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UDÁLOSTI

Když se řekne „komunitní plánování“, laik se
možná nad tímto odborným termínem zlehka
orosí. Přitom jde o klíčový proces, díky kterému budou v první městské části lépe fungovat
sociální služby.

Milí čtenáři,
není žádným tajemstvím, že radniční noviny nepatří mezi nejčtenější periodika. Mnohdy právem, neboť jejich
úroveň není valná. Pak však existují ta, která se snaží objektivně a pravdivě informovat své čtenáře o dění
v místě, kde žijí, a zprostředkovat jim
kontextové informace, k nimž by se jinak možná velmi těžce dostávali.
Radniční měsíčník Prahy 1 by rád
patřil k těm druhým. Naše městská
část je coby přirozené centrum jedné
z nejkrásnějších evropských metropolí natolik svébytná a originální, že si
zcela jistě zaslouží co nejlepší „sousedský“ časopis. Jak jste si jistě všimli, ledacos se v tomto směru již změnilo k lepšímu; přesto však před námi
stojí ještě mnoho práce, než dosáhneme podoby, s níž bychom byli spokojeni.
Významným krokem na této cestě je navýšení počtu stran z dřívějších šestnácti na současných čtyřiadvacet. Cílem je přinášet více informací, ale také jasně ukázat, kdo za
co v každodenní agendě zodpovídá.
Nikdo se nehodlá schovávat za anonymní rozhodnutí. Naopak, chceme,
aby bylo každému hned jasné, který radní konkrétně se vám, voličům,
zodpovídá za oblast, jež vás zajímá,
která se vás nějakým způsobem dotýká. Vy si pak můžete udělat obrázek o tom, jak tento radní pracuje,
zda splácí důvěru, kterou jste mu dali
ve volbách.
U všech radních je uveden přímý kontakt, kam lze směřovat připomínky, dotazy, ale samozřejmě
i stížnosti. A pokud byste snad dospěli k názoru, že něco není tak, jak
má být, přičemž náprava je v nedohlednu, moje emailová adresa je
oldrich.lomecky@praha1.cz.
y p

ROZHOVOR
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Centrum hlavního města logicky přitahuje
a koncentruje negativní jevy. O tom, jak se
s nimi radnici a policii daří bojovat, hovoří radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Ivan Solil.
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TÉMA

Jarní úklid začal. Úklidové stroje a čety společně čistí vozovky a chodníky podle pečlivě připraveného harmonogramu, takže prostoje by
měly být co nejmenší nebo vůbec žádné. Úklid
bude mít i letos tři kola.

NEZISKOVÝ SEKTOR

18

Sdružení Tereza, které sídlí v Haštalské ulici, učí děti rozumět přírodě, chránit ji a také
ji mít alespoň trochu rády. Také na letošní rok jsou pro návštěvníky připraveny pestré aktivity.

FOTOOHLÉDNUTÍ

22

Reprezentační ples Prahy 1, který se konal
v Paláci Žofín, se účastníkům velmi líbil.
Hvězdy populární hudby, řada příjemných
setkání, skvělý catering – co víc si mohl člověk
25. března večer přát?
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: PETR NAŠIC
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UDÁLOSTI

►

Krátce

Významné jubileum, 102. narozeniny, oslavil 5. března 2011 Josef Mráz – otec Bernardin z kostela sv. Jakuba (Malá Štupartská 6).
Josef Mráz se v roce 1926 stal jedním z prvních noviců Řádu minoritů nově vzniklého Československa. Po ukončení studia na gymnáziu a vstupu do řádu studoval filozofii v italském Osimu a dále teologii v Římě, kde byl také vysvěcen
na kněze. Po návratu do Československa působil v různých městech
po celé republice a v prosinci 1950
přijel do Prahy, kde již zůstal. V kostele sv. Jakuba působí přes 60 let.

Skoro jako Paříž

Pestrý kolorit v ulicích Prahy 1
chce zdejší radnice, která proto
v rámci připomínek příslušné vyhlášky (o místních poplatcích při využívání veřejných prostranství) vymezila lokality, kde hodlá od nájemců požadovat pouze malé poplatky. Cílem je mít v ulicích více kavárenských stolků, květin, ale třeba
i pultíků s knihami po vzoru pařížských bukinistů.

KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

102 let otce Bernardina

Oprava kašny
nebude stát Prahu 1 ani korunu
Ani korunu nebude stát Prahu 1 oprava Wimmerovy
kašny na Uhelném trhu, kterou v březnu poškodil syn
pražského exprimátora Béma.

Sociální poradna

Audit bude brzy

Zlepšit fungování radnice by měl
personální a procesní audit. Ten
proběhne ještě letos na jaře a podle jeho výsledku budou provedeny
příslušné kroky. „Naplňujeme volební program, který počítal s optimalizací chodu radnice tak, aby poskytovala co nejlepší služby,“ říká
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
(TOP 09).

FOTO PETR NAŠIC (2)

Bezplatná sociálně-právní poradna pro obyvatele Prahy 1 funguje od 4. dubna na radnici ve Vodičkově ulici č. 18. Poradnu najdete
v kanceláři Zastupitelstva MČ Praha 1 (schodiště v pasáži, vlevo ve
směru z Vodičkovy ulice). Otevřená
je každé pondělí od 13 do 17 hodin. Informace získáte a objednat
se můžete na telefonním čísle 221
097 351 (sekretariát odboru sociálních věcí a zdravotnictví).
Opravu kašny zajistí samozřejmě odborníci.

„Nepočítáme, že bychom do toho
dali byť jedinou korunu. V současné době probíhá odborné zhodnocení škody, poté bude následovat standardní vyřízení pojistky, která zahrnuje i případy vandalismu,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP
09), který současně zdůraznil, že odmítá „z klukoviny dělat politiku“. Případný regres ze strany pojišťovny

vůči viníkovi škody je tedy věcí pojišťovny, nikoliv Městské části Praha 1.
Bývalý primátor Pavel Bém navíc již
oznámil, že škodu na kašně zaplatí.
Klasicistní kašna, jejímž autorem
je František Xaver Lederer, dostala
jméno po bohatém pražském měšťanovi, podnikateli a mecenáši Jakubu Wimmerovi, díky jehož penězům
vznikla.
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Komunitní plánování:

Seriál seminářů začíná
„Půjde o setkání pracovních skupin,
které radnici pomohou definovat priority a skutečné potřeby v oblasti sociálních služeb. Od nich se posléze budou
odvíjet praktické kroky včetně úprav
příslušné kapitoly rozpočtu městské
části na příští rok a další léta,“ říká zástupkyně starosty Jana Pařízková.
Setkání všech pracovních skupin se
uskuteční v konferenčním sále první
městské části v pasáži budovy radnice
(Vodičkova 18).
Ve středu 13. dubna od 10 do 12 hodin proběhne setkání pracovní skupiny
pro „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“. Tentýž den od 16 do 18 hodin
bude následovat setkání pracovní skupiny pro „Rodiny s dětmi a mládež“.
V pondělí 18. dubna proběhnou rovněž jednání dvou pracovních skupin.
Od 10 do 12 hodin to bude setkání na
téma „Seniory a seniorky“, poté – od
14 do 16 hodin – se uskuteční setkání pracovní skupiny pro „Osoby se zdravotním postižením“.

FOTO PETR NAŠIC

Z důkladné přípravy do
praktické fáze vstupuje
proces komunitního plánování v Praze 1 , kde
na toto téma proběhne
v dubnu série seminářů.

Semináře se budou konat v tomto sále. Naleznete jej v pasáži radnice, vlevo za vchodem do úřadu.

„Přijďte se podělit o názory, co podle vás v Praze 1 pro tyto cílové skupiny chybí, přijďte si poslechnout názory

ostatních obyvatel, poskytovatelů i zástupců radnice Prahy 1,“ zve všechny
zástupkyně starosty Jana Pařízková.
▼ INZERCE

Informace a praktická pomoc pro rozšíření
Vašehopodnikání do členských států EU

Jednotné kontaktní místo

ÏîóäáôéäóäîïñàõèóÕcãìàíäìcóä
ãîòóàóäêċíàílíwâçïñîòóäãê¾
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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!

ÍNÂÁÏÂÈÌËÐÑÏÒÈÀ8¬ÍÌÏÂÈÌËÐÑÏÒÈÀÆ

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

ÏÑÀaÒÊ1Ï]ÃØòñî
Íâêöðéìóðèaµ¬®®°²©ÍïÞåÞ°
Ñâéâãìë·¨±¯¯¯¯¯¯¯¯°¯
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ÂªêÞæé·æëãì½íïÞ÷ðèâíòáö«à÷
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ROZHOVOR

JUDr. Ivan Solil:
Bezpečnost je prioritou radnice
Rada Městské části Praha 1 projednala v březnu Zprávu
o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2010. Vyplývá z ní, že v porovnání s rokem 2009
poklesl v loňském
roce počet trestných
činů spáchaných na
území první městské
části. Jaká je situace
v oblasti bezpečnosti, jak se daří bojovat
s kriminalitou a jaké
jsou další plány jsme
hovořili s radním Prahy 1 JUDr. Ivanem
Solilem (ČSSD), který má na starost bezpečnost a prevenci
kriminality.

Opravdu se situace zlepšuje?
Pokud mluvíme o bezpečnostní situaci v Praze 1, musíme si v první řadě
uvědomit faktory, které podmiňují kriminalitu v naší městské části. Centrum
metropole je hlavním cílem zahraničních návštěvníků, kteří lákají kapsáře,
tedy typ kriminality, kterou ostatní části Prahy či většina měst neznají, nebo
jen okrajově.
S turisty, ale nejen s nimi souvisejí hazard a prostituce, jež se nám sice
dlouhodobě daří do značné míry potírat, ale bez potřebné opory v záko-

nech to je boj velmi obtížný a na dlouhou dobu.
Centrum pochopitelně také přitahuje bezdomovce z celé republiky i ze Slovenska, dealery a narkomany. I zde se
nám postupně daří situaci zlepšovat,
ale potřebujeme k tomu pomoc ostatních městských částí, magistrátu a dalších orgánů. A to jak finanční či organizační, tak legislativní.
Takže má odpověď zní: Situace se
sice zlepšuje, ale do spokojenosti
máme daleko. Zároveň chci zdůraznit,
že ve vztahu k občanům Prahy 1 nám

Radní Ivan Solil sleduje práci policistů a strážníků v Praze 1 ostřížím zrakem.
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Jaká jsou konkrétní čísla?
V roce 2010 bylo na území Městské
části Praha 1 spácháno 8507 trestných činů, což znamená – ve srovnání
s rokem 2009 – poměrně výrazné snížení, a to o 1419 trestných činů. Abychom získali ucelenější pohled, tak ještě doplním další číslo: na území celého hlavního města bylo v loňském roce
zaregistrováno 74 028 trestných činů.
U kterého druhu trestné činnosti se
situace nejvíce zlepšila?
U majetkových trestných činů, kde
jsme zaznamenali pokles o 1213 případů, zejména pak u kapesních krádeží, jejichž počet klesl o 561.

Na kterých místech by si naši občané i návštěvníci měli dávat pozor na
kapesní zloděje?
Na všech trasách metra a v tramvajích, zejména pak na lince 22. Dále
v areálu Pražského hradu, v restauracích i rychlých občerstveních jako McDonald´s, KFC a Subway, u orloje na
Staroměstském náměstí a na pěších
zónách v centru Prahy.
A jak taková kapesní krádež probíhá?
V metru a tramvajích působí organizované skupiny, které vždy zatarasí
dveře a snaží se odvést pozornost oběti. Zároveň se na ni někdo natlačí, okrade ji a ukradené věci okamžitě předává komplicům. Ostražití musíme ale být
i na eskalátorech a nedovolit nikomu,
aby se na nás zezadu tlačil.
Pro ostatní místa platí, že je třeba si
pečlivě hlídat osobní věci ve frontách
u pokladen a nikde nenechávat odložené věci. Značnému riziku se samozřejmě vystavují lidé „zmožení“ alkoholem. Ti jsou velmi vyhledávanou obětí.
Co proti této kriminalitě
dělá radnice?
Zejména finančně a materiálně podporujeme řadu preventivních akcí městských
strážníků i Policie ČR. Praha 1
má patrně jako jediná vytvořený takový informační systém, který umožňuje sledovat
stav a vývoj kriminality a porušování veřejného pořádku
v konkrétních lokalitách a ulicích naší městské části. Je vedena podrobná evidence, jež
usnadňuje preventivní působení na daná místa, a to jednak zvýšením frekvence hlídkové služby a jednak případným umístěním kamerového
systému.
Jak se osvědčuje kamerový
systém?
Kamerový systém se ukazuje jako velmi účinný pomocník,
a to nejen při mapování trestné činnosti, ale i při ochraně
dětských hřišť, parků a zeleně před vandaly. Počet kamer
budeme tedy určitě rozšiřovat,
obměňovat a doplňovat o systémy s nočním viděním a podobně. Kamerové systémy bychom také chtěli používat pro
potřeby bezpečnosti v dopravě při jízdách v „jednosměrkách“ a v dalších místech.

FOTO PETR NAŠIC

jde především o zvýšení jejich pocitu bezpečí. Pocit bezpečí chápu v tom
širším slova smyslu, jako jeden z důležitých komfortů bydlení a života. Jeho
vnímání není totiž přímo úměrné pouze
počtu trestných činů, ale i konkrétním
podmínkám života občanů v Praze 1.

Prevence není jen technika,
ale i strážníci…
To máte pravdu a musím
říci, že naši „měšťáci“ patří
mezi ty nejlepší. Díky motivačnímu programu se nám v uplynulých letech podařilo výrazně
zvýšit počet strážníků v Pra-

ze 1 z původních 180 na 280 a naším
cílem je zhruba počet tři sta. Nejde ale
jenom o počet, ale také o kvalitu, a proto se s veliteli snažíme, aby strážníci byli
skutečnými profesionály a měli odpovídající morální, fyzické a technické vybavení.
Jaká je bezpečnostní prevence mezi
dětmi a dalšími potenciálně ohroženými skupinami?
Radnice vynakládá značné finanční prostředky na prevenci kriminality.
Z uvedené policejní zprávy je mimo jiné
zřejmé, že mimořádně ohroženou skupinou obětí pachatelů trestné činnosti
– například loupeží – jsou senioři, ženy
a zdravotně handicapovaní, kteří se nemohou účinně bránit. Zejména pro tyto
potenciální oběti jsou organizovány různé osvětové a přednáškové akce Policie
ČR a městských strážníků, na nichž spolupracujeme a které podporujeme. Nabízeny jsou dokonce i kurzy sebeobrany.
Obdobně jsou akce zaměřeny i na
školní mládež. U dětí je navíc nutné prevenci zaměřit i takovým způsobem, abychom je samotné odradili od páchání trestné činnosti. V tom nám opět pomáhají policisté a strážníci, ale i různé
neziskové organizace, které vybíráme
v grantovém řízení.
V úvodu jste zmínil určitou „přitažlivost“ Prahy 1 pro zločince a další
tzv. závadové osoby a nezbytnost širší
spolupráce při řešení bezpečnostní situace v Praze 1. Jak budete toto řešit?
V uplynulých letech jsem měl pocit,
že se tato problematika týká v očích
ostatních městských částí, magistrátu i příslušných ministerstev výsostně
první městské části. To ale není pravda: narkomani se do centra sjíždějí z celé Prahy a okolí, bezdomovci navíc z celé republiky i ze zahraničí, kapsáři to samé, dealeři drog rovněž. A tak
bych mohl pokračovat. Pokud chceme
v této oblasti postupovat opravdu komplexně, je třeba široká spolupráce.
Musíme všichni aktivně působit
v legislativním procesu, abychom prosadili vytvoření takového nového právního rámce, který odstraní všechny
nedostatky současné legislativy: je
nutné přijmout zákon o prostituci, novelizovat zákon o výherních automatech, videoterminálech, kasinech a jiných loterijních hrách, zákon o omamných látkách i trestní zákon či přestupkový zákon.
JUDr. Ivan Solil se narodil 12. listopadu 1958 v Kadani. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátem
se sídlem v Praze 1 a členem Zastupitelstva Městské části Praha 1
je od roku 2006. Mezi jeho záliby patří četba, tenis a dlouhé vycházky do přírody s jeho věrným
hnědým labradorem Arminem.
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TÉMA

Komplexní úklid komunikací 2011
AŠ
U PR

Jarní kolo úklidu: 2. 4. – 3. 4. 2011, 9. 4. – 10. 4. 2011, 16. 4. – 17. 4. 2011
Letní kolo úklidu: 6. 8. – 7. 8. 2011, 13. 8. – 14. 8. 2011, 20. 8. – 21. 8. 2011, 27. 8. – 28. 8. 2011
Podzimní kolo úklidu: 17. 9. – 18. 9. 2011, 24. 9. – 25. 9. 2011, 1. 10. – 2. 10. 2011, 8. 10. – 9. 10. 2011
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Podzimní kolo úklidu
17. 9. 2011 (sobota)
18. 9. 2011 (neděle)
9. 10. 2011 (neděle)
24. 9. 2011 (sobota)
1. 10. 2011 (sobota)
2. 10. 2011 (neděle)
8. 10. 2011 (sobota)
24. 9. 2011 (sobota)
25. 9. 2011 (neděle)
9. 10. 2011 (neděle)
8. 10. 2011 (sobota)
2. 10. 2011 (neděle)
1. 10. 2011 (sobota)
25. 9. 2011 (neděle)

VOJTĚŠSKÁ

Letní kolo úklidu
6. 8. 2011 (sobota)
7. 8. 2011 (neděle)
27. 8. 2011 (sobota)
28. 8. 2011 (neděle)
27. 8. 2011 (sobota)
28. 8. 2011 (neděle)
13. 8. 2011 (sobota)
20. 8. 2011 (sobota)
21. 8. 2011 (neděle)
14. 8. 2011 (neděle)
20. 8. 2011 (sobota)
13. 8. 2011 (sobota)
14. 8. 2011 (neděle)
21. 8. 2011 (neděle)

PŠTROSSOVA

Jarní kolo úklidu
2. 4. 2011 (sobota)
3. 4. 2011 (neděle)
16. 4. 2011 (sobota)
17. 4. 2011 (neděle)
9. 4. 2011 (sobota)
10. 4. 2011 (neděle)
16. 4. 2011 (sobota)
2. 4. 2011 (sobota)
3. 4. 2011 (neděle)
10. 4. 2011 (neděle)
9. 4. 2011 (sobota)
17. 4. 2011 (neděle)
10. 4. 2011 (neděle)
16. 4. 2011 (sobota)
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S jarem přišlo velké gruntování
Bez odtahování vozidel
se tentokrát bude muset
obejít jarní úklid, který
v Praze 1 probíhá v několika fázích. Radnice proto prosí všechny řidiče,
aby respektovali dopravní značení a aby na základě upozornění za stěračem své auto v době úklidu přeparkovali.

FOTO PETR NAŠIC

„Jarní úklid má tři fáze – během nich
budou společně uklízeny jak chodníky, tak vozovky, aby úklidové práce co
nejméně komplikovaly provoz v ulicích.
Aby vše probíhalo opravdu rychle a bezproblémově, bylo by dobré, kdyby řidiči respektovali dopravní značení a výzvu k přeparkování, kterou objeví za
stěračem svého vozidla,“ říká Jiří Veselý (TOP 09), radní Prahy 1 pro dopravu.
„Neukázněná“ vozidla tentokrát nebudou odtahována, a to vzhledem k roz-

Tři kola

Úklid po zimě musí být opravdu důkladný.

hodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že v případě odtahu souvisejícího
s úklidem by takové vozidlo muselo být
po uklizení ulice vráceno zpět na místo.
Pod vozidly, která jejich majitelé navzdory včasnému upozornění nepřeparkují, nebude zametáno. Místo pod nimi
se uklízeči alespoň pokusí důkladně
opláchnout vodou.

Zatímco úklid vozovek zajistí prostřednictvím najatých firem Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, chodníky uklidí společnost CDV služby s. r.
o. Tato firma zvítězila ve výběrovém řízení, které vyhlásila MČ Praha 1. CDV
zajistí všechny tři kola komplexního
úklidu chodníků – jarní, letní a podzimní – za celkovou částku 1 666 000 Kč.
Uklízet bude vždy přibližně sedmdesát
pracovníků této firmy.
„Jsme samozřejmě připraveni na
důsledné kontroly úklidu. Radnice
nebude tolerovat žádný šlendrián,
protože když už obtěžujeme občany jistými omezeními, úklidové práce
musí být rychlé, koordinované a kvalitní,“ zdůrazňuje Veselý, který zároveň upozorňuje, že samozřejmě i obyvatelé mohou radnici, a to konkrétně
odboru dopravy, sdělit případné výhrady ke kvalitě úklidu v dané lokalitě. Pracovníci odboru poté provedou
příslušné šetření.
Po jarním úklidu budou následovat
opravy chodníků, na jejichž stavu se
negativně podepsala letošní zima. Dojde k opravení výtluků a výmolů, které
v současné době komplikují chodcům
pohyb.
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Blokové čištění chodníků a vozovek bude
letos probíhat podle tohoto harmonogramu:
► Blok č. 1 – úklid bude proveden dne
02. 04. 2011, 06. 08. 2011, 17. 09. 2011
Betlémská (Divadelní – Smetanovo nábřeží), Černá, Divadelní vč. slepého úseku (NN2153), Křemencova, Masarykovo nábřeží (Národní – Myslíkova), Mikulandská, Na Struze, Národní, Opatovická,Ostrovní, Pštrossova vč. slepého úseku, Purkyňova, Spálená (Myslíkova – Národní), Šítkova, V Jirchářích,
Vladislavova, Vojtěšská, Voršilská.
► Blok č. 2 – úklid bude proveden dne
03. 04. 2011, 07. 08. 2011, 18. 09. 2011
Jungmannova, Jungmannovo náměstí, Krakovská, Lazarská, M.
Rettigové, Mezibranská, Myslíkova (Spálená – Masarykovo nábřeží, pravá strana), Navrátilova, Palackého, Příčná, Řeznická,
Školská, Štěpánská (Žitná – Václavské nám.), V Jámě, Ve Smečkách, Vodičkova, Karlovo nám., Žitná – Vodičkova, pravá strana).

► Blok č. 7 + 7.1 – úklid bude proveden dne
03. 04. 2011, 21. 08. 2011, 25. 09. 2011
► blok č.7
Břehová, Dlouhá (Staroměstské nám. – Dušní), Husova (Karlova – Mariánské nám.), Jáchymova, Jilská (Karlova – Jalovcová), Kaprova, Karlova (Liliová – Malé nám.), Linhartská, Maiselova, Malé nám., Mariánské nám., Náměstí Franze Kafky,
U radnice, Pařížská, Veleslavínova, Platnéřská, Alšovo nábř.
(Veleslavínova – Platnéřská), Seminářská, Staroměstské náměstí (Pařížská – Dlouhá), Široká (nám. Jana Palacha – Pařížská), U Starého hřbitova, Valentinská, Žatecká.
► blok č. 7.1
Dvořákovo nábřeží (Čechův most – Na Rejdišti), Na Rejdišti
(Dvořákovo nábř. –17.listopadu).

► Blok č. 3 – úklid bude proveden dne
16. 04. 2011, 27. 08. 2011, 09. 10. 2011
Barvířská, Benediktská, Helmova, Jakubská, Klimentská (Revoluční – Holbova), Lannova (Nové Mlýny – Barvířská), Lodecká, Lodní mlýny, Králodvorská, Malá Štupartská, Masná (část.
kom. směrem k ul.Týnská), Mlynářská, Nové Mlýny (Lannova
– Klimentská), Novomlýnská, Petrské náměstí, Půtova, Revoluční, Rybná (Benediktská – Králodvorská), Samcova, Soukenická, Stárkova, Štupartská, Templová, Týnská ( Malá Štupartská – Týnská ulička), U Nemocenské pojišťovny, U Obecního
domu, U Prašné brány (U Obecního domu – Celetná).

► Blok č. 8 – úklid bude proveden dne
10. 04. 2011, 14. 08. 2011, 09. 10. 2011
Anežská, Bílkova, Dlouhá (Dušní – Revoluční), Dušní, Elišky
Krásnohorské (Bílkova – Široká), Haštalská, Haštalské nám.,
Ve Stínadlech, Hradební (Řásnovka – Dlouhá), K Haštalu,
Klášterská, Kostečná, Kozí (mimo úsek Vězeňská – Bílkova),
Masná, Rámová, Rybná (Haštalská – Benediktská), Řásnovka (Revoluční – Klášterská včetně parkoviště před TSK), Salvátorská, Široká (Pařížská – Dušní), U Milosrdných, U Obecního dvora, U Staré Školy, U Sv. Ducha, V Kolkovně, Vězeňská,
Za Haštalem.

► Blok č. 4 – úklid bude proveden dne
17. 04. 2011, 28. 08. 2011, 24. 09. 2011
Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na Florenci, Na Poříčí (bez pěší zóny), Náměstí Republiky (bez pěší
zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petrská – Truhlářská ), Těšnov, Truhlářská, V Celnici, Zlatnická.

► Blok č. 9 + 9.1 – úklid bude proveden
dne 09. 04. 2011, 20. 08. 2011, 08. 10. 2011

► Blok č. 5a – úklid bude proveden dne
09. 04. 2011, 27. 08. 2011, 01. 10. 2011
Olivová, Politických vězňů, Václavské náměstí, Washingtonova.
► Blok č. 5b – úklid bude proveden dne
10. 04. 2011, 28. 08. 2011, 02. 10. 2011
Jindřišská, Na Příkopě (Panská – Hybernská), Nekázanka,
Panská, Senovážná, Senovážné náměstí (Jindřišská/Senovážná – Dlážděná), V Cípu.
► Blok č. 5c – úklid bude proveden dne
16. 04. 2011, 13. 08. 2011, 08. 10. 2011
Bolzanova, Opletalova, Dlážděná, Jeruzalémská, Jindřišská –
slepý úsek za kostelem, Růžová, U Půjčovny, Senovážné náměstí (Jeruzalémská – Opletalova), U Bulhara.
► Blok č. 6 + 6.1 – úklid bude proveden
dne 02. 04. 2011, 20. 08. 2011, 24. 09. 2011
► blok č. 6
Anenská (v úseku Smetanovo nábř. – Anenské nám. ruční čištění), Anenské náměstí, Bartolomějská, Betlémská (Divadelní
– Betlémské nám.), Betlémské náměstí, Boršov, Havelská (Havelská ul. – Melantrichova), Havelská ulička, Husova (Na Perštýně – Karlova), Jilská (Na Perštýně – Zlatá), Karolíny Světlé, Konviktská, Krocínova, Liliová, Martinská, Melantrichova (Michalská – Rytířská), Michalská (Uhelný trh – Hlavsova), Na Perštýně,
Na Zábradlí, Náprstkova, Perlová, Rytířská, Řetězová, Skořepka,
U Dobřenských, Uhelný trh, Zlatá (Husova – Jilská), Vejvodova.
► blok č. 6.1
Smetanovo nábřeží (Národní – K. Světlé).

► blok č. 9
Gogolova, Na baště sv. Tomáše, Nerudova, Pohořelec (mimo
úseku Dlabačov – Keplerova), Sněmovní, U Zlaté studně, Thunovská (Nové zámecké schody – Tomášská), U Železné lávky,
Úvoz, Zámecká.
► blok č. 9.1
Karmelitská (Újezd – Malostranské nám.), Tomášská, Újezd
(Vítězná – Karmelitská), Valdštejnská, Valdštejnské náměstí
(průjezd), Valdštejnské nám. – slepý úsek.
► Blok č. 10 – úklid bude proveden dne
17. 04. 2011, 13. 08. 2011, 02. 10. 2011
Besední, Cihelná, Dražického, Dražického nám. (Mostecká – Dražického), Harantova, Hellichova včetně parkoviště,
Hroznová, Josefská, Lázeňská, Malostranské nábřeží (Vítězná – schody do Říční + schody do Říční), Maltézské nám., Míšeňská, Mostecká, Nebovidská, Nosticova, Pelclova (Nebovidská – Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková (Říční – Vítězná), U Lanové dráhy, U Lužického semináře (Saská – Klárov), U Sovových mlýnů (Hroznová – Na Kampě), Velkopřevorské nám., Vítězná (Všehrdova – Malostranské nábřeží),
Všehrdova.
► Blok č. 11 – úklid bude proveden
dne 10. 04. 2011, 14. 08. 2011, 01. 10. 2011
Černínská, Hradčanské náměstí, Kapucínská, Ke Hradu,
Loretánská, Loretánské náměstí (mimo prostor před MZ
ČR), Na Náspu, Nový svět, U Brusnice, U Kasáren, Kanovnická.
► Blok č. 12 – úklid bude proveden
dne 16. 04. 2011, 21. 08. 2011, 25. 09. 2011
Břetislavova, Jánská, Jánský vršek (Šporkova – Vlašská), Letenská (část komunikace před MF ČR), Malostranské náměstí, Šporkova, Tržiště, Vlašská

OBCHOD A SLUŽBY

V šicím centru

koupíte stroj, látku i knoflíček
Vše od knoflíku po šicí stroj si mohou již deset let zakoupit zákazníci Šicího centra
Haišman, které sídlí v ulici Na Poříčí 14. Lidé z širokého okolí si zde navíc nechávají
opravit poškozené oblečení.

FOTO PETR NAŠIC
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V království šití si přijde na své každá švadlenka. Opravy oděvů však vyhledávají i muži.

► Tuto oblast má na starosti:

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

„Poskytujeme kompletní servis v oblasti šití, což
znamená, že opravujeme
a prodáváme šicí stroje,
pletací stroje, krejčovské
panny, žehličky, ale samozřejmě také velmi kvalitní
látky, zipy, krejčovské metry, střihy a mnoho dalších
věcí, které souvisejí s šitím,“ říká majitel obchodu Pavel Haišman. V jeho
„království šití“ uspokojí
i toho nejnáročnějšího zákazníka.
Právě kvalita zboží a poskytovaných služeb je však
paradoxně největším „problémem“ obchodu. „Když
si u nás koupíte například
šicí stroj, můžete se spolehnout, že vám vydrží dvacet nebo i třicet let – vět-

šinou bez opravy, pouze si
jej necháte jednou za čas
vyčistit. Podobně také prodávané látky jsou velmi
kvalitní. Náš zákazník má
tedy jistotu, že si nekupuje šunt, na druhou stranu
je to pro nás většinou jen
občasný klient,“ vysvětluje
Haišman.
Stálejší klientelu tvoří lidé – místní obyvatelé, kteří si zvykli, že jim
v šicím centru za rozumnou cenu dobře vyspraví nejrůznější oděvy. Přestože nejde o hlavní aktivitu, jež přináší do provozovny peníze, rušit ji nechtějí.
„Každý z nás potřebuje tu
a tam drobnou vysprávku,
zašití roztrhaného oděvu,
výměnu zipu a podobně.

V dnešní uspěchané době
jde o velmi důležitou službu, kterou oceňují jak senioři, tak maminky s dětmi, ale třeba i osaměle žijící muži,“ podotýká Haišman s tím, že jeho firma
musí sortimentem neustále reagovat na potřeby trhu
– nyní je žhavým trendem
ne již šití klasických oděvů
a textilních výrobků, nýbrž
patchwork, tedy sešívání
různobarevných kousků látek do pestré mozaiky.
Šicí centrum Haišman
Na Poříčí 14, Praha 1
Tel.: 224 819 691
Otevřeno od pondělí do pátku
od 10 do 19 hod.; v sobotu od
9 do 12 hod.

SOCIÁLNÍ VĚCI
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Pečovatelská služba

funguje nově až do večera

„Hlavní náplní večerní péče je příprava a podání stravy, pomoc s osobní hygienou, ukládání na lůžko a další s tím
spojené drobné úkony. Úhrada za takto
poskytovanou službu se neliší od úhrady za doposud poskytovanou službu
a řídí se platným sazebníkem pečovatelské služby,“ vysvětlila Jana Pařízková,
zástupkyně starosty Prahy 1. Rozšíření
pečovatelské služby tedy proběhlo reorganizací, bez navýšení nákladů z rozpočtu městské části.
Tato prodloužená doba poskytování pečovatelské služby je především určena osamělým seniorům a osobám se
zdravotním postižením, jejichž rodina
pracuje například ve směnném provozu a nemá možnost se o své blízké večer postarat.
Podrobnosti o podmínkách pečovatelské služby poskytnou koordinátorky této služby ve všech Domech s pečovatelskou službou (Dlouhá 23 – tel.: 222 322 201, Týnská 17

►

FOTO PETR NAŠIC

Až do 19 hodin lze ve
všední den využít pečovatelskou službu, kterou
poskytuje Středisko sociálních služeb Praha 1.
Rozšířené služby mohou
klienti využívat od
1. dubna.

Ne každý senior si dokáže udržet vitalitu do pokročilého věku. Pak je tu pečovatelská služba.

– tel.: 224 827 102, Pštrossova 18 –
tel.: 224 932 237, U Zlaté studně 1 –
tel.: 257 532 934).
„Devatenáctá hodina byla zvolena,
protože jde o hraniční čas mezi aktivní

a řekněme odpočinkovou částí dne. Většina klientů se v minulosti vyjádřila, že
prodloužení pečovatelské služby by přivítali, ale večer už by raději trávili bez
asistence,“ dodala Pařízková.

Krátce

Výlety: více míst

Již obsazena jsou všechna místa v nabízených zájezdech, které se konají v rámci tolik
oblíbených jednodenních výletů pro seniory.
Z tohoto důvodu bude počet navýšen o dalších 50 míst – jde o zájezdy 26. 5. do Humpolce a Lipnice nad Sázavou, 30. 6. do Adršpašských skal a 29. 9. na zámek Hluboká
nad Vltavou. Zájemci se mohou hlásit od 18.
4. telefonicky, e-mailem nebo osobně, každý
všední den dopoledne, a to v kanceláři Střediska soc. služeb, Dlouhá 23, 1. patro – Tereza Nosková, noskova@socialnisluzbyp1.
cz, 725 39 79 34.

Seminář o vylidňování

Zajímá vás otázka vylidňování Prahy 1?
Pak si nenechte ujít setkání odbornic a odborníků z řad sociální geografie, sociologie,

► Tuto oblast má na starosti:

urbanismu, ale i volených zástupců Prahy 1
či pracovníků útvaru rozvoje hlavního města.
Přijďte 10. května 2011 v 15 hod. do společenského centra MČ Praha 1, Újezd 26, kde
se budeme těšit na vaše názory.

Pomoc s dopady deregulace

Připomínáme všem občanům Prahy 1,
kteří mají problémy s placením nájemného
v souvislosti s deregulací, že jim může být
vyplacena finanční pomoc formou daru od
MČ Praha 1. O finanční pomoc mohou žádat nájemci bydlící v obecním, případně státním bytě nebo v bytě soukromého majitele,
ve kterém je nájemné stanoveno v souladu
se zákonem č. 107/2006 Sb. Týká se to těch
nájemců, kterým po zaplacení čistého nájemného zbývá méně než dvojnásobek životního minima (tj. 6252 Kč pro jednotlivce).

Paøízková Jana, Mgr.
zástupkynì starosty
jana.parizkova@praha1.cz
sociální vìci a protidrogová prevence

ZDRAVOTNICTVÍ, MAJETEK

Na Františku

skončí dlouhé čekání pacientů

FOTO PETR NAŠIC
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Moderní přístrojové vybavení je sice prima, nicméně k nemocnici 21. století patří také dobrá organizace poskytované péče.

Následující situaci známe jistě všichni: pacient čekající na ambulantní vyšetření je odsouzen k dalšímu
► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku a zdravotnictví

čekání přesto, že je již „na
řadě“, nebo že jeho zdravotní stav není zrovna optimální. Na dveřích ambulancí totiž visí nápis s nekompromisním sdělením:
urgentní případy mají přednost. Není asi člověka, který by tuto skutečnost nechtěl pochopit a respektovat. Přiveze-li pacienta záchranná služba, tak již tento fakt přeci něco napovídá o jeho zdravotním stavu.
Přednostní příjem je nepochybně akceptován ostatními čekajícími pacienty. Tím
spíše, když někdy jde o život. Z tohoto „lidského“ pohledu je systém příjmu pacientů funkční. Ale je i komfortní a odpovídá dnešním
standardům poskytování
zdravotní péče?
Neopomeňme však ani
prožitky urgentně přijímaného pacienta. Než se dostane za dveře ambulance, stává se středem po-

zornosti celé čekárny, což
nemusí být pro každého
vysněnou záležitostí.
Ředitel Nemocnice Na
Františku Josef Valenta se
rozhodl tuto situaci řešit.
Navrhl jednoduché a levné
východisko: oddělit chronické ambulance chirurgického oddělení od urgentního příjmu. Na levé
straně vstupní chodby nemocnice tak bude zřízen
urgentní příjem a na pravé straně ambulance pro
chronicky nemocné. Tato
organizační změna vyloučí mísení pacientů a zajistí naplnění objednacích
časů. Ředitel pro toto řešení nalezl výraznou podporu
politické reprezentace MČ
Praha 1. Projekt byl zařazen do plánu investic pro
rok 2011 a bude realizován přednostně.
Nepochybně se výrazně zvýší komfort čekajících pacientů. Místo okén-

ka, u kterého se zpravidla
tvořila velmi dlouhá fronta, bude zřízeno oddělené
centrální příjmové pracoviště. Zde pacient nalezne
dostatek soukromí při prvním kontaktu se zdravotní
sestrou. Pacient vyžadující akutní péči, bude dopraven bez prodlení přímo do
příslušné ambulance.
Tato reorganizace fungování ambulancí odbourá v Nemocnici Na Františku přežitky z dob minulých
a posune ji do 21. století,
kam zcela nepochybně toto
zdravotnické zařízení patří.
Tomáš Macháček
zástupce starosty
Na Františku 847/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
222 801 111
Tel.: 222 801 111
E-mail: info@nnfp.cz
Web: www.nnfp.cz

FINANCE
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Rozpočet hodně utáhl kohoutky

„Přestože je rozpočet, který schválili zastupitelé, skutečně výrazně
úsporný, při jeho sestavování nešlo o plošné škrtání, které by nebralo v úvahu priority v jednotlivých oblastech. Zatímco například některé
revitalizační projekty byly ze zbytečně předimenzované podoby zeštíhleny, v jiných rozpočtových kapitolách
naopak dokonce došlo k navýšení,“
říká Jan Krejčí, zástupce starosty
Prahy 1.
Celkové výdaje Městské části Praha 1 pro rok 2011 jsou ve výši 841
milionů Kč a příjmy ve výši 836 milionů – rozdíl 5 milionů činí splátka půjčky od Městské části Praha 8.
V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2010 se podařilo výdaje snížit o 35 procent. Běžné výdaje byly sníženy o 25 procent. V roce
2010 běžné výdaje dosahovaly částky 869 milionů korun; na rok 2011
jsou ve výši 647 milionů korun.
Mnohem výraznější pokles je v kapitálových výdajích, které byly meziročně sníženy o 55 procent na 193 milionů korun. Do rozpočtu jsou zapojeny finanční prostředky z minulých let
ve výši 150 milionů. Vládnoucí koali-

FOTO PETR NAŠIC

Se schváleným rozpočtem už hospodaří Městská část Praha 1, jejíž vedení proti minulým
létům prosadilo výrazné úspory. Nejde však
o pouhé plošné škrty.

Vedení městské části chce hospodařit zdravě a úsporně. Radnici již brzy zeštíhlí audit.

ce se dohodla, že 150 milionů bude
použito na investiční výdaje. „Většina výdajů na investice pokryje pro-

jekty, které byly již dokončeny nebo
jež jsou nasmlouvané z minulého
období,“ podotýká Krejčí.

Veřejné zakázky? Bez korupce!

Korupce je v Praze 1 bez šance.

Současná koalice připravuje v rámci transparentní radnice
a protikorupčního opatření nový materiál ke směrnici o zadávání veřejných zakázek. Materiál vychází se zákona o veřejných zakázkách. Podstatou tohoto materiálu není, jakýmkoliv způsobem omezit zákonný postup při zadávání veřejných zakázek, naopak si koalice dala za cíl přijmout takové postupy, které by naplnily programové cíle transparentnosti a protikorupčních opatření. Jedním z nových opatření v předkládaném materiálu je v případě zadání zakázky malého rozsahu zveřejnění výzvy k podání
nabídky i tehdy, pokud si zadavatel před přidělením veřejné zakázky opatří nabídky nejméně od dvou dodavatelů za účelem jejich srovnání. Změna materiálu ve vztahu k přímé kontrole procesu přidělování zakázek umožňuje účast nejenom občanům Prahy 1. Proces administrace účasti v komisích si bude moci každý
občan najít na stránkách MČ Praha 1. Současně s novou směrnicí budeme usilovat o vyšší podíl zadávaní veřejných zakázek
malého rozsahu prostřednictvím elektronických systémů.
Jan Krejčí, zástupce starosty
(Na str. 19 k tomuto tématu
naleznete také vyjádření starosty Prahy 1)

► Tuto oblast má na starosti:

Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

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

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Žáci se učí prevenci
Prevence kriminality zaměřená na
děti a mládež je novým stěžejním tématem v oblasti prevence, zajišťované
ve spolupráci MP hl. m. Prahy prostřednictvím preventisty působícího v rámci OŘ MP Praha 1 a školského odboru MČ Praha 1. Po oslovení rady MČ
Praha 1 na začátku roku 2011 došlo
k velmi rychlé dohodě radní pro školství p. Karolinou Polverini a řediteli základních škol, u kterých je zřizovatelem MČ Praha 1 a vedením OŘ MP Praha 1. Na společném jednání byla dohodnuta spolupráce, včetně konkrétního zaměření cílových kategorií prevence kriminality jako pilotního projektu v rámci druhé poloviny školního
roku 2010/2011. Přestože v minulosti
poskytovala určitou část prevence vůči
školám a školním dětem MP hl. m. Prahy prostřednictvím svého centrálního
útvaru prevence a bude tomu tak i nadále, považovali jsme za nutné, aby se
toto působení dostalo na úroveň permanentní prevence působící každý
den v rámci celého času školní výuky.
Preventista OŘ MP Praha 1 je tak školám nepřetržitě k dispozici a kromě
dohodnutých přednášek, včetně praktických ukázek, bude školám pomáhat
i při řešení složitějších případů, kdy je
třeba do věci zapojit i rodiče problémových žáků. Mnohé případy chování
žáků přerůstají možnosti řešení v rámci školy, a to se týká jak zásadních poruch chování některých žáků, tak projevů, které se dějí ve vztahu k dětem v blízkosti základních škol. Jedná se zejména o projevy šikany, mravnost ohrožující faktory, cílené závadové chování nemocných osob vůči dětem v blízkosti škol, ale i chování žáků
v blízkosti škol, jako například kouře► Tuto oblast má na starosti:

►

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Prevence a osvětová činnost patří mezi důležité aktivity městských policistů.

ní, pití alkoholu apod. Věříme, že tímto
společným úsilím dojde k vyšší ochraně dětí základních škol na území MČ
Praha 1 a preventivní program má
i svoji část, která bude cíleně zaměřena na děti předškolního věku. První setkání paní radní Polverini s preventistou OŘ MP Praha 1 strž. PaedDr.
Častovou a dětmi na služebně MP Na

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

Miroslav Stejskal
ředitel Obvodního ředitelství Praha 1

Krátce

Wintonovy děti

Polverini Karolina

Kampě bylo startovacím bodem celého projektu. Jsem rád, že tato služebna kromě poskytování hlídkové služby
v okolí bude velmi dobře sloužit i k preventivním účelům v rámci našeho společného projektu.

Celkem
450
žáků ze sedmých
až devátých tříd
základních
škol
první městské části se 25. března
zúčastnilo v kině
Lucerna projekce
filmu Nickyho rodina, který přibližuje
osudy dětí stejného věku, jež v roce
1939 zachránil před téměř jistou smrtí
v koncentračních táborech Nicholas Winton. Školáci si po filmu mohli povídat s režisérem filmu Matějem Mináčem, herečkou
Martou Richterovou a jedním z „Wintonových dětí“ – Dagmar Šímovou.

„Příběhy ‚Wintonových dětí‛ a drama
spojené s jejich záchranou jsou nejen silné, ale také v sobě nesou důkazy lidské solidarity a krutosti války zároveň. Jsem přesvědčena, že akce, jako bylo promítání filmu spojené s besedou, jsou tou cestou,
kterou máme dětem, ale i nám dospělým
přibližovat historii,“ řekla radní Prahy 1 Karolina Polverini.

V Amos Tour do finále

V soutěži o sportovně nejvšestrannější
základní školu Prahy 1, 2 a 3 AMOS TOUR
2011 městskou část reprezentovali žáci
Základní školy Brána jazyků a žáci základní
školy J. Gutha-Jarkovského. Vyhráli totiž obvodní kolo, které proběhlo 8. března 2011.
Ve finále, které se uskuteční 6. května,
jim budeme držet palce!

BEZPEČNOST
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Strážníci
Celý jeden den
strávila hlídka
strážníků z Prahy 1 spolu s kolegou z Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy
na dětských hřištích a pískovištích,
kde pátrala po případných injekčních jehlách, stříkačkách nebo jiném odpadu, který
by na místě mohli
zanechat narkomani. Strážníci ale po
nebezpečném materiálu pátrali také
v parcích a v okolí
stanic MHD.
Kromě sedmi hřišť se
strážníci zaměřili také na
park u hlavního nádraží,
jejich kolegové z Hlídkového útvaru se pak soustředili na stanice a zastávky
MHD a jejich okolí. Strážníci z Prahy 1 našli ve svém
obvodu 10 stříkaček a 37
jehel, ani jednu ale nenašli

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV (2)

hledali na hřištích jehly

Strážníci nehledali houby ani lesní plody...

přímo na dětských hřištích
a pískovištích. Jejich kolegové z Hlídkového útvaru
pak hlásili nález 88 stříkaček a 83 jehel.
„Celkové počty nalezeného nebezpečného materiálu vykazují sice pomalé,
ale přeci jen klesání. To je
rozhodně potěšující zprá-

...nýbrž nebezpečí, které by mohlo ohrozit naše nejmenší.

va,“ komentoval výsledky
akce ředitel pražské městské policie Vladimír Kotrouš. Strážníci totiž nehledali jehly a stříkačky jen
v rámci Prahy 1, ale po celém městě.
Ať už ale podobné nálezy hrozí, nebo ne, strážníci
například v rámci preventivních přednášek ve školách, ale i při podobných
akcích dbají také na to,
aby se hlavně děti dozvěděly, jak v případě podobného nálezu postupovat.
„Základní pravidlo zní na
žádný takový předmět nesahat,“ upozorňují strážníci preventisté. „Nesnažte se jehlu nebo stříkačku
vzít třeba ani přes kapesník, v žádném případě ji
neodhazujte do koše nebo
popelnice. Tam by se o ni
mohl někdo zranit. Všechen tento materiál patří
do speciálního kontejneru,
v němž putuje k bezpečné
likvidaci.“

Pokud tedy najdete jehlu či stříkačku, vždy volejte
linku 156, oznamte místo
nálezu a počkejte na hlídku, která nebezpečný odpad posbírá a odveze.
► 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

KULTURA, SPORT

Kampa

byla znovu středem světa
Nejen pouhou oslavou jara,
ale také poukázáním na jedinečnost jednoho z nejpoetičtějších míst byla oblíbená akce Kampa – střed
světa, která se uskutečnila
ve dnech 24. až 26 března.
Šlo již o třetí ročník. Také
tentokrát na příchozí čekalo mnoho lákadel.
„Kampa – střed světa je akce, která sice ještě nemá bohatou historii, ale
jež už si stihla vydobýt své místo na
slunci. Každému, kdo mluví o vzájemné odcizenosti lidí ve velkoměstě, doporučuji návštěvu Kampy a Malé Strany. Zdejší obyvatelé spolu žijí a komunikují podobně, jako tomu je v malých
městech nebo na venkově. Sousedské
vztahy a občanská společnost tady nejsou prázdné pojmy,“ říká radní Prahy 1
pro kulturu Pavol Škrak a zároveň připomíná, že díky nezpochybnitelným
kvalitám se tato akce letos opět konala
za podpory městské části.
Návštěvníci si znovu mohli vybírat
z pestrého programu. Nechyběly ryčnější i komornější kapely, divadelní
kusy, prostor dostala také veskrze lidová zábava.
Kulturní nabídku jako tradičně dopl► Tuto oblast má na starosti:

FOTO PETR NAŠIC (2)
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Své umění předvedlo mnoho skvělých umělců.

ňovaly také „vážnější věci“, jako byla
například přednáška o historii a budoucnosti Kampy, které se zúčastnily
přední osobnosti, jež měly k tématu co
říct: například socioložka Jiřina Šiklová,
malostranský starousedlík a současně
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, známý patriot a vydavatel oblíbených Ma-

lostranských novin Ondřej Höppner
a mnoho dalších.
Akci pořádalo Komunitní centrum
Kampa ve spolupráci s Mlýnskou kavárnou, Sokolem-ČOS, Biografem Letní
poloha, Muzikanty z Kampy a klubem
TURAS. Kromě MČ Praha 1 akci podpořila také Městská policie.

SOUSEDSKÉ VELIKONOCE
PŘIJĎTE 25. DUBNA NA KAMPU

SPOLEČNĚ OSLAVIT VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ!
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRO VÁS OD 14.00
PŘIPRAVILA ODPOLEDNE PLNÉ
LNÉ ZÁBAVY.

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

VYZKOUŠÍTE SI UPLÉST VELIKONOČNÍ
POMLÁZKU, UKÁŽEME VÁM TRADIČNÍ
ZDOBENÍ KRASLIC. SAMI SI BUDETE
MOCT VYMALOVAT SVOJI KRASLICI.
AUTORA NEJHEZČÍHO VELIKONOČNÍHO
VAJÍČKA ODMĚNÍME.

DOPRAVA
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Běhání v centru

FOTO PETR NAŠIC (2)

musí mít jasná pravidla

Běžcům se v ulicích historického centra evidentně líbí. Nesmějí však z místních obyvatel dělat štvanou zvěř.

Co nejmenší dopady běžeckých závodů na život místních obyvatel nadále požaduje
radnice Prahy 1 po organizátorech Pražského mezinárodního maratonu a dalších
běhů. Podrobnosti přibližuje radní pro dopravu Jiří Veselý.
Pane radní, říká se, že maraton a další běžecké závody jsou výtečnou vizitkou Prahy ve
světě. Nebylo by lepší přimhouřit oko a nechat organizátorům trochu volnější ruku?
Souhlasím s názorem, že zejména maraton skutečně Prahu velmi pozitivním způsobem zviditelňuje. Vedení městské části však
musí především hájit zájmy občanů, místních
obyvatel, a těm, jak známo, se dopady maratonu a dalších závodů příliš nezamlouvají.
Máte toto tvrzení nějak podloženo?
Ano, obyvatelé Prahy 1 se proti předimenzované podobě závodů vyslovovali a vyslovují opakovaně.
Jak hledáte s organizátory závodů kompromis?
Kompromisy se již podařilo nalézt loni,
nyní cizelujeme některé detaily. Organizátoři musejí trasy závodů plánovat tak, aby co
nejméně omezovaly dopravu. Trváme také
na dostatečném informování, bezchybné organizaci a samozřejmě rychlém a kvalitním
úklidu po skončení všech závodů.

Co myslíte oním dostatečným informováním?
Kromě klasické tištěné prezentace –
včetně letákové – musí organizátor zajistit také fungování telefonické infolinky, na
které se mohou lidé dozvědět nejaktuálnější informace o závodě, uzavírkách a všech
dalších souvisejících záležitostech. Tato linka je propojena s dopravními uzly na trase
závodu, a tak jsou informace skutečně neustále čerstvé.
Chcete organizátory zapojit do toho, čemu
říkáme společenská odpovědnost firem?
Společenská odpovědnost firem spočívá v nějaké přidané hodnotě, kterou subjekt působící v Praze 1 poskytne jejím obyvatelům, veřejnému prostoru. V tomto směru jsme organizátorům běžeckých závodů
jasně sdělili, že očekáváme jejich aktivní přístup. Pokud mají občané přestat vnímat závody jako cizorodý prvek, musejí vidět konkrétní kroky. Jedním z nich byla například
pomoc ze strany organizátorů při zdolávání
sněhové kalamity.

► Tuto oblast má na starosti:

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

Tereza učí děti
z Prahy 1 rozumět přírodě
„V letech 1998 a 1999
jsme budovu kompletně
opravili. Dům od té doby
žije dětmi a pestrými aktivitami,“ říká Jitka Nechvátalová ze sdružení
Tereza. Děti se atraktivní formou nejen učí praktické poznatky o přírodě
a životním prostředí, ale
také se seznamují s principy udržitelného rozvoje.
V rámci ekologických
výukových programů jejich účastníci prozkoumávají zelená místa ve
svém okolí, poznávají, že
zdroje energie jsou omezené a učí se ji šetřit, řeší
problém, kam s odpa-

FOTO WWW.TEREZANET.CZ

Mít rád přírodu, rozumět jí a a také pro ni něco udělat – to vše se učí děti ve sdružení Tereza, které sídlí v Haštalské ulici č. 17. Dům propůjčila Městská část Praha 1.

Mít rád přírodu nebolí a vnímavému človíčkovi to obohatí celý život.

dem, pokoušejí se prožívat život našich předků a zkoušejí tradiční řemesla.
Ročně navštíví výukové programy v Haštalské 17 okolo sedmi tisíc dětí. Také pro letošní rok Tereza připravila pestrou škálu aktivit,
například Ozvěny Ekofilmu v Městské knihovně, vodnické odpoledne na Střeleckém ostrově, akci Divoká zvířata v City a řadu dalších.
Se všemi se lze podrobně seznámit na internetových stránkách Terezy
(www.terezanet.cz).
▼ INZERCE

SMILING BABY SCHOOL
Vážení a milí rodiče,
chtěla bych poděkovat za Váš zájem o školku
Smiling Baby School a jsem ráda, že tolika lidem
záleží na vzdělání svých dětí. Touto cestou bych
chtěla zodpovědět nejčastější dotazy, se kterými jste
se na mě obraceli. Rodičům také doporučuji včas
registrovat své dítě do školky, protože naše kapacity
jsou bohužel omezené. Na začátku dubna spustíme
nové webové stránky, kde najdete potřebné
praktické informace i registrační formulář.
1) V čem spočívá vzdělávací program školky
Smiling Baby School?
Vzdělávací program školky využívá toho, že raný
vývoj intelektu dítěte je silně ovlivněn procesem
zvaným „imprinting“ neboli doslovně vtištění.
Díky imprintingu se mohou děti zlepšovat
i v dovednostech, ke kterým nemají vrozené
předpoklady. Například jedna z forem imprintingu
se projevuje při pozorování okolí. Dítě je schopné
zapamatovat si a napodobovat chování či procesy,
které kolem sebe vnímá, jako samozřejmé. Každé
zdravé dítě má ohromný potenciál, který je třeba
rozvíjet už v útlém věku. Efektivnost vzdělávání
mladších dětí je totiž mnohem vyšší než dospělých.
Nutné je však k rozvoji schopností přistupovat
správným způsobem – okolní podmínky a prostředí by měly být o krok napřed než dítě. Smiling
Baby School se zaměřuje na raný vývoj dětí ve
všech směrech. Věříme, že každé dítě má talent!

2) Jaký je program školky? Co
dětí čeká?
Výukový program bude rozdělen
do několika tematických bloků na
rozvoj rozličných schopností. Během prvních
dnů zjistíme předpoklady dětí k určitým
činnostem. Vše bude probíhat v úzké spolupráci
s rodiči, kteří nám mohou dát první podněty.
Pravidelně budou probíhat tzv. Master Class
zaměřené na hudební, pohybové a uměleckovýtvarné dovednosti, které umožní dětem setkání
s profesionály z různých uměleckých oborů.
Školka bude pro volnočasové aktivity využívat
jak okolní instituce a prostory pro děti, tak
zároveň i vlastní prostory, protože disponuje
například bazénkem, zimní zahradou, terasou
a dětským hřištěm. Kromě unikátního
metodického přístupu tak dětem připravíme
mimořádně komfortní a inspirativní prostředí.
3) Jaké bude školné a otevírací doba školky?
Školka Smiling Baby School bude mít otevřeno
od května každý pracovní den od 7.30 do 17.30.
V případě každodenní docházky, tj. 5krát týdně,
se školné pohybuje kolem 15 000 Kč. K ceně
už nejsou žádné další příplatky – je zahrnuto
stravování čtyřikrát denně, návštěvy pediatra
a dentisty i veškeré aktivity v rámci výukového
programu. Umístěním dítěte do školky Smiling
Baby School nepřijdete o rodičovský příspěvek.

4) Kdy bude školka otevřena? Mohu si přijít
prohlédnout prostory?
Termín prohlídky školky zveřejníme na
webových stránkách. Pokud byste se rádi
zúčastnili slavnostního otevření Smiling Baby
School, chcete své dítě do školky přihlásit
nebo máte další dotazy, napište na email
nataliagardner@iol.cz.
Natalia Gardner, ředitelka školky
Smiling Baby School
Čechova 29, Praha 7
tel: 603 723 392, e-mail: nataliagardner@iol.cz
www.smilingbabyschool.cz

NÁZORY OPOZICE

►

Jak se Vám líbí?

Velkým jarním překvapením je návrh na vyloučení veřejnosti z rozhodování o veřejných zakázkách přidělovaných radnicí. Ano. I když se to přes všechny řeči představitelů Věcí veřejných a TOP 09 o tom, jak přicházejí ochránit kasu Prahy 1
před zbytečným plýtváním a přitvrdit v kontrole veřejných zakázek, zdá být nemožné, starosta Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký
již podepsal návrh na změnu směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Ze směrnice jsou beze zbytku vypuštěna všechna ustanovení, která dávala občanům právo přímé kontroly procesu přidělování zakázek a ukládala i povinnost zveřejňovat informace na webové stránce Prahy 1. Další novinkou je zúžení počtu možných dodavatelů, kterým musí být učiněna
nabídka, ze tří na dva a pro jistotu je zkrácena i lhůta pro podání nabídky z 10 dnů na 5. Připadá Vám, že tyto změny vedou k menší transparentnosti a větší možnosti manipulace se zakázkami a korupci? Nemýlíte se. Byla opravdu ta původní
pravidla schválená většinou ODS tak špatná? Nebo transparentnost nyní příliš vadí.
Rada Prahy 1 vytvořila již nejeden rekord. A opět padl na poli veřejných zakázek. Nová Rada totiž 15. března schválila nový organizační řád Úřadu městské části. O šest dnů později – 21. března již pan starosta Lomecký oznamuje, že zasedne komise pro vyhodnocení veřejné zakázky na provedení analýzy stávajícího organizačního řádu. Máte dojem, že je
v případě této zakázky opět něco podivného? Jste velmi blízko pravdy!
Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS

►

Odpověď

Dne 15. března byl schválen nový organizační řád, který aktualizoval pracovní strukturu úřadu, jež neodpovídala současné situaci. S novým organizačním řádem jsou procesy
radnice MČ Praha 1 nastaveny efektivněji. Veřejná zakázka
na provedení analýzy stávajícího organizačního řádu je součástí projektu Výzva 57 (financováno z fondů EU, přidělená
dotace v červenci 2010, projekt zahájen v říjnu 2010), tedy
před nastoupením nového vedení.
Považuji za nešťastné jakékoliv komentování pracovních
materiálů, které doposud nebyly schváleny a uveřejněny.
Někteří morálně slabí jedinci totiž mohou při hodnocení
lehce sklouznout k hlásání nepravd, polopravd a manipulativních závěrů. To je případ komentáře ODS ke směrnici
o zadávání veřejných zakázek. ODS, ztělesnění čistoty zadávání veřejných zakázek, si v opozičních lavicích nyní hraje na soudce a jasnovidce současně. Komentuje pracovní
návrh právního oddělení MČ Praha 1, který jsem jako materiál, vycházeje ze zákona o zadávání veřejných zakázek,
postoupil k jednání rady 22. 3. 2011 pod jednacím číslem
BJ 2011/0464. Po vzájemné dohodě členů rady, že materiál bude dopracován a znovu projednán, byl stažen z této
12. schůze. Co se ale skrývá v pozadí?

►

Občanští demokraté, schovávajíce se za právo občanů
přímé kontroly procesu přidělování zakázek, přijali sedm (!)
dní před koncem své vlády dodatek k příslušné směrnici,
kterým dali za povinnost zadavateli zakázky informovat občany (rozuměj zaslat e-mail opozičním zastupitelům) o jednání hodnotící komise. Pravidlo vstoupilo v platnost tři (!)
dny před koncem vlády ODS. Přitom ale nebyla vytvořena
a uveřejněna žádná přihláška pro zájemce o účast v komisích z řad občanů (viz Praha 4, 6). ODS tak zcela jistě nešlo o občany, ODS si tímto způsobem chtěla pouze udržet
přehled o realizovaných zakázkách, na kterých si za dlouhá
léta nadvlády vytvořila těžkou závislost.
Zákon o veřejných zakázkách přitom nezakazuje účast
občanů v komisích k výběrovým řízením. To, zda je, či není
v interní směrnici zmínka o participaci občanů, v žádném
případě nerozhoduje o možnosti jejich účasti v komisích.
Ptám se tedy, kolik veřejných zakázek bylo zástupci ve
vedení radnice z řad ODS realizováno v uplynulé dvoudekádě podle přijatých pravidel? Vážení kolegové z ODS, hrajte prosím fér.
Oldřich Lomecký,
starosta Prahy 1

Stanovisko Strany zelených

V březnu zveřejnila Rada MČ
své Programové prohlášení. Většinou se celkem shodujeme, zůstaly ovšem 2 bariéry, kvůli nimž
ČSSD nechtěla zástupce SZ v koalici: Rada chce rozšiřovat systém

kamer a budovat podzemní garáže,
což teď už podmiňuje revizí parkovacího systému a omezováním stání na povrchu. Co ale znamená „zasadit se o přehodnocení (…) dosavadního striktně humanistického

pohledu na drogově závislé osoby“? Chystá se MČ občas hodnotu
lidského života neuznávat?
Michaela Valentová
Strana zelených

▼ INZERCE
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DOPISY, ZAJÍMAVOSTI

Vývoj a obnova distribuční elektrické sítě
v centru hl. m. Prahy
První elektrifikace v Praze je výsledkem
vědecko-technické revoluce a spadá do období samého konce devatenáctého století.
Mezníkem pro elektrifikaci Prahy bylo
zahájení činnosti Elektrických podniků
královského hlavního města Prahy (EP)
1.9.1897. Tato společnost byla zřízena
jako monopolní pro provozování pražské
dopravy, správu elektráren a rozvod elektrické energie.
Potřeba první plošné rekonstrukce
distribuční sítě (1970) byla vyvolána zejména nutností přeměny napětí z původních
3/0,1kV na 22/0,4kV. Nově budovaná síť NN
na rozdíl od původní sítě 120V umožnila
občanům připojení spotřebičů přímo ze
zásuvky bez nutnosti transformátoru
120/220V.
S komerčním rozvojem centra Prahy
jde i ruku v ruce zvýšený požadavek na
připojení nových spotřebičů. Zvýšené
nároky na zajištění a kvalitu elektrické energie vyvolává potřebu stárnoucí síť
vyměnit, ale současně ve vybraných lokalitách i posílit. Vše je směřováno k tomu,
aby nová distribuční síť pokryla na několik dalších desetiletí potřeby občanů, podnikatelských subjektů a rozmanitých institucí.
Obyvatelům i návštěvníkům Prahy 1 jistě neuniklo, že první kroky rekonstrukce
kabelových sítí již byly zahájeny. Dle harmonogramu prací byly kabely vyměněny
v Karlově ulici, Na Můstku a okolí. Dále bude následovat ul. Havelská, Melantrichova, Michalská a postupně další úseky. Na Václavském náměstí a ve Vodičkově ulici
jsou kabely ukládány do nových kolektorů. Tam, kde to technicky možné není, musí
být nové kabely uloženy v kopaných trasách (místo stávajících kabelů, které budou
v maximální možné míře vytěženy). To přinese na nějaký čas i nezbytný nárůst výkopových prací na území Prahy 1.
Vzhledem k rozsahu plánované akce věříme, že Vaše pochopení, trpělivost
a součinnost pomůže zkrátit realizaci výkopových prací na nezbytně dlouhou dobu.

Ondřej Šikl
Petr Dvořák
Vladimír Martinovský

(Redakčně kráceno)

▼ INZERCE

Potřebujete pověsit obraz,
sešroubovat skříň nebo něco opravit?
Ceny mírné, již od 120 Kč/hod.
Nebo dohodou. Jsem tu!

Kompletní výměna
špaletových oken
od přímého výrobce

VOLEJTE JIŘÍHO 774 257 772
ZŠ Brána jazykù srdeènì zve na „Velikonoèní charitativní bazar dìtského obleèení“, který se koná v sobotu 16. 4. 2011 od 10.00 do 12.00 hod. v prostorách
školní jídelny ZŠ, Vojtìšská 13, Praha 1. Výtìžek z akce
bude poskytnut na charitativní úèely.

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

VOLNÝ ČAS
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Mark Twain: Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a... (pokračování v tajence)
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▼ INZERCE

FOTOOHLÉDNUTÍ

FOTO DALIBOR KONOPÁČ (5)
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Reprezentační ples se líbil
Reprezentační ples Prahy 1 patří každoročně k bonbónkům celé plesové sezony. Ani tentokrát – v pátek
25. března – nechyběly v Paláci Žofín

krásné róby na neméně půvabných ženách, které doprovázeli pánové jako vystřižení ze žurnálu. V průběhu večera
účastníky plesu potěšily hvězdy popu-

lární hudby, jejichž účast dodala akci
ten správný šmrnc. Když se všichni za
ranního kuropění rozcházeli, věděli jistě: za rok na shledanou!
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KC KAMPA – PROGRAM DUBEN 2011
12. 4. 18.00

DOBRÁ CESTA o. s.

15. 4. 16.00, 17.00
19. 4. 18.00-20.00
19. 4. 20.15
19. 4. 21.15

KďēĂŶƐŬĠƐĚƌƵǎĞŶşƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇ

23. 4. 16.00
KďēĂŶƐŬĠƐĚƌƵǎĞŶşKZ^dŽ͘ Ɛ͘ũĞŶĞƐƚĄƚŶşŶĞǌŝƐŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ͕
ũĞũşǎŚůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚşũĞǌĞũŵĠŶĂďĞǌƉůĂƚŶĠƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀşǀ ƐŽĐŝĄůŶş
ĂƉƌĂĐŽǀŶĢ-ƉƌĄǀŶşŽďůĂƐƚŝǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ ŽĚďŽƌŶşŬǇǌ ƎĂĚ ƉƌĄǀŶşŬƽ͕
ĂƉƐǇĐŚŽůŽŐƽ͘
V ƌĄŵĐŝƐǀǉĐŚĂŬƚŝǀŝƚƐĚƌƵǎĞŶşƉŽƐŬǇƚƵũĞ͗
x Bezplatné poradenství ǀ ŽďůĂƐƚŝƉƌĂĐŽǀŶşĐŚǀǌƚĂŚƽĂŬƌŝǌŽǀǉĐŚ
ƐŝƚƵĂĐşĐŚ
x Pomoc ēĞƌƐƚǀǉŵĂďƐŽůǀĞŶƚƽŵ ƉƎŝǀƐƚƵƉƵĚŽƉƌĂĐŽǀŶşŚŽƉƌŽĐĞƐƵ
x Pomoc ƉƎŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝƐĞƐƚĄƚŶşƐƉƌĄǀŽƵ– ƐŽĐŝĄůŶşĚĄǀŬǇ͕
ƉŽĚƉŽƌĂǀ ŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚŝ
:ƐŵĞƚƵ͕ĂďǇĐŚŽŵsĄŵƉŽŵŽŚůŝ͕ŬĚǇǎũŝŶşŶĞĐŚƚĢũş͘

26. 4. 18.00

Pøednáška: Za ptáky Prahy 1
(poøádá MÈP1)
Workshop Jarní víla
Semináø První pomoc u dìtí
KC Kino: OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ
(ÈR, 2010)
KC Kino: VŠECHNO JE SRAÈKA
(ÈR, 2009)
Dobrodružství psíka Kubíka divadélko
Beseda: Hana a Petr Øehákovi,
Toulání po Filipínách

(Zmìna programu vyhrazena)

JARNÍ VÍLA
– WORKSHOP PRO RODIÈE/PRARODIÈE S DÌTMI
Pátek 15. 4. 16.00 a 17.00 pokraèování úspìšného
workshopu Víly. Pøihlášky: Gábina Šimková,
tel: 603 288 893. Cena 120 Kè vèetnì materiálu.

19. 4. od 20:00
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ / VŠECHNO JE SRAÈKA
Režie: Jana BORŠKOVÁ/Tomáš WEINREB
Èestmír Kopecký uvádí dokumentární filmy absolventù FAMU

Výstava Leonard Rotter
Kontakt:
Email͗ƌĞĚĂŬĐĞΛĚŽďƌĂ-ĐĞƐƚĂ͘Đǌ
Mob͗нϰϮϬϳϳϱ ϱϴϲ ϵϱϲ
www͗ǁǁǁ͘ĚŽďƌĂ-ĐĞƐƚĂ͘Đǌ

Je správné pomáhat druhým …

– Obrazy staré Prahy do 30. 4. 2011

POHÁDKOVÁ MALOSTRANSKÁ HERNA PRO DÌTI
V tìchto dnech probíhá v KC Kampa veøejná sbírka na
opravu a promìnu herny pro dìti. Pøispìjte dìtem na
novou hernu a podpoøte dobrou vìc.
Èíslo úètu: 145930399/0800.
Název platby: Malostranská herna 2011.
Veškeré informace: tel: 608 444 654, e-mail: info@kckampa.eu.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ EKOFILM VÁS ZVE N A

Mezinárodní ? lmový festival o životním prostøedí, pøírodním a kulturním dìdictví Eko?lm

OZVÌNY
Poøádá Sdružení TEREZA
Pøijïte ochutnat z loòského
Ekofilmu a hlavnì si nenechte
ujít vzácné hosty!

pondìlí 18. dubna 2011

Po promítání filmù následuje
beseda s tvùrci, èleny poroty a týmu
Ekofilmu, moderuje Luboš Veverka
(ÈRo Leonardo).
Povídat si mùžete s prezidentem
festivalu prof. RNDr. Pavlem
Kováøem, CSc.,
dramaturgyní
festivalu Jitkou Radovou, èlenem
hlavní poroty Ing. arch. Vlado
M i l u n i è e m , e k o l o g e m M g r.
Tomášem Gremlicou, doc. ak. mal.
Vladimírem Mertou a dalšími hosty.

Od 19 hodin
v malém sále Mìstské knihovny
v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Vstup zdarma

www.ekofilm.cz

terezanet.cz

Promítané filmy:
Vzkaz Hany Librové
Setkání se zakladatelkou oboru humanitní environmentalistiky na Masarykovì univerzitì v Brnì.
A žije krize! / Odlesnìní, zástavba, zneèištìní, peníze a spousta potravy – to všechno se
zmìní…Hospodáøská krize se blíží!
Øeka v proudu èasu / Po øece Ohøi a místy kolem ní provázejí geolog Václav Cílek, výtvarník
Vladimír Merta a ekolog Tomáš Gremlica.
LES – živá pumpa CO2

