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UDÁLOSTI

Městští strážníci, kteří slouží v Městské části
Praha 1, hlídkují nejen klasicky, v pěších
a automobilových hlídkách, ale také na koních. Koně jsou ideálním pomocníkem v řadě
situací.

Milí čtenáři,
málokteré téma je tak mediálně
„nezajímavé“, avšak zároveň klíčové
jako rozpočet. Snad s výjimkou státního, který přece jen vyčnívá a zajímá
i ty, kteří ekonomice a financím příliš
neholdují.
Jako starosta jsem spolutvůrcem
rozpočtu Prahy 1. Práce na něm probíhají už několik týdnů a věřte, že nejde
o jednoduchou záležitost. Situaci nám
komplikuje nová metodika kalkulace
každoroční dotace, kterou městským
částem rozděluje magistrát. S výší této
dotace rozhodně nejsem spokojen
a udělám vše, aby Praha 1 obdržela
podíl adekvátní jejímu významu i ekonomickému přínosu.
S rozpočtem samozřejmě úzce souvisejí projekty renovace veřejných prostor. To jsou již mediálně zajímavé věci
a není divu, že o ně občané a média
projevují oprávněný zájem. Málokdo
si ale uvědomuje přímou souvislost
s příjmy rozpočtu a kvalitou – či přímo
realizovatelností – těchto projektů.
Přitom pokud by Praha 1 byla výrazně
zkrácena na magistrátní dotaci, museli
bychom velmi vážně uvažovat o omezení řady projektů nebo jejich přesunutí
do dalších let.
Když na radnici nastoupila nová politická reprezentace, začaly být připravovány štíhlejší rozpočty než v minulosti.
Prosazuji, aby každý projekt byl kvalitní,
ale zároveň okleštěný od nejrůznějších
„parádiček“, které při nakumulování
představují výrazné navýšení nákladů.
Výrazně zkrácená magistrátní dotace nám však dává doslova nůž na krk.
Pokud by zatím pouze pracovní návrh
zůstal platný, Prahu 1 by čekaly těžké
časy.
Věřím ve zdravýý rozum.

ROZHOVOR

6–7

Martin Jan Stránský je úspěšný lékař s mezinárodními zkušenostmi, které coby zvolený zastupitel přetavuje ve prospěch obyvatel Prahy 1.
V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jak je na tom
podle něj tuzemské zdravotnictví.
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TÉMA

Občanská vybavenost je sice poněkud nestravitelný termín, nicméně skrývá se za ním
klíčový aspekt spokojeného života: dostatek
možností k nákupu běžného sortimentu, malé
krámky a živnosti.

SERVIS

19

Den dobrovolných hasičů, který se konal
13. října na Žofíně, ukázal, proč jsou hasiči
nezastupitelní. Malí i velcí mohli obdivovat
umění obětavých mužů a žen, kteří jsou
připraveni pomoci v případě katastrof.

ZELENÁ LINKA

22

Speciální zelená linka přijímá podněty občanů
ohledně životního prostředí, zeleně apod. Lidé
však samozřejmě mohou přímo kontaktovat
také odbor životního prostředí na radnici
Prahy 1.
Foto na titulní stranì: Petr Našic

Oldřich Lomecký
Lom
starosta
sta
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UDÁLOSTI

►

Krátce

Textil pomůže potřebným

KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

Textilní oblečení, obuv, kabelky,
hračky, povlečení, záclony a podobné materiály mohou občané
vhazovat do oranžových kontejnerů na Senovážném náměstí.
Každý kontejner pojme 150 kg
materiálu.
Tato nová služba, známá také
ze Švýcarska i jiných států západní Evropy, pomůže občanům
zbavit se textilních a podobných
výrobků, které už nepotřebují. Tím
ochrání životní prostředí, protože
sníží riziko černých skládek. Část
výtěžku navíc poputuje na výcvik
asistenčních psů pro nevidomé
spoluobčany.

Opravy polykají miliony

S částkou 30 až 40 milionů korun počítají radní Prahy 1 na příští
rok pro takzvaný chodníkový program.
„Chodníky v naší městské části
jsou po celý rok velmi zatěžovány
– místními obyvateli, turisty a dalšími návštěvníky. Například na
Královské cestě musíme chodníky
opravovat mnohem častěji než jinde. Adekvátní částky na chodníkový program jsou proto nezbytné,“
konstatoval radní pro dopravu Jiří
Veselý.

Reklama mizí z centra

Razantní postup se vyplácí Praze 1 při odstraňování nepovolené reklamy v historickém středu
města. Radnice k tomu využívá
příslušná ustanovení stavebního
zákona.
„Po odstranění nepovolené obří
reklamy na Jungmannově náměstí a Na Příkopech se nám podařilo
prosadit také odstranění takové
reklamy na objektu bývalého Rudého práva poblíž Masarykova
nádraží,“ uvedl starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký. Městská část
Praha 1 bude podle jeho slov prosazovat, aby veškeré rekonstrukce domů měly jednotná pravidla,
co se týká právě velkoplošné reklamy.

Střelecký ostrov
příští rok prokoukne
Revitalizace Střeleckého ostrova – především zeleně,
cest a mobiliáře – patří mezi nejaktuálnější projekty,
s nimiž na příští rok počítá Městská část Praha 1.

Ve věku 83 let zemřel 24. října
režisér, herec a muž mnoha uměleckých zájmů Oleg Reif, který byl
obyvatelem Městské části Praha 1. Tvůrčí zaujetí jej neopouštělo ani poté, co ho nemoc upoutala
na invalidní vozík – tři dny před
svým odchodem odevzdal nakladateli svoji novou knihu.
Oleg Reif během svého života
působil například v Realistickém
divadle či Rokoku. Ve filmu se objevil ve více než čtyřicítce rolí.

FOTO PETR NAŠIC

Oleg Reif odešel

Některá místa na Střeleckém ostrově připomínají kulisy z historického hororu.

Součástí projektu je i instalace výtahu tak, aby na toto oblíbené volnočasové místo měli přístup handicapovaní
a starší lidé. Náklady na projekt budou
vyčísleny po schválení rozpočtu Prahy 1.
Radnice přitom bojuje doslova
o každou korunu z každoroční dotace z magistrátu. Nad prozatímními

návrhy rozhodně nepanuje shoda
a Praha 1 volá S.O.S. – příspěvek pro
ni by měl být podle některých variant
snížen až o padesát procent proti
loňsku. „Chápu, že je nutné šetřit na
všech úrovních, avšak nesmí jít o likvidační škrty,“ řekl starosta Oldřich
Lomecký.
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Koně v centru? Ano, služební!

Strážníci přijíždějící koňmo alejí budí přirozený respekt.

jícím esteticko-preventivním bezpečnostním prvkem, který je, domnívám
se, veřejností velmi pozitivně vítán,“
řekl Miroslav Stejskal, ředitel strážníků
z Prahy 1.
Městská policie hl. m. Prahy v současné době disponuje 23 služebními

koňmi starokladrubského plemene
rázu bělouš a vraník. Pět jízdních skupin strážníků je zařazeno do výkonu
služby v Praze 1, 5, 7, 11 a Praze 13.
O koně pečuje a zároveň s nimi slouží,
29 strážníků-jezdců.
OKV MP

▼ INZERCE

----------------------------------------------------


Po více než roce „práce“ služebních
koní v centru Prahy se jejich nasazení
jeví jako velmi přínosné. Strážníci na
koních budí velký respekt a jejich služba je velmi efektivní, protože ze hřbetu
koně mají muži a ženy v uniformě vynikající přehled. Sedí v dostatečné výšce na to, aby byli schopni lépe odhalit
přestupkové jednání, mají prostě lepší
rozhled. O tom, že kůň ve službě pozitivně ovlivňuje přístup lidí ke strážníkům městské policie, netřeba hovořit.
Služební koně můžete v centru Prahy nejčastěji potkat ve Vrchlického
sadech, na Královské cestě, na Staroměstském a Václavském náměstí, ale
také na Kampě a na Petříně. Strážníci
se je snaží využívat tam, kde je velký pohyb turistů, v místech, kde by služba ve
služebním autě nebo pěší hlídka nebyla
tak efektivní. Kůň si i v davu lidí sjedná
přirozený respekt, a při službě v parcích
je ve svém přirozeném prostředí.
Protože je pro koně služba v centru
Prahy poměrně náročná, střídají se
jízdní hlídky po dvou hodinách služby.
Když kůň odslouží svoji „směnu“, je
převezen na trojský ostrov, kde je po
zbytek dne ve výběhu nebo se podrobuje tréninku.
„Dosavadní výkon služby jízdních hlídek městské policie se plně osvědčil.
Strážník na koni je bezpochyby vynika-

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Na konci roku 2010 vznikla už pátá jízdní skupina
strážníků městské policie.
Strážníky v centru už tedy
celý jeden rok nepotkáváte jen jako pěší hlídky, na
kolech nebo motocyklech,
ale také na koních.
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ROZHOVOR

Martin J. Stránský: lékař a
Jasné cíle při zkvalitňování zdravotní péče
v Praze 1 má zastupitel
Martin Jan Stránský,
který se nejvíce věnuje
práci ve Výboru pro zdravotnictví. V něm se tento
uznávaný lékař snaží ve
prospěch obyvatel první
městské části uplatňovat své obrovské mezinárodní zkušenosti.
Vy máte české a americké občanství,
jste členem tuzemských i amerických
odborných společností, máte primářský úvazek na Yaleské univerzitě, kde
stále přednášíte, založil jste prestižní
polikliniku na pražské Národní třídě…
Zároveň působíte také jako lékař
fotbalového klubu v Hněvkovicích.
Jak jste se k péči o fotbalisty v provinčním klubu dostal?
(směje se) Je to velmi prozaické.
Před lety jsme se rozhodli, že si v Hněvkovicích, z jejichž okolí pochází rodina
mé paní, postavíme chatu. Místní mi při
stavbě ohromně pomáhali, a jak běžel
čas, začali mě čím dál více přijímat mezi
sebe. Nikdo si tam přede mnou nebere
servítky – když přijdu do hospody, volají
na mě: „Doktore, dej si panáka.“ To, že
i v té hospodě se mnou konzultovali své
zdravotní problémy, vedlo k tomu, že
jsem si ve vesnici otevřel malou víkendovou ordinaci pro místní.
Přestože jde o vesnici, která má jen
něco přes tři sta obyvatel, fotbal tam
má velký fanklub. Začal jsem s týmem
a fanoušky jezdit na zápasy jako lékař, a jelikož hraji na skotské dudy, tak
i jako občasný hudební doprovod.
Úplně jiné úkoly před vámi stojí v Praze 1, ve Výboru pro zdravotnictví. Co
vás v této oblasti nejvíce „pálí“?
Hlavním zdravotnickým zařízením
v Praze 1 je Nemocnice Na Františku,
kterou zřizuje právě naše městská část.
Během posledních čtyř let dala radnice
Prahy 1 této nemocnici částku 366 milionů korun, z čehož 205 milionů bylo
pouze na vyrovnání rozpočtu nemocnice. Avšak pozor – pouze 17 procent
pacientů této nemocnice pochází z Prahy 1! Proč mají občané Prahy 1 vlastně
dotovat z vlastní kapsy péči občanů z
jiných částí Prahy? V této souvislosti se
nabízejí i další zajímavé úvahy, například jestli to má smysl, aby tato nemoc-

Martin Jan Stránský umí velmi dobře skloubit exaktnost svého povolání s neformálním životním stylem.

nice provozovala urgentní pohotovost
po páté hodině odpolední, když její provoz je nuceně ztrátový ve výši 8 milionů
korun ročně. Každá sanitka může do
pár minut dojet do fakultní nemocnice,
která je dle mého názoru pro trauma a
nouzové případy mnohem výhodnější.
Tyto otázky považuji za zodpovědné a
věřím, že prostřednictvím spolupráce s
ředitelem nemocnice, její správní radou
a naším výborem nalezneme optimální
řešení. Moje stanovisko je následující:
nemocnice by se měla postupně měnit v „komunální“, otevřené zařízení,
které bude plnit skutečné potřeby
obyvatel městské části, a to za cenu
absolutní finanční soběstačnosti. Zároveň se musí vytvořit strategie pro
finanční krytí nebo hrazení péče z ji-

ných zdrojů – než jsou kapsy spoluobčanů Prahy 1 – pro již zmíněnou
nemalou skupinu pacientů.
To zní pěkně, ale dojde k tomu vůbec?
Před několika týdny jsem s ostatními
členy Výboru pro zdravotnictví a ředitelem nemocnice Josefem Valentou doladil finanční a projekční harmonogram
do konce roku 2014, který počítá s tím,
že Nemocnice Na Františku bude do té
doby „reorganizovaná“ k lepšímu, s cílem finanční soběstačnosti.
Jak bude nemocnice v novém režimu
– pokud to tak lze říct – fungovat?
Chceme například zavést jednodenní chirurgii, výuku dětské první pomoci
pro základní školy z Prahy 1 a také více
spolupracovat s místními nadacemi
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FOTO PETR NAŠIC

vydavatel slouží lidem z Prahy 1

a neziskovými organizacemi, které pomáhají našim starším a slabším spoluobčanům.
Soběstačnost nemocnice se posílí
prostřednictvím zlepšení vnitřní stavebně-technické a personální organizace
a zdravotní péče, která nebude „plýtvat“. Příkladem je sloučení tří jednotek
intenzivní péče do jedné špičkové pro
všechny obory. Už jsme zajistili první
krok k tomu, aby některé již existující
služby, například biochemickou laboratoř, převzaly externí organizace s tím, že
dojde k zlepšení kvality a rozsahu těchto služeb, a to bez navýšení ceny pro
klienta, přičemž nemocnice navíc získá
pronájmem finanční prostředky.
Velmi důležitým zdravotnickým zařízením pod hlavičkou Městské části

Praha 1 je také Poliklinika Palackého. Co bude s ní?
Výbor se samozřejmě věnuje i této
poliklinice. Na základě zjištění ekonomických faktů, nerovných smluvních
podmínek, hospodářských nesrovnalostí a vzhledem k celkově nevyhovujícímu stavu celého objektu jsme doporučili řadu změn pro zlepšení celkové
situace. Mezi ně patří standardizace
a přehodnocení všech smluv, sjednocení více než padesáti lékařů do jedné optimální právní formace, která by
jednala s radnicí, lepší hospodaření
s objektem a uvažování o postupném
přestěhování kliniky do jiného objektu
v blízkém okolí, který se pro ni předem
připraví, s lepším využitím celého stávajícího objektu pro jiné účely.
Může program jednání Výboru pro
zdravotnictví ovlivnit kdokoli, nebo
jde o čistě profesní, odborné diskuze?
Spoluobčané mě zvolili a tím jsem se
stal nejen jejich reprezentantem, ale
i zaměstnancem. Dlouhá léta strávená
ve Spojených státech mě takto naučila
chápat veřejný prostor. Každý mě proto
může oslovit s jakoukoli připomínkou,
námětem, ale i kritikou. Jednání našeho výboru jsou samozřejmě otevřená
pro všechny. Pro občany navíc připravujeme dotazník, který bude rozeslán
do všech domácností v Praze 1 a jehož
cílem je získat co nejvíce konkrétních
podnětů k zdravotní, ale i návazné sociální péči v naší městské části.
O vás víme, že jste nejen úspěšný
lékař, máte i jiné aktivity v občanské
sféře, ale že také vydáváte politický
a kulturní čtvrtletník Přítomnost,
který patří mezi nejprestižnější
tuzemská periodika. Proč jste se stal
vydavatelem?
Mým pradědečkem byl Adolf Stránský, který v roce 1893 založil Lidové
noviny. Když se stal prvním ministrem
obchodu Československa, předal tuto
činnost mému dědečkovi, který navíc

►

vydával časopis Přítomnost. Pod vedením Ferdinanda Peroutky se stal nejlepším časopisem své doby. Nemohl
jsem jinak, než navázat na rodinnou
tradici – víte, genetika je mocná čarodějka.
Pokud si dobře vzpomínám, předloni
se o vás hovořilo dokonce jako o kandidátu na ministra zdravotnictví.
Kdybyste se jím tehdy stal, jak byste
řešil problémy tohoto klíčového
rezortu?
Zúčastnil jsem se jako vyjednavač
práce na plánu vládní reformy zdravotnictví. Snažil jsem se do něj zakomponovat bod, že celá reforma bude – alespoň legislativně – hotová do 1. ledna
2012. To se už samozřejmě nestihne,
a to i kvůli tomu, že současný ministr
zdravotnictví se na tvorbě plánu reformy nepodílel.
Jsem přesvědčen, že naše zdravotnictví není až tak podfinancované. Kdyby se vylepšily systémové záležitosti
a opravdu tvrdě omezila korupce, zdravotnictví by získalo navíc dalších 15 až
20 procent současného objemu. Není
to tedy tak, že by české zdravotnictví
bylo v porovnání s vyspělými zeměmi
nějakým otloukánkem.
Když byste se měl zamyslet nad úrovní tuzemské politiky, ale i občanské
společnosti, co byste odpověděl?
Když budu parafrázovat prezidenta
Masaryka, připomenu, že trvá padesát
let, než se výrazněji projeví demokratické změny ve společnosti. Od roku
1989 jsme ani ne v polovině této cesty.
Jsem tedy stále optimistou a věřím, že
v druhé „pětadvacetiletce“ se společnost začne výrazněji kultivovat. Jediná
oblast, která mě naplňuje hlubokou
skepsí, je justice. Celý soudní systém
funguje velmi neuspokojivě. Těžko pak
můžete chtít od běžného člověka, aby
přirozeně respektoval nejen právo, ale
i morálku, když okolo sebe vidí marast
v natolik klíčové oblasti, jakou justice
bezesporu je.

MUDr. Martin Jan Stránský, nar. 30. října 1956

Jakožto zvolený zastupitel je jediným novodobým příkladem čtvrté generace rodiny, která vykonávala veřejnou funkci ve prospěch svobodného
českého lidu.
Vystudoval medicínu v Grenadě a ve Spojených státech. Má neurologickou
atestaci podle požadavků Americké neurologické akademie, atestaci z oboru
vnitřního lékařství podle požadavků Americké Společnosti vnitřního lékařství,
atestaci ve specializované způsobilosti v oboru neurologie v České republice
a aprobaci ve všeobecném lékařství. Je členem Americké lékařské komory,
Americké neurologické akademie a České lékařské komory.
Má dvojí občanství (USA, ČR). Je zakladatelem a přednostou Polikliniky na
Národní. Působí také jako fakultní člen II. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Vydává prestižní čtvrtletník Přítomnost, za což obdržel cenu Masarykovy
akademie umění za přínos v oblasti kultury.
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Pracovnice radničního oddělení obchodu a služeb, Vlaďka Hrůzová a Dagmar Koníčková (zleva), znají maloobchodní trh v Praze 1 naprosto dokonale.

Radnice dává zelenou

živnostníkům a řemeslníkům
Jemnou práci chirurga
připomínají snahy radnice Prahy 1 o to, aby
v ulicích bylo co nejvíce
malých obchodů a provozoven poskytujících
základní služby. Každý
nový pekař, řezník či
obuvník je malou výhrou.
„Ve výběrových řízeních cíleně upřednostňujeme živnostníky, kteří podnikají
v oblastech, jimž říkáme trochu komis-

ně občanská vybavenost. Na radnici
existuje databáze, do které se tito zájemci mohou hlásit. Avšak problémem
poté je, jak konkrétní obchod zprovoznit. Většina domů je totiž zprivatizována, a pokud chceme rekolaudovat
nebytový prostor pro nějakou živnost,
musíme získat souhlas všech vlastníků
bytů. To přitom není vůbec jednoduché
– každý sice chce mít v ulici řezníka,
čistírnu a podobně, nicméně ne přímo
v domě, kde bydlí. Když k tomu připočteme, že mnoho domů je ryze soukromých a majitelé nebytový prostor pronajmou raději prodejci suvenýrů než třeba
pekaři, může se mylně zdát, že radnice
dělá pro občanskou vybavenost málo,“
říká 1. zástupce starosty Daniel Hodek,
který má na starosti mimo jiné právě
oblast obchodu a služeb.

„Motorem“ všech aktivit vedoucích
ke zlepšování občanské vybavenosti,
ale také podrobnému mapování vývoje maloobchodního trhu v Praze 1 je
radniční oddělení obchodu a služeb.
To vede Dagmar Koníčková. Oddělení,
které vzniklo v roce 2007, zajišťuje několik pravidelně aktualizovaných projektů: Katalog obchodů a služeb, Mapu
sortimentu a cen, anketu Provozovna
roku aj.
„Základem veškerého našeho snažení byla důkladná pasportizace. Jejím výsledkem je, že každý obchod má
v databázi vlastní podrobný záznam.
Jednotlivé provozovny pravidelně obcházíme a aktualizujeme všechny záznamy, takže máme přehled o tom,
v jakém stavu se konkrétní obchod nachází, jak tam dodržují hygienu, a řadu
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a cigarety místo potravin). Na tomto
základě byla některým nájemcům již
skutečně udělena výpověď z nebytových prostor. Zákazníci si navíc díky
mapě mohou zkombinovat svůj ideální
nákupní košík.

FOTO PETR NAŠIC (7)

Provozovna roku

Ti všichni obětavě slouží svým zákazníkům...

dalších údajů,“ vysvětluje Koníčková.
Její výhodou je, že v oblasti obchodu,
služeb, cestovního ruchu a gastronomie pracuje již od roku 1971 a zároveň
od narození žije v centru Prahy. Má tak
dokonalý přehled tom, jak se zde vyvíjel trh a jaké obchody se nacházely
v jednotlivých lokalitách.

travin. Slouží pro porovnání sortimentu a vyhodnocení nabídky při případné
výpovědi z nájmu (pokud obchod potravin v nebytových prostorách patřících
městské části nabízí pouze alkohol

Čím dál větší oblibu si mezi lidmi
získává anketní soutěž Provozovna
roku, která se letos konala již popáté.
„Provozovna roku je anketní soutěž,
která před lety vznikla doslova z ničeho. Dnes je z ní velmi respektovaný
projekt. Živnostníci vědí, že výsledky
ankety musejí brát vážně – díky tomu,
že je hodnotí přímo jejich zákazníci, nemohou například výhrady vůči
svému obchodu zamést pod koberec
s tím, že jde jen o nějakou individuální
kritiku,“ říká Hodek, který je „duchovním otcem“ ankety a jenž také předal ocenění letošním vítězům ankety
v jednotlivých kategoriích.
Letos se v Provozovně roku k úrovni
konkrétních obchodů a služeb vyjádřilo 268 domácností. Z dvaceti procent
odpovídali muži a třetina respondentů vyplnila anketní lístky s podpisem
a uvedením adresy. V kategorii Obchod
zvítězila Drogerie Zlatnická 8, v kategorii Služba se stal vítězem Mandl
Hroznová 2 a v kategorii Restaurace
vyhrála Lidová jídelna Těšnov 5.
Kategorie Skokan roku každoročně
zmiňuje ty provozovny, které ve svých
službách učinily velký pokrok nebo
vnesly do maloobchodní sítě nový
rozměr. Letos se jejím vítězem stala
Čerstvě pražená káva Truhlářská 33
(provozuje Michal Jakoubek); o této
provozovně se více dočtete na str. 10.
Naopak v kategorii Černý Petr končí ty provozovny, jimiž jsou zákazníci
většinou velmi nebo zcela zklamáni.
Letos byly nejčastěji zmiňovány potravinářské obchody s nedostatečným
sortimentem, jako tradičně prodejci
cetek, ale také některé hudební kluby.

Nejhmatatelnějším výsledkem doslova mravenčí práce radničního oddělení obchodu a služeb jsou zmíněné
dvě tiskoviny, které samozřejmě existují také v elektronické podobě (na
www.praha1.cz).
V Katalogu obchodů a služeb jsou
uvedeny abecedně všechny obchody
v rámci občanské vybavenosti, a to
včetně kontaktů a otevírací doby. Součástí katalogu je anketa, jejímž prostřednictvím lidé sdělují radnici své
připomínky. Všechny anketní lístky
jsou očíslovány a uloženy v elektronické podobě. Každá anketa je uložena
podle roku a typu a lze se k ní zpětně
kdykoliv vrátit.
Mapa sortimentu a cen ve čtvrtletní periodicitě mapuje sortiment
a cenovou hladinu v prodejnách po-

FOTO PETR NAŠIC

Katalog a mapa

Ocenění vítězům v anketě Provozovna roku předal 1. zástupce starosty Daniel Hodek.

OBCHOD A SLUŽBY

Čerstvě praženou kávu
najdete v Truhlářské ulici
Necelý půlrok stačil kávovému znalci Michalu Jakoubkovi, aby ze svého
obchůdku s kávou
v Truhlářské ulici
učinil ráj milovníků tohoto nápoje.
Krámek – podobně
jako dobré vinotéky – nabízí jen
prvotřídní kvalitu.
„Jestli se něčeho opravdu bojím, tak je to totální
nadvláda
nadnárodních
řetězců a globalizace gastronomie. Myslím si, že nám
to bere češství. Je to vidět
už dnes – když si dáte kávu
v některém z řetězců, většinou dostanete jakousi
bryndu. S kvalitou to nemá
nic moc společného,“ říká
Jakoubek a jedním dechem
dodává, že je nadšeným
fanouškem první republiky.
„Tehdejší drobný živnostník
byl pojmem. Mám rád ale
taky styl té doby, muziku,
chování...“ vypočítává čtyřicetiletý fajnšmekr.
Obchod v Truhlářské 33
(otevřený od 15. června)
► Tuto oblast má na starosti:

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

FOTO PETR NAŠIC
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Čerstvě pražená káva, Truhlářská 33, otevřeno PO–PÁ od 9 do 19 hod., e-shop: www.cerstve-prazena-kava.cz.

nabízí mnoho druhů kávy,
ale i doplňkové zboží, jako
jsou hrnečky, pralinky apod.
Zákazník má jistotu, že dostane svůj šálek s čerstvě
upraženou kávou a – pokud jej to zajímá – také informaci o tom, odkud zrno
pochází. Každý si tak může
vybrat druh kávy, který mu
chutná. Člověk „odkojený“
produkty řetězců i řady tuzemských restaurací pak
jen zírá, jak mohou různé
druhy kávy chutnat, různě
vonět atd.
„Když jsem zvažoval, kde
si svůj obchod otevřu, měl
jsem jasno, že to musí být
podle pravidla ‚lepší je mít
malý obchod na dobrém
místě než velký na špatném‛. Tady, hned vedle Petrského náměstí, je to velmi
dobrá lokalita,“ říká Jakoubek. Pro samotný provoz je
podle něj klíčové, aby byly
splněny všechny tři podmínky úspěšného podnikání:

člověk do toho musí dát
srdce, invenci a mít kvalitní produkt; potom to musí
fungovat. Když něco z toho
chybí nebo je to pouze formální, podnikatel nemá příliš šancí dlouhodobě uspět.
Majitel krámku, který přitom také obchoduje s kávovary a dalším příslušným
sortimentem a dodává
kávu na filmové cateringy,
přiznává, že s ním žena
nerada chodí do restaurací na kávu, protože když se
mu nedostane požadované kvality, vůbec se nebojí
vyjádřit svou nespokojenost. „Dokáže mě naprosto
odrovnat, když vidím, jak
připravují kávu. Nejdražší
přístroj automaticky neznamená dobrou kávu. K její
přípravě stačí docela průměrný stroj, kvalitní mlýnek,
ale zrno a příprava musí být
prvotřídní,“ podotýká Jakoubek. Velmi rozšířeným
zlozvykem je podle něj také

česká neznalost správných
názvů. „V mekce kaváren,
Itálii, ani v žádné pořádné
kavárně neznají nic takového, jako je piccolo. Existuje
espresso 30 ml, ristretto 20
ml, espresso lungo neboli
prodloužené espresso, dvojité espresso – tedy doppio
a pak ještě další druhy, které se liší technologickým
postupem, například využitím zpěněného mléka,“ vysvětluje Jakoubek s tím, že
každý, kdo má zájem, může
k němu do obchodu nejen
přijít ochutnat nejkvalitnější
kávu z různých koutů světa,
ale také se o ní dozvědět
další podrobnosti.
A jaký je sen nadšence,
který se aromatickému nápoji věnuje již přes patnáct
let? „Jednou bych se chtěl
dopracovat k vlastní jazzové–swingové kavárně,“ dodává muž, který podle ohlasů svojou kávou doslova
okouzlil Petrskou čtvrť.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Senioři mají pestrý podzim
V Týnské 17 najdou zájemci ve středu Klub poezie
Týnka, v úterý cvičení paměti, v pondělí a úterý konverzační jazykové kroužky,
které se věnují angličtině,
němčině a francouzštině,
ve středu odpoledne se zde
scházívají tanečnice z klubu
Medunky, v úterý odpoledne
je bridžový klub, kurzy obsluhy počítačů pro začátečníky
i pokročilé běží od pondělí
do středy vždy dopoledne,
a ve čtvrtek odpoledne je výtvarný atelier. Kromě těchto
programů se zde setkáte
s přáteli také na přednáškách či hudebních vystoupeních žáků ZUŠ.
Každé pondělí a čtvrtek
je v Týnské 17 od 14 hod.
kondiční cvičení na židlích.
Na pondělní cvičení nyní
navazuje nové, cvičení Tai
chi. Cvičení pod vedením
instruktorů ze Sdružení Taoistického tai chi je určeno
seniorům, ženám i mužům,
a začíná v 15.30.
Klub v Tomášské 6 je
svým založením spíše místem k setkávání a příjemnému posezení s přáteli u čaje
či kávy, ale ani tady není
o programy nouze. Najdete
zde nejen kurzy obsluhy počítačů a výtvarný ateliér, ale
také tematické přednášky
či hudební vystoupení žáků
ZUŠ.
Kromě těchto dvou klubů
byl v září nově otevřen také
klub Benediktská 13, kde
našel útočiště tzv. „Pánský
klub“. Vždy v úterý odpoledne mezi 14 a 17 hodinou
je zde čas vyhrazen pro seniory, muže. Klub využívající prostory nového Domu
s pečovatelskou službou
a jeho krásné jídelny v 1.
patře umožňuje setkávání
seniorů, v nekuřáckém prostředí, s možností společné
zábavy, diskusí, společného
sledování velkoformátové
TV, stolních her apod. Pánové, přijďte, najdete zde nové
kamarády a možná potkáte
i přátele z let minulých. Těšíme se na vás!
Mezi snad nejpopulárněj-

FOTO PETR NAŠIC

Po letních prázdninách se v září opět otevřely kluby Střediska sociálních služeb, které
najdete v Týnské 17, Tomášské 6 a nově také v Benediktské 13. Senioři zde nacházejí
již známé, pravidelné programy a aktivity, ale také některé novinky.

V klubu Havelák se konají oblíbená taneční odpoledne pro seniory.

ší akce ale stále patří výlety.
I na příští rok jsou plánovány
výlety dvěma způsoby. Jsou
to tzv. pravidelné, jedenkrát
za měsíc, které budou opět
účastníkům plně hrazeny
a účast na nich bude omezena na pět zájezdů na osobu,
a potom tzv. tematické, na
nichž je zajištěna doprava
a vše další si hradí účastníci
sami. Tyto zájezdy se do počtu pěti opět nebudou zahrnovat. Program výletů bude
včas oznámen.
Informace o všech výletech a akcích pořádaných
Střediskem sociálních služeb a MČ Praha 1, programy
divadel, přednášky, koncerty
pro seniory a další informace najdou zájemci na nástěnkách v klubech, v DPS,
v informačních centrech MČ
Prahy 1, a na webu www.socialnisluzby-praha1.cz.

Připravované akce:

● 9. 11. v 15 hod. – klub
Tomášská 6 – přednáška
„Marie Terezie“ – zajímavosti o této významné postavě
nejen našich dějin – účast
zdarma.
● 9. 11. v 15 hod. – klub
Benediktská 13 – přednáška „Bez medu to nejde“,
přednáška spojená s ochutnávkou nám přiblíží proble-

matiku včelaření, život nejvýznamnějších
opylovačů
a samozřejmě také informace o medu, jeho druzích
a mnohé další – účast zdarma.
● 10. 11. v 15 hod. – Jazz
klub Reduta – Odpoledne
s osobností – tentokrát přivítáme paní Marii Tomsovou,
známou z televizních obrazovek a paní Helenu Čelišovou, ředitelku Střediska
sociálních služeb – bezplatné vstupenky v infocentru
MČ Praha 1, Vodičkova 18
a v klubu Týnská 17.
● 24. 11. v 15 hod. – Jazz
klub Reduta – Odpoledne s osobností – navštíví
nás známí herci, paní Eva
Hrušková a pan Jan Přeučil
– bezplatné vstupenky v infocentru MČ Praha 1, Vodičkova 18 a v klubu Týnská 17.
● 24. 11. celodenní zájezd
do Hradce Králové – zájezd
je plně obsazen.
● 1. 12. v 16 hod – klub Týnská 17 – koncert žáků ZUŠ
U Půjčovny – předvánoční
program – účast zdarma
● 2. 12. celodenní tematický
zájezd Vánoční trhy v Lysé
nad Labem – zájezd je plně
obsazen.
● 6. 12. v 15 hod. – klub Týnská 17 – soutěž „O nejlepší
bramborový salát a nejlepší

vanilkový rohlíček“ – soutěže se mohou účastnit zájemci z řad seniorů, kteří do
14.30 hod. toho dne dodají
do klubu v Týnské alespoň
10 ks vanilkových rohlíčků
nebo malou misku bramborového salátu. Je možno
soutěžit v obou kategoriích.
Podrobnosti najdete na nástěnkách.
● 8. 12. celodenní zájezd
Muzeum betlémů v obci
Karlštejn – zájezd je určen
zájemcům z řad seniorů Prahy 1, kteří v letošním roce
nebyli na žádném, nebo jednom, plně hrazeném výletu
– poslední volná místa – přihlášky na telefonu 725 39
79 34.
● 8. 12. v 16 hod – klub Tomášská 6 – koncert žáků
ZUŠ U Půjčovny – předvánoční program – účast zdarma.
● 11. 12. v 15 hod. – divadlo ABC – velký předvánoční
koncert pro seniory – vystoupí orchestr Václava Hybše,
Yvone Přenosilová a další
hosté – bezplatné vstupenky mohou zájemci získat
pouze osobně ve středu 16.
11., 23. 11. a 30. 11. na recepci DPS v Týnské 17, vždy
od 14 do 17,30 hod. Telefonická rezervace vstupenek
není možná.
► Tuto oblast má na starosti:

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz
sociální vìci a protidrogová prevence
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FOTO PETR NAŠIC
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Privatizace bytového fondu patří mezi nejostřeji sledovaná témata.

Zásady pro prodej bytů
v rámci druhých nabídek
Městská část Praha 1 již
řadu let nabízí oprávněným
nájemcům bytových jednotek možnost odkoupit jimi
užívané bytové jednotky. To
se děje v domech schválených jak řadou usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 1
a samozřejmě v souladu se
► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

zákonem č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů, tak v souladu s přijatými Zásadami
prodeje bytů v domech ve
vlastnictví hlavního města
Prahy svěřených Městské
části jejich oprávněným nájemcům. Posledním z usnesení, kterým byl schválen,
doplněn a změněn seznam
domů zařazených do privatizace, je usnesení č.
UZ10_0476 ze dne 16. 3.
2010, kterým bylo do seznamu domů určených k privatizaci zařazeno dalších šest
domů.
Kupní cena, za kterou se
po celou dobu až do současnosti privatizovaly a privatizují bytové jednotky, je
stanovena znaleckým posudkem vypracovaným na
základě vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 127/1999
Sb. a vyhlášky Hlavního
města Prahy č. 39/1999 Sb.
Písemnou nabídku k převodu bytové jednotky včetně
převodu příslušného ideálního podílu na společných
částech domu a pozemku,
na kterém se nachází dům,

v němž je příslušná bytová
jednotka, obdrželi již dříve od
MČ tzv. „oprávnění nájemci“.
Zde je nutno připomenout,
že ne každý nájemce bytové jednotky ve vlastnictví
MČ Praha 1 byl nájemcem
oprávněným. Nájemce musel splňovat hned několik
podmínek stanovených jak
Zásadami prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených
Městské části Praha 1 jejich
oprávněným nájemcům, tak
musel splňovat podmínky
stanovené zákonem o vlastnictví bytů.
Pokud tito oprávnění nájemci nevyužili první nabídku
k převodu bytové jednotky,
pak bytová jednotka zůstala
nadále ve vlastnictví obce hl.
m. Prahy, spravovaná Městskou částí Praha 1. Řada
oslovených oprávněných nájemců ovšem první nabídku
nevyužila a to ať už z jakýchkoliv (osobních, finančních,
existenčních, zdravotních)
důvodů. Proto nyní zaznívají úvahy, zda nepřistoupit
k převodu bytových jednotek

formou 2. nabídek a to opět
za jasně stanovených podmínek, tj. zásad.
V současné době také vedení radnice diskutuje nad
tím, jaký okruh oprávněných
nájemců bude ve 2. nabídce
osloven a jakým způsobem
by měla být stanovena kupní cena bytových jednotek.
Zde přichází v úvahu několik
variant určení kupní, o čemž
bude v brzké době také jednat Rada MČ Praha 1. Výsledná celková kupní cena
může být buď násobkem (2,
3 apod.) základní ceny bytové jednotky, která byla stanovena znaleckým posudkem
vypracovaným na základě
vyhlášek z roku 1999 nebo
výsledná celková kupní cena
bytové jednotky může být
stanovena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem v oboru v cenách v čase
a místě obvyklých.
Výsledný konečný návrh
Zásad a všech podmínek
bude pak na doporučení přijatá jednáním Rady MČ Praha 1 projednán na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 1.

FINANCE
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Loterijní zákon

v novém hávu omezí hazard

„Letošní rok se dá díky
schválené novele považovat
za průlomový. Novela obcím nejen uvolňuje ruce při
regulaci hazardu, ale také
zpřehledňuje odvody na veřejně prospěšné účely,“ říká
Jan Krejčí, zástupce starosty Prahy 1, který odpovídá
za oblast financí.
Přínosem je rovněž verdikt Ústavního soudu, který
rozhodl, že obce mohou vyhláškami regulovat videoloterijní terminály.
Provozování těchto terminálů se povolovalo na dobu
deseti let. Nyní se doba, na
kterou jsou poskytovány
licence, snížila na tři roky.
Odvod na veřejně prospěšné účely bude sjednocen na

FOTO PETR NAŠIC

Také Praha 1 velmi
vítá novelu loterijního zákona, kterou letos schválila
Poslanecká sněmovna a jež umožňuje obcím od
příštího roku větší
regulaci hazardu.

Novela loterijního zákona pomůže omezit počet heren.

jednu sazbu ve výši dvacet
procent (z dosavadních čtyř
sazeb). Tento krok zamezí,
aby se loterijní firmy štěpily.
Obce budou dostávat procenta z odvodů.
„Jak schválená novela,
tak rozhodnutí Ústavního
soudu umožní Městské části Praha 1 omezovat počet

heren. Díky tomu by mohlo
v příslušných lokalitách dojít také k omezení některých
negativních jevů, jako je
například koncentrace problémových osob, nadměrný
hluk a podobně,“ podotýká
Krejčí.
V boji proti uvedeným
problémům, které s her-

nami mnohdy přímo souvisejí, měla radnice Prahy 1
až doposud velmi svázané
ruce. Přesto se snažila –
a stále snaží – zejména
častými kontrolami takových podniků eliminovat
dopady jejich provozu na
každodenní život obyvatel
městské části.
► Tuto oblast má na starosti:

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

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

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

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

Staroměstské náměstí
patřilo malým atletům
„Ve sportu je síla, v drogách smrt“, zněl podtitul
běžeckých závodů O pohár starosty MČ Praha 1,
které pro děti mateřských
a základních škol i nižšího
stupně víceletých gymnázií uspořádala na Staroměstském náměstí Nadace Pražské děti. Závody
se 6. října uskutečnily už
posedmnácté.
Zájem ze strany malých i větších
školáků byl opravdu velký – na start
se jich nakonec postavilo 460!
Okruh závodu byl vytýčen po obvodu Staroměstského náměstí a start
i cíl byly vedle Staroměstské radnice.
Na trati se houževnatě bojovalo a kolem ní hlasitě fandilo – vedle češtiny
zněla slova povzbuzení v řadě dalších
jazyků.
Všichni startující předškoláci obdrželi od nadace za svoji účast malou
hračku a vítězové na prvních třech
místech v obou kategoriích menších
a větších dětí dostali krásná velká plyšová zvířátka. Všechny mateřské školy
získaly pro děti navíc různé krásné hry.
Na ty starší děti čekal okruh přece
► Tuto oblast má na starosti:

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Radní Karolina Polverini samozřejmě nemohla na Staroměstském náměstí chybět.

jen o poznání delší a odlišné byly také
ceny, jež vítězové vybojovali – hodnotné poukazy na nákup sportovního
zboží.
Vítězové všech kategorií si domů samozřejmě odnesli medaile. Na nejlepší „mateřinku“ pak čekal pohár, stejně
tak na tři nejlepší školy v kategorii ZŠ
a nižšího stupně víceletých gymnázií.
„Závody zcela splnily očekávání: zpopularizovaly myšlenku sportu
a boje proti drogám a nabídly dětem,
ale i nám, kteří jsme v tak hojném
počtu fandili, krásný zážitek. Nadaci

Pražské děti patří velké poděkování,“
řekla radní Karolina Polverini.
A že se závody dětem líbily, svědčí
i dopis Jany Hegerové, ředitelky MŠ
Masná: „Naše děti získaly tři první
místa a jejich radost z vítězství a krásných cen byla obrovská. Také ostatní
děti byly nadšené z krásných cen za
účast. Velmi oceňujeme, že jsou ceny
vybírány s láskou k dětem a že je závod výborně zorganizován – našim dětem, učitelkám i rodičům dětí přináší
možnost účastnit se radostně dění
Prahy 1.“

Ve skautském oddíle

se budete bavit i pomáhat

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

52. dívčí skautský oddíl
Origami, který má svoji klubovnu v Opletalově 10, přijímá nové členky. Děvčatům
od šesti let nabízí pravidelný program: schůzku každý
týden, jednou za dva až tři
týdny výpravu do přírody
a jako vyvrcholení celoroční
činnosti pak třítýdenní tábor
o letních prázdninách.
„Naše akce mají vždy
pečlivě připravený program
a nejsou nijak cenově náročné – například za tři týdny pobytu na táboře na Šu-

mavě zaplatí rodiče zhruba
čtyři tisíce korun. Všichni vedoucí mají potřebnou kvalifikaci a zkoušky a svoji činnost vykonávají bez jakékoli
finanční odměny,“ vysvětlila
zástupkyně vedoucí oddílu
Markéta Lukešová.
Skautky z oddílu Origami
mají klubovnu v Opletalově
10 pronajatou od Městské
části Praha 1 a na jejím
území také pořádají či spolupořádají různé akce pro
veřejnost: sbírku Postavme
školu v Africe, květinový den

Ligy proti rakovině, den otevřených dveří v Náprstkově
muzeu apod.
„Na letošním společném táboře našeho oddílu
a chlapeckého oddílu ze
stejného střediska natáčela
Česká televize dokument,
který se bude vysílat na
jaře příštího roku při příležitosti 100. výročí skautingu
u nás,“ doplnila Markéta
Lukešová.
Více informací si můžete
přečíst na webu www.
origami.rodsovy.cz
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BEZPEČNOST

Strážníci často asistují i u vyloženě tragických případů.

Drama u nádraží:
Strážníci zabránili muži v sebevraždě
Strážníci pražské městské policie se poměrně často setkávají mimo jiné i s lidmi, kteří se pokoušejí ukončit svůj život.
Strážci pořádku z Prahy 1
se s takovým člověkem naposledy setkali v sobotu 22.
října po poledni. Tehdy si při
kontrole Vrchlického sadů
všimli muže, který stál u plechové ohrady naproti jednomu z domů ve Washingtonově ulici. Oba rukávy bundy
měl vyhrnuté k loktům, držel
nůž a řezal se jím na vnitřních stranách předloktí obou
rukou.
Když k němu strážníci přiběhli a přinutili ho upustit
nůž, kterým se zraňoval, začal být muž agresivní, strážníkům vyčetl, že mu brání
v sebevraždě, řekl jim, že
žít už nechce a že se s nimi
bude prát. Teprve dvaatřicetiletý muž strážníkům mimo
jiné řekl, že je agresivní
a bude i nadále, aby viděli,

co svou pomocí způsobili.
Zároveň se snažil potřísnit
je vlastní krví. Protože se
odmítal uklidnit a neustále
se snažil strážníky napadat,
museli mu nasadit pouta,
aby mu mohli poskytnout
nezbytnou první pomoc. Zároveň přivolali Zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáře pak s pacientem
doprovodili k ošetření do
jedné z pražských nemocnic.

Krádež batohu

Strážníci z Prahy 1 měli
i v říjnu několik úspěšných
zákroků proti pachatelům
trestné činnosti.
Například 19. října na
základě upozornění svědka
zadrželi muže podezřelého
z krádeže.
Svědek před půl pátou

hodinou ráno oslovil na rohu
Vodičkovy ulice a Václavského náměstí hlídku Městské
policie Praha 1 a sdělil, že
přijel noční tramvají z ulice
Lazarská. V tramvaji s ním
cestovalo několik cestujících
včetně neznámého muže,
který před tím, než vystoupil
v zastávce Vodičkova, přešel
na konec vagónu ke spící
ženě a odcizil jí černý batoh.
Poté vystoupil a odešel do
přilehlé Školské ulice. Hlídka oznamovatele požádala,
aby nastoupil do služebního
vozidla a společně se vydali pátrat po podezřelém
muži. Po několika minutách
hlídka nalezla muže, který
ve výklenku domu v Navrátilově ulici prohledával batoh. Oznamovatel na místě
označil muže jako pachatele krádeže. Další hlídce se
mezitím podařilo najít a kontaktovat okradenou ženu,
kterou strážníci přivezli na
místo události. Devětadvacetiletý muž byl pro pode-

zření ze spáchání trestného činu omezen na osobní
svobodě. Celou událost si
převzala Policie ČR – místní
odd. Krakovská k dalšímu
opatření.
► Tuto oblast má na starosti:

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

Komunitní centrum Kampa je oblíbeným útočištěm dětí i rodičů.

Mikuláš se už chystá na Kampu
Tradiční zábavné odpoledne pro děti i rodiče s návštěvou Mikuláše, čertů a anděla
také letos chystá Komunitní centrum Kampa. Akce se sice uskuteční až 5. prosince, kvůli velkému zájmu je ale nutné rezervovat si účast co nejdříve.
Rezervovat si místo na Mikulášské si
lze na telefonním čísle 608 444 654
nebo emailem na adrese ema.pospisilova@kckampa.eu. Malí i velcí se
mohou jako tradičně těšit na příjemně
strávené odpoledne.
Kulturní centrum Kampa můžete samozřejmě navštívit i během tohoto měsíce. Například 7. listopadu od 13 hodin se zde koná seminář první pomoci

pro maminky a děti, 22. listopadu od
17.30 tvůrčí dílna zaměřená na výrobu
adventních věnců. Děti se mohou těšit také na 12. listopad, kdy se od 16
hodin bude konat divadélko Mexický
klaun Sancho Panza – malí diváci se
s ním vydají na společné dobrodružství
po světě a poznat divoký západ, tak jak
ho známe například z filmu Limonádový Joe. Nebude chybět klauniáda pro

děti od dvou do devíti let, interaktivní
hraní, živá hudba, balonky, žonglování
a mnoho dalšího zajímavého.
Další podrobnosti o Komunitním
centru Kampa, pravidelný program
kurzů a kroužků pro děti naleznete na
www.kckampa.eu a na www.facebook.
com/KCKampa. Chcete-li přispět na
provoz a podpořit KC Kampa, číslo účtu
je 145930399/0800.

► Tuto oblast má na starosti:

Škrak Pavol, Ing.

FOTO PETR NAŠIC
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pavol.skrak@praha1.cz
kultura, obèanská
spoleènost, sport,
zahranièní vztahy

SPORT PRO VŠECHNY. O pohár starosty zápolili 9. října Na Františku vyznavači tradiční
české hry – nohejbalu. Akce přilákala mladší i starší plejery.

DOPRAVA
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Demokracie, nebo anarchie?

Jak hodnotíte parkování
v Praze 1?
Často se právem rozčilujeme nad věcmi, které nás
obtěžují, a na druhé straně
sami svým chováním obtěžujeme ostatní. Ukázalo se
to například při komplexním
úklidu komunikací, kdy se
Městská část Praha 1 spolu
s magistrátem na jaře, v létě
a na podzim snaží zbavit centrum města špíny, prachu
a nepořádku na vozovkách
a chodnících.
Ti, kteří neodjedou se
svým vozidlem, tak maří práci všem zúčastněným, ale
především se nechovají fér
vůči sobě a svým sousedům,
protože v místě parkujícího
auta nebylo možno uklidit
v objednané kvalitě. Jen v jarním a letním kole úklidu bylo
takových vozidel přes 600,
a co je ještě horší, více než
300 byli rezidenti – tedy samotní obyvatelé Prahy 1.
Jak k takovým „hříšníkům“
přistupujete?
Záležitost z hlediska porušení dopravních předpisů,
tedy stání v zákazu zastavení
v době, kterou určuje dodatková tabulka, řeší především
městská policie působící na
území Prahy 1. Ty, kteří jsou
obyvateli naší městské části, si zvu ke krátkému rozhovoru a ptám se jich, proč
neodjeli v době úklidu. Důvody poslouchám různé, od
„co mně obtěžujete“ až po
„neuvědomil jsem si to včas

FOTO PETR NAŠIC

Už deset měsíců
působí na radnici Městské části
Praha 1 nová politická reprezentace. Pozici radního
pro oblast dopravy
zastává Jiří Veselý,
který v krátkém
rozhovoru přiblíží,
co se změnilo, mění
a bude měnit v dopravě v naší městské části.

Někteří řidiči si s tím, kde zaparkovat, hlavu příliš nelámou...

a omlouvám se“. Rozhovory,
které s nimi vedu, směřují
také k tomu, aby při příštích
úklidech věnovali více pozornosti informacím i dopravním
značkám, které jsou v dostatečném předstihu umisťovány v ulicích. Současně připomínám možnost registrace
zdarma do systému A.S.P.I.
(Automatický systém poskytování informací) ve výdejně
karet, kdy ten, kdo se takto
zaregistruje, dostává informace o dopravních omezeních e-mailem nebo SMS.
Trápí vás tedy nevyparkovaná auta při úklidu. Je to jen
tato starost?
Zdaleka ne. Doprava v Praze 1 je celkovou komplexní
problematikou, s celou řadou
vzájemných souvislostí. Mezi
další problémy řadím zejména nedodržování dopravních
předpisů obecně, ať už jde
o parkování na chodníku,
parkování na přechodu pro
chodce, parkování v placené
rezidenční zóně bez platné
parkovací karty, parkování
na placených stáních bez zaplacení parkovného a bylo by
možno jmenovat další a další
přestupky. A taky jsou tu vzájemné drobné úsluhy. Policista či strážník toleruje parkování v rozporu s dopravními
předpisy číšníkovi, a ten mu
na oplátku poskytne oběd

apod. Je třeba se hned omluvit policistům i strážníkům
a také číšníkům, kteří se takto nechovají. Věřím však, že
vnímavý čtenář pochopil.
Jsme stále u parkování,
tedy takzvané dopravy v klidu. Co vás dál trápí?
Dalším z nešvarů, které
nejsou zdaleka tak řídké, jak
by se mohlo zdát, jsou víkendové návštěvy diskoték, restaurací a dalších veřejných
podniků podobného druhu.
Návštěvníci jak mimopražští, tak i z jiných částí města
přijedou do centra a zcela
bezostyšně parkují, kde se
dá i kde se nedá, ale především, v převážné většině případů, v rozporu s dopravními
předpisy. Je to na místech
vyhrazených rezidentům, na
místech vyhrazených invalidům, na chodnících, v druhé
parkovací řadě s omezením
možného průjezdu a podobně. Také toto bude třeba
v budoucnu odstranit.
A co ostatní doprava, tedy
ta v pohybu? Tam nejsou
problémy?
Samozřejmě, že jsou. Také
například zásobování obchodů, restaurací, hotelů a dalších provozoven na území
Městské části Praha 1 bude
potřebovat výrazný dohled.
Pro zásobování je vyčleněná
doba mezi 6 a 8 hodinou

ráno. Je však zvykem, že
zásobující vozidla se pohybují v centru celý den a opět
parkují, kde se dá i nedá. To
není možné trpět a opět se
na toto téma na radnici Praha 1 často mluví a v budoucnu nemá zůstat u toho, že
budeme nečinně takovému
chování přihlížet. I těm, kteří
na území naší městské části
podnikají, musí přece záležet na tom, jak střed města
vypadá.
Pokračování na str. 19
► Tuto oblast má na starosti:

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

NÁZORY OPOZICE

Vyvlastnění aneb Konec ruin v centru?
Dům, o který se majitel deset let nestará, připadne obci. Počítá s tím novela občanského zákoníku,
kterou po uzávěrce tohoto vydání Měsíčníku Praha 1
projednávala sněmovna.
Novela sice vzbuzuje kvůli nedostatku potřebných
financí nevoli malých obcí, v případě Městské části
Praha 1 by však mohla být efektivním řešením, jak
konečně sjednat nápravu u chátrajících objektů,
které dlouhodobě hyzdí centrum města, vyvolávají
hněvivé reakce obyvatel a radnice na jejich majitele
nemá patřičný metr.
V minulém volebním období, kdy radnici Prahy 1
řídila ODS, jsme se snažili tlačit na majitele chátrajících nemovitostí, požadovali jsme po nich nápravu
a vznikl dokonce seznam chátrajících objektů, dostupný na webových stránkách radnice. Takový veřejný pranýř. V několika případech se intenzivním
jednáním podařilo dosáhnout nápravy jako například v případě domu na Novém Světě.
Novela sama však má svá úskalí. Jednak to,

že z pravicového pohledu je právo na soukromý
majetek nedotknutelné a vyvlastňování majetku
se z tohoto pohledu může jevit jako ne zcela etické. Na straně druhé chátrající domy ohrožují okolí
a hlavně dělají ostudu, navíc je jednoznačným závazkem vlastníka pečovat o svůj majetek a lhůta
10 let je vysoce komfortní. Jediným slabým místem může být proces, který bude po vyvlastnění
následovat. Tady musí být jednoznačně zajištěno,
že nový vlastník zajistí opravu domu do uživatelného stavu a do kdy tak musí učinit. Pokud by se
tak nestalo, byl by zákon lehce zneužitelný. Dalším
místem, které musí být neprůstřelné, je například
postup při určování ceny vyvlastňované budovy.
Pokud bude novela schválena, zasloužíme se o to,
aby se radnice začala činit co nejrychleji a vlastníci po dlouhá léta chátrajících objektů pocítili, že jim
řádně teče do bot.
Tento text vyjadřuje
stanovisko Klubu ODS Praha 1

Stanovisko Strany zelených
Revitalizace území v okolí Masarykova nádraží
v Praze je bezesporu potřebná. Nový prodej společnosti Masaryk Station Development a. s. společnosti
Penta Investment ale ukazuje, že transparentní výběrová řízení se už nikdo nenamáhá ani předstírat.
České dráhy v minulosti prodaly za nezveřejněných
podmínek předkupní právo na pozemky ve vlastnictví
státu za maximální prodejní cenu ve výši 900 mil. Kč
za 125 tisíc metrů čtverečních. Další přeprodej firmě
Penta pak umožňuje zamést stopy a dostat pozemky
téměř mimo sféru vlivu státu i města. Bez jasně formulovaného zadání na rozvoj a využití území od hl.
m. Prahy i městské části. I když Zelení podobnou regulaci požadovali, minulé vedení radnice vzneslo jen
požadavek, aby časem vznikl pás zeleně v kolejišti, až
tady přestanou jezdit vlaky. Jak mohou nyní svá přání
prosadit obyvatelé Prahy? Třeba to vysvětlí ing. arch.
Karel Hejtmánek, který pracoval pro Masaryk Station Development a jehož nové vedení radnice Prahy 1
jmenovalo předsedou komise územního rozvoje.

FOTO PETR NAŠIC
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Michaela Valentová

VV žádají výpověď smlouvy
Již roku 1998 byla uzavřena
smlouva mezi Prahou 1 (zastoupenou tehdejším starostou Janem
Bürgermeisterem) a společností
Immovision Sebastiana Pawlowskiho. Podle ní se firma Immovision
zavázala k nákladné rekonstrukci
náplavky U Lužického semináře, za
což jí Praha 1 poskytla zvýhodněné
nájemné. „Pokud je mi známo, byla
to koruna za metr čtvereční na 99
let,“ říká Kateřina Klasnová, zastupitelka za Věci veřejné.

Všichni Malostraňáci však vědí,
jak náplavka vypadá. Ani stopy
po bývalém sportovišti, dětském
hřišti, ačkoli je měl nájemce podle
nájemní smlouvy opravit. Dokonce
ani smluvní ustanovení „zachovávat jeho čistotu odpovídající účelu
nájmu“ není dodrženo, pozemky
jsou plné odpadků a lavičky se staly oblíbeným místem nikoli maminek s kočárky, nýbrž bezdomovců.
„Na neutěšený stav náplavky
a neplnění smluvních povinnos-

tí upozorňují Věci veřejné vedení
městské části už roky,“ uvádí Klasnová. „Bohužel stále neúspěšně.
Přitom stav náplavky je hned na
první pohled důvodem, proč vypovědět společnosti Immovision
velmi výhodnou nájemní smlouvu,“ dodává. Hodlá proto na příští
zastupitelstvo opět předložit bod
ohledně náplavky u Mánesova
mostu a návrh vypovězení smlouvy, kterou nájemce dlouhodobě
neplní.

SERVIS
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Hasiči ukázali, co umějí
Na
příchozí
čekaly
ukázky hasičské techniky
a zásahů – například vyproštění z havarovaného
vozidla pomocí hydraulických nůžek. Techniku
předvedli také policisté
a strážníci. Organizátoři
nezapomněli v programu
ani na děti. Akci pořádal
Sbor Dobrovolných hasičů Praha 1 a Městská
část Praha 1. „Sbor dobrovolných hasičů v Praze 1 sice oficiálně existuje poměrně krátce, ale vyvíjí řadu užitečných aktivit. Mám radost, že v něm
působí také někteří naši
zastupitelé,“ řekl starosta Městské části Praha 1
Oldřich Lomecký.

FOTO PETR NAŠIC

Den Dobrovolných hasičů se
uskutečnil 13.
října od 11 do 18
hodin na Žofíně.

Hasičský potěr v akci...

Demokracie nebo anarchie?
Dokončení ze str. 17
Co tedy na neukázněné řidiče chystáte?
Radnice přistoupí v nejbližší době
k celé sérii kroků, které, jak jsme přesvědčeni, povedou ke zlepšení současné celkově neuspokojivé situace
v oblasti dopravy. Budou se intenzivněji
odtahovat vozidla všude tam, kde tvoří
překážku silničního provozu, ale i tam,
kde se zneužívají parkovací místa vyhrazená rezidentům nebo se parkuje
na místech vyhrazených invalidům. Od
policistů i strážníků budeme vyžadovat
nekompromisní přístup.
Připravujete také nějaká zlepšení pro
ty, kteří se pohybují převážně pěšky
nebo MHD?
Jedním z možných zlepšení, na kterém v současné době pracujeme, je
propojení Nového Města s Malou Stranou tramvajovou linkou. V době výluky
tramvajového úseku Letenské náměstí
– Prašný most jezdila linka číslo 8 od
Náměstí Republiky přes stanici Malostranská a dále na svoji trasu. V poslední době se objevily názory obnovit toto
spojení Nového Města a Malé Strany.
V říjnovém čísle radničního měsíčníku
jsme vyhlásili k této otázce anketu a prozatím došlé reakce jsou pouze kladné.

V nejbližší době o této záležitosti budeme jednat s dopravním podnikem.
Další změnou by mělo být zavedení
midibusové linky, která by měla jezdit
z oblasti Florence na Staroměstské náměstí. Pojede tak Novým Městem a Josefovem a umožní využít hromadnou
dopravu i v této části města.
Jedním z důležitých projektů je pro
mě také bezbariérová lanovka na Petřín. Naši spoluobčané se sníženou
pohyblivostí nebo vozíčkáři nemohou,
nebo jen s velkými obtížemi, využít nádherné prostory Petřína. Chtěl bych, aby
tato lanovka jezdila už v roce 2014...
Chodníky patří také do vaší kompetence?
Samozřejmě. V rámci mých kompetencí je toho mnoho a zřejmě se nestihneme dotknout veškeré problematiky. Když už jste však zmínil chodníky,
řeknu něco o nich. Pražská mozaika,
kterou jsou vydlážděny v převážné míře
chodníky na našem území, je pojmem
světově známým a jako taková požívá
i ochranu ze strany těch, kteří se starají o památky. Proto mně tak zlobí, když
neukáznění řidiči vjedou na tuto dlažbu
a koly svých aut ji devastují. Jen udržování současného stavu a menší opravy
stojí radnici okolo deseti milionů ročně.

O filmařích a filmování na území
Městské části Praha 1 jsme obšírně
psali v minulém čísle měsíčníku.
Dopravní omezení jsou však často
i z důvodů jiných akcí (reklamních,
sportovních apod.). Jaké změny čekají občany v této oblasti?
Především musím zdůraznit, že
všechna omezení, pokud jde o zábory
pozemků na různé akce, jsou zpoplatněna a jsou tedy významným příspěvkem do radniční kasy. Výjimku tvoří
akce charitativní nebo ty, kde je naše
městská část spolupořadatelem.
Jde o to, najít rozumný kompromis
mezi zajímavým přínosem finančních
prostředků na straně jedné a obtěžováním našich občanů a návštěvníků
centra na straně druhé. Snad se nám ta
vyváženost daří, nebo alespoň negativní
připomínky ze strany občanů jsou velmi
řídké. I těm se však snažíme vyhovět.
Samostatnou kapitolou jsou velké
sportovní akce, často spojené s rozsáhlými změnami v dopravě a parkování.
Jednáme s pořadateli a pro budoucí léta
počítáme s jistým omezením. Naší představou je, aby se konalo pouze několik
málo akcí takového charakteru (čtyři
nebo pět), a to včetně prestižního Pražského mezinárodního maratonu.
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Proč houkají sirény?
Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události,
jako je např. povodeň nebo
dopravní nehoda s únikem
nebezpečné látky (chlór,
čpavek apod.), je v Praze
vybudována síť sirén, které
dokážou obyvatele akusticky
včas varovat. Celkově je na
území hlavního města rozmístěno 420 sirén, z toho
222 sirén rotačních, které
pouze houkají, a 198 elektronických – ty jsou navíc
vybaveny modulem pro vysílání tzv. verbální informace.
Společně tvoří součást celorepublikového takzvaného
jednotného systému varování a vyrozumění. Sirény je
možné ovládat z operačních
středisek Hasičského záchranného sboru ČR (dále
HZS) a operačního střediska
Krizového štábu hl. m. Prahy.
Při akustické zkoušce sirén, zpravidla první středu
v měsíci ve 12 hodin, jsou
sirény spouštěny na celém
území hl. města. Jde o trvalý tón v délce trvání 140
sekund. Zkouška systému
neproběhne pouze v případě již nastalé mimořádné události, kdy by hrozila
dezinformace občanů či
v případě možných bezpečnostních rizik. Z takového
důvodu byla například zrušena zkouška sirén 7. května 2010 při státní návštěvě
prezidentů USA a RF.

před šířením nebezpečných látek, z nichž většina
je těžší než vzduch – drží
se při zemi.
2. Uzavřít dveře a okna,
vypnout klimatizaci, nejlépe utěsnit navlhčenou
látkou – v případě úniku
nebezpečných látek.
3. Zapnout rádio nebo televizi, zde se občan dozví,
co se stalo a jak postupovat dále.
FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Pokud se siréna rozezvučí „naostro“, může to znamenat ledacos.

V případě varování je
možné sirény spouštět jednotlivě nebo po skupinách
– podle ohrožení konkrétní
části města. Pro varování
obyvatelstva byl zaveden
jediný varovný signál: „Všeobecná výstraha“. Jedná se
o kolísavý tón v délce trvání
140 sekund. U elektronických sirén uslyší občané po
zaznění signálu navíc verbální informaci s obsahem:
● „Všeobecná výstraha“
nebo
● „Nebezpečí zátopové
vlny“ nebo
● „Chemická havárie“ nebo
● „Radiační havárie“

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

Jednotné kontaktní místo

a budou současně vyzváni ke sledování vysílání
Českého rozhlasu, České
televize a regionálního rozhlasu.
V případě, že je občan
varován rotační sirénou
bez následné verbální informace a je zřejmé, že
nejde o povodeň, kde je
základní ochrannou činností evakuace, měl by
vždy dodržet níže uvedené
tři pokyny:
1. Okamžitě se ukrýt, tzn.
vyhledat úkryt v nejbližší
budově; raději ve vyšších
patrech z důvodu ochrany

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

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.

MęSTSKÉ

1 • WWW.PRAHA1
þÁSTI PRAHA

MęSÍþNÍK MęSTSKÉ

2011
.CZ • DUBEN

þÁSTI PRAHA 1 •

WWW.PRAHA1.CZ

• þERVENEC–SRPEN

2011

str. 8–13

MęSÍ þN Í K MęS T SK É þÁ S T I P R A H A 1 • W W W. P R A H A 1
. C Z • Z Áŏ Í 2011

zaÿal
Jarní úklid

ŠKOLA
ZAþALA
str. 8–9

str. 8–9

UDÁLOSTI
korunu
Na kašnu ani

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!

Varování
obyvatelstva
prostřednictvím sirén bylo
v podmínkách hlavního
města s úspěchem použito
při povodních 13. srpna
roku 2002. Během jediného dne byl varovný signál
spuštěn celkem 33krát.
Ve všech případech byla
občanům přímo či následně poskytnuta též verbální
informace. Díky systému
včasného varování se podařilo z vodou ohrožených
oblastí evakuovat cca
48 000 osob, z toho cca
pět tisíc osob pomocí evakuace řízené, cca 43 000
osob evakuací neřízenou.
Co říci závěrem? Snad
jen to, abychom zvuk sirény měli i nadále spojený
především s první středou
v měsíci a zároveň nezapomněli, že štěstí přeje připraveným.
OBOK

str. 4

ROZHOVOR
Bezpeÿné centrum

UDÁLOSTI
HŐištĚ získalo cenu

str. 5

str. 6–7

TÍ
FOTOOHLÉDNU
22
se líbil str.
Ples na ŽofínĚ

ROZHOVOR
IQ 154 = 7 jazykŢ!

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
chce být lepší
str. 5

str. 6–7

FOTOOHLÉDNUTÍ
StŐípky z akcí

KONCERT PROTI STRACHU
si užije každý
str. 6–7

CHCETE MĚSÍČNÍK
ZASÍLAT EMAILEM?

str. 26

DNY EVROPSKÉHO DęDICTVÍ
10. a 11. záŐí
pŐíloha

JMÉNO
É
A PŘÍJMENÍ:

ß Hodláte v ČR podnikat mimo režim zákona o živnostenském podnikání?
Pomůžeme Vám vyřídit české oprávnění k podnikání!

Kam se obrá t pro informace?

EMAILOVÁ ADRESA:

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

VĚŘÍME, ŽE TUTO SLUŽBU PŘIVÍTÁTE A ČTENÍ MĚSÍČNÍKU
SI UŽIJETE TAKÉ VE FORMÁTU PDF!

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA ADRESU: ÚŘAD MČ PRAHA 1,
ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, VODIČKOVA 18, 115 68 PRAHA 1
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Malý společenský sál Paláce Žofín
v neděli 2. října rozproudilo slavnostní
udílení výročních cen Legenda Nočního
proudu Českého rozhlasu Regina 96,6
FM za rok 2011.
Noční proud na Regině vysíláme
sedm dní v týdnu, má sedm moderátorů, kteří dohromady tvoří snad nejmenší akademii, která se kdy rozhodla
udílet takové hudební ceny – překvapivě v sedmi kategoriích. Vedle Miloše
Skalky každý týden u mikrofonu Nočního proudu usedají Martin Hrdinka,
Zdeněk Vrba, Ilja Kučera ml., Jitka Benešová, Jan Beneš a Jakub Jakoubek.
Cenu v kategorii Zpěvák, převzal nejenom zpěvák, ale také skladatel, kytarista a textař Miroslav „Meky“ Žbirka.
Legendou v kategorii Zpěvačka se stala Marta Kubišová, která si tou dobou
užívala dovolenou v Římě. V kategorii
Skupina zvítězili Blue Effect v čele s legendárním kytaristou Radimem Hladíkem. Objevem roku se stala zpěvačka
Markéta Konvičková. Ceny v kategorii
Legenda Nočního proudu In Memoriam
byly hned tři. První patří Jiřímu Schelingerovi, druhá Jiřímu Grossmannovi
a třetí byla věnována nedávno zesnu-

FOTO PETR NAŠIC

Noční proud udělil ceny

Za Martu Kubišovou převzala cenu její dcera.

lému textaři Pavlu Vrbovi. Zvláštní cenu
obdrželi pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Zdeněk Svěrák se vzápětí
svěřil s tím, že přemýšlel, zda je těžké
se stát legendou či nikoli. Ve své řeči
dospěl k závěru, že je především potřeba najít si toho správného partnera do
dvojice a pak s ním vydržet dalších 45

let. Cenu za Událost roku přišel převzít
Josef Havel, ředitel Českého rozhlasu
Regina, jehož budova v Hybešově ulici
v tomto roce slaví své 100. narozeniny. Regina odtud vysílá již 20. rokem
a Noční proud čtyři léta. Navíc se zde
nachází Studio A, kde vznikly legendární hudební nahrávky.
▼ INZERCE
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Veřejná zeleň:

řekněte, co se vám nelíbí
Podněty ohledně veřejné
zeleně, mobiliáře parků
a dalších podobných záležitostí mohou občané
sdělovat odboru životního prostředí na radnici
Prahy 1 nebo na speciální zelenou linku.
„Na náš odbor životního prostředí se
mohou lidé obracet přímo s podněty
týkajícími se veřejné zeleně, mobiliáře
parků, dětských hřišť, úklidu psích exkrementů, košů a zásobníků na sáčky
na psí exkrementy, ale třeba i černých
skládek,“ říká vedoucí odboru Hana
Váňová. Kontakty na příslušné referenty
jsou na www.praha1.cz.
Pokud si lidé nejsou jisti, zda jde skutečně o konkrétní podnět v gesci životního prostředí nebo o území Městské
části Prahy 1, příslušnou informaci získají na zelené lince magistrátu – 800
100 000.
Mezi podněty, které linka přijímá,
převažují kumulované podněty s tématem životního prostředí, upozornění na
nevyvážené nebo zřídka vyvážené koše

FOTO PETR NAŠIC
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Zeleň si nezaslouží, abychom k ní byli oškliví.

či sběrné kontejnery a nepořádek kolem nich, podněty na opravy a čištění
chodníků a dalších místně obslužných
komunikací. Velká část podnětů se
snaží upozornit na dlouhodobě nebo
i momentálně nevyhovující stav ošetře-

ní zeleně, nejen travnatých ploch, ale
i keřových a stromových porostů nebo
solitér. Zbylá část podnětů je obecného
charakteru. Jedná se například o dotazy
jak správně recyklovat, kde se nachází
sběrný dvůr, piknikové místo apod.

ProFemme je zavedená

▼ INZERCE

gynekologicko-porodnická praxe v centru Prahy
Poskytujeme komplexní
odborné gynekologicko-porodnické služby v příjemném
a důvěryhodném prostředí. Našimi největšími přednostmi jsou komplexnost
a návaznost péče o ženu
(od problému k diagnóze
a následnému řešení), milý
a vzdělaný personál a vybavenost ordinace nejmodernějšími technologiemi. Řídíme se filozofií jedné účinné
návštěvy místo opakovaných
a léčbu prodlužujících kontrol.
Samozřejmostí je používání
jednorázových vyšetřovacích
pomůcek a materiálu. Klademe velký důraz na preventivní gynekologické prohlídky
a naše pacientky na ně v pra-

ProFemme, s. r. o., Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1,
tel: 224 242 904, email: info@profemme.cz,
www.profemme.cz, www.gynekologie.cz, www.porodnictvi.cz

videlných intervalech aktivně
zveme. Provádíme očkování
proti rakovinotvornému viru
HPV. Rádi se staráme o maminky v očekávání, systém
těhotenských kontrol máme
velmi důkladný a propracovaný, provádíme i 3D ultrazvuková vyšetření. Vzhledem
k našim kontaktům a pracovním úvazkům v pražských
nemocnicích jsme schopni
osobně poskytnout gynekologickou a porodnickou péči
i v rámci hospitalizace.
Přijímáme nové klientky od
15 let, máme smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.
Lékařky a sestry
ProFemme

NEW ART MUSIC CLUB

NÁDRAŽNÍ 76 -P -5 - ANDÌL

www.luckylucky.cz

WEDNESDAYTHURSDAY
5PM 5 AM
STANICE METRA B ANDÌL / VÝSTUP NA KNÍŽECÍ
400M PO LEVÉ STRANÌ

SMÌR

SMÍCHOVSKÉ

NÁDRAŽÍ

Jsme tu pro Vás!
Potřebujete pomoci s nákupy nebo s péčí o svou osobu,
a to nejen přes den, ale i večer?
Středisko sociálních služeb vám nabízí svou pečovatelskou službu.

Pečovatelky vám pomohou s nákupy, běžným úklidem,
osobní hygienou, či přípravou jídla.
Naši řidiči Vám dovezou obědy až domů.
Volejte na čísla 222 322 243 nebo 222 324 052.

Seniorům a osobám se zdravotním postižením nabízíme
také pobyt v denním stacionáři Týnská 17.
Připadáte si občas bezmocní a bojíte se zůstat sami doma? Nabízíme Vám možnost
připojení do systému tísňové péče – malé tlačítko vám zajistí pomoc v případě nouze.
Volejte na čísla 724 021 778, 222 322 243 nebo 222 324 052.
Je Vám samotným doma smutno a rádi byste našli společnost a zábavu?
Přijďte k nám do Klubů seniorů. Najdete zde společnost svých vrstevníků,
mnoho zájmových kroužků, kulturní pořady, sportovní aktivity a mnoho dalšího.

Kluby jsou v Týnské 17 a Tomášské 6.
Stačí jen přijít – a zúčastnit se!
Pokud bydlíte v Praze 1, jsme tu pro Vás! Volejte na čísla 222 322 243
nebo 222 324 052, případně navštivte naše stránky www.socialnisluzby-praha1.cz,
kde najdete všechny potřebné kontakty a informace.

