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Na Ovocném trhu opìt po roce vyrostlo oblíbené kluzištì. Mìstská èást Praha 1 ve spolupráci s provozovatelem pøipravila nedìlní zábavná odpoledne. Pøijïte se pøíjemnì pobavit
a protáhnout si tìlo na bruslích!

Milí ètenáøi,
poetické chvíle Vánoc a louèení se
starým rokem máme definitivnì za
sebou; vìøím, že jste si nejkrásnìjší svátky v roce pøíjemnì užili a naèerpali dostatek sil do roku nového.
Zatímco doma se peklo cukroví, nová koalice na radnici Prahy 1 se
snažila pøedevším „upéct“ kvalitní rozpoèet. Bylo tedy nutné ihned napnout
veškeré síly a pustit se do inventury
závazkù a pohledávek a dalších úèetních souvislostí, bez nichž nelze pøehledný a zdravý rozpoèet sestavit.
S pøíchodem každého nového roku
èasto souvisejí nejrùznìjší pøedsevzetí. Nìkdo je vnímá spíše obligátnì,
jiný naopak velmi vážnì. Jelikož se
má letošní pøedsevzetí z valné èásti pøekrývají s profesními výzvami, nemohu je brát jinak než velmi serióznì. Aktuálních úkolù je skuteènì pøehršel – mnohé z nich jsem naznaèil
v rozhovoru otištìném v minulém èísle
tohoto mìsíèníku.
Z pozice starosty budu nejen v letošním roce, ale i po celé volební období prosazovat pøi øešení všech úkolù a problémù týmový duch. Jde
o mnohokrát zmiòovaný – a tudíž
možná již trochu zprofanovaný – výraz. O to více jej ale beru vážnì a uèiním vše pro to, aby v naší práci nešlo
o planou frázi.
V této souvislosti bych všechny rád
vyzval k aktivnìjší komunikaci s radnicí. Pøestože v Praze 1 funguje èilý
spoleèenský život, v jehož rámci si
umíme navzájem ledacos vyøíkat, radnice má pro øadu lidí stále ještì punc
jakéhosi „cizího úøadu“. Mým cílem
je, aby se toto vnímání zmìnilo – každý názor èi námìt je od nynìjška vítán. V tomto èísle naleznete kontakty na pøíslušné radní, pøièemž kdokoli se samozøejmì mùže obrátit i pøímo na mì.
Oldøich Lomecký
starosta
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Robert Pavelka, který je obyvatelem Prahy 1,
spoleènì s kolegou vytvoøil knihu, jež mapuje
historii komiksu v Èeskoslovensku. Nejen milovníci tohoto žánru se z ní dozvìdí ledacos
zajímavého. A další díly se chystají.
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Noví radní Prahy 1 už vìdí, za které oblasti budou odpovídat. Pøinášíme vám pøehled osob
a kontaktù. Sledujte práci svých volených zástupcù a neváhejte se na nì obrátit, pokud
budete potøebovat pomoci.

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

11

Øemeslo má zlaté dno. Soudì podle zájmu
dìtí o uèební obory, toto heslo již dávno neplatí. Pøitom šikovný øemeslník je dnes velmi
žádaný. Jak pøitáhnout mladé k øemeslùm, èím
zatraktivnit uèební obory?
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13

Když radnice vyhlásila soutìž pro mladé umìlce do tøiceti let, nikdo nepøedpokládal takový zájem. Porota nakonec mìla co dìlat, aby
vybrala z pøihlášených dìl ta nejlepší. Praha 1
a umìní? To spojení funguje!
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UDÁLOSTI

n KRÁTCE

Saturnin potìšil uèitele

Pøi kalamitì nakoupíme
Radnice první mìstské èásti nabízí
v dobì snìhové kalamity zajištìní nákupu
a donášky lékù a potravin seniorùm a osobám se zdravotním postižením, které bydlí
v Praze 1. Pomoc poskytne Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Úøadu MÈ Praha 1 – tel. è. 221 097 351 a Støedisko sociálních služeb – tel. è. 724 021 789, 724
021 784, 724 021 780 a 724 021 783,
kde si lze domluvit podrobnosti.

KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

Saturnin v Divadle ABC – to bylo
pøedvánoèní
podìkování
Mìstské
èásti Praha 1 pracovníkùm svých škol
a školských zaøízení. Pøestože vìtšina
divákù v sále Saturnina èetla nebo
vidìla, všichni se skvìle bavili. Divadelní
pøedstavení na sklonku roku jako výraz
díkù pedagogùm a dalším školským
pracovníkùm je již tradièní akcí.
V Divadle ABC se také uskuteènil
vánoèní koncert pro seniory z Prahy 1.
Diváci si poslechli orchestr Václava Hybše
a hosty Ivetu Dufkovou, Vlastimila Harapese, Irenu Kousalovou, Hanu Hložkovou
a Jana Smigmatora.

Nový rok
dorazil bez velkých gest
Bez vážnìjších incidentù se obešlo vítání roku 2011 v centru Prahy.
A když se prostíralo k novoroènímu obìdu, bylo již úplnì uklizeno.

Úøedníkùm zrušili veèírek

FOTO PETR NAŠIC (2)

Bez vánoèního veèírku se museli obejít zamìstnanci Mìstské èásti Praha 1
na konci loòského roku. Praha 1 tak
pøedbìhla ministra financí Kalouska,
podle jehož plánù by mìlo od letošního
roku pøijít o vánoèní veèírky a další výhody
tøi ètvrtì milionu státních zamìstnancù
i
zamìstnancù
krajských
úøadù.
„Rozpoèet ke konci roku byl velmi napjatý,
a proto bylo nutné výraznì šetøit. Priority
a všechny splatné smluvní závazky radnice jsme finanènì zajistili, vánoèní veèírek
mezi nì však rozhodnì nepatøil,“ øekl starosta Prahy 1 Oldøich Lomecký (TOP 09).

Víte, že…
ulice Prahy 1 støeží osmaètyøicet
okrskáøù? Okrskáøi oslavili desáté narozeniny. Již od roku 2000 zajišťují veøejný
poøádek a bezpeèí obyvatel Prahy 1.
Okrskáøi procházejí své lokality nejèastìji
pìšky a bìhem jedné smìny nachodí
zhruba šest kilometrù. Mùžete je ale potkat
i na kolech, koních nebo vozítkách Segway. Strážníky-okrskáøe mùžete kontaktovat nejen pøímo na ulici, ale také v okrskové
služebnì v Rybné 22. Volat lze èíslo 224
826 145 nebo tísòovou linku 156.
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Nepoøádek po oslavujících zmizel bìhem nìkolika hodin.

„Vzhledem k bezproblémovému scénáøi
silvestrovských oslav a vítání nového roku
mohly do ulic podle pøedem schváleného
harmonogramu vyjet všechny úklidové stroje
a vyrazit i desítky pracovníkù s košťaty a lopatami. Úklid zaèal po páté hodinì. V poledne
bylo hotovo,“ uvedl radní Prahy 1 pro oblast
dopravy Jiøí Veselý (TOP 09).
Díky rychlému úklidu – a to vèetnì chodníkù,
s èímž Technické správì komunikací hl. m.

Prahy pomohla Mìstská èást Praha 1 – bylo
možné ještì døíve, než se pøedpokládalo, opìt
otevøít Václavské námìstí pro automobilovou
dopravu. Auta sem nesmìla od 31. prosince,
od 16 hodin do novoroèních sedmi hodin.
Na námìstí se nemohlo ani parkovat. „Chtìl
bych podìkovat všem, jichž se toto opatøení
dotklo, za pochopení. Veškerá omezení trvala pouze po nezbytnì dlouhou dobu,“ dodal
Veselý.
leden 2011
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Ovocný trh
se znovu zmìnil v oblíbené kluzištì

„Oproti minulému roku se zaèátek provozu
opozdil, protože jsme èekali na finanèní podporu od hlavního mìsta a Mìstské èásti Praha 1. Vše ale nakonec dobøe dopadlo
a obìma patøí velké podìkování,“ øekl organizátor celé akce Karel Greif a dodal, „zejména bych chtìl vyzdvihnout pomoc starosty
Prahy 1 Oldøicha Lomeckého a Daniela Hodka, jeho prvního zástupce,
kteøí se výraznì zasloužili o zajištìní
dostateèného
finanèního
krytí
akce.“
Prostøedky na kluzištì sice v rozpoètu nebyly, nicménì starostovi Prahy 1 se podaøilo
narychlo získat významnou èeskou firmu
k podpoøe celého projektu. „Byla by velká
škoda, tradici kluzištì pøerušit,“ uvedl Lomecký.
Ledová plocha je na Ovocném trhu již
podeváté. Náklady na provoz èiní (bez

FOTO PETR NAŠIC

Bruslení pod širým nebem si
lze až do 30. ledna opìt dosyta užít na Ovocném trhu,
kde stejnì jako v minulých letech vyrostlo veøejné kluzištì.
Jeho provoz finanènì podpoøila Mìstská èást Praha 1.

Kluzištì pod širým nebem je každoroèní oblíbenou atrakcí.

výdajù na energie) asi 2,5 milionu korun.
„V porovnání s obdobnými kluzišti v jiných
mìstech jsou naše náklady podstatnì
nižší. Ještì také jednáme s Pražskou energetikou, aby sponzorsky pokryla poplatky
za energie,“ sdìlil Greif a vyzdvihl i pomoc
drobných a firemních sponzorù.

Vstup je stejnì jako v minulých roènících
bezplatný. Provozní doba kluzištì je od
10 do 22 hodin, za pùjèení bruslí se platí
poplatek padesát korun.
Chladicí systém navíc umožní provoz
i v pøípadì, že by došlo k nenadálému
vìtšímu oteplení.

Pøijïte si zabruslit a užít zábavu!
Dovolte mi, abych vás za Mìstskou èást Praha 1 co nejsrdeènìji pozvala na nedìlní zábavná odpoledne na kluzišti na Ovocném trhu. Vítáni jsou i ti, kteøí se s bruslemi pøíliš
nekamarádí. Pojïme spoleènì prožít pìkné chvíle, a to vždy v nedìli od 14 do 17 hodin!
9. ledna ÈESKÝ ANIMAÈNÍ TEAM
Dìtská diskotéka a program Z pohádky do pohádky
Diskotéka na ledì – uvádí Martin Hrdinka

16. ledna BONEY M Party Group
Revival nejslavnìjší diskotékové legendy všech dob, originální kostýmy a hity jako RASPUTIN, RIVERS OF BABYLON,
DADDY COOL, MA BAKER nebo GOTTA GO HOME.
Diskotéka na ledì – uvádí Martin Hrdinka

23. ledna POMÁDA
Nejvìtší hity èeské verze nejslavnìjšího amerického muzikálu všech dob, zpívají hvìzdy
pùvodního pražského nastudování, které mìlo jen v Praze více než 400 repríz.
Diskotéka na ledì – uvádí Martin Hrdinka

30. ledna DÌTI RÁJE
Show nonstop nabitá decibely lásky a vùní léta. Popijeme spolu colu, ocitneme se tøeba i ve tøetí galaxii a na bruslích. Pøední zpìváci
jevištního uvedení úspìšného muzikálu se pod záštitou spoleènosti No.ART vydávají za svými diváky s tìmi nejvìtšími hity 80. let
Diskotéka na ledì – uvádí Martin Hrdinka

Pøipravíme pro vás i obèerstvení, vy si s sebou vezmìte jen dobrou náladu!
Karolina Polverini, radní Prahy 1
www.praha1.cz
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ROZHOVOR

Robert Pavelka:
Komiks je odrazem své doby
„Periskop nikdy nepoužívej k nevhodnému pozorování, napøíklad pøevlékajících se spolužaèek
v dívèích šatnách.“ Tak
znìlo dùrazné doporuèení v legendárním èasopise ABC v rámci návodu
na domácké sestrojení
optické pomùcky. „Ábíèko“ však vedle toho, že
publikovalo sestavovatelné makety ledasèeho zajímavého a hlavnì legendární papírové vystøihovánky, bylo také baštou
komiksu. A právì o nìm
sepsal knihu Robert Pavelka – obyvatel Prahy 1,
který nám o této novince
na knižním trhu poskytl
rozhovor.
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Vaše kniha – Encyklopedie komiksu v Èeskoslovensku od roku 1945
do roku 1989 – mapuje historii tohoto
žánru jen v ABC. Proè jste se spoluautorem Josefem Ládkem nevìnovali pozornost také dalším èasopisùm
a novinám?
Jde zatím pouze o první díl, který
pokrývá ABC coby periodikum, které svým
ètenáøùm cílenì pøinášelo – a stále pøináší
– velmi kvalitní komiksy v tom nejlepším
smyslu slova. Pøipravujeme další svazky
této encyklopedické øady, v nichž chceme
pøedstavit komiksovou tvorbu také v jiných
èasopisech a novinách. Celkem by dílù
mìlo být pìt, pøièemž pøíští by mìl vyjít na
sklonku následujícího roku.
Kde jinde kromì „ábíèka“ tedy komiksy vycházely?
S komiksem vážnìji koketovala snad
všechna tištìná periodika, s výjimkou odborných èasopisù. Vedle ABC nejvíce
vycházely v Ohníèku, Mateøídoušce,
Sedmièce pionýrù, Pionýru, Junáku, Pionýrské stezce, po urèitou dobu v Mladém
svìtì... Samostatnou kapitolou byl oblíbený
Ètyølístek.
Tenhle výèet mnì zní až pøíliš dìtsky...
Komiksy samozøejmì vycházely i pro
dospìlé – napøíklad ve Svobodném slovì,
Ahoji na sobotu, Vlastì nebo Kvìtech, kde
mimo jiné vycházely pøíbìhy Martina a kocoura Kolumba. Tento komiks je mimochodem kultovní švédská záležitost. Jeho
originály jsou uloženy ve stockholmském
muzeu a je na nì pohlíženo jako na národní
poklad.
Èímž se pìknì dostáváme k další
otázce: Jak si komiks stojí v Èesku?
Je vážený, jako napøíklad ve Švédsku
nebo Francii, nebo jde v tuzemsku
spíše o okrajový žánr?
Komiks je v Èeské republice pomìrnì
oblíbený a dnes již i vážený. Upozadìna
ale byla domácí tvorba, vše válcuje hlavnì
americká, ale i jiná zahranièní produkce.
V jejím pøípadì èasto navíc nejde o skuteèný
komiks; výtvarným pojetím se jedná spíše
o grafickou novelu, kde èasto jeden velký
obrázek doplòují dva menší a celé je to

postaveno na výtvarnu, nikoli
na pøíbìhu. Pøitom dìjová linka
byla vždycky silnou stránkou
domácího komiksu.
Jaký je vlastnì správný komiks – s textem v bublinách
umístìných v obrázcích,
nebo ten, kde je text v øádcích pod obrázky?
Pøesnì tuhle otázku si kladou
fanoušci komiksu odnepamìti.
Nìkdo vyznává první variantu,
jiný naopak druhou. Mantinely
toho, jak má vypadat pravý
komiks, jsou pomìrnì velkorysé.
Jak už jsem naznaèil, dùležitý je
hlavnì pøíbìh.
Když byste mìl jmenovat
nejlepší èeské komiksy, které byste uvedl?
Podle mého názoru do první
ligy urèitì patøí Sága žluté planety, Strážci, Rychlé šípy, sci-fi
pøíbìhy dvojice Šorel – Kobík
a nìkteré komiksy Káji Saudka.
Jde ale o žánrový pel-mel. Tìžko
mùžete exaktnì urèit, zda jsou
lepším komiksem napøíklad Rychlé šípy, nebo tøeba kultovní
Vzpoura mozkù, ponìvadž jde
o naprosto rozdílné oblasti,
z nichž každá má své pøíznivce.
Televize si naøíkají na nedostatek kvalitních scenáristù.
Proè podle vás nevyužívají právì komiksové autory, kteøí jsou mistry ve
vymýšlení pøíbìhù?
To by mì taky zajímalo. Žijeme v navýsost komerèní dobì, a tak se zøejmì sází
na jistotu, na provìøené autory z televizní
branže. Manažerùm a dramaturgùm chybí
odvaha øíct: „Tohle se mi líbí, pojïme to
natoèit.“ Jde pøece o peníze, o sledovanost. Takže se díváme na stále stejné zápletky, na podobné pøíbìhy.
Jak dlouho první díl Encyklopedie
vznikal?
Zaèali jsme pøed tøemi roky a byla to
práce vpravdì mravenèí. Museli jsme
sehnat všech ètyøiatøicet roèníkù ABC,
pokusili se oslovit všechny dosud žijící
leden 2011
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Robert Pavelka toho ví o tuzemském komiksu jako málokdo jiný.

autory. Milé a dùležité bylo, že nám bez
výjimky ochotnì vyšli vstøíc. Rád bych touto
cestou ocenil práci Pepy Ládka, který dal
knize velmi kultivovanou grafickou podobu.
Ètenáø se dozví spoustu zajímavostí, ale
zároveò se v publikaci neztratí.
Setkal jste se pøi pøípravì knihy nebo
pøi sbìru materiálu pro další díly
s nìjakým vyloženì absurdním komiksem?
Žádný komiks není absurdní, každý je
odrazem nìjaké doby. Raritní jsou nìkdy
spíše okolnosti jejich vzniku èi publikování.
Napøíklad v ABC vyšel v roce 1970
komiks o Leninovi, který byl pøevzat z francouzského listu L´Humanité. Vydavatel chtìl
www.praha1.cz
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tímto poèinem otupit kritiku, že komiks je
pokleslé, „nesocialistické“ úpadkové umìní.
Dopadlo to ale pøesnì opaènì – konzervativní komunisté zasypali redakci a posléze
i pøíslušné orgány stížnostmi na to, že je
znevažován otec svìtového proletariátu.
Až vyjde všech pìt dílù Encyklopedie, budou mít ètenáøi opravdu úplný
pøehled o domácím komiksu v letech
1945 až 1989?
Pøiznám se, že nevím. S kolegou a dalšími
zhruba deseti spolupracovníky prùbìžnì
sbíráme materiály, ale existují nìkteré
oøíšky, s nimiž si nevíme rady. Tøeba pøed
rokem 1968 vycházel komiks Jak vyhynuli
upíøi na Rusi, který tvoøila osvìdèená dvo-

jice Švandrlík – Neprakta. Dnes je témìø
nemožné sehnat k tomuto dílu podklady.
V každém pøípadì udìláme maximum pro
to, aby fanoušek komiksu mìl k dispozici
ucelený pøehled všeho, co v tomto žánru
od konce druhé svìtové války do sametové
revoluce vyšlo.
Robert Pavelka (47) je pùvodním povoláním grafik. Kromì textové èásti publikace Encyklopedie komiksu je také autorem knihy Historie F1 – triumfy a tragédie. Pro èeský Fanclub Beatles pøipravil vzpomínkovou publikaci Beatles
pro pamìtníky. Je obyvatelem Prahy 1,
již patnáct let bydlí na Starém Mìstì.
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Radní Prahy 1 j

Oblasti, za nìž budou odpovídat, již znají noví radní Prahy 1. Pøiná
vìøíme – pro vás bude užiteènou pomùckou nejen pøi hodnocení p

Lomec

starosta
221 09
oldrich
investi
majetku a
výstavba,

Hodek

1. zástupc
221 09
daniel.
obcho
cestovní r

Paøízková Jana, Mgr.

Machá

zástupkynì starosty
221 097 218, 208
jana.parizkova@praha1.cz
sociální vìci
a protidrogová prevence

zástupce
221 09
tomas
optima
majetku a

Polverini Karolina
221 097 618, 619
a 606 036 861

karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj høišť)
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Solil Ivan, JUDr.
602 264 307
ivan.solil@praha1.cz
bezpeènost a prevence kriminality, veøejný poøádek a kontrola,
civilní obrana a ochrana obyvatelstva

leden 2011

www.praha1.cz

sou tu pro vás!

ášíme vám pøehledný seznam osob, funkcí a kontaktù, který – jak
práce volených zástupcù, ale také pøi øešení pøípadných problémù.

cký Oldøich, Ing.

97 223, 602, 610
h.lomecky@praha1.cz
ce, územní rozvoj, správa
a péèe o majetek, PR a tisk,
právní spory, informatika

k Daniel

ce starosty
97 626, 523, 236
.hodek@praha1.cz
od a služby, tržní øád,
ruch, životní prostøedí

áèek Tomáš

Krejèí Jan, MBA

starosty
97 217
s.machacek@praha1.cz
alizace správy
a zdravotnictví

zástupce starosty
221 097 299, 293
jan.krejci@praha1.cz
finance, transparentní radnice (online zakázky), protikorupèní opatøení

Škrak Pavol, Ing.
221 097 185, 239
a 724 915 606
pavol.skrak@praha1.cz
kultura, obèanská spoleènost,
sport, zahranièní vztahy

www.praha1.cz

leden 2011

Veselý Jiøí, Ing.
221 097 303, 157
a 602 313 489

jiri.vesely@praha1.cz
doprava
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PODNIKÁNÍ

Ovoce a zelenina:
i klasiku lze prodávat nápaditì

FOTO PETR NAŠIC

Oèi pøecházejí a sliny se
sbíhají v krámku Miloslava
Suka, který v ulici Tržištì 11
prodává ovoce a zeleninu.
Kombinace kvalitního produktu a vkusného aranžmá
dìlá své.

Od uèitele k vlastnímu krámku aneb Jak pan Suk vzal osud do vlastních rukou.

„Døíve jsem pùsobil na klasickém tržišti,
od roku 2006 jsem tady,“ øíká Suk, který si
provozovnu nádhernì zrekonstruoval a vybavil dobovým nábytkem a drobnostmi, jež
dìlají nákup radostným. Souèástí sortimentu
jsou i zelené bylinky, stále èerstvá petržel
a další zdánlivé drobnosti, které ocení každá
dobrá hospodyòka.
Provozovnu má Suk – bývalý pedagog
– v nebytovém prostoru pronajatém od
Mìstské èásti Praha 1. To je dùkazem, že
radnice podporuje obèanskou vybavenost
i v turisticky zatížených lokalitách, kde je byznys vìtšinou orientován právì na turisty.
Díky široké nabídce, rozumným cenám,
ale i pìknému interiéru a milému pøístupu
si Malostraòáci obchod brzy oblíbili. „Všem
zákazníkùm bych rád podìkoval za jejich pøízeò a zároveò popøál vše nejlepší
v novém roce,“ dodává majitel krámku, který
rozhodnì stojí za to navštívit.

Pøipomínáme všem obèanùm MÈ Praha 1, kteøí mají problémy s placením nájemného v souvislosti s deregulací, že jim mùže
být vyplacena finanèní pomoc formou daru
od MÈ Praha 1. O finanèní pomoc mohou
žádat nájemci bydlící v obecním, popø. státním bytì nebo v bytì soukromého majitele,
ve kterém je nájemné stanoveno v souladu
se zákonem è. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.
Týká se to tìch nájemcù, kterým po zaplacení èistého nájemného zbývá ménì než
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FOTO PETR NAŠIC

MÈ Praha 1 pomáhá
s dopady deregulace nájemného

Nájemníci mohou požádat o finanèní pomoc.

dvojnásobek životního minima (tj. 6252 Kè
pro jednotlivce).
Další podrobnosti jsou uvedeny v Rámcové koncepci øešení sociálních dopadù
deregulace nájemného, jejíž aktualizovanou
verzi naleznete na webových stránkách
MÈ Praha 1, popø. se mùžete informovat
u paní Evy Mròákové (Odbor sociálních vìcí
a zdravotnictví Úøadu Mìstské èásti Praha 1, Vodièkova 18, Praha 1, 3. p., è. dveøí
313, tel. 221 097 635), kde je také možno
si o finanèní pomoc požádat.
leden 2011

www.praha1.cz

FOTO PETR NAŠIC

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Kam dál? Experti si lámou hlavu, jak dostat žáky zpátky k øemeslùm.

Místo pera kleštì
Øemesla hledají cestu na výsluní
Politici, školští experti a podnikatelé vytáhli proti vyloženému
nezájmu o uèební obory. Pod hlavièkou projektu „Øemeslo
žije“ se spoleènì pokoušejí oprášit slávu zlatých èeských rukou. Nejžhavìjším úkolem, který vyplynul z konference konané
14. prosince na Staromìstské radnici, je zlepšení vzájemné
komunikace mezi støedními a základními školami.
„Pøestože jde o projekt hlavního mìsta,
nikoli Mìstské èásti Praha 1, samozøejmì jej
vítám. Pøiznám se, že pøíliš nechápu nechuť
dìtí i rodièù k uèebním oborùm. Šikovných
øemeslníkù je trvalý nedostatek. Jsem
pøesvìdèená, že kdo øemeslo opravdu umí,
rozhodnì se nemusí obávat budoucnosti,“
www.praha1.cz

leden 2011

øíká Karolina Polverini (TOP 09), radní Prahy 1 zodpovìdná za oblast školství.
Organizátoøi projektu Øemeslo žije –
pražský magistrát a Hospodáøská komora
hl. m. Prahy – na zatím poslední konferenci øešili pøedevším to, jak zaøídit, aby bylo
možné sledovat pomocí interní databáze

základních a støedních škol støedoškolské
pøihlášky tìch žákù devátých tøíd, kteøí jsou
perspektivní pro uèební obor. Poøízení takové databáze by podle expertù bylo velmi
užiteèné, nicménì je tøeba pamatovat na
právní aspekty – zejména z hlediska ochrany osobních údajù.
Základním posláním projektu „Øemeslo
žije“ je vytvoøení a ovìøení nových zpùsobù
pøímé úèasti podnikù ve výuce a její následné zkvalitnìní. Dalším dùležitým úkolem je
propagace uèebních oborù tak, aby øemeslo
pøestalo být otloukánkem mezi dalšími
možnostmi vzdìlávání a následného profesního uplatnìní.
Další informace o projektu naleznete na
www.remeslozije.cz.
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SENIOØI

DPS Benediktská:
stìhování prvních klientù se blíží

FOTO PETR NAŠIC

Radnice Prahy 1 by mìla mít do konce ledna pohromadì veškeré doklady ohlednì kolaudace bytového domu s peèovatelskou službou v Benediktské ulici. Radní pak budou
moci schválit nájemní smlouvy k jednotlivým bytùm.

Bydlení ve svém, a pøitom s péèí a komfortem – to nabízejí domy s peèovatelskou službou.

Radnice bìhem výstavby domu
neztrácela èas. „V souèasné dobì
je pøedschválená vìtšina žádostí
jak pro malometrážní byty, kde budou bydlet jednotlivci, tak pro vìtší
byty, kde naleznou nový domov
manželské dvojice. Koneèné slovo
však samozøejmì bude mít rada
mìstské èásti,“ øíká zástupkynì
starosty Prahy 1 Jana Paøízková
(VV), která odpovídá za sociální
oblast.
Žádosti o bydlení v domech
s peèovatelskou službou pøijímá
radnièní odbor sociálních vìcí a zdravotnictví. Každá žádost podléhá
dùkladnému
posouzení,
jehož
souèástí je i místní šetøení.
Sociální komise posléze na základì
zjištìných skuteèností doporuèí,
nebo nedoporuèí žádost k projednání
v Radì Mìstské èásti Praha 1.
„Žadatel musí mít v Praze 1 trvalé
bydlištì a musí pobírat dùchod.
Pøednost dostávají lidé, kteøí žijí
osamocenì a ve zhoršených sociálních podmínkách. Kritériem je
také zdravotní stav a vìk. Seznam
žadatelù je pravidelnì aktualizován,“
dodává Paøízková.

Využijte pestrou paletu služeb pro seniory!
Støedisko sociálních služeb nabízí seniorùm a zdravotnì postiženým obèanùm MÈ Praha 1 tyto
služby:
n Terénní peèovatelskou službu – seniorùm

a zdravotnì postiženým obèanùm Prahy 1
nabízíme možnost obstarat nutné práce
v domácnosti, osobní péèi a další životní
potøeby, v souladu s potøebami a zájmy
každého klienta; pokud máte zájem o poskytování peèovatelských služeb, volejte na
èíslo 222 324 052.
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n Samé pøíjemné zážitky èekají na seniory

z Prahy 1 v denním stacionáøi, který od
1. øíjna funguje v domì s peèovatelskou
službou v Týnské ulici 17. Stacionáø nabízí
péèi, domáckou atmosféru a umožòuje
udržovat tolik potøebné sociální kontakty.
O možnostech pobytu, dopravy atd. se více
dozvíte osobnì pøímo v DPS Týnská 17,
pøípadnì na telefonních èíslech 224 827
102, 222 324 052, 222 322 243.
n Zapojení do Systému tísòové péèe i bez

nutnosti mít zavedenou pevnou telefonní
linku v bytì. Nemusíte mít ani mobilní tele-

fon! K zajištìní úèinné pomoci v krizových
situacích vám postaèí pouze aktivní SIM
karta. Nepøetržitá služba vám zajistí pomoc
pøi náhlých zdravotních obtížích, pádech,
poranìní. Bližší informace získáte od operátorek služby nepøetržitì na telefonu: 224 948
465, 724 021 789.
n Poradíme vám i vaší rodinì pøi výbìru sociálních služeb, zprostøedkujeme kontakty.

Více informací najdete na www.socialnisluzby-praha1.cz nebo osobnì ve Støedisku sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1.
leden 2011

www.praha1.cz

KULTURA

Mladí umìlci
tvoøili ostošest, teï mají ceny

„Cílem soutìže bylo podpoøit umìleckou èinnost v Praze 1
a zároveò veøejnosti pøedstavit mladé, nadìjné tvùrce. Ti nemají v dnešní dobì úplnì jednoduchý život, protože èasto jsou
upøednostòována pøedevším zavedená jména,“ pøiblížil smysl projektu
Pavol Škrak (ÈSSD), radní Prahy 1 odpovìdný za oblast kultury.
Do soutìže se v jednotlivých kategoriích pøihlásilo celkem
58 uchazeèù. „Zájmem mladých umìlcù i kvalitou soutìžních pøíspìvkù
jsme byli pøíjemnì pøekvapeni,“ øekla organizátorka soutìže Linda
Kleèková a dodala, „velké podìkování patøí èlenùm odborné poroty, zejména pak Alexandru Tomskému, Jaroslavu Rónovi, Milanu Svobodovi
a Davidu Sísovi, jejichž úèast pro nás byla ctí.“
Radnice rozdìlila mezi vítìze jednotlivých kategorií celkem 440 tisíc korun: za první místo 60 tisíc, za druhé místo 40 tisíc a za tøetí
místo 25 tisíc korun.

FOTO PETR NAŠIC

Múzám se v Praze 1 daøí. Když radnice vyhlásila soutìž pro mladé umìlce do tøiceti let, pøihlásila se do ní témìø šedesátka
úèastníkù. Autoøi nejlepších dìl získali 21.
prosince v Malostranské besedì ocenìní.

Jedním z porotcù byl i známý nakladatel Alexander Tomský.

n VÝSLEDKY SOUTÌŽE PRO MLADÉ UMÌLCE
Kategorie literárnì-dramatické umìní:
1. místo – Veronika Lišková – povídka „Soirée“
2. místo – Martin Hýèa – dokumentární minidrama „Renata“
3. místo – Andrea Jarošová – povídka „Vajíèka“

Kategorie hudba:
1. místo – Lucie Páchová – píseò „Za mnou Prahou bìžel“
2. místo – Jan Dušek – melodram „Pražský chodec“
3. místo – Tomáš Vyoral – píseò „Sebedražba“

Kategorie výtvarné a užité umìní:
1. místo – Lucie Skøivánková – malba „Nová scéna – gold“
2. místo – Martin Vitouš – fotografie „Nový svìt“
3. místo – Veronika Dobešová – legenda „O useknuté ruce“

Kategorie multimediální dílo:
1. místo – nebylo udìleno
2. místo – Martin Mach – film „Útìchy“
3. místo – Petra Vlachynská – dokument „White Mountain“

Spejbl s Hurvínkem pøibližují historii orloje
Zajímavosti o bohaté historii pražského orloje pøináší všem
zájemcùm unikátní DVD „Z historie orloje“, které vydala Pražská
informaèní služba. Prùvodci na
DVD jsou Spejbl s Hurvínkem.
Humor Spejbla a Hurvínka je oblíbený
napøíè generacemi již témìø sto let. „Sami se
stali èeským symbolem neznajíce hranic, proto
naprosto ideálnì prezentují další ikonu èeské
www.praha1.cz

leden 2011

kultury, a to unikátní
Staromìstský orloj,“
vysvìtlila výbìr ponìkud netradièních
moderátorù øeditelka
Pražské informaèní
služby Lucie Ramnebornová.
K DVD byla také
vydána brožura, jež
obsahuje detailní informace týkající se historie orloje od roku 1338, kdy Staré Mìsto

získalo povolení zøídit samostatné sídlo
mìstské samosprávy. Historicky ojedinìlé
informace o tomto mistrovském technickém díle jsou dovedeny až do roku 2009,
v nìmž se novým orlojníkem stal akademický sochaø a restaurátor Petr Skála.
DVD s názvem Z historie orloje je dostupné
ve všech informaèních centrech Pražské
informaèní služby, a to dokonce ve tøech jazykových mutacích. Zájemci si ho budou moci
rovnìž objednat na internetových stránkách
www.praguewelcome.cz.
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LISTÁRNA

Farmáøská prodejna? Ano, ale…

FOTO PETR NAŠIC

Vážení,
s velkým zájmem jsem si v mìsíèníku
pøeèetla o zøízení farmáøské prodejny
v budovì radnice. Už jsem se tam byla
i podívat a musím øíci, že z mého pohledu
jde urèitì o obohacení nabídky obchodù
v Praze 1.
Co mi ale vadí, je, že radnice rezignovala
na farmáøský trh! Èlovìk poøád ète, jak se
tyto trhy všude po hlavním mìstì rozmáhají,
naposledy jsem nìjakou takovou informaci zaznamenala v souvislosti s Tylovým
námìstím v Praze 2. Je však asi jasné,
že obyvatelé Prahy 1 nebudou pravidelnì
jezdit nakupovat èerstvé výrobky do jiného
obvodu.
Zkusíte se nad tím ještì zamyslet?
Zdeòka R.,
Staré Mìsto
O farmáøskou prodejnu je zájem, ale lidé volají také po farmáøském trhu v Praze 1.

Odpovìï:
Mìstská èást Praha 1 na zøízení
farmáøského trhu rozhodnì nerezignovala. Takový trh v centru metropole urèitì
budeme mít, nicménì je tøeba ještì vyøešit,
kde pøesnì se bude nacházet, a sladit
termíny poøádání farmáøských trhù v jednotlivých mìstských èástech tak, aby
vzájemnì nekolidovaly. Když trh bude
napøíklad v sobotu v Praze 2 nebo Praze 3 , asi by nemìl být zároveò v Praze 1. Farmáøù, kteøí nabízejí dostateènì
široký sortiment v prvotøídní kvalitì, zase
tolik není.

MEZI DVĚMA SVĚTY
19.01.– 26.02.
VÝSTAVA SOCH
LUDMILY SEEFRIED–
MATĚJKOVÉ
A FOTOGRAFIÍ
ZUZANY RICHTER.

PROJEKT ARCHA POMOCI POŘÁDÁME
POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 1
OLDŘICHA LOMECKÉHO, GOETHE-INSTITUTEM PRAG,
VELVYSLANECTVÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO V PRAZE
A ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE.
MEDIÁLNÍMI PARTNERY JSOU
ČASOPISY SANQUIS A GENERACE.
WWW.CZECHCENTRES.CZ/PRAGUE
ČESKÉ CENTRUM PRAHA
RYTÍŘSKÁ 31, PRAHA 1
OTEVŘENO
ÚT / PÁ 10:00—18:00, SO 12:00—18:00

V souèasné dobì jednám s kolegy z ostatních mìstských èástí, které sousedí
s Prahou 1, a to právì o tom, aby farmáøský
trh byl vždy v urèitý èas pouze na jednom
místì. Rotování po mìstských èástech zajistí farmáøùm stálý a hlavnì èastý odbyt,
zákazníkùm pak jistotu, že si budou moci
oblíbené produkty a potraviny pravidelnì
zakoupit v pøedem dané, nemìnné lokalitì.
V Praze 1 je zatím horkým favoritem na
poøádání farmáøského trhu Ovocný trh. Tato
volba ale není definitivní a v této souvislosti
na mì èeká ještì øada nezbytných jednání.

Mám radost, že jste spokojená zatím
alespoò s farmáøskou prodejnou v budovì
radnice. Rád konstatuji, že o její sortiment
panuje velký zájem.
Potraviny z domácí produkce se stávají
novodobým fenoménem a každý, kdo
chce takto obohatit maloobchodní trh
a obèanskou vybavenost v centru Prahy, je
rozhodnì vítán.
Daniel Hodek
zástupce starosty
pro oblast obchodu a služeb

ˇ
BENEFICNÍ
KONCERT

Lenky Dusilové
a Eternal Seekers

PRO CEREBRUM

Divadlo Archa
ˇ ˇ 1047/26, Praha 1
Na Porící

EUH]QD
á
RGKRGLQ

KOMUNITNÍ CENTRUM
KAMPA
U Sovových mlýnů 3, 118 00 Praha 1

Výběr z lednového programu:
11. 1., 20.00
Filmový klub: Pravidla lži
14. 1., 16.00 a 17.00
Workshop pro maminky s dětmi: Zimní víla
15. 1., 09.00–14.00
Kids Co Class Acts
16. 1., 10.00–12.00
Children’s Theatre Class Acts
22. 1. 10.00–12.00
Bookmaking a Children’s Theatre Class Acts
25. 1., 20.00
Filmový klub: Záhrada
29. 1., 10.00–12.00
Bollywood Class Acts
29. 1., 16.00
Divadélko pro děti DAMM: Pohádka Husy na tahu

Predprodej
vstupenek v síti TicketPro a v pokladneˇ Divadla Archa
ˇ
www.cerebrum2007.cz
www.archatheatre.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ
OPRAVNA OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ
SPÁLENÁ 43

na zastávce tramvaje Národní třída
poskytujeme i další služby:
Výměna baterií a řemínků k hodinkám
Rytecké práce
Výroba razítek
dále u nás najdete:
Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky)
Prostředky péče o obuv
Malé kožené zboží (peněženky, opasky, řemínky)
Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky)

většinu našich služeb poskytujeme NA POČKÁNÍ
Otevřeno 7 dní v týdnu Po-Pá 8-20, So-Ne 10-20; Tel.: 222 540 853

Celý program naleznete na www.kckampa.eu.
Změna programu vyhrazena.

ZNÁMÝ VÝBĚROVÝ
BUTIKOVÝ SECOND HAND

KOUKEY
JE TU PRO VÁS V CENTRU PRAHY
Karolíny Svìtlé 10, Praha 1, tel.: 224 216 801
Vodièkova 11, Praha 1, tel.: 734 382 763
Podskalská 16, Praha 2, tel.: 603 863 237

Pro dámy F Pro pány F Pro dětičky
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.koukey.cz
S tímto ústřižkem u nás obdržíte
20 % slevu

Interaktivní výstava
4.11. 2010 – 31.1. 2011 v Mánesu
koncepce Petr Nikl
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Generální partner výstavy

...prostě pomáhá

Pořádající organizace:

VÝSTAVA – WORKSHOPY
Hlavní mediální partner:
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Přineste si s sebou
do Mánesu jakoukoli věc,
která se vám vejde do kapsy,
jako svého zástupce,
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až do konce výstavy.
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KONCERTY – FILMY

WWW.ORBIS-PICTUS.COM
WWW.GALERIEMANES.CZ
Exkluzivní partner:

Časopis o umění zdravě žít
Hlavní partner:

Partneři:

