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Milí ètenáøi,

poèasí nám dìlá divy, a tak není divu, 

že se blíží obvyklý „hit“ tohoto obdo-

bí, totiž nefalšovaná chøipka v medi-

cínském významu slova. Pouhé na-

chlazení se v tomto kontextu jeví jako 

banalita. Jsem v oèekávání, kdy virus 

dorazí i do mé pracovny, a vzhledem 

k tomu, že se snažím naplòovat svùj 

pøedvolební slib o otevøené radnici, 

bude to zøejmì brzy.  

Støídání mrazù a oblev nám již však 

poskytlo jeden velmi smutný obrá-

zek, na který si právem stìžujete: ne-

uklizené chodníky, na nichž zùstávají 

zbytky snìhu a ledu, posypové mate-

riály – a také psí exkrementy. 

Nic proti pejskùm. Kdo mì zná, 

ví, že neagresivní psy mám radì-

ji než nìkteré zástupce lidského ple-

mene. Pøesto mi jako obyvateli Pra-

hy 1 a pochopitelnì i jako starostovi 

vadí nedostatek slušnosti a empatie 

èásti pejskaøù. Bohatá snìhová nadíl-

ka byla pro øadu z nich záminkou, jak 

se již vùbec neobtìžovat sebráním 

hnìdého suvenýru po svém miláèko-

vi. Když následnì pøišla obleva, nì-

které chodníky pøipomínaly psí WC, 

jež kdosi pozapomnìl uklidit. Úklido-

vé firmy nestíhaly a vaše rozhoøèené 

dopisy a e-maily nenechaly na radni-

ci nit suchou. 

Moc prosím všechny majitele psù: 

nezapomínejte na to, že zde všich-

ni musíme žít v urèitém souladu. Svo-

boda jednoho konèí tam, kde zaèí-

ná svoboda druhého. Radnice mùže 

hledat rezervy v systému úklidu, sjed-

návat mimoøádné smìny, avšak bez 

základní ohleduplnosti pejskaøù to 

bude jen opoždìná reakce na èísi 

nezodpovìdné chování. 

Pøeji vám, ať se epidemie chøipky 

vyhne vašim domovùm, a co nejmé-

nì starostí v souvislosti s paní Zimou. 

 Oldøich Lomecký 

starosta 
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Prozraïte, co vás trápí 
Dotazníková akce, jejímž cílem je zjištìní 

nejvìtších problémù trápících místní oby-

vatele, zaène na konci února v Praze 1. 

Všichni obèané s trvalým bydlištìm v první 

mìstské èásti obdrží do poštovní schránky 

anonymní dotazník s øadou konkrétních 

otázek. Pokud na nì odpoví, významnì 

napomohou radnici pøi zlepšování pod-

mínek každodenního života. Doplòkovou 

akcí bude telefonický prùzkum se stejným 

cílem. Nejèastìji zmiòované problémy bu-

dou pøednostnì øešeny. 

Pejskaøi mají komfort 
Témìø tøi sta tisíc sáèkù na psí exkre-

menty spotøebují mìsíènì obyvatelé 

Prahy 1. Navzdory tomu je z ulic první 

mìstské èásti dennì uklizeno zhruba 

sto dvacet litrù exkrementù. „Stejnì jako 

jinde, i v naší mìstské èásti nedávná ma-

sivní obleva ukázala, že nìkteøí pejskaøi 

nerespektují základní pravidla vzájemného 

soužití a exkrementy po svých miláècích 

neuklízejí. Pøitom pøíslušné sáèky jsou 

doplòovány dennì, v nìkterých místech 

i dvakrát dennì,“ øíká starosta Prahy 1 

Oldøich Lomecký (TOP 09). Jen za loòský 

prosinec radnice první mìstské èásti 

vynaložila na úklid psích exkrementù pøes 

milion korun. 

Mene Tekel již popáté 
Již popáté se uskuteèní mezinárod-

ní projekt proti totalitì – Mene Tekel. 

Stojí za ním obèanské sdružení Umìní 

bez bariér ve spolupráci s Konfederací 

politických vìzòù ÈR, hl. m. Prahou 

a Ústavem pro studium totalitních režimù. 

Letošní roèník má podtitul „Refl exe to-

tality v umìní a vzdìlávání“. Slavnostní 

zahájení se uskuteèní 21. února ve 

13 hodin vernisáží výstavy v Karolinu. 

Celý program a více informací naleznete 

na www.menetekel.cz. 

Brod má pamìtní desku 
Pamìtní deska Maxe Broda – souput-

níka a pøítele Franze Kafky – byla odhalena 

26. ledna v Haštalské 25, na domì, kde 

se tento spisovatel, publicista a pøekladatel 

narodil. 

Autory pamìtní desky jsou Marcela 

Steinbachová a Martin Rusina z architek-

tonického ateliéru Skupina a grafi k Mojmír 

Pukl. Deska vznikla z iniciativy Spoleènosti 

Franze Kafky za fi nanèní podpory Èesko-

izraelské smíšené obchodní komory.         

Proti decibelùm:

tým Hluk opìt pracuje
V Praze 1 je zhruba 1700 restauraèních podnikù. Kvùli nadmìrné 

hluènosti nìkterých z nich radnice loni zøídila pracovní skupinu Hluk, 

která se zabývá stížnostmi a podnìty obèanù MÈ Prahy 1. 

„Stálými èleny skupiny 

jsou odborníci – zástupci 

úøadu mìstské èásti. Ty 

doplòují externí spolupra-

covníci, napøíklad policis-

té, hygienici a v pøípadì 

potøeby i další experti,“ 

uvedl Jiøí Veselý (TOP 09), 

radní Prahy 1 pro oblast 

dopravy, který zároveò 

pracovní skupinu Hluk 

novì povede. 

Pracovní skupina 

vznikla již loni, její èinnost 

ale posléze pøerušily 

komunální volby. Obno-

vení èinnosti této pra-

covní skupiny je spojeno 

s nìkolika zmìnami: má 

ménì stálých èlenù, více 

využívá služeb externích odborníkù a došlo 

také k sjednocení administrativy. Vylouèeno 

by tak mìlo být, že by stìžovatel obdržel na 

svoji stížnost nebo podnìt nìkolik dokonce 

rozdíl-ných reakcí od rùzných odborù radnice, 

jak k tomu v minulosti docházelo. 

Dlouhodobým cílem práce skupiny Hluk 

má být postupné vybavení všech provozoven 

restaurací, vináren, barù a dalších zábavních 

podnikù viditelným „technickým prùkazem“. 

Ten by mìl každého okamžitì u vchodu do 

podniku informovat o kapacitì podniku, úèelu 

užívání daných prostor, hlukových limitech 

apod. a usnadnit tak kontrolu mìstské policii 

a dalším institucím. „Chceme aktivnì pøedejít 

takovým tragickým událostem jako té, která 

se stala v minulých dnech v Budapešti, kdy 

v pøeplnìném zábavním podniku došlo k pa-

nice a bylo ušlapáno nìkolik lidí,“ zdùraznil 

Veselý.                                      
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V Praze 1 se nachází pøibližnì 1700 restauraèních podnikù.
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František
naoèkuje dìti a nauèí první pomoc
Pacienti z Prahy 1 se mohou 

tìšit na novinky ve zdravot-

ní péèi. Radnice zvažuje, že 

upraví provoz ve zdravotnic-

kých zaøízeních, která zøizuje. 

„Nemocnice na Františku by se mìla 

v pøíštích letech stát modelem pro plnì in-

tegrované komunitní zdravotnické zaøízení, 

které bude zajišťovat napøíklad preventivní 

dìtskou péèi vèetnì oèkování pro mateøské 

a základní školy v Praze 1 a kurzy první 

pomoci pro jejich uèitele i celou veøejnost. 

Zvažujeme také zøízení traumatologického 

centra pro dìti i dospìlé a navýšení poètu 

lùžek pro dlouhodobì nemocné – tedy 

zlepšení péèe o starší a slabší spoluobèany.  

Dále by se nemocnice mìla stát také stravo-

vací základnou, ze které by se jídla rozvážela 

do sociálních zaøízení v Praze 1 a dalších 

podobných institucí,“ vysvìtluje Martin Jan 

Stránský, pøedseda zdravotního výboru Pra-

hy 1. 

Vedení radnice by do debaty o budoucí 

podobì nemocnice rádo zapojilo také oby-

vatele Prahy 1. Oni budou tìmi, kteøí rad-

nici pomohou konkrétnìji urèit využití tohoto 

zdravotnického zaøízení. Od toho se pak 

samozøejmì bude odvíjet i další tok fi nancí 

na provoz. Po zdravotnické reformì by však 

„František“ rozhodnì nemìl pouze dublovat 

provoz jiných pražských nemocnic, jako je 

tomu doposud. 

Další zmìny ve zdravotnictví se dotknou 

také polikliniky v Palackého ulici 5, o jejímž 

využití a její budoucí podobì probíhá ve 

zdravotním výboru obsáhlá diskuse. Mimo 

jiné se již rozhodlo, že zdejší lékaøi vytvoøí 

subjekt, který bude s mìstskou èástí jednat 

prostøednictvím jediného zástupce. Tím se 

výraznì zlepší vzájemná komunikace.        

Nemocnice Na Františku by mìla být více komunitní.
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Vážení sousedé, 
dovolte prosím, abych vás co nejsrdeènìji pozval na 

PLES SENIORÙ PRAHY 1, 

který pro vás Mìstská èást Praha 1 poøádá 

6. BØEZNA OD 17 HODIN V PALÁCI ŽOFÍN. 

K tanci i poslechu vám budou hrát orchestr Jindøicha Váchy, se speciálním hudebním 
programem vystoupí Karel Bláha, Jiøí Štìdroò nebo Eva Pilarová a výbornou hudbou 
urèitì potìší Rebelové Rokenrolu. Pøijïte tedy na Žofín a využijte pøíležitost k setkání 
s oblíbenými hvìzdami, ale i s pøáteli a sousedy, tedy s tìmi, kteøí – stejnì jako vy – žijí 
v naší krásné èásti Prahy. 

Zároveò si vás dovolujeme pozvat na bezplatné obèerstvení. 

Pokud se rozhodnete pøijmout naše pozvání, staèí se dostavit do informaèní kanceláøe 
Mìstské èásti Praha 1 ve Vodièkovì 18, kde obdržíte zdarma vstupenku. 
Vstupenky budou k dispozici pouze pro obèany MÈ Praha 1, 
a to od 7. února až do vyèerpání kapacity sálu, která je 900 míst. 

Tìším se na naše setkání. 

Oldøich Lomecký



ROZHOVOR
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František Nìmec: 
Farmáø musí být i obchodník
Hitem posledních mìsícù 

se staly farmáøské výrob-

ky – produkty drobných 

zemìdìlcù, kteøí svým 

zákazníkùm zaruèují kva-

litu a èerstvost. „Sedlák 

by se mìl snažit uspìt 

svou prací, ne stávkovat 

za vyšší dotace,“ øíká tøi-

atøicetiletý František Nì-

mec, který nejenže v bu-

dovì radnice Prahy 1 

provozuje farmáøskou 

prodejnu, ale jenž také 

stojí za projektem Najdi si 

svého farmáøe. 

vede rodinnou farmu, která sídlí 

v Netínì na Vysoèinì. Obhospodaøuje 

150 hektarù pùdy, chová 70 dojných 

krav a 30 jalovic. Farmáøské produk-

ty dodává do nìkolika pražských 

prodejen, sám jednu provozu-

je v budovì radnice Prahy 1 ve 

Vodièkovì ulici è. 18. Je iniciátorem 

projektu Najdi si svého farmáøe. 

Svým kolegùm pomáhá v uvedení 

na trh, uèí je obchodu i reklamì 

(více na www.farmanemcova.cz,

www.najdisisvehofarmare.cz). 

Získal již nìkolik prestižních 

ocenìní, mimo jiné Živnostník roku 

2008 Kraje Vysoèina. O jeho farmì 

byl natoèen také dokument v rámci 

poøadu Náš venkov. 

Náš rozhovor nemohu v souèasné 

dobì zaèít jinak – jak jste na tom s di-

oxiny? 

Vzhledem k tomu, že na mojí rodinné 

farmì krmíme pouze vlastním krmivem 

a nenakupujeme krmné smìsi zvenku, 

žádné dioxiny a další podobnì škodlivé 

látky v mase od nás nenajdete. To se týká 

i antibiotik. Troufám si øíct, že totéž platí pro 

vìtšinu drobných farmáøù, jelikož – když 

pominu neustálou hrozbu kontroly – nikdo 

z nás pøece nedá v sázku to hlavní, na èem 

si vybudoval živnost: tedy kvalitní èerstvou 

potravinu. Pokud by takový farmáø pøece jen 

existoval, nevìøím, že by se dokázal na trhu 

dlouhodobì udržet. 

Jaký je zájem o farmáøské výrobky ve 

vaší prodejnì v budovì radnice? 

I když nemáme otevøeno ještì ani ètvrt 

roku, nìkolik stálých zákazníkù jsme už získali. 

Potøebujeme jich však co nejvíc, protože jeden 

nahodilý nákup u nás nic neøeší. Mìstská èást 

Praha 1 nám dala velmi rozumný nájem, tudíž 

nemusíme nìjak šponovat ceny. Proto pevnì 

vìøím, že stálých, spokojených zákazníkù 

bude postupem èasu pøibývat. 

Trochu mì pøekvapujete. Když èlo-

vìk ète o popularitì farmáøských trhù, 

pøedpokládal by, že lidé berou vaši 

prodejnu útokem.

To rozhodnì ne. Ono to není tak žhavé 

ani v pøípadì farmáøských trhù. Jako ten, 

kdo rozjíždìl projekt Najdi si svého farmáøe, 

vím, o èem mluvím. Ani tady není poptávka 

bezedná; podle mých informací a z vlastní  

zkušenosti vím, že napøíklad žádný ze speciál-

ních vánoèních trhù, zamìøených na prodej 

farmáøských výrobkù, nebyl pro farmáøe 

výdìleèný. 

Takže farmáøské trhy jsou nafouknutá 

bublina, která brzy splaskne? 

Takhle to snad úplnì není, vánoèní trhy 

byly specifi cké – lidé dávali pøi nákupu 

pøednost tradiènímu vánoènímu sortimentu, 

navíc se platilo mnohem víc za pronájem 

stánkù i energie. Klasický farmáøský trh je 

stále výdìleèný, ale farmáø musí nabízet 

kvalitní zboží za rozumnou cenu. Rozhodnì 

však nejde o nìjaký zlatý dùl, jak by si nìkdo 

mohl pøi ètení novin myslet.

Co je nejvìtším problémem pro farmá-

øe, který chce své zboží nabízet ve sto 

padesát kilometrù vzdálené Praze?

Nejnároènìjší je skloubení dostateènì 

široké nabídky se základním požadavkem na 

èerstvost prodávaných potravin. V prodejnì 

nemáme nic mraženého, vše skladujeme 

pouze chlazené, zákazník tudíž ví, že si ku-

puje opravdu èerstvý výrobek. 

Maso má trvanlivost zhruba dvanáct dní, 

mléèné výrobky deset. Je logisticky velmi 

nároèné zajistit, aby se všechno prodalo 

a aby zákazník mìl poøád pestrý výbìr. Zde 

se vracím ke stálému zákazníkovi: když si na 

nìjaký den objedná konkrétní maso nebo 

výrobek, jde o ideální stav, kdy je odbyt 

pøímo zajištìn. Tohle je pro farmáøe – na rozdíl 

od obchodù, kde prodávají bìžné potraviny 

s dlouhodobou trvanlivostí – skuteènì 

naprosto klíèové. 

Chápu, že na farmáøském trhu kaž-

dý prodává „to svoje“. Jak ale zajiš-

ťujete dostateènì širokou nabídku ve 

svém obchodì? To má vaše farma ta-

kový zábìr? 

Farma se zamìøuje hlavnì na výrobu mlé-

ka a mléèných výrobkù. Další zboží musím 

nakoupit u kolegù. Snažím se mít stálé do-

davatele, avšak sehnat spolehlivé a pøitom 

ty, kteøí nabízejí požadovanou kvalitu, není 

vùbec jednoduché. Na kuøata máme už 

druhého dodavatele, na zeleninu dokonce 

tøetího. Jsou to infarktové situace, když víte, 

že v úterý ráno máte svým zákazníkùm do 

prodejny pøivézt napøíklad právì objednaná 

kuøata, pøièemž dodavatel vám v pondìlí 

celé odpoledne nebere telefon… 

Zákazníka si musím hýèkat a peèovat 

o nìj, protože vím, co to stojí úsilí, aby se do 

prodejny vùbec pøišel podívat. Lidé dávají za 

potraviny èím dál vìtší procento svých pøíjmù 

a právem oèekávají kvalitu. 

Laik, který tuzemské zemìdìlství cíle-

nì nesleduje, by mohl z nejrùznìjších 

zpráv a televizních debat nabýt dojmu, 

že domácí zemìdìlec je uštvaná fi gu-

ra, jíž nikdo nepøeje – Brusel, vláda, 

zákony. Je to pravda? 

Øeknu to na rovinu – s drtivou vìtšinou 

výrokù pøedstavitelù Agrární komory, kteøí 

FRANTIŠEK NÌMEC (33)
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neustále pláèou nad nízkými dotacemi pro 

domácí zemìdìlce, zásadnì nesouhla-

sím. Podle mého názoru problém spoèívá 

v tom, že zemìdìlci nikdy nebyli obchodníci. 

Vìnovali se výhradnì své práci, pak pøišel 

šikovný obchodník, utáhl je na vaøené nudli, 

jak se øíká, a jejich produkty se ziskem pro-

dal. Zemìdìlci se musí nauèit sami nabízet 

a prodávat své výrobky. Vidím to sám na  

sobì – i já se tohle stále uèím. 

I když se tìžce bojuje proti zavedeným 

znaèkám potravin a náklady na lidskou práci 

i distribuci jsou velké, poøád vìøím, že èím 

dál více zákazníkù dbá na to, za jaké po-

traviny utratí své peníze. Všechny potraviny 

na trhu by mìly mít urèitý standard, my 

k tomu ale navíc dodáváme jasný pùvod 

surovin urèených pro výrobu potravin, které 

si u nás mùžete koupit.  

Kdo vám na farmì pomáhá? 

Ještì pøed dvìma roky jsem mìl jednoho 

zamìstnance a na farmì se spolu s ním 

od rána do veèera nezastavil. V souèasné 

dobì farma zamìstnává jedenáct lidí. Já se 

vìnuji pøevážnì už jen obchodu, investicím 

a inovacím tak, aby se zlepšila konkurence- 

schopnost naší farmy a naše výrobky se 

zviditelnily. Mnoho èasu vìnuji výbìru našich 

dodavatelù. Snažím se každého z nich 

poznat osobnì a získat dostateèné infor-

mace o jeho farmì. 

Zmínil jste nespolehlivé dodavatele. 

Bylo tìžké sehnat spolehlivé zamìst-

nance? 

Na zamìstnance si stìžovat nemùžu. 

Není jednoduché dát dohromady kvalitní 

kolektiv, ale každého nového kolegu vždy 

peèlivì vybíráme a hodnotíme. Polovinu 

z nich navíc tvoøí moji rodinní pøíslušníci, 

takže jsme docela kompaktní tým. 

Jak na rodinnou farmu dolehla krize? 

Dolehla, dolehla... Pøíjmy nám bìhem 

dvou mìsícù klesly zhruba o tøicet procent, 

pøièemž náklady zùstaly ve stejné výši. 

Pøesto nikoho nepropouštíme, ba právì 

naopak, rozšíøili jsme sortiment mléèných 

výrobkù a distribuèní oblast. To je mùj recept 

na boj s krizí.         

Farmáø František Nìmec provozuje svou prodejnu pøímo v budovì radnice.
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Na Kampì se dìt

TÉMA
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Snaha maminek postarat se o náplò volného èasu svých ratolestí stála za 

vznikem Komunitního centra Kampa, které existuje již témìø pìt let. Postu-

pem èasu se stalo útoèištìm nejen pro malé a nejmenší. 

„Zaèínali jsme jako mateøské centrum. 

V souèasné dobì fungujeme už jako plno-

hodnotné komunitní centrum, kde se rozvíjí 

obèanská spoleènost, a coby místo pro 

pøirozené setkávání místních obyvatel,“ øíká 

výkonná øeditelka centra Tereza Èechová. 

Od mateøského centra – otevøeno bylo 

10. 10. 2006 v 10 hodin – k dnešnímu 

zázemí pro pestré aktivity dìtí i dospìlých 

nicménì vedla dlouhá cesta. Nezanedbatel-

ným pomocníkem na ní byla radnice Prahy 1. 

První mìstská èást je také majitelem objektu, 

kde centrum sídlí. 

Pestrý program
Komunitní centrum provozuje Obèanské 

sdružení Kampa, které funguje na principu 

dobrovolnické èinnosti. Provoz centra – jako 

neziskové organizace – je hrazen z pøíspìvkù, 

grantù a darù od pøíležitostných sponzorù. 

O to vìtší roli hraje nadšení zejména místních 

lidí, kteøí stojí za rùznorodým programem. 

Novì od února otevírá miniškolièka 

Kampík, která každou støedu od 8 do 12 ho-

din zajistí hlídání dìtí od 2 do 4 let. Pro dìti 

je pøipraven pestrý program, který v pøípadì 

dobrého poèasí poèítá i s pobytem na za-

hrádce a návštìvou høištì, které se na-

chází hned vedle komunitního centra a jež 

je uzpùsobeno právì pro hru nejmenších 

ratolestí. 

Osvìdèeným „hitem“ mezi maminkami 

je herna pro dìti, kde si potomci nejen 

Maminky si dnes svùj život bez zázemí na Kampì vùbec nedokážou pøedstavit.

Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnù 3, 118 00 Praha 1

www.kckampa.eu

Kontaktní osoba:

Tereza Èechová

Tel.: 608 444 654

E-mail: tereza.cechova@volny.cz
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dosyta vyhrají a zabaví se, ale kde také roz-

víjejí tolik potøebné sociální kontakty. Herna 

má otevøeno každý všední den od 9.30 do 

11.30 a od 15.00 do 18.00 (s výjimkou pát-

ku, kdy je otevøeno pouze do 11.30). 

Samostatnou kapitolou jsou pravidelné 

kroužky pro dìti vèetnì hudební školy, 

angliètiny pro nejmenší, cvièení s prvky 

dìtské jógy, apod. „Poøádáme tady ale 

i víkendová divadélka pro dìti od dvou let, 

výtvarné workshopy nebo tøeba oslavy 

narozenin,“ pøibližuje Èechová další aktivity.

I pro dospìlé 
Komunitní centrum poøádá také pravi-

delné kurzy pro dospìlé. Velkou oblibu si 

již získala výuka orientálního tance èi cvièení 

jógy. Hudbymilovní jedinci se mohou vyøádit 

v kurzu bubnování na džembé, africké bub-

ny a další zajímavé nástroje. 

Filmový klub funguje jednou až dvakrát 

do mìsíce, vždy v úterý (od 20.00). Nabízí 

kvalitní fi lmy z èeské i zahranièní produkce 

za pøívìtivé vstupné v pøíjemném komorním 

prostøedí. 

Výtvarné veèery – workshopy – jsou 

zamìøeny na rukodìlnou výrobu. Oblíbená 

je napøíklad práce s drátem, korálky, výroba 

vánoèních ozdob, adventních vìncù atd. 

Rodièovský klub zajišťuje tematické 

veèery s pøednáškou psychologa èi jiného 

odborníka, následuje diskuze nad daným 

problémem. Nechybìjí ani klasické besedy. 

Kromì celotýdenního programu se 

KC Kampa podílí na víkendových festi-

valech a akcích, jako je napøíklad Kampa 

støed svìta nebo Malostranské vinobraní. 

U jiných zajišťuje doprovodný dìtský pro-

gram a zázemí pro nejmenší.

Návštìvníci mají v centru k dispozici 

kuchyòku s mikrovlnnou troubou a led-

nicí. Maminky zde naleznou prostor pro 

pøebalení miminka a pohodlný gauè pro 

kojení. Pokud malé návštìvníky pøepadne 

spánek èi hlad, je jim k dispozici dìtská 

postýlka a dìtská jídelní židlièka. Pøístup je 

samozøejmì bezbariérový. 

„Pøestože nám tady pøi zvelebování 

domu i zahrady zdarma pomáhá mnoho 

tatínkù, pochopitelnì nemohou nahra-

dit systémové investice. Máme tu nìkolik 

závažných problémù, napøíklad nedodìlaný 

pøístup z domu pøímo do zahrady, kterou 

rodièe s dìtmi velmi rádi a èasto využívají. 

Poøádáme zde za hezkého poèasí mnoho 

aktivit pro nejmenší a díky péèi jednoho 

ze sponzorù ji mùžeme využívat od jara až 

do podzimu. Trápí nás i špatné osvìtlení 

Dìti si zde dosyta vyhrají.

8. 2., 20.00  Filmový klub: 
   Vše pro dobro svìta a Nošovic 
   (V. Klusák, ÈR, 2010) 

18. 2., 19.00 Dìti Guatemaly: „Mayové dnes“ 

22. 2., 20.00 Filmový klub: 
   Nesvatbov (E. Hníková, ÈR, 2010)

Únorové divadélko pro dìti – sobota, 19. 2., 16.00 
Divadélko Krab: Pohádka Jak medvìdi vaøili  
Myslíte, že pøi vaøení snídanì se nedá najít kamarád? Pohádka o tom, co všechno 

se stalo tátovi medvìdovi a synkovi medvìdovi, když vaøili snídani a nemìli doma 

maminku. O hodném pejskovi, zlé lišce a plném kurníku slepic. 

Pravidelné kroužky pro dìti do 10 let a kurzy pro dospìlé naleznete na 

www.kckampa.eu!

Ve všech kroužcích nabízíme ve 2. pololetí (únor až èerven 2011) volné kapacity!

n PROGRAM KC KAMPA NA ÚNOR:

v hernì a nevytopené toalety, což je zvláštì 

nyní v zimì velmi nepøíjemné. Jsme vdìèní 

za každý sponzoring i podporu radnice Pra-

hy 1,“ dodává Èechová.                            
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PODNIKÁNÍ

Živnostníci, 

pøijïte podnikat do Prahy 1! 

„Aèkoli se ve zlepšování 

obèanské vybavenosti leda-

cos udìlalo, stále nejsem s její 

úrovní spokojen. Pøed ètyømi 

lety, po zvolení místostaros-

tou, jsem prohlásil, že to bude 

bìh na dlouhou trať. Teï, na 

zaèátku nového volebního ob-

dobí, musím tohle prohlášení 

trochu korigovat – je to ultrama-

raton,“ øíká zástupce starosty 

Daniel Hodek (ÈSSD), který 

stejnì jako v minulé Radì MÈ 

Praha 1 odpovídá za klíèovou 

oblast obchodu a služeb. 

Radnice sice živnostníky 

láká na rozumnou výši nájem-

ného v obecních prostorech 

a výbìrové øízení, které 

Více drobných živností v centru metropole 

by rádo vidìlo vedení radnice Prahy 1, které 

tak navazuje na snahy z minulého volebního 

období. Pøestože radní dlouhodobì dìla-

jí vše pro zlepšování obèanské vybavenosti, 

živnostníci se do podnikání v první mìstské 

èásti zrovna nehrnou. 

Podnikatelské centrum v Jungmannovì ulici nasmìruje každého 

živnostníka správným smìrem.

10 únor 2011  www.praha1.cz

v Jungmannovì ulici è. 3. To 

èím dál více lidem slouží jako 

základní „nárazníkové pásmo“; 

mohou zde prodiskutovat svùj 

podnikatelský zámìr, zjistit 

orientaèní výši nájemného apod. 

„Už jsem obdržel i nìkolik 

dopisù, v nichž si podnikatelé 

stìžovali na výši nájmù. Pøedal 

jsem je pøíslušnému kolegovi 

radnímu, který má tuto agen-

du na starosti. Vím, že se tyto 

dopisy øeší individuálnì, kdy 

je tøeba peèlivì zvážit vìcné 

dùvody takové stížnosti, a to 

i s pøihlédnutím ke konkrétní 

lokalitì. Jsem nicménì velmi 

upøednostòuje úèel nájmu 

pøed nabídnutou výší nájem-

ného, živností pøesto masivnì 

nepøibývá. „Každý obchod 

se základním sortimentem, 

který pøibude, je úspìchem. 

„Uvítáme poctivé živnostníky, 

kteøí chtìjí dlouhodobì pod-

nikat a poskytovat místním 

obyvatelùm kvalitní služby. 

O ty, kteøí se pokoušejí na 

Praze 1 uchytit s jediným 

úmyslem – vyrýžovat zde, co 

se dá, na turistickém ruchu, 

a pak zase zmizet, nemáme 

zájem,“ podotýká Hodek. 

Zájemcùm o podnikání 

v Praze 1 slouží Podnika-

telské centrum, které sídlí 

rád, že nové vedení mìstské 

èásti bere podporu drobných 

podnikatelù a tedy i obèanskou 

vybavenost velmi vážnì,“ 

dodává Hodek.                       

Provozujete „malou“ živ-

nost? Máte zájem dlou-

hodobì podnikat v prv-

ní mìstské èásti? Pokud 

ano, kontaktujte rad-

nièní oddìlení obcho-

du a služeb (obchody@

praha1.cz)!  Budete zaøa-

zeni do databáze zájem-

cù o podnikání v Praze 1.

t INZERCE
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Zápisy prvòákù:

dìti se seznamují s pøíští štací 
Až do 15. února probíha-

jí v Praze 1 zápisy dìtí do 

prvních tøíd základních škol. 

Tradièní rituál opìt provází 

pøedevším hravá forma. 

„Pokud mùžeme mluvit o nìjakém prob-

lému, tak ten je po léta stejný – jde vìtšinou 

o vadu øeèi. Dìti ale chodí k odborníkùm, 

takže do první tøídy vìtšinou nastupují 

bez této vady,“ uvedla bìhem jednoho 

ze zápisù Lenka Pajkrtová, zástupkynì 

øeditele ZŠ Klimentská. Ta zároveò 

pøipomíná, že žádost o pøípadném odkladu 

školní docházky musejí rodièe pøedkládat 

øediteli pøíslušné školy, a to s doporuèením 

lékaøe a psychologa. 

Již pøi zápisu do první tøídy si budoucí 

žáci mohou osahat úžasnou pedagogickou 

pomùcku – interaktivní tabuli. Dìti hravou 

formou názornì ukazují svou vyspìlost. 

„I díky práci s interaktivní tabulí je ihned 

vidìt, že nìkteré dìti jsou vyspìlejší, možná 

talentovanìjší, jiné zase trochu pomalejší. 

Rodièe se však nemusí obávat, že by naši 

uèitelé nedokázali tyto rozdíly odbornì 

a citlivì vnímat. Ke každému dítìti je 

pøistupováno individuálnì, jako k jedineèné 

bytosti s osobitými vlohami,“ øekla Karolina 

Polverini, radní Prahy 1 pro oblast školství, 

která se nìkolika zápisù osobnì zúèastnila 

a zároveò provedla neformální inspekci škol. 

Radnice Prahy 1 vìnuje úrovni a rozvoji 

školství dlouhodobì znaènou pozornost. 

K tomu patøí i zájem udržet si kvalitní peda-

gogy, bez nicž by nemodernìjší vyuèovací 

pomùcky byly nanic.                                   

Zápis je hravý, budoucí prvòáky nestresuje.

Wintonovy dìti 

navštívily gymnázium Jana Palacha
„K èemu je slunce, když není den?“ Pod 

tímto názvem se 21. ledna konal v Gym-

náziu Jana Palacha v Praze 1 komponovaný 

poøad, jehož souèástí bylo i setkání s tøemi 

„dìtmi“ Sira Nicolase Wintona. 

Naši školu navštívila Lady Milena Grenfell- 

Baines z Velké Británie, její sestra Eva Pad-

dock, která žije v Bostonu, a také Dagmar 

Šímová. Programem slovem i hudebnì prová-

zel Daniel Dobiáš, který zhudebnil básnì dìtí 

napsaných v terezínském ghettu. Texty osmi-

letých i starších dìtí šokují všechny generace. 

V loòském roce s tímto programem úèinkoval 

na Bienále Franz Kafka – Jorge Borges 

v Buenos Aires a dalších mìstech Argentiny, 

na podzim potom i v Mnichovì. V tomto pro-

gramu samozøejmì došlo na celou šíøi prob-

lému holocaustu, od šťastných únikù až po 

ty, kteøí vìtšinou takové štìstí nemìli, ale je-

jich dílo žije. Program nebyl koncipován jako 

tryzna, nýbrž jako poselství nadìje urèené 

pøedevším mladým lidem.

Michal Musil

øeditel školy

Družba se rozvíjí 
Již dva výmìnné pobyty probìhly v tomto 

školním roce v rámci projektu Vis ma vie, 

který spadá do známého programu Come-

nius a do nìhož je zapojena také ZŠ Brána 

jazykù z Prahy 1. Zatímco zaèátkem loòského 

prosince pobyli týden v Praze  žáci z gymná-

zia v bavorském (hornofranském) Ebernu, žáci 

z Brány jazykù do Ebernu zavítali v týdnu pøed 

Vánoci. Projekt Comenius Vis ma vie pøímo 

vymezuje  témata, která žáci v prùbìhu roku 

pøedbìžnì zpracovávají a jež potom prezen-

tují svým partnerùm pøi návštìvì – napøíklad 

poznávání školského systému a fungování 

konkrétní školy, významných míst a osobností 

zemì èi kraje a jejich historie. 

Projekt je plánován na dva roky, ovšem po 

návštìvì Ebernu již øeditelé škol plánují jeho 

dlouhodobé pokraèování. Žáci ZŠ Brána jazykù 

se tìší na jarní výmìny s tøetím úèastníkem 

projektu – francouzskou z Pierrelatte.            
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Zlatí manželé slavili

    Tísòové tlaèítko:

pomùže v nouzi, pøivolá pomoc  
Bydlet – i navzdory stáøí nebo zdravotním potížím – stále doma a mít pøitom nablízku 

veškerou pomoc? S tísòovým tlaèítkem žádná utopie!

„Systém tísòové péèe je urèen pro 

všechny, kteøí se dostali do vìku, kdy si již 

nejsou tolik jisti pøi pohybu po bytì, a také 

lidem s nìjakým zdravotním problémem. 

Systém jim nabízí nepøetržitou pomoc pøi 

náhlých zdravotních obtížích, pádech nebo 

poranìní,“ øíká Helena Èelišová, vedoucí 

Støediska sociálních služeb Praha 1. 

Zapojení do Systému tísòové péèe je 

možné i bez pevné telefonní linky. Klient ne-

musí mít ani mobilní telefon. K zajištìní úèinné 

pomoci v krizových situacích postaèí pouze 

aktivní SIM karta. 

Souèástí zaøízení, které se instaluje v bytì 

klienta, je i snímaè, který automaticky vyvolá 

v dispeèinku poplach, pokud nezaregistru-

je bìhem dvanáctihodinového èasového 

úseku pohyb klienta. Tím je zajištìna po-

moc i v pøípadech, kdy klient není sám 

schopen stisknout tlaèítko, napøíklad pøi 

ztrátì vìdomí apod. Zaøízení pøipojené 

pøes pevnou telefonní linku navíc umožòuje 

zjištìní pohybu v bytì v dobì nepøítomnosti 

jeho uživatele. Všechny tyto služby jsou po-

mocí pro rodinu peèovaného a také velkou 

jistotou pro klienta samotného. 

„Zapojení do systému tísòové péèe stojí 

klienta 230 korun mìsíènì. V pøípadì, že by 

však tato èástka byla pro seniora s ohledem 

na jeho pøíjmy a výdaje pøíliš vysoká,  mùže 

mu být poskytnuta sleva èi služba poskytová-

na bezplatnì“, podotýká zástupkynì starosty 

Jana Paøízková (VV), která zodpovídá za so-

ciální oblast.

Øídicí pult nepøetržitì obsluhují pracovnice 

dispeèinku, které vyhodnocují pøíchozí 

zprávy, telefonicky ovìøují nutnost a naléha-

vost pøímé pomoci klientovi. Tato pomoc je 

zajištìna nepøetržitou pohotovostní službou 

z øad zamìstnancù Støediska sociálních 

služeb. V pøípadì potøeby pracovnice 

dispeèinku vyrozumí zamìstnance, který má 

pohotovostní službu, a ten okamžitì vyjíždí 

poskytnout pomoc pøímo do bytu.

Další informace o systému a dalších 

službách naleznete na www.socialnisluzby-

praha1.cz.                        

Systém tísòové péèe je alternativou pobytu v domì s peèovatelskou službou.

Zlatou svatbu oslavili 27. ledna na Staromìstské radnici Ale-

xandra a Oleg Novoselovi, kteøí spoleèných padesát let prožili ve 

vzájemné lásce a toleranci. Oba manželé jsou ruské národnosti, 

pøièemž svùj nový domov nalezli pøed èasem právì v Praze 1. 
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HUDEBNÍ KVÍZ RÁDIA BONTON
Máte rádi muziku na Bontonu a myslíte si, že dobře 

znáte interprety, které posloucháte? 

Ověřte si svoje znalosti s Hudebním kvízem Rádia Bonton!

Na každý všední den mezi 10.00 a 11.00 má pro vás 
moderátor Michal Kleinpřipraveného jednoho utajeného 
interpreta. Pokud ho na základě indicií odhalíte, můžete 
vyhrát CD, DVD, vstupenky 
na koncerty a další ceny! 

Každý všední den mezi 
10. a 11. hodinou laďte 
Bonton, bavte se 
a ještě vyhrajte!

t INZERCE



Ovocný trh  
patøil po celý leden bruslaøùm   
Dobrou zábavu na bruslích, 

ale i nostalgii s hity, jimž už 

trochu narostly vousy, a pøe-

sto stále oslovují všechny 

generace – to pøinesly víken-

dy na kluzišti na Ovocném 

trhu. Zatímco nedìle patøily 

hlavnì muzice, poslední led-

nová sobota byla ve zname-

ní rodinného soutìžení.  

 „Kluzištì na Ovocném trhu má letitou 

tradici. Když se k jeho poloze v samotném 

srdci mìsta pøidá program, který dokáže 

pøitáhnout mladé i starší, výsledkem je živé 

centrum pro místní obyvatele, nikoli pouhý 

turistický skanzen. Podobných akcí  v centru 

bych ráda vidìla mnohem více,“ øíká Karolina 

Polverini (TOP 09), radní Prahy 1 pro oblast 

školství. 

Ètyøi nedìlní odpoledne pøilákala ob-

rovské množství malých i velkých bruslaøù. 

„Je to tady úplnì nejvíc prima!“ sdìlil nám os-

miletý Petr, který dorazil 30. ledna spoleènì 

s maminkou na show Dìti ráje. Bìhem 

pøedchozích nedìlí byl pøitom pro úèastníky 

také pøipraven pestrý program: 23. ledna 

nejvìtší hity èeské verze slavného muzikálu 

Pomáda, 16. ledna vystoupení Boney M 

Zážitky na ledì lákaly malé i velké.

Sochaø z Prahy 1 pomohl Lidicím 
Okamžitì – a zadarmo – 

se rozhodl sochaø a restaurá-

tor Oldøich Hejtmánek vytvoøit 

„náhradní“ sochu dìvèátka, 

kterou zlodìj loni v listopadu 

ukradl v Lidicích z Pomníku 

dìtských obìtí války. Pomohl 

tak zacelit ránu, kterou tento 

otøesný èin zpùsobil. 

„Ukrást sochu, navíc na 

tak památném místì, se nedá 

nazvat jinak než zvìrstvem 

nejvìtšího kalibru. Doslova 

to se mnou otøáslo. Prakticky 

ihned jsem se rozhodl, že 

øediteli lidického památníku 

nabídnu vyrobit její repliku. 

Dohodli jsme se velmi 

rychle a zaèalo se z výro-

bou,” øekl pøi slavnostním 

odhalení nové sochy Hejt-

mánek, který se osobnì 

znal i s autorkou sousoší 

Marií Uchytilovou. Slavnost-

ního odhalení sochy se 

zúèastnilo asi 200 lidí, 

mezi nimiž byla také dcera 

pùvodní autorky.                

KULTURA
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Party Group a ještì o týden døíve dìtská 

diskotéka a program v podání Èeského 

animaèního teamu. 

Samostatnou kapitolou dramaturgické 

nabídky na kluzišti bylo Ovocné bruslení 

– sousedské setkání, které se konalo 

v sobotu 29. ledna. Pøestože nechybìl 

doprovodný hudební program, hlavní ten-

tokrát byly sportovní výkony. I když ne tak 

docela: „Návštìvníci si mohli vyzkoušet 

curling, zasoutìžit si ve slalomu, ve støelbì 

mezi kužely a v øadì dalších dovedností. 

Smyslem akce ale byla pøedevším zábava, 

žádné trhání rekordù,“ vysvìtluje Pavol Škrak 

(ÈSSD), radní pro kulturu a sport. 

Kluzištì na Ovocném trhu neosiøelo ani 

ve všední dny. Lidé si mohli bezplatnì za-

bruslit od 10 do 22 hodin, pøièemž ten, kdo 

si nepøinesl vlastní brusle, si je mohl na místì 

zapùjèit.               

Pøihlaste se do dìtského pìveckého 

sboru Petrklíèek, který vystupuje již více 

než 15 let. V souèasné dobì jej vede 

sbormistrynì Monika Nováková a navštìvuje 

ho 15 dìtí ve vìku od 5 do 10 let. Zkoušky 

sboru probíhají vždy ve støedu od 14 do 

15 hodin v ZŠ Vojtìšská 13. Dìti vystu-

pují na pravidelných koncertech. Informace 

podá Monika Nováková (tel. 724 745 747) 

a Vìra Èížkovská (tel. 732 237 339) nebo 

je najdete na webových stránkách sboru  

www.petrklicek.webnode.cz.                       

Petrklíèek 

hledá zpìváky

Oldøích Hejtmánek v Lidicích.
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LISTÁRNA

Bezdomovci: represe není øešení
Vážený pane starosto,

chtìl jsem se zeptat, jestli by úøedníci 

a mìstská policie nemohli razantnìji 

postupovat proti bezdomovcùm. Nejsem 

žádný radikál, který by nerespektoval 

druhého èlovìka, ale to, co se dìje teï 

v zimì, je opravdu neskuteèné. Bezdo-

movci se slézají do vestibulù metra (hlavnì 

na Mùstku), popojíždìjí tramvají atd. Mi-

nule jsem jel z Vodièkovy ulice k Labuti 

a musel jsem vystoupit, protože jako 

spolucestující tam byli dva bezdomovci, 

kteøí tak strašlivì páchli, že se to nedalo 

vydržet. Mám dojem, že všichni už na pro-

blém bezdomovství úplnì rezignovali. Pak 

ale nechápu, proè platím danì. 

Miloslav D., 

Nové Mìsto 
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Vážený pane,

mohu vám samozøejmì odpovìdìt pouze 

v rámci své kompetence, tedy z pozice sta-

rosty Prahy 1. Máte pravdu, že problém 

bezdomovství je v zimì veøejností mnohem 

intenzivnìji vnímán.  Praha 1 má navíc smùlu 

v tom, že se sem tito lidé automaticky sta-

hují, pøestože odsud nepocházejí. Na druhou 

stranu si s vámi dovolím polemizovat ohlednì 

tvrzení, že všichni na øešení této problematiky 

rezignovali. Radnice Prahy 1 ve spolupráci 

s pražským magistrátem prùbìžnì reaguje na 

negativní dopady tohoto jevu a samozøejmì 

se v této souvislosti také podílí na koncepèní 

Praha 1 podporuje obèanská sdružení, která bezdomovcùm pomáhají.

práci. Pouze represe není možná, pod-

porujeme proto obèanská sdružení, která 

bezdomovcùm nabízí alespoò útulek pøed 

mrazem spojený se základní hygienou.

Naše mìstská èást se kupøíkladu také sta-

la místem pro pilotní projekt – vzdìlávací kurz 

o bezdomovství a pøístupu k bezdomovcùm 

pro policisty a strážníky. Kurz ve spolupráci 

s ministerstvem vnitra a jeho pøíspìvkovou or-

ganizací – Institutem pro místní správu Praha 

– pøipravila právì radnice Prahy 1, konkrétnì 

zástupkynì starosty Jana Paøízková. Takže 

vidíte, že rozhodnì nezahálíme. 

Na závìr mi dovolte malou osobní 

poznámku: žijeme v demokratickém 

zøízení a lidí bez pøístøeší se nikdy zcela 

nezbavíme, byť uèiníme vše pro jejich 

opìtovné zaèlenìní do spoleènosti. Podle 

mého názoru bychom mìli inspiraci hledat 

ve vyspìlých mìstech západní Evropy, kde 

se nauèili s bezdomovci, pochopitelnì za 

dodržování urèitých pravidel žít, než tam, 

kde se uplatòuje pouze represe. 

Oldøich Lomecký

starosta 

Pøijïte 
sportovat 
do Sokola! 

Chybí vám pohyb? Hledáte spor-

tovní vyžití? Pokud ano, pøijïte si 

zasportovat do Sokola Staré Mìsto. 

Cvièení dìtí probíhá v úterý a ve ètvrtek v ZŠ Vodièkova od 16.30 do 

17.30. Od 17.30 do 18.30 nacvièujeme na závody a zaøazujeme aktivity, 

které se do bìžné hodiny nevejdou. V úterý od 18.30 do 19.45 probíhá 

hodina dorostu a dospìlých, kde bychom rádi uvítali další nadšence, kteøí 

si chtìjí rekreaènì zahrát volejbal, stolní tenis, košíkovou, bumbácball 

a jiné míèové hry. Informace podáme na telefonu 732237339 nebo 

je mùžete najít na webových stránkách Sokola www.sokolstaremesto.

websnadno.cz.                                  Vìra Èížkovská,

starostka a náèelnice

14 únor 2011  www.praha1.cz

GRANTY SE BLÍŽÍ!
Sledujte

 internetové stránky 
Mìstské èásti Praha 1 

– již brzy se na nich 
dozvíte podrobnosti 

o vyhlášených grantových 
øízeních, a to vèetnì jejich 

podmínek, termínù apod. 

www.praha1.cz 



NOVĚ OTEVŘENÁ
OPRAVNA OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ

SPÁLENÁ 43
na zastávce tramvaje Národní třída

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

poskytujeme i další služby:
Výměna baterií a řemínků k hodinkám

Rytecké práce 
Výroba razítek

dále u nás najdete:
Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky)

Prostředky péče o obuv
Malé kožené zboží (peněženky, opasky, řemínky)
Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky)

Karolíny Svìtlé 10, Praha 1, tel.: 224 216 801

Vodièkova 11, Praha 1, tel.: 734 382 763

Podskalská 16, Praha 2, tel.: 603 863 237

ZNÁMÝ VÝBĚROVÝ 
BUTIKOVÝ SECOND HAND

KOUKEY
JE TU PRO VÁS V CENTRU PRAHY

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

www.koukey.cz

S tímto ústřižkem u nás obdržíte
20 % slevu

ˇ

BENEFICNÍ 
KONCERT

Lenky Dusilové 
a Eternal Seekers

ˇ

PRO CEREBRUM

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

Divadlo Archa
Na Porící 1047/26, Praha 1

ˇ

ˇ ˇ

WWW.ORBIS-PICTUS.COM

WWW.GALERIEMANES.CZ

Ueli Seiler-Hugova       
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Přineste si s sebou 

do Mánesu jakoukoli věc,

která se vám vejde do kapsy,

jako svého zástupce, 

pobývajícího zde 

až do konce výstavy.

Jaro
slav K

o
řán

     Lu
káš K

o
sek     P

etr Lo
ren

c     

Václav Smolka     Štěpán Soutner     Marianna Stránská     Čestmír Suška     Zdeněk Šmíd                          
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Interaktivní výstava 
4.11. 2010 – 20.2. 2011 v Mánesu
koncepce Petr Nikl
otevřeno denně 10:00–19:00 

kromě pondělí

...prostě pomáhá

Generální partner výstavy

Hlavní mediální partner:Pořádající organizace:

Hlavní partner: Partneři:

Exkluzivní partner:

Časopis o umění zdravě žít

VÝSTAVA – WORKSHOPY           KONCERTY – FILMY

prodlouženo do 20. 2.2011
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MALOSTRANSKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ  

V SOBOTU 5. 2011
SRAZ MEZI 13.00 - 13.30 HODIN

-
vydá souhlas

-

Nerudova 47 Thunovská 15
PIVNICE U HROCHA  Thunovská 10

MALOSTRANSKÁ CAFFETERIA  Malostranské nám.9
kavárna STARBUCKS  Malostranské nám.28

BOTEGA-MANDL  

KAMPA U KARLOVA MOSTU
veselice s rejem masek asi od 15.30 do 18.00

Kampa od 11.00 - 18.00            program          Kampa od 13.00 – 18.00
stánky s prodejem                                                budou hrát: D ŠRAML
od koblih,                                          HOGO FOGO
medovinu, po jitrnice                                                           ROMANO TRAJO

                                                                ROCK´N´ROLL GANG

RCHESTR
pomoc

VOJANOVY SADY s.r.o. SSStttaaarrroooppprrraaa ssskkkééé   llliiissstttyyy   
   
   


