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Milí čtenáři,
zdánlivě nebylo na neděli 18. září 

nic mimořádného. Milovníci historie 
si možná připomněli, že na tento 
den připadá výročí, kdy byl v Praze 
zahájen provoz elektrické tramvaje 
na rozšířeném okruhu (v roce 1897), 
avšak moderní dějiny o tomto datu nic 
převratného nesdělují. 

Troufám si konstatovat, že byť letoš-
ní 18. září neohromí historiky a učitele 
dějepisu, pro Prahu 1 je významné 
převelice. Uskutečnila se totiž akce 
„Václavské náměstí bez aut“ – první 
milník v sérii praktických kroků, na je-
jímž konci bude kultivované a vkusné 
srdce města.

Když jsem se coby kandidát na sta-
rostu a později jako starosta seznamo-
val s projektem na revitalizaci Václav-
ského náměstí, doslova jsem zíral na 
nejrůznější průtahy, termínová zdržení 
a další a další revize celého záměru. 
Ačkoli už dávno existuje architekto-
nická studie, na níž panuje víceméně 
všeobecná shoda, Václavské náměstí 
stále nese spíše punc experimentál-
ního prostoru než městského bulváru, 
kde je radost se projít, posedět na 
zahrádce u kávy apod. 

To se nyní konečně mění. „Vác-
lavské náměstí bez aut“ sice byla 
především happeningová akce, ale 
ta nicméně reálně naznačila, jak by 
se mohl v budoucnu celý prostor do-
pravně změnit. Mám radost, že mou 
snahu o urychlení projektu tak, aby se 
z plánů konečně přesunul do skuteč-
nosti, plně podporuje pražský primá-
tor. Od něj i od dalších představitelů 
příslušných orgánů a institucí cítím 
v souvislosti s revitalizací náměstí to, 
čemu se říká „tah na branku“. Takže?

 
 Oldřich Lomecký 

starosta 
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UDÁLOSTI    5
Po společném postupu proti drogové scéně 
volá Městská část Praha 1, která již nehod-
lá tolerovat skutečnost, že nese na svých 
bedrech drtivou část preventivních opatření. 
Centra pomoci je třeba zřídit i jinde. 

ROZHOVOR    6–7
Péči o zuby mnozí z nás podceňují. Výsledkem 
jsou pak zbytečné problémy, které se navíc 
prodražují. Přitom prevencí lze ovlivnit mnohé. 
Vše o tomto tématu ví lékařka Hana Zallmano-
vá Čechová. 

TÉMA    8–9
Neděle 18. září byla v historii centra metropo-
le, a hlavně Václavského náměstí přelomovým 
dnem. Srdce města tentokrát tepalo bez aut. 
Projekt revitalizace přitom počítá právě s tím, 
že náměstí bude vkusným korzem. 

SERVIS                      19
Lavička pro Tebe je jedním z mála sociálních 
projektů, které jsou koncipovány na sobě-
stačnosti hendikepovaných osob. Více si 
o tomto zajímavém projektu můžete přečíst 
uvnitř čísla. 

POZVÁNKA     23    
Taneční odpoledne pro seniory v klubu Have-
lák v Melantrichově ulici se stávají příjemným 
zpestřením víkendu pro naše spoluobčany 
v penzijním věku. Přijďte si i vy zatančit a po-
bavit se! 

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Ohňostroje 
nesmí být postrachem

Peníze pro kroužky

Půlmilion korun na podporu 
školství a volného času dětí si roz-
dělí školy a neziskové organizace 
z Prahy 1. Peníze poputují zejmé-
na na aktivity kroužků, kurzů, nej-
různější soutěže, programy apod. 
O poskytnutí fi nancí rozhodli zastu-
pitelé první městské části. 

„Není žádným tajemstvím, že 
oblast školství a volnočasových 
aktivit dětí je v Praze 1 podporo-
vána nadstandardně. Na rozdíl od 
řady jiných městských částí nemá-
me žádné stadiony, přírodní parky 
a podobně, a tak jsou investice do 
rozvoje hřišť, sportovních, kultur-
ních a ostatních aktivit opravdu 
klíčové,“ konstatoval starosta Pra-
hy 1 Oldřich Lomecký. 

Knihovna dokořán 
Prohlídka vybraných prostor 

budovy Ústřední knihovny na Ma-
riánském náměstí se uskuteční 
15. října v rámci vlastivědných vy-
cházek Pražské informační služby. 
Účastníci se seznámí nejen s histo-
rií knihovny, ale také s její architek-
turou a výtvarnou výzdobou. Budou 
moct nahlédnout do sálů i veřejnos-
ti běžně nepřístupných skladů. Za-
čátek akce ve 14.30 před vstupem 
do budovy na Mariánském náměstí. 
Pozor, omezený počet účastníků – 
25 osob. Trasa prohlídky není bez-
bariérová.  Cena: 100 Kč.

Kluziště nebude
Vedení radnice MČ Praha 1 vy-

hodnotilo došlé odpovědi v rámci 
ankety uveřejněné v tomto měsíč-
níku – anketa se týkala nabídky 
investora na zřízení kluziště na 
Kampě. Přes fakt, že většina oby-
vatel Prahy 1 by zde kluziště pro 
období dvou zimních měsíců při-
vítala, poměrně početná skupina, 
zejména občanů Malé Strany proti 
tomuto záměru výrazně protesto-
vala. Vedení radnice, vědomo si 
této skutečnosti, nechce kvůli to-
muto projektu rozdělit veřejnost. 
Další protesty a petice proti zámě-
ru by radnici odvedly od mnohem 
důležitějších investičních záměrů 
a rekonstrukcí na území Prahy 1, 
a proto se vedení rozhodlo projekt 
dále nerozvíjet.

Krátce

Proti ohňostrojům ostře vystupují radní Prahy 1, kteří tak 
reagují na stále častější stížnosti obyvatel. Pomoci by 
měly přísnější vyhlášky. 

„Navrhujeme magistrátu, aby hlavní 
město novelizovalo příslušné vyhláš-
ky. Bez toho jsme vůči ohňostrojům 
v podstatě bezbranní,“ uvedl radní 
Prahy 1 pro bezpečnost a prevenci 
kriminality Ivan Solil. Ohňostroje se 
především v létě staly doslova postra-
chem zejména těch, kteří bydlí v okolí 

Slovanského ostrova. Stížnosti na tyto 
produkce přicházejí hlavně od mami-
nek, jimž budí děti, a od seniorů. 

Hlavní město by podle Prahy 1 mělo 
při novelizaci příslušných vyhlášek 
spolupracovat s Povodím Vltavy – prá-
vě z lodí jsou totiž ohňostroje často 
odpalovány. 

Ohnivá podívaná? Jen za přesně stanovených podmínek!
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Praha 1 volá: 
Proti drogám všichni společně!
Jedině systémová opatření vzešlá z pražského magistrátu mohou vyřešit situaci, kdy se 
drogově závislé osoby přesunuly z Václavského náměstí do Vrchlického sadů. Praha 1 
volá po vzniku specializovaných center v ostatních městských částech tak, aby se pro-
blémy spojené s drogovou scénou nekumulovaly jen v centru metropole. 

„Rozumím kritice těch, kteří argumen-
tují, že kumulace drogově závislých osob 
v těsné blízkosti hlavní železniční stani-
ce nepůsobí dobře. Na druhou stranu 
jde o prozatímní opatření do doby, než 
magistrát tento problém začne systé-
mově řešit. Momentálně se nacházíme 
v situaci, že nemáme žádné dobré řeše-
ní – pouze jedno špatné a druhé méně 
špatné. Tím je právě přesun drogově 
závislých osob z Václavského náměstí 
do části parku, kde si mohou aplikovat 
substituční látku, tedy náhradu drogy, 
a přitom nepohoršují okolí a neohrožu-
jí použitými jehlami ostatní lidi,“ uvedl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

Podle ředitele Policie ČR – Obvodní-
ho ředitelství Praha I Karla Prommera 
k přesunu těchto osob do Vrchlického 
sadů přispěly také zvýšené policejní 
kontroly, a to včetně každoroční bez-
pečností akce „Prázdniny“, která se 
zaměřila především na Václavské ná-
městí a jeho okolí. Během ní policisté 
zkontrolovali téměř 7500 osob, zjistili 

přes 3000 přestupků a zadrželi 33 
osob pro trestný čin. „Kriminální služ-
ba se navíc zaměřila právě na distribu-
ci drog a s tím související trestnou čin-
nost. Kriminalisté zkontrolovali přes 
1000 osob, 400 vozidel a zjistili 27 
trestných činů,“ řekl Prommer s tím, 
že kromě těchto akcí samozřejmě 
probíhaly také kontroly v rámci běžné 
služby příslušných místních oddělení. 

Žádný pardon 
Přesun drogově závislých osob roz-

hodně neznamená, že by jim policisté 
a strážníci v této lokalitě, která je „méně 
na očích“ než Václavské náměstí, tole-
rovali protiprávní jednání. Policisté po 
domluvě s radnicí Prahy 1 zareagovali 
na zvýšený výskyt drogově závislých a ji-
nak problémových osob v okolí Hlavního 
nádraží zvláštní akcí, kdy od 8. do 19. 
září zkontrolovali 1900 osob (64 před-
vedli kvůli zjištění totožnosti), 60 vozidel 
a zjistili několik trestných činů včetně 
distribuce drog. 

„Díky kontrolám byl nejen k drogo-
vé scéně vyslán jasný signál, že ani ve 
Vrchlického sadech nebude tolerováno 
porušování zákona a vyhlášek. Opět 
však musím zopakovat, že jen represe 
není řešením a že na prevenci by se 
měly podílet i ostatní městské části, 
nikoli pouze Praha 1. Nechceme po-
myslný míč přehrát jinam a zbavit se 
odpovědnosti za drogově závislé osoby 
z Prahy 1, ale voláme směrem k magis-
trátu S.O.S., aby se problém konečně 
začal řešit systémově,“ konstatoval Lo-
mecký. 

Jak doplnil protidrogový koordinátor 
Prahy 1 Ladislav Varga, na území Pra-
hy 1 je poskytována substituční léč-
ba drogově závislým osobám hned na 
třech místech. „Nevím o jiné městské 
části, kde by tomu bylo stejně tak. 
Z iniciativy Prahy 1 byla na magistrátu 
ustavena speciální komise, která by se 
měla věnovat právě problémům spo-
jeným s drogovou scénou. Ledy se tak 
snad již pohnou,“ dodal Varga.

Drogy v zeleni jsou pouze provizorním řešením. 
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Zdraví: aby zub času 
Stoprocentní investice – 
tak by se dala bez přehá-
nění nazvat péče o vlast-
ní chrup. O tom, jak se 
vyhnout paradentóze 
i zubnímu kazu, toho ví 
spoustu zubní lékařka 
Hana Zallmannová 
Čechová, která zároveň 
vede projekt Dětský 
úsměv.

Začněme s dovolením právě Dětským 
úsměvem. Předpokládám, že váš pro-
jekt se týká dětských zubů…

To předpokládáte  správně. Projekt 
je zaměřen na prevenci zubního kazu 
u dětí z mateřských a základních škol. 
Jeho cílem je zlepšit současný stav vy-
soké kazivosti v těchto věkových skupi-
nách, protože ta je v České republice 
skutečně velice neuspokojivá. 
Můžete být konkrétnější? 

Děti tady mají dvaapůlkrát více zkaže-
ných zubů než děti ve státech, jako jsou 
Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Pre-
vence je u nás na velmi nízké  úrovni. 
Jak tento problém projekt řeší? 

Během pravidelných setkání v rámci 
školního rozvrhu odborná pracovnice 
představuje dětem srozumitelně a hra-
vou formou souvislosti mezi účinným 
čištěním zubů, výživou a vznikem zub-
ního kazu. Nejdůležitější částí každé 
návštěvy je praktický nácvik správného 
čištění chrupu. Děti dostanou na začát-
ku školního roku zubní kartáček, se kte-
rým nácvik provádějí. Systematičnost 
výuky je podpořena pracovními sešity, 
které ilustroval Miloš Nesvadba. Naše 
pracovnice také používají pro názor-
nost a upoutání pozornosti a zájmu dětí 
modely chrupu, jednotlivých zubů a při-
pavují pro ně různé kvízy, hry a soutěže. 

...

placení u zubaře“ zhusta argumen-
tují tím, že by šlo o nespravedlnost, 
jelikož kvalitu chrupu prý významně 
ovlivňuje dědičnost. 

Stomatologie je jediný medicínský 
obor, kde známe příčinu většiny potíží. 
Způsobují je bakterie, které musíme 
čištěním pravidelně redukovat. Pokud 
to neděláme – nebo to děláme špatně 
– bakterie se množí a vytvářejí na zu-
bech povlak. Od něj je pak už jen krů-
ček k velkým problémům. 

O dědičnosti se hodně mluvilo a stá-
le mluví. Její význam se však značně 
přeceňoval. Dědičný je například ob-
sah minerálů ve slinách. Od konkrétní-
ho množství se pak odvíjí, zda budete 
mít více zubního kamene, který vám 
sice „zalepí“ začínající kaz, ale záro-
veň výrazně zvýší riziko paradentózy, 
nebo jestli – pokud máte minerálů 
málo – budete mít zuby více náchylné 
ke kazům. V konečném efektu tedy dě-
dičnost sehrává podružnou roli, hlavní 
je prevence – pravidelná a správná oči-
sta celé ústní dutiny.

Kde se zájemci dozví více informací? 
Vše o projektu je na internetových 

stránkách www.ceskyzelenykriz.cz, v rub-
rice Projekt Dětský úsměv. 
Vy jste od září garantem zubní preven-
ce a péče v klinice Esthesia. Na co 
sem pacienty „lákáte“? 

Pacienti tady samozřejmě mají k dis-
pozici plně vybavené stomatologické 
pracoviště, jehož součástí je i nejkvalit-
nější mikroskop. Ten umožňuje oprav-
du detailní vyšetření a ošetření ústní 
dutiny. Když to trochu odlehčím: paci-
ent si při ošetření nevykroutí krk a já 
v jeho ústech skutečně vidím vše, ne-
unikne ani nitro kořenového kanálku. 
Co to je? 

Je to dutina v každém zubu, kde se 
nachází to, čemu se lidově říká nerv. 
Jakmile dojde k infi kování dutiny, exis-
tuje pouze jediný způsob, jak zub za-
chovat, aniž by představoval riziko. Je 
třeba – opět lidově řečeno – infi kovaný 
nerv odstranit, dutinu v zubu důkladně 
vyčistit a poté ji dobře zaplnit, aby se 
tam nedostala nová infekce. Mikro-
skop tuto práci velmi  zpřesňuje. 
Nejde v popsaném příkladu o poně-
kud kontraproduktivní snahu? „Mrt-
vý“ zub přece časem vypadne, ne?

Právě naopak. Takto správně ošet-
řený zub vydrží v ústech stejně dlouho 
jako každý jiný zdravý zub. 
Když používáte zmíněný mikroskop, 
jak s ním pracujete? Přece musí být 
dost náročné, ošetřovat pacienta, 
a ještě přitom zkoumat mikroskopem 
jeho ústa…

Při práci s mikroskopem je samozřej-
mě potřeba cvik a nezbytná je asisten-
ce. Když potřebujete očistit zrcátko, od-
sávat, včas mít v ruce správný nástroj 
a podobně, bez vyškolené asistentky 
se těžko obejdete... Námaha se ale vy-
platí. Mikroskop se pro mě stal nepo-
stradatelným pomocníkem. Nejenom 
při léčbě kořenových kanálků platí, že 
opravdu spolehlivě je možné ošetřit jen 
to, co dobře vidíme. 
Nakolik je vůbec důležité správné 
čištění zubů – tedy prevence? Kritici 
výraznější spoluúčasti pacienta „při 

Zub s kazem – po naleptání a nanesení výplňové hmoty – následně po úpravě (plomba je při 
běžném pohledu k nerozeznání od zubu).

Péče o zuby je vysoce individuální záležitost.
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nepoznamenal chrup 

manipulovat. Zubní pasta s obsahem 
fl uoridů dokáže „zalepit“ místo, kde se 
začíná tvořit zubní kaz. No a především 
by neměl chybět mezizubní kartáček. 
Nebo zubní nitě…

Spíše bych doporučila ten kartá-
ček, poněvadž je účinnější. Je ale 
velmi důležité, aby měl správnou veli-

kost. Jen malé procento mezizubních 
prostor mezizubním kartáčkem čistit 
nelze – tam pak nezbývá než dopo-
ručit zubní nit. Mezizubní prostory 
tvoří zhruba třicet procent povrchu 
chrupu, a když je čistíte špatně nebo 
je nečistíte vůbec, zaděláváte si na 
velké problémy. 
Nelze si nevšimnout, že mi zmíněný 
univerzální návod sdělujete – když 
zůstaneme i nadále styloví – kapánek 
se skřípěním zubů. Proč? 

Ono jde o to, aby se každý oprav-
du naučil starat o své zuby individu-
álně. V tom nejlépe poradí dentální 
hygienistka. Vybere pro vás správné 
pomůcky – například mezizubní kar-
táčky odpovídající velikosti – a naučí 
vás správné technice čištění vašeho 
chrupu. Čisté zuby odolají jak zub-
nímu kazu, tak paradentóze. Po-
kud máte zubní kámen, hygienistka 
vám ho odstraní a zuby také vyleští.  
Z toho je jasné, že investovat čas 
a nijak přemrštěnou fi nanční část-
ku se vyplatí. Přijďte sem do Esthe-
sie, získáte jedinečný návod na péči 
o celá ústa. 
Na začátku rozhovoru jste řek-
la, že české děti mají proti svým 
vrstevníkům z řady západních zemí 
mnohem více zkažené zuby. Platí to 
přímou úměrou i pro dospělé? 

Ano, platí. Absolvovala jsem řadu 
zahraničních stáží a velmi inspirující 
v tomto směru pro mě bylo Švýcar-
sko. Stomatologická péče je tam vel-
mi kvalitní, a proto také drahá. Lidé 
si stomatologické výkony plně hra-
dí, takže jsou odmalička přirozeně 
vychováváni k odpovědnosti za své 
zdraví. Všichni vědí, že zanedbávání 
péče o zuby se velmi prodraží. Málo-
kdo proto šetří na návštěvách u den-
tální hygienistky. Pokud se budete ve 
Švýcarsku ucházet o nějakou dobrou 
pracovní pozici, můžete si být jistý, že 
váš úsměv nebude vnímán jen jako 
zdvořilostní.

Omlouvám se, ale na mě se musí 
trochu po lopatě. Jak konkrétně ty 
bakterie škodí? 

Dobře, řeknu vám to tedy stejně, 
jako když to vysvětlujeme dětem ve 
školách. Bakterie si z toho, co sníme, 
vyberou cukry a pak musí na malou 
i na velkou. Svoji „potřebu“ vykonávají 
na naše zuby a dásně. Proto je potřeba 
zuby dobře čistit.
Myslím, že už chápu. Co si ale mám 
představit pod pojmem „dobře čistit 
zuby“? 

Teď se dostáváme k naprosto klíčo-
vé věci. Správně vyčištěná ústní dutina 
– to je vysoce individuální záležitost. 
Každý totiž máme jiná ústa, jiné zuby, 
koneckonců každý z nás je i jinak ši-
kovný. 
Nějaký univerzální návod ale přece 
existuje?

Když bych vám měla poradit skuteč-
ně jen v obecné rovině, doporučila bych 
spíše měkčí kartáček, s rovně zastřiže-
nými štětinami. Měl by mít malou hla-
vičku, aby se s ním v ústech dalo dobře 

● Klinika poskytuje poctivou péči na nejvyšší možné profesionální úrovni 
s kvalitními produkty, v čistém a bezpečném prostředí. Samozřejmostí je 
přátelská atmosféra a opravdový, lidský přístup. 

● Klinika byla založena v roce 2003 prvotně se specializací na stomatolo-
gické a implantologické zákroky. Po osmi letech provozu, přestěhování do 
centra hlavního města, díky spolupracujícím specialistům, odbornému týmu 
a především potřebě klientů postupně rozšiřuje oblast působení o další obory 
zdravotní péče, estetiky, relaxace a krásy. 

● Kontakt: Opletalova 1013/59 (1. patro), Praha 1
Tel.: 603 465 672, 284 680 530 (recepce), email: info@esthesia.cz.

Klinika rodinného zdraví a krásy Esthesia ►
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„Když jsem v závěru minulého roku 
nastupoval do funkce starosty, z růz-
ných stran jsem slyšel, že se o revita-
lizaci Václavského náměstí už šest let 
mluví, a nic. A to mě opravdu iritovalo. 
Chápu, že dnes nemůžeme stavět jako 
Karel IV., který nakreslil nové ulice, 
a šlo se na to. Celý proces je nicmé-
ně možné výrazně urychlit. A o to se 
nyní snažíme,“ řekl starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký, který akci o letních 
prázdninách předjednal s pražským 
primátorem Bohuslavem Svobodou.

Vedle Městské části Praha 1 a hlavní-
ho města se na organizaci akce podílelo 
také Sdružení Nového Města pražského. 
Na příchozí čekala – kromě ojedinělé 
možnosti korzování – i hudba,  nechyběly 
soutěže pro děti. Zkrátka nepřišel ani ten, 
komu po procházce vyhládlo – bylo pama-
továno i na občerstvení.

Jak vyplývá ze samotného názvu 
akce, auta měla po dobu jejího konání 
na Václavském náměstí utrum. Radnice 
Prahy 1 v předstihu zvláštním dopisem 
informovala podnikatele v okolí s dopo-

ručením, že by si měli obstarat zásobo-
vání mimo uzavírku tak, aby náměstí 
skutečně bylo bez vozidel. Majitelé za-
parkovaných vozidel samozřejmě mohli 
na nejbližším výjezdu z náměstí vyjet.

Městský bulvár
Projekt revitalizace počítá s tím, že 

se Václavské náměstí upraví do podoby 
městského bulváru se širšími chodníky, 
více stromy a celkovou preferencí chod-
ců. Praha 1 má nicméně výhrady k ně-
kterým záměrům. Nelíbí se jí například 

Auta – až na výjimky v případě zaparkovaných vozidel – se během akce na náměstí nevyskytovala. 

Václavské náměstí
se proměnilo ve velké korzo
Na krátký výlet do budoucnosti se vydali ti, kteří zavítali v neděli 18. září mezi 
10 a 16 hodinou na Václavské náměstí. Akce „Václavské náměstí bez aut“ 
ukázala, jak by mohlo srdce města vypadat po plánované revitalizaci.
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projekt podzemních garáží v horní části 
(naopak podporuje garáže v dolní části).

V současné době probíhá řízení 
o územním rozhodnutí, které by mělo 
být vydáno začátkem příštího roku. Poté 
bude následovat příprava projektové 
dokumentace. Vlastní úpravy náměstí 
by mohly být zahájeny ještě v tomto vo-

Na nynější podobě Václavského ná-
městí a jeho okolí se negativně pode-
psaly jak vize komunistických pláno-
vačů, tak pozdější nekoncepční snahy 
o nápravu. Projekt kultivované revitali-
zace vzešel až z tvůrčí dílny ateliéru Cig-
ler Marani Architects, který zvítězil v ar-
chitektonické soutěži.

lebním období. Praha 1 dělá vše pro to, 
aby se podařilo „popohnat“ nezbytnou 
administrativu.

„Byl bych velmi rád, kdyby se k pro-
jektu vyjádřilo také co nejvíce obyvatel 
naší městské části. Každým dopisem, 
každou připomínkou se budeme zabý-
vat,“ uvedl Lomecký.

▼ INZERCE
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OBCHOD A SLUŽBY10

Kominický mistr
chrání domy před pohromou
„Jé, kominík!“ 
Výkřik z hloučku 
mladých studen-
tek Miroslava 
Struhače příliš 
nepřekvapuje. 
Nevzruší ho ani to, 
když k němu jedna 
z dívenek přiběhne 
a sáhne si na knof-
lík – jak známo, 
pro štěstí. „Jo, jo, 
lidi tohle stále dě-
lají,“ říká stoicky 
fachman, který se 
tomuto klasické-
mu řemeslu věnuje 
už 36 let. 

Čištění komínů, jejich vlož-
kování, měření účinnosti, po-
radenství a další služby spo-
jené s kominictvím – to je 
hlavní náplň práce Miroslava 
Struhače a dalších jeho ko-
legů, kteří dohromady tvoří 
nepřehlédnutelnou armádu 
v černém, s nepostradatel-
nou bílou čapkou. „Je prav-
da, že naše řemeslo má 
i díky notoricky známému 

komín, ale také vás naučí 
správně topit a kamna udr-
žovat v dobrém stavu,“ do-

dává šlachovitý muž, který 
má díky své profesi stisk 
ruky jako medvěd. 

oblečení stále velkou prestiž. 
O to víc mě mrzí, když slyším 
o některých rychlokvaškách, 
které v našem povolání vidí 
především rychlý zisk. Při-
tom fortel získáte až po řadě 
let,“ podotýká M. Struhač. 

Výjimkou nejsou ani pod-
vodníci, jichž se více vyrojilo 
zejména letos, kdy od ledna 
platí nová povinnost, že kaž-
dý komín musí být jednou 
ročně zkontrolován právě 
kvalifi kovaným kominíkem. 
„V televizi jsem viděl repor-
táže, kde lidé nadávali, že 
je nějaký podvodník ošidil. 
Ten, kdo takovéhle podvody 
dělá, je pro mě opravdový 
gauner, jelikož kromě toho, 
že vrhá špatné světlo na 
všechny opravdové kominí-
ky, samozřejmě může zavinit 
pohromu ve stavení,“ říká 
M. Struhač. 

Lidé by podle něj měli pa-
matovat rovněž na přímou 
úměru „čím více se topí, tím 
více vzniká usazenin“; i při 
jejich nahromadění by měl 
být přivolán odborník. „Vel-
mi důležité také je, jak topí-
te. Spousta lidí příliš neřeší, 
že do kamen dává vlhké 
dřevo a podobně. Zkušený 
kominík vám nejen vyčistí 

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►
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Muž, který ví o komínech všechno. Kontakt: Kominictví Miroslav Struhač, Navrátilova 1422/13, Praha 1, 
e-mail: m.struhac@seznam.cz, tel.: 222 230 973, 603 170 972
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Poraďte radnici,
jak vám má ještě lépe pomáhat 
Náměty, postřehy a návrhy 
na zlepšení života v Praze 1
může vhodit do některé 
ze speciálních schránek 
kterýkoli senior, ale třeba 
i jeho rodinný příslušník. 

Schránky jsou umístěny ve všech 
domech s pečovatelskou službou (Be-
nediktská 13, Dlouhá 23, Týnská 17,  
Pštrossova 18, U Zlaté studně 1) a v in-
formačních centrech Městské části 
Praha 1 (Vodičkova 18, Malostranské 
náměstí 22). „Těšíme se na všechny 
náměty, které nám pomohou dále zlep-
šovat naše služby seniorům,“ uvedla ře-
ditelka Střediska sociálních služeb Pra-
ha 1 Helena Čelišová. 

Právě podněty a připomínky stály za 
vznikem sociálně-právní poradny, kte-
rá od letošního jara slouží všem – ne-
jen seniorům – v budově radnice Pra-
hy 1. Poradna je otevřená každé pon-
dělí v době od 13 do 17 hodin, v kan-
celáři Zastupitelstva Městské části Pra-
ha 1 (schodiště v pasáži, vlevo ve směru 
z Vodičkovy ulice).

Za přítomnosti kvalifi kovaného sociál-
ního pracovníka a zkušeného právníka 
je zde možné konzultovat otázky týkající 
se oprávněných zájmů a práv klienta, 
a to například v oblastech pracovně-
-právních vztahů, rozvodových řízení, 
dědických řízení či nájemních vztahů. 
Konzultanti pomohou také s orientací 

V září začal také fungovat Pánský klub – každé úterý od 14. hodin v DPS Benediktská. 

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

v systému sociálních dávek a služeb.
Poradit se můžete dále v otázkách 
řešení konkrétní nepříznivé sociální 
situace, bytové problematiky, deregu-
lace nájemného, umísťování žadatelů 
do domů s pečovatelskou službou či 
ohledně dalších specializovaných za-
řízení a služeb (pečovatelské služby, 
systému tísňové péče, aktivity pro se-
niory a podobně) na území Prahy 1.
Po předchozí dohodě je možno využít také 
odborné fi nanční poradenství, zaměřené 
zejména na problematiku fi nanční gra-

motnosti – pomoc při řešení fi nančních 
problémů, dluhů domácností, splátko-
vých kalendářů, exekucí či pomoc s ná-
vrhem na oddlužení. Praha 1 navázala 
v této oblasti spolupráci s Poradnou při 
fi nanční tísni, renomovanou obecně pro-
spěšnou společností, jež se specializuje 
právě na problematiku dluhů a jejíž kon-
zultanti budou poradenství zajišťovat.
Informace získáte a objednat se můžete 
na telefonním čísle 221 097 351 – se-
kretariát Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Úřadu MČ Praha 1.
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ÚŘAD MČ PRAHA 1, ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, VODIČKOVA 18, 115 68 PRAHA 1 
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SPRÁVA MAJETKU12

Rada městské části na 
svém nedávném jednání za-
řadila do tzv. „sociální rezer-
vy“ v pořadí již stý byt. Těch-
to sto bytů pomáhá městské 
části plnit jednu z funkcí 
obce – otázku bytové politi-
ky. Je ale bytů s takovýmto 
statusem vyčleněno dosta-
tek? A jakým způsobem jsou 
využívány byty mimo tuto re-
zervu?

Každá obec v rámci své 
bytové politiky musí dispo-
novat dostatečně velkým 
bytovým fondem, který je 
úměrný počtu obyvatel 
a místní struktuře bydlení. 
Podívejme se nyní na jed-
notlivé typy bytů, kterými 
městská část disponuje. 
Nejpočetnější množinu, 
pozvolně se ztenčující díky 
probíhající privatizaci bytů 
jejich oprávněným nájem-
cům, tvoří byty s uzavřenou 
nájemní smlouvou na dobu 
neurčitou. Tyto byty tedy ne-
lze využít k realizaci bytové 
politiky městské části. Další 
skupinou jsou byty pronají-
mané za nejvyšší nabídnuté 
nájemné; pronájem těchto 
bytů sice přímo neslouží 
k realizaci bytové politiky 
městské části, ale výnosy 
z něho plynoucí jsou zapo-
jovány do rozpočtu a jsou 
použity na rozvoj městské 
části. Třetí skupinu před-
stavují byty služební a byty 
určené pro profese prefe-
rované městskou částí (po-
licisté, učitelé, zdravotničtí 
pracovníci). 

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

Řádný hospodář není asociál
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Nakonec se dostáváme 
k poslední skupině, která 
je tvořena byty, kde je ná-
jemní smlouva uzavírána 
na kratší dobu, díky če-
muž mohou být obsazová-
ny podle aktuální potřeby.  
V Praze 1 tuto funkci plní 
byty zařazené do sociální 
rezervy, domy s pečovatel-
skou službou a ubytovna. 
Nájemníky se stávají spo-
luobčané, kteří z různých 
důvodů byli nuceni požá-
dat městskou část o po-
moc v otázce bydlení. Jde 
o byty, které nejsou a prio-
ri pronajímány za účelem 
tvorby zisku, neboť náklady 
na bydlení musejí být pro 
nájemce únosné. Nicméně 
vzhledem k demografi cké-
mu vývoji a k „deregulaci“ 
nájemného bude nutné 
fond fi nančně dostupného 
bydlení zásadně rozšířit, 
což vzhledem k zanedba-
nosti bytového fondu ve 
vlastnictví městské části si 
vyžádá nemalé náklady.

Jak tedy zajistit, aby výno-
sy z nájemného, které pro 
městskou část představují 
rozhodující zdroj fi nančních 
prostředků na obnovu byto-
vého fondu, byly dostateč-
né a přitom bydlení zůstalo 

fi nančně dostupné? Řešení 
přitom existuje: nájemci 
s nižšími příjmy mohou vy-
užít fi nančního příspěvku, 
který poskytuje stát v přípa-
dech, kdy hrozí, že náklady 
na bydlení u konkrétního 
nájemce přesáhnou soci-
álně únosnou mez (kterou 
stát chápe jako 35 % jeho 
příjmů). 

Leč šedá je teorie, zelený 
je strom života: podívejme 
se na konkrétních příkla-
dech, jak tento příspěvek 
na bydlení funguje. Před-
stavme si osamělou senior-
ku, jejímž jediným příjmem 
je starobní důchod ve výši 
10 000 Kč měsíčně, které 
městská část nabídne byt 
ze sociální rezervy a stano-
ví zdánlivě vysoké nájemné 
143 Kč/m2 (které odpovídá 
cílovému nájemnému v pří-
padě deregulace). Jestli tato 
částka je či není pro tuto 
paní fi nančně únosná, mů-
žeme zodpovědně posoudit 
pouze pokud přihlédneme 
k částce, kterou přispěje 
stát formou příspěvku na 
bydlení: v tomto případě 
(počítáno pro byt o velikosti 
40 m2 s náklady na služby 
1500 Kč) sice zaplatí na ná-
jemném 5720 Kč, ale pou-

ze 2857 Kč půjde z jejího 
důchodu a zbylých 2863 Kč 
pokryje právě příspěvkem 
na bydlení. Faktická saz-
ba nájemného je pouze 71 
Kč/m2. Ještě výraznější je 
sociální ochrana v případě, 
že její důchod bude nižší, 
řekněme 7000 Kč měsíčně. 
Pak na nájemném (opět po 
odečtení příspěvku na byd-
lení) zaplatí fakticky 1807 
Kč, tedy 45 Kč/m2.

Tuto cestu, tedy uplatně-
ní obvyklého nájemného, 
avšak  s nataženou sociál-
ní záchrannou sítí, navrhuji 
zvolit také u bytů, u kterých 
příští rok skončí deregula-
ce. Výše nájemného bude 
stanovena individuálně ka-
ždému nájemci v závislosti 
na státem poskytovaný pří-
spěvek na bydlení, který sa-
mozřejmě nájemce může 
i nemusí využít. Otázka de-
regulace nájemného v roce 
2012 a opatření pro zmír-
nění dopadů především na 
osamělé seniory (a to včet-
ně těch, kteří žijí u jiných 
vlastníků, než je městská 
část) si však zaslouží sa-
mostatný článek.

Tomáš Macháček 
zástupce starosty 

Městská část hodlá maximalizovat výnosy z nájemného, avšak zároveň chce mít dostatečně nataženou sociální 
záchrannou síť.
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„Sestavování rozpočtu 
na následující rok 2012 
je již v plném proudu. Nyní 
jsme relativně na samém 
začátku, čili ve fázi prvního 
návrhu, který bude násle-
dován projednáním v komi-
sích. Poté bude projednán 
druhý a třetí návrh. Kon-
cem listopadu radní schvá-
lí fi nální návrh, který bude 
následně schválen Zastupi-
telstvem Městské části Pra-
ha 1,“ vysvětluje Jan Krejčí, 
zástupce starosty pro ob-
last fi nancí. Schválení roz-
počtu Prahy 1 je nicméně 
přímo závislé na schválení 
rozpočtu samotného hlav-
ního města, kdy městské 
části nemohou své rozpočty 
schválit dříve než Praha.

Rozpočet se již rodí,
hotový bude do konce listopadu
Pracovníci rad-
nice v současné 
době pracují na 
první verzi rozpočtu 
Městské části Pra-
ha 1 pro příští rok. 
Koncem listopadu 
by měl být hotový 
třetí, fi nální návrh.

Bez plýtvání
Městská část Praha 1 si 

klade za cíl, aby plánovaná 
výše běžných výdajů ne-
překročila plánovanou výši 
běžných příjmů (což je také 
součástí zásad tvorby roz-
počtu). Kapitálové výdaje 
budou kryty zapojením vý-
sledku ekonomické činnosti 
roku 2011.

● Pro rok 2012 se očekávají 
příjmy ve výši 652 mil. Kč.

● Běžné výdaje plánujeme 
snížit pod hranici 600 mil. Kč.

Rozumné investice
Městská část Praha 1 je 

přitom – stejně jako všech-
ny ostatní obce a městské 
části – stále více závislá na 
příjmech z vlastní ekonomic-
ké činnosti, tedy pronájmů 
a podobně.

„Pryč je doba předimen-
zovaných investic. Každou 
korunu doslova obracíme 
dvakrát. Výhled rozpočtu 
Prahy 1 na příští rok samo-
zřejmě počítá s investicemi 
do rekonstrukcí veřejných 
prostranství, jejich úprav 
a zvelebování, ale všechny 
projekty jsou připravovány 
velmi hospodárně a účelně,“ 
říká starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký.Obecní kasička není žádný oslíček, který se jen tak otřese. 

► 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!

WWW.PRAHA1.CZ
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Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz 

 fi nance, transparentní 

radnice (on-line zakázky), 

protikorupèní opatøení

Tuto oblast má na starosti:►
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„Máme samozřejmě vel-
kou radost, že se žáci a pe-
dagogové cítí v janovské 
Oáze, ale i ve středisku 
v Česticích dobře a že jim 
pobyt mimo hlavní město 
svědčí,“ řekla radní pro ob-
last školství Karolina Polve-
rini. 

„Prožili jsme krásné 
a poklidné dny, na které bu-
deme dlouho vzpomínat,“ 
napsala v dopise paní uči-
telka Jana Borůvková ze ZŠ 
Uhelný trh a pokračovala: 
„Bylo o nás velice dobře po-
staráno. Paní Mühlová nám 
ve všem ochotně vycházela 
vstříc. Byli jsme velmi spo-
kojeni s ubytováním, s ku-
chyní i dalšími službami. 
Zkrátka se vším. Podnikli 
jsme dva celodenní výlety, 
které nám paní Mühlová 
uspořádala podle našich 
představ.“

Zajímavý program
Irena Mühlová je vedou-

cí střediska v Janově nad 
Nisou, kde pracuje už osm-
náct let, takže má s dět-
skými kolektivy bohaté 
zkušenosti: „Děti se pocho-
pitelně v první řadě nejvíce 
těší na společný pobyt. Mají 
většinou přesně stanovený 
program, který se jim pak 
snažíme zpestřit různými 
poznávacími a vzděláva-
cími výlety do okolí. Velmi 

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

V Oáze je blaze 
Děti i jejich učitelé z Prahy 1 jezdí do rekreačního střediska první městské části 
v Janově nad Nisou rádi. Svědčí o tom ohlasy, které „chodí“ na naši radnici. 
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Rekreační středisko nabízí únik od šílenství velkoměsta. 

oblíbeným je výlet do libe-
reckého Babylonu, kde na 
děti čekají Aquapark, iQ-
park a Lunapark, ale také 
do ZOO Liberec, do tamější 
botanické zahrady, Bozkov-
ských dolomitových jesky-
ní, harrachovské sklárny, 
na Ještěd a podobně.“

Vedle škol v přírodě jezdí 
děti do Janova na poznáva-
cí pobyty, lyžařské výcviky, 
adaptační pobyty, jazykové 
kurzy a různé další školní 
akce. Během zimních lyžař-
ských výcviků mohou děti 
využívat sjezdovky ve stře-
disku Severák, které je zná-
mé hlavně tím, že je ideální 
pro výuku dětí na lyžích. 
Jsou tam sjezdovky pro 
začátečníky, pokročilejší 
i velmi zdatné lyžaře. Chu-
tě dětí se nijak zásadně od 
Prahy neliší, hlad je ale díky 
pobytu na čerstvém vzdu-
chu přece jen větší. Nejob-
líbenějšími jídly jsou sma-
žené řízky nebo svíčková, 
se zeleninou to už je horší, 
o luštěninách nemluvě.

Spokojenost dětí a uči-
telů samozřejmě vedoucí 
střediska v Janově nad Ni-

sou těší. „Náš areál je pro 
pobyt dětí velmi dobře za-
řízen. A pokud k nám rády 
jezdí, tak jsme i my velmi 
rádi. Doufáme samozřej-
mě, že tomu tak bude i na-
dále,“ dodala Irena Mühlo-
vá. 

O tom, že snad nemusí 
mít obavy, svědčí už zmíně-
ný dopis paní učitelky Bo-
růvkové: „Do Janova jezdím 
s důvěrou a vědomím, že ať 

budeme potřebovat coko-
liv, vše bude zařízeno v kli-
du a pohodě ku prospěchu 
věci. Vím, že mohu v poho-
dě prožít školu v přírodě. 
A pokud jsem v pohodě já, 
jsou v pohodě i děti. O tom 
svědčí i četné přemlouvání 
dětí, abych to s paní Mühlo-
vou nějak zařídila a zůstala 
s nimi v Janově déle. S tím 
jsem se ještě nesetkala 
a mluví to za vše.“
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Irena Mühlová má s dětskými kolektivy bohaté zkušenosti.
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Strážníci se v létě nenudili,
pomáhali, ale také ostře zasahovali
Turistická sezona je pro strážníky sloužící 
v centru metropole obdobím se specifi c-
kými úkoly a odlišným charakterem prá-
ce. Centrum zaplněné nadšenými turisty 
z celého světa s sebou nese řadu problé-
mů, které strážníci dnes a denně řeší.  

Jedním z nejčastějších 
problémů, které strážníci 
toto léto řešili, byly potíže 
lidí, kteří se lidově řečeno 
„ztratili“. Nešlo přitom jen 
o malé děti, které se ztrati-
ly rodičům. Strážníky často 
žádali o pomoc také turis-
té vyššího věku, kteří se 
oddělili od svých zájezdů 
a nebyli schopni najít přá-
tele nebo cestu do hotelu. 
Takové situace přitom často 
bývají komplikovány nejen 
stresem, ale také jazykovou 
bariérou a neznalostí města 
ze strany ztracených turistů. 
Přesto se strážníkům vždy 
podařilo těmto lidem po-
moci. Podobných problémů 

Solil Ivan, JUDr.

ivan.solil@praha1.cz

bezpeènost a prevence 

kriminality, veøejný poøádek 

a kontrola, civilní obrana 

a ochrana obyvatelstva

Tuto oblast má na starosti:►
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v tomto létě vyřešili strážníci 
více než pětatřicet.

Jako každé léto strážníci 
zřídili na Staroměstském 
a Václavském náměstí mo-
bilní informační centra, 
místa, u nichž se může na 
strážníka obrátit s prosbou 
o radu nebo pomoc oprav-
du každý. Třeba i ten, kdo 
potřebuje dát napít svému 
psovi na procházce středem 
města. Fakt, že jsou tyto 
stacionáře prakticky nepře-
tržitě využívány, je důvodem 
v pokračování této činnosti 
i po skončení turistické se-
zony.  Mobilní informační 
stanoviště bude od začátku 
října fungovat na Václav-

ském náměstí a náměstí 
Republiky.

Kampaň informující turis-
ty o tom, na co si dát pozor 
při směně peněz, také při-
nesla kladné odezvy. Infor-
mační tabule přinesly po-
kles počtu stížností cizinců 
na nespokojenost se smě-
nou peněz. 

Případ z konce srpna, kdy 
mladý turista demoloval jed-
nu ze soch na Karlově mos-
tě, zase dokázal důležitost 
a prospěšnost městského 
kamerového systému. Ope-
rátorka městského kame-
rového systému zaregist-
rovala pohyb na soše a na 
místo ihned vyslala hlídku. 
Ta byla na místě za dvě mi-
nuty, mladík ale bohužel za 
tu krátkou dobu stihl odlo-
mit část kříže, žezlo a paroh 
ze sousoší sv. Jana z Mathy, 
sv. Felixe z Alois a sv. Jana. 
Strážníci ho pro podezření 
ze spáchání trestného činu 
na místě omezili na osobní 
svobodě a předali Policii ČR 
k dalšímu šetření.

I když turistická sezona 
skončila, strážníci nemají 
důvod polevit ve své prá-
ci. Centrum Prahy totiž žije 
svým vlastním životem, a to 
bez ohledu na počty přijíž-
dějících turistů.
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Struny podzimu
se rozeznějí také v centru
Až do 10. listopadu si 
mohou milovníci jazzu 
a dalších hudebních 
stylů vychutnávat sérii 
koncertů v rámci me-
zinárodního festivalu 
Struny podzimu. Mnoho 
vystoupení se uskuteční 
v Praze 1. 

„Naší ambicí je nabízet program, 
který jinde neuslyšíte, aby každý kon-
cert byl unikátní a nezaměnitelný,“ říká 
umělecký ředitel Strun podzimu Marek 
Vrabec, jenž na letošním programu pra-
coval s několikaletým předstihem.

Jedno z festivalových setkání napří-
klad naplní svou fúzí židovské a arab-
ské hudby s evropskou tradicí i součas-
nými tendencemi kontrabasista Avishai 
Cohen. Ten se svou skupinou představí 
novou nahrávku Seven Seas, navazují-
cí na úspěšné album Aurora. V Praze 1 
vystoupí 12. října od 22.15 hodin – v di-
vadle Hybernia. 

Ve festivalové nabídce má již své pev-
né místo program věnovaný nejmladší 
části publika – Struny dětem. V termí-
nu od 21. do 23. října obsadí divadel-
ní představení, koncerty, hudební a ta-
neční workshopy, dílny fi lmové animace 
a beatboxu celé pražské divadlo Minor. 
Nabitý víkendový program pro zvídavé 

děti i jejich hravé rodiče zahájí připravo-
vaná premiéra nové inscenace divadla 
Minor Kocourkov v režii Jana Jirků. 

Pro jednotlivé dílny či koncerty se 
podařilo pořadatelům Strun podzimu 
získat renomované umělce, jako jsou 
soubor Hradišťan, kapela Yellow Sis-
ters, fyzický básník Petr Váša, taneční 
duo VerTeDance, beatboxer En.dru či 
výtvarnice Veronika Richterová. „Kouzlo 

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

objevování je mottem tohoto víkendu, 
dětem se budou věnovat profesionálo-
vé ve svých oborech. Nepochybujeme, 
že bude docházet k úžasným tvůrčím 
objevům,“ láká Dana Syrová, výkonná 
ředitelka festivalu Struny podzimu.

Zájemci naleznou více informací 
a kompletní program na www.struny-
podzimu.cz. Zde je tak možné si rezer-
vovat vstupenky na jednotlivé akce. 

Na festivalu vystoupí také fenomenální jazzová vokalistka Dee Dee Bridgewater. 
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Do nového se přes prázdniny oblékla po-
bočka Městské knihovny v Praze ve Školské 
ulici. 

Nejvíce se změny dotkly oddělení pro děti 
– mají pro sebe 
vyčleněný prostor 
s přizpůsobeným 
nábytkem i výzdo-
bou, a hlavně „své-
ho“ knihovníka, kte-
rý se jim bude moci 
celý den věnovat. 

Našlo se místo 
pro „parkování“ 
kočárků, hudební 
nosiče a mapy jsou 
umístěny ve volném 
výběru a odpadá 
tak nutnost objed-
návat si je ze skla-

du, příjemný koutek vznikl pro čtení časopisů 
a novin a také se rozšířil počet studijních míst 
v klidovějších zónách. 

Městská knihovna v září otevřela v Ústřed-
ní knihovně e-zónu, 
prostor pro studi-
um elektronických 
zdrojů informací 
a nerušenou prá-
ci na internetu, 
který je  otevřený 
i v pondělí. Na koš-
těti a s kouzelnou 
hůlkou přiletěl 24. 
září tradiční festi-
val fanoušků sci-fi  
a fantasy s názvem 
CONiáš, tentokrát 
s podtitulem „a je 
to v kotli“. 

Městská knihovna v novém 

Kulturní vyžití na úrovni... 
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V Praze 1 mimo jiné natáčeli fi lmaři z indického centra fi lmového průmyslu Bollywoodu. 

Filmaři milují Prahu 1,
platí vybavení pro městskou policii

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Více bezpečí za 
občasné nepohodlí 
– tak lze v kostce 
shrnout „obchod“, 
kdy jsou občané ob-
těžováni natáčením 
fi lmů, ale za což 
mají díky penězům 
od fi lmařů lépe vy-
bavenou městskou 
policii. Finance ke 
strážcům zákona 
putují prostřednic-
tvím Bezpečnostní-
ho fondu. 

„Rozumím stížnostem 
některých obyvatel Pra-
hy 1, jimž vadí fi lmování na 
veřejných prostranstvích. 
O centrum je však zejména 
ze strany zahraničních fi l-
mových produkcí opravdu 
enormní zájem. Radnice 
tedy stojí před klasickým 
dilematem – buď fi lmová-
ní zcela zakázat a rezigno-
vat na zajímavé příjmy do 
obecního rozpočtu, nebo 
se pokusit najít kompro-
mis a fi lmařům povolit 
natáčení v rozumné míře, 
za adekvátní poplatek za 
zábor veřejného prostoru,“ 
vysvětluje radní pro dopra-
vu Jiří Veselý. 

Praze 1 se vyplatilo uza-
vření dohody s Asociací 
producentů v audiovizi, 
která stanoví, že fi lmové 
společnosti natáčející na 
území první městské části, 
přispívají fi nančními dary 
do zmíněného Bezpečnost-
ního fondu Městské části 
Praha 1. Zvláštní status má 
Karlův most, kde je natáče-
ní – mimo běžných poplatků 
za zábory – zpoplatněno jed-
notnou částkou 250 000 Kč
za jeden den. Jen v letošním 
byl tento poplatek uhrazen 
fi lmaři třikrát. 

Fond již léta slouží coby 
užitečný nástroj, z něhož 
jsou vyčleňovány pení-
ze na technické vybavení 
strážníků sloužících v první 
městské části. Letos zatím 
fi lmaři do fondu přispěli 
částkou 772 501 Kč, při-
čemž na vybavení městské 
policie bylo v prvním po-
loletí vydáno 370 468 ko-
run. Strážníci v minulosti 
poskytnuté fi nance použili 
nejen na nákup technic-
kého vybavení (fotoapa-
rátů, počítačů apod.), ale 
například také na pořízení 
přepravníku pro koně. Ne-
zapomíná se ani na Policii 
ČR – ta v krátké době zís-
ká z fondu na své vybavení 
částku 400 000 korun. 

Praha 1 letos – do 21. zá-
ří – povolila 263 natáčení 
(vydání rozhodnutí o zvlášt-
ním užívání pozemních ko-
munikací). Z nich se část 

konala v noci. Za noční na-
táčení přitom fi lmaři platí 
mnohonásobně více než 
za denní. Radnice veškeré 
fi lmování podmiňuje pravi-
delnými pauzami, aby oby-
vatelé byli aktivitou fi lmařů 
co nejméně omezováni. 

Zahraniční produkce 
si centrum Prahy oblíbily 
díky jedinečnému geniu 
loci a architektuře. Velmi 
vyhledávanou lokalitou je 
Kozí plácek, ale také Kam-
pa či Malá Strana. Scenérie 
z hlavního města se tak ob-
jevily nebo objeví například 
ve fi lmech Mission: Impo-
ssible IV, Czech Made Man, 
v populárním seriálu Mai-
gret atd. 

„Jde o nenásilnou a pou-
tavou prezentaci metropo-
le a Prahy 1. Z diváků se 
tak mohou stát turisté, 
kteří v případě, že k nám 
zavítají, samozřejmě přive-

zou další peníze, které zde 
utratí,“ připomíná Veselý 
další efekt fi lmování. 
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NÁZORY OPOZICE18

Navzdory nesouhlasu Rady Městské části Praha 1 
s konáním běhu We run Prague se na radničních 
webových stránkách objevila pozvánka k účasti na 
tomto běhu. Logo městské části bylo i na informač-
ních letácích, které dostali obyvatelé do poštovních 
schránek. Zlatým hřebem se pak stalo samotné ko-
nání běhu. A to je obrovské překvapení.

Historie tohoto případu totiž postrádá logiku. ODS 
zveřejnila v předcházejícím čísle tohoto měsíčníku 
svůj názor, že je proti konání běhu. Koaliční politici 
však s nadhledem kontrovali, že oni přeci také s ko-
nání běhu nesouhlasí. Pak ale přišel pro obyvatele 
Prahy 1 šok, 3. září 2011 zaplnili běžci ulice a oni 
se stali rukojmími této propagační akce.

 A co více – Rada „zamítnutím“ způsobila, že se 

obyvatelé podstatné části Prahy 1 nemohli dostat 
domů, že nemohli parkovat na vyhrazených par-
kovištích, že byla ochromena městská veřejná do-
prava, že se centrum města stalo jedním velkým 
reklamním prostorem.

Pak ale nezbývá než si položit otázku. Jestliže se 
nesouhlas Rady Městské části Praha 1 má tyto dů-
sledky, můžeme se jenom obávat toho, co nasta-
ne, až Rada bude s něčím souhlasit. Rada tímto 
krokem devalvovala svoji vážnost a ohrozila věro-
hodnost orgánu, jehož usnesení by měla mít pro 
obyvatele zásadní váhu a věrohodnost, na niž se 
mohou spolehnout.

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

Rada Prahy 1: mluviti stříbro, mlčeti zlato?

▼ INZERCE

V září proběhlo na MHMP pracovní setkání na 
téma Severojižní magistrály. 

Kapacitní propojení dálnic od severu na jih sice 
slouží hlavně dopravě Pražanů, ale dálniční řeše-
ní této zkratky přes město a devadesát tisíc denně 
projíždějících vozidel tvoří bariéru mezi Prahou 1 
a přilehlými městskými částmi. Vítáme navrhované 

zúžení na 2 x 2 pruhy – umožní zachovat potřebnou 
dopravu a přitom vrátit postiženým ulicím podobu 
městského bulváru s chodníky a doprovodnou ze-
lení. Bylo by jistě přínosem, kdyby se s plány mohli 
seznámit i občané.

Michaela Valentová

Stanovisko Strany zelených

Vystoupení VV z koalice jako 
by dalo TOP 09 a ČSSD pohodlí, 
že nemusí nic měnit na dosa-
vadních zavedených pořádcích. 
Jeden příklad za všechny: Ješ-
tě v době, kdy byly Věci veřejné 
součástí koalice, byla učině-
na dohoda, že bude ověřeno, 
zda jsou výdaje na úklid a péči 
o zeleň (řádově desítky miliónů 
ročně) placené firmě CDV služ-
by s.r.o. (CDV) skutečně opráv-

něné a zda by neexistoval lep-
ší dodavatel těchto služeb. Od 
roku 2012 pak měla již podle 
původních dohod fungovat nová 
nesoutěžená firma. Když jsem 
však v červnu tuto záležitost in-
terpelovala, zjistila jsem, že se 
v této věci neděje zatím vůbec 
nic. Celé vyznění odpovědi na 
tuto interpelaci si lze pak in-
terpretovat tak, že změna není 
vůbec na pořadu dne a vůle 

k testování firmy CDV tak zřej-
mě najednou vymizela. V odpo-
vědi se tak dozvídáme zejména 
o tom, že se podařilo pro letošní 
rok s firmou CDV ujednat slevy. 
Je to chvályhodné? Nebo to spíš 
svědčí o tom, že zakázka je nad-
hodnocená, a proto si CDV tako-
vá gesta může dovolit?

Jana Pařízková
Věci veřejné

TOP 09 a ČSSD bez Věcí veřejných = nemuset nic měnit na zavedených pořádcích

JSME TU PRO VÁS!
POTŘEBUJETE POMOCI S NÁKUPY NEBO S PÉČÍ O SVOU 
OSOBU, A TO NEJEN PŘES DEN, ALE I VEČER?

PŘIPADÁTE SI OBČAS BEZMOCNÍ A BOJÍTE SE ZŮSTAT SAMI DOMA?

JE VÁM SAMOTNÝM DOMA SMUTNO A RÁDI BYSTE NAŠLI SPOLEČNOST A ZÁBAVU?

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.
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Lavička pro Tebe má svůj příběh

Navíc formou, která není obtěžu-
jící, ale naopak příjemná a užitečná 
– instalací Lavičky pro Tebe. Lavička 
dovoluje zanechat trvalou vzpomínku 
či vzkaz velmi originálním způsobem: 
vybraný text se vygravíruje do dřevě-
ného masivu a zůstává tak trvalou při-
pomínkou.  Projekt má mnohem hlubší 
význam: výrobu Lavičky pro Tebe pro-
vádí hendikepovaný pracovník, který 
se tímto projektem opět začleňuje do 
běžného života.

Projekt Lavička pro Tebe je jedním 
z mála sociálních projektů, které jsou 
koncipovány na soběstačnosti hen-
dikepovaných osob. Zapojení těchto 
osob do běžného života spočívá v zís-
kání pracovní náplně s plnohodnotným 
produktem. „Denně přibývá osob, kte-
ré se díky různým tragickým událostem 
stávají z ničeho nic hendikepovanými. 
Největším problémem pro ně není sa-
motná událost, ale následná životní 
změna, která se sebou nese v první 
řadě oddělení od předchozího života, 
případně jistou dávku odmítnutí. Čas-
to je spojena se smyslem života a pra-
covním nasazením. Sebelepší sociální 

Sociální péče se v Praze 1 úspěšně rozvíjí 
Je to stará 

známá věc: 
podstatou ko-
munální politi-
ky, na rozdíl od 
té vrcholné, je 
nikoli ideologic-
ký, nýbrž věcný 
úhel pohledu 
na konkrétní 
problémy. A za-
tímco při střídá-
ní různobarev-
ných vlád jsme 

zpravidla svědky obratu o 180 stupňů, 
v komunálu není „barva dresu“ až tolik 
důležitá. 

V minulém volebním období jsem 
byl v Praze 1 místostarostou odpověd-
ným za sociální oblast. Za dobu mého 
působení se podařilo stabilizovat soci-
ální služby a nastavit jejich fungování 
tak, aby skutečně sloužily sociálně 
potřebným spoluobčanům. Nebudu 

zde zveličovat své zásluhy; jen prozra-
dím recept tohoto úspěchu: obklopil 
jsem se schopnými lidmi, nechal je ve 
Středisku sociálních služeb dělat jejich 
práci a staral se hlavně o to, aby měli 
z obecního rozpočtu co nejvíce peněz 
na všechny aktivity. 

Z toho, co jsem zmínil ohledně ko-
munální politiky, vyplývá, že kontinuita 
projektů v ní není prázdným pojmem. 
Přesto i zde se vyskytují jedinci, kteří 
po svém zvolení vtrhnou na radnici jako 
uragán a díky nově nabyté moci mají po-
cit, že jen oni všemu rozumí nejvíc.

Jsem velmi rád, že pro Prahu 1 tohle 
neplatí. Když loni na sklonku roku zača-
la v naší městské části úřadovat nová 
politická reprezentace, trochu jsem se 
obával, zda se právě sociální služby 
nestanou terčem nějakých experimen-
tů. Mé obavy se naštěstí nepotvrdily; 
naopak s radostí sleduji, že pracovníci 
Střediska sociálních služeb zůstali na 
svých místech, i nadále připravují pro 

své klienty spoustu zajímavých akti-
vit a sociální péče rozhodně není na 
chvostu rozpočtových priorit. 

O důležitosti této oblasti pro součas-
né vedení Prahy 1 podle mého názoru 
svědčí i skutečnost, že si ji do své gesce 
zařadil sám starosta. Pamatuji si totiž, 
jak jsem byl alergický, když jsem jednal 
s příslušným kolegou z jiné městské 
části, a dotyčný mi někde mezi řečí pro-
zradil, že si nemůže dovolit to, co my 
v Praze 1, jelikož prý sociální oblast je 
„u nich“ spíše otloukánkem...

Senioři, sociálně slabší nájemníci 
a další uživatelé sociálních služeb tedy 
mohou zůstat klidní – nic se pro ně 
nemění. To není vůbec špatná zpráva 
v městské části, kterou někteří neinfor-
movaní lidé stále ještě považují pouze 
za turistické ghetto. 

 
Jozef Helmeczy,

člen Sociální komise 
Rady MČ Praha 1

Po celé České republi-
ce se začínáme set-
kávat s originálním 
vyjádřením emocí, 
poděkování, ale i fi -
remních či politických 
sloganů. 

péče je hendikepovanými při-
rovnávána k vězení,“ uvedla 
projektová vedoucí Veronika 
Gašpárová.  Projekt Lavička 
pro Tebe nabízí řešení a uka-
zuje možnost, že hendike-
povaní spoluobčané nemusí 
být odkázáni jen na druhé, 
ale stát se součástí okolní-
ho světa, v našem případě 
přispět ke zkrášlení obce či 
jiných míst. 

V Praze 1 byla instalována 
lavička s nápisem „Moooooc 
Tě miluji.  Veru“. Byla daro-
vána ku příležitosti prvního 
výročí vztahu od Veroniky pro 
Radka, je umístěna právě  na 
Praze 1 u Štefánikova mos-
tu, neboť toto je místo, kde 
se prvně políbili. 

A pokud se zdá i vám tento 
způsob vyjádření originální 
a rádi byste také darovali la-
vičku, nebojte se připojit.

Každá vyrobená lavička 
má své výrobní číslo a na 
webových stránkách svůj 
příběh. V České republice 
je již několik dalších laviček 
věnovaných vzpomínce na 
významné sousedy, ale třeba i přání 
starosty své obci. Lavičky jsou vhodné 
nejen pro soukromé osoby, které mo-
hou lavičku použít jako velmi originální 
dárek, či připomínku někoho či něčeho 
významného v jejich životě, ale i pro fi r-
my, které na nich mohou mít své motto, 
logo či věnování. Na rozdíl od běžných 
reklamních předmětů Lavička pro Tebe 

vyniká svou kvalitou. Díky ocelové kon-
strukci a masivnímu dubovému dřevu 
může na ně výrobce poskytnout až čtyři 
roky záruku. Tvrdé dubové dřevo navíc 
výrazně více odolává zásahům vandalů. 

Věříme, že se s Lavičkami pro Tebe 
budeme setkávat čím dál tím víc 
a dáme tak prostor lidem s hendike-
pem ukázat, že nejsou zbyteční. 
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Ohlášení mimořádné události 
Řešení mimořádných událostí (do-

pravní nehoda, požár, povodeň, …), je-
jichž jsme přímými účastníky či svědky, 
vyžaduje ve většině případů odbornou 
pomoc složek integrovaného záchran-
ného systému. Aby taková pomoc 
mohla být poskytnuta co nejrychleji, 
je nutné událost příslušným složkám 
neodkladně a správně ohlásit. V České 
republice je k tomuto účelu vytvořen 
systém tísňového volání, kterým se ro-
zumí volba čísel, k nimž je garantován 
bezplatný a nepřetržitý přístup. Pro 
tísňová volání jsou vyhrazena tato tele-
fonní čísla:

150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná
 služba 
156 Obecní (městská) policie
158 Policie České republiky 
112 Jednotné evropské číslo 
 tísňového volání

V případě, kdy si nejste jisti, kterou 
složku kontaktovat, volejte tísňovou 
linku 112, jejíž technologie propojuje 
hasičský záchranný sbor, policii a zdra-
votnickou záchrannou službu. Při ko-
munikaci s operátorem tísňové linky 
nejprve sdělte, co se stalo a určete co 
nejpřesněji místo události. Nahlaste 
tedy adresní bod, příp. křižovatku ulic, 
šestimístné číslo sloupu veřejného 
osvětlení, číslo železničního přejezdu, 
souřadnice GPS, významnou budovu, 
informace z turistického značení, sil-
niční tahy, rozhledny apod. Velmi důle-
žité je oznámit přítomnost zraněných 
osob. Spolupracujte s operátorem 
a postupujte podle jeho pokynů a rad. 
Na závěr telefonátu sdělte zřetelně své 
jméno a číslo telefonu, z kterého volá-
te. Tyto údaje slouží pro možné zpět-
né volání operátora v případě potřeby 
dalších zpřesňujících informací. Ne-
zavěšujte, dokud vás k tomu operátor 
nevyzve.

Správné ohlášení mimořádné udá-
losti je tedy výstižné (CO, KDE, KDO), 
bez zbytečných a v dané chvíli nedůle-
žitých detailů. Oznamovatel by se měl 
snažit nepodléhat emocím, i když je to 
v některých případech velice složité.

A protože praktickými příklady 
a chybami se člověk nejlépe učí, před-
kládáme vám na závěr pro poučení 
i zajímavost  přepis rozhovoru, který 
je názorným příkladem toho, jak by 
ohlášení mimořádné události vypadat 
nemělo. V daném případě šlo o požár 
elektroinstalace v obytném domě.

Operátorka: Hasiči Praha.
Oznamovatel: Prosím vás rychle Pra-
ha Zličín, Halenkovská 125.
Operátorka: Co potřebujete?
Oznamovatel: Hasiče.
Operátorka: A kde, ještě jednou ulici?

Oznamovatel: Halenkovská, Halenkov-
ská.
Operátorka: Co se stalo?
Oznamovatel: Hoří, mám tu 2 malý 
děti, co tady asi.
Operátorka: V jakém patře? Uklidněte 
se.
Oznamovatel: Do… (vulgarismy)
Operátorka: Uklidněte se.
Oznamovatel: Rodinnej dům.
Operátorka: Rodinný dům? Uklidněte 
se. Jak je veliký?
Oznamovatel: 2 patra.
Operátorka: Vy jste na místě? V bytě?
Oznamovatel: V baráku, chytla nám 
tam elektrika, panebože.
Operátorka: Elektřina? Dobře, vy 
nemůžete ven z domu?
Oznamovatel: Jsem venku, můžete 
sem někoho poslat, do… (vulgarismy)
Operátorka: Uklidněte se, poslou-
chejte mě, nenadávejte. Jste venku 
s dětmi?

Oznamovatel: Jo, jsem venku s dětma.
Operátorka: Dobře, jedeme tam, 
uklidněte se, jedeme tam.
Oznamovatel: Pošlete někoho, do…
(vulgarismy)
Operátorka: Kolega to přebírá a posílá 
jednotku, nenadávejte, uklidněte se. 
Já se potřebuji zeptat, laskavě se 
uklidněte, neřvěte na mě…
Oznamovatel: Já se neuklidním, já tu 
mám 2 malý děti, hodinu se mě vyptá-
váte na… (vulgarismy)
Operátorka: Jste zraněn, potřebujete 
záchranku? Uklidněte se.
Oznamovatel: Nejsme.
Operátorka: Dobře, jedeme na místo.
Hovor ukončen.

Rychlým a věcně přesným ohlášením 
mimořádné události můžete  zachránit 
lidský život. A to už přece stojí za to.

Více k problematice na webových strán-
kách www. hzspraha.cz, www.hzscr.cz
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Telefonické oznámení musí být věcné, stručné a bez emocí.
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Český rozhlas Regina 92,6 FM 
přináší od září řadu zajímavých programových novinek

Od září nabízí Český roz-
hlas Regina nové pořady 
a novinky, navíc celá vlna 
92,6 FM vysílá v novém 
zvukovém hávu s novými 
znělkami. Každý všední den 
v „Dopoledni s Reginou“ od 
10.00 do 12.00 si mohou 
posluchači užít lifestylovou 
dvouhodinku cestování, va-
ření, oblékání, líčení, spor-
tování, tančení a dalších 
radostí. Proměnil se taktéž 
„Večer s Reginou“, kdy se 
po 20 hodině moderátoři se 
svými hosty po náročném 
všedním dni věnují relaxač-
ním tématům a zajímavos-
tem ze života v Praze. 

Každou sobotu po 11 
hodině se cestuje „Mezi 
kontinenty“ – v tomto pořa-
du jsou odhalovány známé 
i neznámé destinace a zku-
šení cestovatelé poukazují 
na mnohé zajímavosti, které 

běžný turista snad-
no přehlédne. 

V neděli po 
11 hodině je sly-
šet vše pozitivní, 
co přinesl týden, 
v „Dobrých zprá-
vách“. Startuje též 
další série pořa-
dů pro milovníky 
dobrého pití. Po 
pořadech „Červe-
né a bílé“, „Vyvalte 
sudy“ a „Palírna“ 
se můžete nově tě-
šit na „Bublinky“. 

Není zajisté bez 
zajímavosti, že 
v září získal po-
řad „Palírna“ prv-
ní cenu v soutěži 
gastronomických 
pořadů Znojemský hrozen, 
kategorie rozhlasová tvor-
ba. Pořad Českého rozhlasu 
Regina autorky Jolany No-

vákové zaujal inovativním 
zpracováním cyklu o de-
stilátech, kterému nechybí 
ani výchovné prvky a při-

tom si zachovává nadhled.
Více informací naleznete 

na webu www.regina.roz-
hlas.cz   
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▼ INZERCE
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Má tramvaj propojit 
centrum s Malou Stranou?
Vážení spoluobčané 
Městské části Praha 1,

dovoluji si Vás oslovit s následující 
otázkou a velmi uvítám Vaše odpovědi. 
V této trase byla vedena v době výluky 
tramvajového úseku Letenské náměstí 
– Prašný most tramvajová linka číslo 8. 
Jako radní pro oblast dopravy vnímám 
připomínky občanů požadujících nově 
navrženou trasu, která by propojila 
Náměstí Republiky se zastávkou Ma-
lostranská a Pražským hradem. Rád 
bych však měl k dispozici většinový 
názor, aby bylo možno zahájit jednání 
s provozovatelem.

Děkuji Vám.
Jiří Veselý, 

radní pro oblast 
dopravy MČ Praha 1

PŘEJETE SI ZAVEDENÍ 
TRAMVAJOVÉ TRASY TAK, 
ABY PROPOJILA ZASTÁVKY:
Náměstí Republiky – Dlouhá třída 
– Čechův most – Malostranská – 
Pražský hrad

VAŠE ODPOVĚĎ:           
ANO     NE      JE MI TO JEDNO

ODPOLEDNE S OSOBNOSTÍ
Mìstská èást Praha 1 si dovoluje pozvat seniory na ODPOLEDNE S OSOBNOSTÍ. Akce probìhne v Jazzovém 
klubu Reduta, na adrese Národní tøída 20, Praha 1. Mùžete se tìšit na drobné pohoštìní, vstup pro seniory zdarma.

13. 10. 2011 v 15.00 Zdenìk Troška

27. 10. 2011 v 15.00 Karel Hábl, Marie Drahokoupilová, Soòa Kodetová

10. 11. 2011 v 15.00 Marie Tomsová, Helena Èelišová

24. 11. 2011 v 15.00 Jan Pøeuèil, Eva Hrušková

VSTUPENKY:
Informaèní centrum Prahy 1 – Vodièkova 18

Klub seniorù – Týnská 17

Informace na tel.: 724 981 618

Na ODPOLEDNE S OSOBNOSTÍ Vás zve 

Oldøich Lomecký

starosta Prahy 1
TÌŠÍME SE NA VÁS!

Své odpovědi, prosím, zašlete buď 
elektronicky na adresu jiri.vesely@pra-
ha1.cz, nebo poštou či doručte osobně 

na adresu Městská část Praha 1, Vo-
dičkova 18, PSČ 115 68 pod heslem 
TRAMVAJ. 






