, ZAJÍMAVOSTI

Český rozhlas Regina 92,6 FM slaví dvojité výročí
Karlínská budova Českého rozhlasu je významnou oslavenkyní. Letos 18. června totiž uplynulo přesně sto let od jejího slavnostního otevření a zároveň je to 20 let, kdy
právě odsud začal vysílat Český rozhlas Regina.
Objekt byl postaven v letech 1910–1911 podle projektu architekta Josefa Sakaře, který navrhl například
i budovu filozofické fakulty
v Praze a patřil k žákům Josefa Zítka, stavitele Národního divadla.
Budova po svém dokončení sloužila jako Národní
dům. V roce 1911 zde byla
otevřena restaurace s kavárnou, hernou a kuželkářskou
síní v přízemí. V suterénu
byla lidová hospoda, kuchyně, vinárna a zimní kulečník,
v 1. patře velký sál s jevištěm, šatny a malý sál. Ve
2. poschodí bylo pět lóží,
galerie, spolková místnost

Při návštěvě sídla Reginy...

FOTO REDAČNÍ ARCHIV (3)
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Tady oblíbené vysílání vzniká.

...provedl starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého její ředitel Josef Havel.

Měšťanské besedy a byt restauratéra. K budově přiléhaly dvě verandy přístupné
ze zahradní restaurace, nad
nimi dvě terasy. Zahradní
restaurace měla kapacitu pro 2000 návštěvníků.
Dům měl už tehdy elektrické osvětlení a byl vytápěn
párou a teplým vzduchem.
Národní dům v Karlíně
sloužil svému účelu do konce
první republiky. Těsně před
druhou světovou válkou jej
koupil Československý rozhlas, ale sloužit mu začal až
po válce. kdy se sály a salonky postupně měnily v nahrávací studia. 1. 4. 1964
začalo z budovy vysílat nové
krajské studio pro střední
Čechy a o rok později druhé
studio pro Prahu, které od
2. 1. 1991 již neslo studio název Regina, pod nímž existuje
dodnes. Více informací naleznete na regina.rozhlas.cz

VOLNÝ ČAS
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Fjodor Michajlovič Dostojevskij:
Milovat člověka znamená... (pokračování v tajence)
AMD
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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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Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi...

Červen rozhodně nenudil
Ani v červnu jsme se v naší městské
části nenudili. V ZŠ Jozefská se lezlo
do výšek (foto č. 1), na Kampě zase
bylo k vidění experimentální divadlo

(2). Na Královské cestě jsme mohli
obdivovat kovboje z klubu Freedom
Riders, kteří chtěli upozornit na problematiku nevidomých lidí (3). A velice
1

2

3

4

milou událostí, která se opakuje každý rok na konci června, bylo slavnostní předání maturitních vysvědčení.
Všem maturantům blahopřejeme! (4).

TRÁPÍ VÁS EKZÉM, AKNÉ NEBO
VAŠE VLASY A NEHTY?

Jsme tu pro Vás!

MÁTE STRACH
Z RAKOVINY KŮŽE?

Potřebujete pomoci s nákupy
nebo s péčí o svou osobu,
a to nejen přes den, ale i večer?

BABSKÉ RADY VŠE NEVYŘEŠÍ,
NECHTE SE VYŠETŘIT ERUDOVANÝM KOŽNÍM LÉKAŘEM!

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

NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU KOŽNÍ ORDINACI V PRAZE 1!

NAŠE PÉČE ZAHRNUJE:

● 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:

● Biostimulace a rejuvenace kůže
● Omlazení, vyhlazení a výplně vrásek
● Moderní přístrojové lymfodrenáže
● Odstranění nadměrného ochlupení
Krátké objednací lhůty.
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

Cena za měsíc
bez DPH

Cena za měsíc
včetně DPH

Ušetříte

Rezidenti Prahy 1

4 560 Kč

5 700 Kč

-17 %

Roční parkování

4 600 Kč

5 750 Kč

-17 %

Motorka

2 880 Kč

3 600 Kč

-48 %

Měsíční – víkend a noc (po – pá 19:00 – 7:00;
so – ne bez omezení)

2 420 Kč

3 025 Kč

-

Měsíční – noc (19:00 – 9:00)

1 372 Kč

1 715 Kč

-

Parking sazba - akční nabídka

BYTY PRAHA 10

DUBEČ
AKCE LÉTO 2011

 4+2kk 87 m2 s balkonem 4.,66 aa7,77,7mm 4.252.411,- 3.950.000,10,8 m
 3+kk 80,5 m2 sa balkonem
4.168.208,- 3.850.000,terasou 9,3 m
 3+kk 62 m2 s balkonem 7,7 m
2.987.255,- 2.578.000,22
2

2

2

Ke každému bytu parkovací stání v hodnotě 65.000 Kč zdarma.

www.bytydubec.cz
Telefon: 267 711 751  E-mail: info@amadapraha.cz  Mobil: 775 377 051

