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Nemocnice Na Františku by měla poskytovat
ještě kvalitnější zdravotnické služby a zároveň
lépe hospodařit. To je aktuální úkol, který v zájmu všech pacientů řeší její zřizovatel, tedy
Městská část Praha 1.

ROZHOVOR
Milí čtenáři,
těžko začít poprázdninový sloupek
jinak než malou úvahou o zahájení
nového školního roku, což je událost,
která si v dětských hlavičkách atraktivitou mnohdy nezadá s návštěvou
zubaře nebo něčím podobně lákavým.
Po prázdninovém volnu opět přicházejí povinnosti ve školních škamnách
a určitě není lehké v babím létě soustředit pozornost na něco tak fádního,
jako je matematika či dějepis, když se
venku děje ještě tolik zajímavého.
V Praze 1 se snažíme, aby negativní
pocity školáků po návratu z prázdnin
co nejdříve vystřídal přirozený zájem
o vyučování, aby je škola bavila, zkrátka aby Jan Ámos Komenský zvítězil
nad Antonem Semjonovičem Makarenkem. Asi by nemělo příliš význam,
kdybych zde vyjmenovával všechny
možné investice do školství, interaktivními tabulemi počínaje a notebooky
pro učitele konče. Omezím se tedy
jen na přání: nechť se vaše ratolesti
brzy opět sžijí s pravidelným řádem
a dělají vám a svým učitelům – i díky
atraktivním výukovým pomůckám –
jen radost.
Zmíněné babí léto by rozhodně
nemělo nudit. V naší městské části
se během tohoto období uděje
spousta velmi zajímavých událostí
a akcí, z nichž určitě stojí za pozornost
Koncert proti strachu, Dny evropského
dědictví či několik akcí pro seniory.
Příslušné pozvánky a texty naleznete
v tomto čísle radničního měsíčníku.
Věřím, že se s vámi při těchto akcích setkám a těším se na shledanou!
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The Tap Tap a Xindl X jsou hlavní taháky Koncertu proti strachu, který se uskuteční 11. září
na Střeleckém ostrově. Nebudou chybět ani
ukázky sportování hendikepovaných lidí a také
vepřové hody.
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Dva měsíce letních prázdnin utekly jako voda
a školáci znovu zasedli do lavic. Řada škol
prošla během prázdnin rekonstrukcí tak, aby
se děti vrátily do nového a útulného prostředí.
Redakce přeje samé jedničky!
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Do Prahy 1 opět míří běžci, tentokrát v rámci
Mattoni Grand Prix. Radnice opět svůj souhlas
s akcí podmínila dobrou organizací a co
nejmenšími dopady na život obyvatel první
městské části.

POZVÁNKA

22

Tradiční hrnčířské trhy na Kampě, které se
uskuteční ve dnech 24. a 25. září, nabídnou
nejen širokou nabídku výrobků tradičních
řemesel, ale také dobrou náladu a pořádnou
dávku sousedské pospolitosti.
Foto na titulní stranì: Petr Našic

Oldřich Lomecký
Lom
starosta
sta
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►

Krátce

Neděle 18. září bez aut

Na krátký výlet do budoucnosti
se mohou vydat ti, kteří zavítají v neděli 18. září mezi 10 a 16
hodinou na Václavské náměstí.
Akce „Václavské náměstí bez
aut“ ukáže, jak by mohlo srdce
města vypadat po plánované revitalizaci.

Pétanque v Lannově

KRESBA VLADIMÍR JIRÁNEK

Městská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb srdečně
zvou seniory na 4. ročník turnaje v pétanque „O pohár starosty Prahy 1“ – 20. 9. 2011 od
10 hodin v parku Lannova, Praha 1.
Zváni jsou všichni na milé setkání
a přátelské soutěžení.

Reklama je už pryč

Odstranění
obří
nepovolené reklamy na fasádě domu na
Jungmannově náměstí prosadila
razantním postupem radnice Prahy 1. Reklamní plachta byla stržena ve čtvrtek 25. srpna.
Po měsících marných domluv
tak radnice důsledně uplatnila
literu stavebního zákona: místo
v průběhu prázdnin zkontrolovali
pracovníci odboru výstavby, kteří
konstatovali, že údajná stavba
nesplňuje ani ty základní požadavky.

Pietní vzpomínka

Pietní vzpomínka na 343 hasičů a záchranářů, kteří před deseti
lety zahynuli při teroristickém
útoku na New York, se uskuteční
11. září 2011 ve 14 hodin u památníku před domem Na Kampě 7.
Na akci zve Sbor dobrovolných
hasičů Praha 1. V tento den se
zároveň koná slavnostní otevření základny dobrovolných hasičů,
které proběhne od 15 do 17 hodin
v areálu Novomlýnská 3a.

Navštivte

zajímavé památky!
Klíčem k řadě zajímavých objektů v Praze 1 se i letos stanou Dny evropského dědictví – tradiční akce, jejímž cílem
je připomenout bohatou historii starého kontinentu.
Dveře se otevřou 10. a 11. září.

MČ Praha 1 připravila
pro seniory zájezd na
Jesenicko
Součástí zájezdu budou exkurze
a návštěvy těchto míst: pivovaru
Holba, Zlatorudných Mlýnů, poutního místa ve Zlatých Horách, vlastivědného muzea, Priessnitzových
léčebných lázní, Lesního baru v Lipových Lázních, přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a Velkých Losin. Cena 900 Kč/osobu.
Přihlášky v pondělí a středu
u Martiny Pechové, ÚMČ Praha 1,
Vodičkova 18, tel. 221 097 111,
725 831 656

FOTO PETR NAŠIC

12.–14. září 2011

Uhádnete, kde se nachází toto vskutku pamětihodné místo?

Také v letošním roce máte unikátní
možnost rozšířit si kulturní a historický obzor.
Uprostřed měsíčníku naleznete orientační mapu, která bude vaším průvodcem v cestě za poznáním, tentokrát s tématem „Ve stínu panoramat“.

Navštívit můžete například Pražskou
konzervatoř (ul. Na Rejdišti), která
slaví 200. výročí svého trvání, Klášter
dominikánů v Jilské ulici, Modrý pokoj
Jaroslava Ježka v Kaprově ulici, Národní divadlo (základní kameny) a další zajímavé objekty.
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Nemocnice na Františku
hledá, kde a co může zlepšit

„Nemocnice Na Františku je již léta
páteřním zařízením, které poskytuje kvalitní zdravotnické služby všem
obyvatelům naší městské části. Přesto v jejím chodu vidím rezervy, které
je třeba odstranit,“ říká 1. zástupce
starosty Daniel Hodek, jemuž odpovědnost za nemocnici nově „přidělila“
Rada MČ Praha 1.
Podle předsedy správní rady „Františku“ a zároveň zastupitele Prahy 1 Rudolfa Demeše je nezbytné především zefektivnit běžné fungování. „Tím nemyslím
bezdůvodné šetření vždy a všude, nýbrž
hospodárnost, neustálé kritické přemýšlení v tom smyslu, jestli nelze nějaký přístroj koupit levněji a podobně,“ vysvětluje Demeš, který je uznávaným chirurgem
a vysokoškolským učitelem. Správní rada
pod jeho vedením úzce spolupracuje nejen s radními a zastupiteli, ale také s Vý-

FOTO PETR NAŠIC

Do nové éry vstupuje
Nemocnice Na Františku, jejíž celkové fungování nyní prochází důkladnou revizí. Cílem je
mít efektivní a moderní
zařízení.

Reorganizace se dočká také vnitřní chod nemocnice.

borem pro zdravotnictví Zastupitelstva
MČ Praha 1, který vede další uznávaný
lékař – Martin J. Stránský.
Demeš připomíná, že „vyladění“ nemocnice se neobejde bez reorganizace
chodu některých činností. „Například
plánujeme pronájem biochemické laboratoře a její rozšíření o mikrobiologii.
Některé služby je hospodárnější si pronajímat, než je provozovat samostatně,“ podotýká.

Nemocnice Na Františku v současné
době poskytuje péči interní, ortopedickou, chirurgickou, resuscitační a rehabilitační, nechybí ani geriatrické oddělení a radiodiagnostické pracoviště.
„Budoucí profilace nemocnice vyplyne
z diskuse mezi jejím vedením, Prahou 1
coby zřizovatelem a zdravotními pojišťovnami. Chceme mít nemocnici
nepředimenzovanou, výkonnou a přátelskou,“ dodává Hodek.
▼ INZERCE
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ROZHOVOR

Koncert proti strachu:
11. září zahrají The Tap Tap a Xindl X
Na dobrou muziku, ale také na ukázky adrenalinových sportů se mohou těšit ti,
kteří zavítají 11. září na Střelecký ostrov. V charitativním projektu podpořeném
Městskou částí Praha 1 vystoupí známá skupina The Tap Tap se speciálním hostem – Ondřejem Ládkem alias Xindlem X. Ten společně se spíkrem „tapáků“
Láďou Angelovičem poskytl našemu měsíčníku krátký dvojrozhovor.

I když se The Tap Tap momentálně nacházejí v klidové fázi, umějí to naplno rozbalit...

Proč jste pro akci zvolili název Koncert proti strachu?
L. A.: Mottem nejen koncertu, ale celé
akce je zodpovězení otázky, co je větší
hrdinství – jestli to, když se někde odpálí sebevražedný atentátník, nebo život
s hendikepem. Chtěli bychom ukázat, že
druhá možnost je ta správná odpověď.
Na tohle téma také na Střeleckém ostrově proběhne moderovaná diskuse.
Předpokládám, že datum 11. září tedy
není náhodné...

L. A. (usmívá se): Předpokládáte
správně.
Co na návštěvníky čeká?
L. A.: Kromě koncertu a zmíněné
diskuse chystáme ukázky nejrůznějších
sportů, které provozují hendikepovaní
lidé, a to včetně adrenalinových. Namátkou bych jmenoval slaňování, lukostřelbu
nevidomých a podobně. A návštěvníci si
určitě pochutnají na vepřových hodech,
které pro ně připravujeme. Na Střelecký
ostrov se samozřejmě dostanou i hen-

dikepovaní, připraven pro ně bude speciální výtah a bezbariérová loď z náplavky
mezi Výtoní a Palackého náměstím.
„My“ znamená konkrétně kdo?
L. A.: Občanské sdružení TAP, pod
něž spadá i kapela The Tap Tap. Veškeré podrobnosti o programu, dopravě,
občerstvení a tak dále jsou na webu
www.koncertprotistrachu.cz.
Jedním z vašich největších hitů je
Řiditel autobusu. Jak tahle doslova
malebná píseň vznikla?

FOTO BARBORA TŮMOVÁ

L. A. (obrací se na Xindla X): To by
snad mohl říct tady Ondřej, když ji pro
nás napsal...
X. X.: Námětem písně je příhoda bubeníka The Tap Tap Marka Valenty, který
je malého vzrůstu a jako kompenzační
pomůcku používá v MHD malé kolo. Někteří řidiči ho ale s tímhle kolem nechtějí
pouštět do autobusu. Nechápou, že to
je stejné, jako kdyby vyhazovali někoho
s holí nebo elektrickým vozíkem.
L. A.: Navíc je nesmyslné i odvolávání se na předpisy. Někteří řidiči Markovi
říkají, že by ho do vozu vzali, ale že prý
jim to právě jejich směrnice zakazují.
Spojili jsme se proto s pražským dopravním podnikem. Nakonec se ukázalo, že
předpisy na Markovu situaci naopak
pamatují, ale že řidiči je zkrátka neznají
nebo znají špatně.
I pro mě coby punkem odkojeného
týpka byl neotřelý Řiditel autobusu
příjemným překvapením, přestože
to není úplně moje hudební parketa.
Přímo se nabízí otázka, jestli The Tap
Tap dělá muziku, nebo spíše hudební
šou?
L. A.: To je klíčová otázka. My se ale
takhle neptáme. Snažíme se prostě lidi
pobavit kvalitní muzikou. Kdyby to bylo
tak, že bychom chtěli pouze předvést,
jak hendikepovaní lidi nerezignují na aktivní život, asi by to časem omrzelo jak
nás, tak diváky. Jelikož už jsme v podstatě profesionální kapela, která si za
komerční vystoupení někde na večírku
říká o stotisícový honorář, logicky z toho
vyplývá, že přinášíme i nějakou hudební
kvalitu.
O vás, Ondřeji, ne všichni vědí, že jste
se podílel na psaní scénářů pro velmi
úspěšný seriál Comeback. Jak jste
přešaltoval k muzice?
X. X.: Bylo to ještě dávno před Comebackem. Jako většina absolventů
scenáristiky jsem se ocitl v reklamní
agentuře, kde jsem musel vychvalovat
produkty naší spotřební doby. Od toho
byl už jen kousek k psaní protestsongů
na to samé, co jsem přes den vynášel
do nebes.
Soudě podle ohlasů, „tapáci“ se stali
doslova miláčky známých zpěváků.
Snad každý s nimi chce vystupovat.
Nejde podle vás jen o jakousi módní
vlnu, snahu získat lacino body u publika?
X. X.: Líbí se mi, že Tap Tap nejsou
jen nějaký kroužek pro hendikepované,
ale sami také vytvářejí kvalitní hudbu,
kterou ostatní hendikepované inspirují.
Doufám, že Ředitelem autobusu jsme
nastartovali vlnu, kdy „tapáci“ budou
přímo i zpívat o problematice hendikepovaných, protože to je zatím bílé místo
na české hudební scéně.
L. A.: Oni si o nás mezi sebou řeknou.
Známý muzikant přijde na zkoušku naší
kapely, vidí, že nejsme žádná partička dobrodruhů, že něco umíme, a pak
nás doporučí svým kolegům. My jsme
se takhle seznámili s Davidem Kollerem, Danem Bártou, Ivanem Mládkem
a spoustou dalších. A rozhodně nemám

FOTO JIŘÍ ZEZULA
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...což se dá říct o Xindlovi X rozhodně taky.

pocit, že by s námi hráli kvůli zviditelnění se nebo zvýšení popularity, to už fakt
nepotřebují.
Máte nějaké společné aktivity třeba
s vozíčkáři z řad herců, například
Janem Potměšilem nebo Janem
Kašparem?
X. X.: U mě je to čistě v muzikantské
rovině.
L. A.: Je to tak, jak říká Ondřej. Ale
novým kontaktům se samozřejmě nebráníme.
Inspirují vás nějaké hudební vzory?
L. A.: Hrajeme sice i vlastní věci –
většinou instrumentální rytmiku –, ale
repertoár tvoří do značné míry převzaté
věci. Máme tedy dost široký záběr a neomezujeme se na nějaký konkrétní žánr.
A vy, Ondřeji? Vaše hudební tvorba je
natolik osobitá, že bych předpokládal
ryze autorský přístup.
X. X.: Když píšu texty, snažím se být
co nejvíc konkrétní a neulítávat od tématu. Inspiruju se běžným životem.
Co všechno musí člověk udělat, aby
se stal úspěšným v téhle branži?
X. X.: Nevím, žádný univerzální návod
neznám. Je třeba být svůj a možná moc
netlačit na pilu při honbě za úspěchem.
Přemotivovanost škodí.
L. A.: Nás je v kapele dvacet, přičemž
část jsou profesionálové: piáno, saxofon, příčná flétna a tuba. Samozřejmě
pravidelně zkoušíme a nehrajeme si na
žádnou demokracii.
Jak tomu mám rozumět?
L. A.: Náš kapelník Šimon Ornest
hned při založení kapely – to bylo před
nějakými třinácti lety – prosazoval co největší profesionalitu. Původně jsme měli
být jen dalším volnočasovým kroužkem
v Jedličkově ústavu, ale Šimon tomu dal
úplně jiný směr. (směje se) Právě pracovitosti a tomu, že nás muzika ohromně
baví, asi vděčíme za úspěch.
V téhle souvislosti by mě zajímal váš
názor na otázku, co je vlastně pro

hendikepovaného člověka úspěch.
Není to náhodou už jen prostý fakt, že
se nevzdává a snaží se žít naplno –
klidně i jako „obyčejná“ pomocná síla
v nějaké firmě?
L. A.: Pro mě coby vozíčkáře je hranice úspěchu hodně komerční – dělat
něco, za co dostanu zaplaceno. Tím
ale samozřejmě nemyslím almužnu za
to, že jsem na vozíku. Občanské sdružení TAP například pomáhá vozíčkářům
vzdělávat se ve speciálních kurzech
v rámci našeho vzdělávacího projektu
Studeo, který realizujeme s podporou
Evropských fondů, pražského magistrátu a Jedličkova ústavu. V roce 2013
bychom rádi otevřeli v areálu Jedličkova
ústavu samostatnou budovu, do které
se celý projekt přesune. Úspěšní absolventi tohoto projektu by měli být schopni se skutečně uplatnit na trhu práce.
Na druhou stranu mě vůbec neuráží,
když zaměstnavatel na hendikepovaného člověka pobírá dotaci. Ta pouze
vyrovnává hendikep, s nímž takový
zaměstnanec do pracovního procesu
vstupuje.
Prozradíte na závěr našim čtenářům
své nejbližší plány?
X. X.: Momentálně pracujeme na nové
desce, na jaře by snad měla být hotová.
A už teď na říjen máme pro fanoušky
nachystaný náš zpěvník spolu s cédéčkem s akustickými verzemi písní, aby se
je mohli snadněji naučit a zahrát si je
u táboráku. Vedle toho si odskočím zas
k jinému žánru – s režisérem Jakubem
Sommerem chystáme filmový muzikál
s mými písněmi Rap.ortér, začít točit by
se mělo na jaře. Takže mám co dělat,
abych do té doby dotáhnul do finální podoby všechny písně.
L. A.: My na podzim zamíříme hrát do
Varšavy a pak do Madridu. Dlouhodobějším cílem je pak postupně navštívit
všechna Česká centra ve světě a zahrát
v nich.
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TÉMA

O stavebních aktivitách informovaly kolemjdoucí speciální plachty.

Školní rok začal v novém
Na letní opravy škol a mateřinek tradičně pamatoval rozpočet Městské části Praha 1. Školáci se tak většinou po prázdninách vrátili do pěkně zrenovovaných prostor.
„Stejně jako během každých letních
prázdnin, také letos probíhaly v našich školách a mateřinkách nejrůznější opravy a renovace. Většina oprav
byla hotova do konce letních prázdnin,
některé náročnější práce se však protáhly až do září,“ řekl starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
V ZŠ Josefská opravili dvůr (náklady činí 2 600 000 Kč) a také odvlhčili
suterén (3 200 000), v ZŠ nám. Curieových zrekonstruovali učebny (2 000
000), v ZŠ Vodičkova opravili hřiště (3
000 000), v ZŠ Uhelný trh rekonstruovali střechu (3 500 000), v ZŠ Karmelitská opravili střechu nad jídelnou
(5 200 000). V mateřince ve Pštros-

sově ulici sanovali suterén (1 200
000), v MŠ Revoluční opravili střechu
(5 760 000) a fasádu a okna (3 000
000) a v MŠ Masná se také pustili do
opravy fasády (18 950 000, z toho 10
000 000 tvoří dotace).
Tam, kde probíhaly opravy, se kolemjdoucí ihned mohli dozvědět, o co
jde, a to díky plakátům, které jasně
upozorňovaly, že jde o investiční akci
Prahy 1.

Podpora kroužkům

Vedle
rozsáhlých
rekonstrukcí
škol věnovalo vedení městské části
o prázdninách pozornost i náplni výuky a mimoškolních akcí žáků a stu-

dentů. Rada Městské části Praha 1
doporučila zastupitelům schválit
rozdělení půl milionu korun v rámci
Grantového programu pro oblast školství a volného času pro rok 2011 –
II. kolo. Finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit zejména základních a středních škol či neziskových
organizací. Jde například o kroužky,
kurzy, soutěže či víkendové a týdenní
programy.
„Jsem ráda, že se podařilo shromáždit uvedené peníze, které nám umožnily realizovat i druhé kolo grantového
programu. Považuji to za důležitý příspěvek k zajištění dostatečné nabídky
akcí pro děti a mládež Prahy 1,“ řek-
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Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký zahájil školní rok v ZŠ nám. Curieových.

Kytička pro paní učitelku neodmyslitelně patří k prvnímu školnímu dni.

la radní Karolina Polverini. Granty by
měly být na programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 1, které se bude
konat 6. září.
A jaké jsou plány v oblasti školství
na nejbližší týdny? „Těch kroků, které chceme udělat, je celá řada, ale

asi nejaktuálnější je příprava účasti
žáků na skvělé soutěži Amos Tour, jíž
se v uplynulém ročníku účastnily děti
z první, druhé a třetí městské části. Letos by se do ní měla zapojit už většina
Prahy,“ vysvětlila Karolina Polverini.
Amos tour je soutěž o nejvšestran-

nější školu ve sportovních a dovednostních soutěžích a cesta do finále
trvá těm nejlepším až osm měsíců.
Do uplynulého ročníku se zapojilo
šest tisíc žáků třetích až osmých tříd.
Městská část Praha 1 bude opět spolupořadatelem.
▼ INZERCE

OBCHOD A SLUŽBY

Biskupský dvůr:

ofinku, nebo snad trvalou?
Trochu se přistřihnout, nebo pořádně ostříhat za „normální“ cenu v Praze 1?
Žádný problém! Kadeřnictví v Biskupské ulici je přesně tou provozovnou, po kterých volají obyvatelé Prahy 1 – přívětivou a skrz na skrz provoněnou člověčinou.

Otevírací doba
pondělí až pátek 8.00-20.00
(po 18 hodině po objednání);
sobota: po objednání
tel.: 720 551 989
Bujnou kštici si u Evy Kobrnové nechal přistřihnout také 1. zástupce starosty Daniel Hodek.

► Tuto oblast má na starosti:

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

„Původně jsem měla malé
kadeřnictví v suterénu obchodního domu Bílá labuť.
Před rekonstrukcí jsem se
vystěhovala a přemýšlela, co
budu dělat dále,“ popisuje
kadeřnice Eva Kobrnová nelehké chvíle, které však zároveň byly odrazovým můstkem
k vysněnému krámku.
Světlo na konci tunelu
zasvítilo ve chvíli, kdy se nechala zaevidovat v databázi
podnikatelů, kteří mají zájem
o podnikání v Praze 1. „Tento
seznam je pro nás pomůckou při rozvíjení občanské
vybavenosti. Každý drobný
živnostník, který chce v první
městské části působit a který
současně poskytuje základní
sortiment či službu, má dveře
otevřené,“ vysvětluje Daniel

Hodek, 1. zástupce starosty
Městské části Praha 1.
Žádost Evy Kobrnové
o pronájem nebytového prostoru, v němž by mohla opět
provozovat živnost, byla podpořena seniorkami, které
volaly na radnici, aby za svoji
kadeřnici „orodovaly“. „V dobrém smyslu slova se mi vrátilo, že jsem starším zákaznicím z okolí vždy poskytovala
slevy – vím, jak hluboko do
kapsy má většina penzistů,
a tak by mi připadalo velmi
nemorální, kdybych na nich
naháněla kšefty,“ říká paní
Eva s dodatkem, že velmi děkuje Danielu Hodkovi, který jí
ochotně pomohl s vyřízením
nezbytných formalit při pronájmu nebytového prostoru,
v němž nejen stříhá, ale také

provádí pedikúru a masáže
(pro seniory opět se slevou).
Kadeřnictví vzniklo z části
prostoru, kde už delší dobu
působí rodinná pekárna. „Je
to osmatřicet metrů čtverečních, což je přesně prostor
pro malé kadeřnictví nebo
něco podobného,“ podotýká
Hodek. Lidé z blízkého okolí
tak mají po ruce jak obchůdek s čerstvým pečivem, tak
šikovnou kadeřnici, která je
dokonce připravená posloužit svým zákazníkům i mimo
oficiální otvírací dobu. „Jsem
sice až z Prahy 9, ale když mi
někdo ze stálých zákazníků
zavolá, že potřebuje nutně
ostříhat, ráda přijedu,“ dodává sympatická žena, pro
kterou jsou nůžky a hřebeny
téměř vším.

FOTO PETR NAŠIC
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Pestrý podzim:

na seniory čeká spousta aktivit

Znovu se otevírají kluby
v Týnské 17 a Tomášské 6
a Středisko sociálních služeb zve všechny seniory nejen na již známé, pravidelné
programy a aktivity, ale také
některé novinky.
Všechny seniorky vědí, že
v Týnské 17 každé pondělí
a čtvrtek odpoledne probíhá
od 14 hod. kondiční cvičení
na židlích. Cvičení mohou
navštěvovat i zájemci muži,
i když se zatím žádný zájemce nenašel.
Nabídka cvičení bude od
září rozšířena o cvičení Tai
Chi. Cvičení je určeno seniorům, ženám i mužům,
a bude probíhat každé pondělí od 16 hod. v Týnské 17.
Začínáme 12. září.
Rovněž pétanque Senior tým Prahy 1 je možností,
jak si zasportovat a pobavit
se. Zájemce o tento sport
zve MČ Praha 1 a Středisko
sociálních služeb na turnaj
O pohár starosty Prahy 1,
který proběhne v parku Lannova 20. září od 10 hodin.
Účast v turnaji je bezplatná
a soutěžit mohou všichni zájemci z řad seniorů. Přijďte
se pobavit a vyzkoušet tuto
populární francouzskou hru.
Takzvaný „Pánský klub“
bude v novém Bytovém
domě s pečovatelskou službou v Benediktské 13. Vždy
v úterý odpoledne mezi 14
a 17 hodinou je zde čas vyhrazen pro seniory, muže.
Klub využívající prostory
krásné jídelny v 1. patře, by
měl umožnit setkávání seniorů, v nekuřáckém prostředí,
s možností společné zábavy,
diskusím, společnému sle-

FOTO PETR NAŠIC

Na řadu akcí se mohou na konci léta
a na podzim těšit
senioři z Prahy 1.
Středisko sociálních služeb pro ně
připravilo řadu zajímavých programů.

Senioři z Prahy 1 se díky péči Střediska sociálních služeb rozhodně nenudí.

dování velkoformátové TV,
stolním hrám apod. Začínáme 13. září. Pánové, přijďte,
těšíme se na vás!
Středisko sociálních služeb pro seniory z Prahy 1
kromě sportovních aktivit
nabízí zájemcům možnosti
navštěvovat různé tematicky zaměřené kroužky –
Klub poezie Týnka, cvičení
paměti, konverzační jazykové kroužky, které se věnují
angličtině, němčině a francouzštině, taneční klub Medunku, bridžový klub, kurzy
obsluhy počítačů pro začátečníky i pokročilé, výtvarný
ateliér. Mezi snad nejpopulárnější akce ale stále patří
výlety. V letošním roce probíhají výlety dvěma způsoby.
Jsou to takzvaně pravidelné,
jedenkrát za měsíc, které
jsou účastníkům plně hrazeny a účast na nich je omezena na pět zájezdů na osobu,
a potom takzvaně tematické, na nichž je zajištěna
doprava a vše další si hradí
účastníci sami. Tyto zájezdy
se do počtu pěti nezahrnují. Zatím proběhlo celkem
sedm pravidelných výletů
(Vamberk, Plzeň, Koněprusy, Humpolec a Lipnice nad
Sázavou, Adršpach, Slavo-

nice, Kokořín a Máslovice),
kterých se účastnilo celkem 450 seniorů z Prahy 1.
Kromě těchto proběhlo ještě šest tematických zájezdů – výstava narcisů a zahradnické trhy v Lysé nad
Labem, Den s K. H. Máchou
v Litoměřicích (speciální
akce pro členy Klubu poezie Týnka a členy Turistické
party), Hrnčířská sobota ve
skanzenu Veselý kopec, prodloužený víkend v Jablonci
nad Jizerou (pilotní vícedenní akce, zaměřená na nordic
walking v horách, pro členy
Turistické party) a návštěva
Výstavy Šikovné ruce seniorů, kde mezi soutěžními exponáty získaly dvě naše seniorky ocenění za své práce.
Do konce roku nás ještě
čekají výlety – zámek Hluboká nad Vltavou, Červený Újezd a klášter Hájek,
obří sladkovodní akvárium
a město Hradec Králové
a nově také Muzeum betlémů v obci Karlštejn.
Kromě těchto pravidelných výletů jsou připraveny
také další tři tematické –
nyní v září je to Posvícení ve
skanzenu na Veselém kopci,
v říjnu Výlov rybníka Podroužek a na začátku prosince se

můžete těšit na Vánoční trhy
v Lysé na Labem.
Informace o všech výletech a akcích pořádaných
Střediskem sociálních služeb
najdou zájemci na nástěnkách v DPS, v informačních
centrech MČ Prahy 1 a na internetových stránkách www.
socialnisluzby-praha1.cz.
Přijďte do klubů! Najdete zde společnost, zábavu
a nová přátelství.
► Tuto oblast má na starosti:

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz
sociální vìci a protidrogová prevence

SPRÁVA MAJETKU

Tento v podstatě lékařský dům v Palackého ulici je vnímán jako základní
pilíř ambulantní péče poskytované na
území Prahy 1 a jako takový si zaslouží
obrovskou pozornost. Takto polikliniku
chápe i politická reprezentace, a proto
se v těchto dnech zabýváme dalším
rozvojem tohoto lékařského centra.
První vlaštovkou bylo udělení výpovědi současnému správci budovy, neboť
nebyl schopen předložit řádné vyúčtování služeb, na což si opakovaně řada
lékařů stěžovala. Musím však uznat, že
v některých ohledech se správce velmi
snažil, např. když během jednoho roku,
jak vyplývá z výkazů prací, nechal vyměnit v jednom (!) výtahu dvanáctkrát
(!) zářivku. Hleďme ovšem do budoucna. Lékaře v blízké době čeká provedení vyúčtování služeb (správně ve smyslu
právních úprav), po kterém dlouhodobě
volají, a nové, odborné stanovení jejich
podílu na spotřebovaných médiích. Důležitý bude rok 2012, neboť z plánované nezbytné opravy sítí se, jak doufám,
stane celková rekonstrukce objektu
s tím, že opravy by probíhaly po křídlech
jednotlivých pater za plného provozu
ostatních částí domu (samozřejmě bez
provádění hrubých stavebních prací
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Poliklinika prokoukne

Poliklinika se dočká rekonstrukce...

v ordinačních hodinách). Jakékoliv stavební práce však musí být dostatečně
konzultovány s nájemci. Rekonstrukce
by lékařům přinesla především přesné měření spotřebovaných médií, ale
i podstatné zlepšení jejich pracovního
prostředí. Stejně tak by pacienti jistě
ocenili vzdušnější a přehlednější pro-

story s vyšší nabídkou služeb, neboť
rekonstrukcí a využitím dnes jinak nevyužitelných prostor vznikne prostor pro
další lékařská pracoviště. Tedy zatímco
jiné polikliniky v Praze jsou prodávány
a dochází u nich k omezování lékařské
péče, Praha 1 jde přesně opačným
směrem.

Cenově dostupné a bezpečné parkování

se nachází přímo v centru Prahy
Současně s otevřením
Domu s pečovatelskou
službou v ulici Benediktská
1100/13 nabízí Městská
část Praha 1 i bezproblé► Tuto oblast má na starosti:

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

mové parkování. Přestože je
současný počet parkovacích
míst nacházejících se přímo
v centru Prahy naprosto neutěšený, naskýtá se nyní jedinečná možnost pronájmu
bezpečných a cenově dostupných garážových stání
přímo v ulici Benediktská.
O pronájem garážových
stání se mohou hlásit libovolní zájemci, ovšem při výběru nájemce budou upřednostňováni ti, kdo mají trvalé
bydliště na Praze 1.
Městská část Praha 1
bude uzavírat nájemní
smlouvy na garážová stání
na dobu určitou, a to s dobou
nájmu na dva roky. Požadovaná cena za bezpečné uložení vašeho vozu je alespoň
2000 Kč za měsíc bez DPH,
což je nabídka v této lokalitě
zajisté zajímavá.
Zájemce se může přihlásit na úřadu Městské části
Praha 1 a to tak, že podá do
podatelny úřadu písemnou

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV
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Pronajměte si parkování!

žádost. Formulář žádosti
je k nalezení na stránkách
http://reality.praha1.cz, pod
záložkou „Pronájem nebytových prostor“, „Dokumenty
k permanentní nabídce“.
Městská část Praha 1

věří, že vybudování nových
garážových stání bude motoristům, kteří potřebují v centru Prahy dlouhodobé místo
k parkování, přínosem.
Tomáš Macháček,
zástupce starosty

FINANCE

Praha 1 hospodařila

v prvním pololetí s přebytkem
S přebytkem
62 milionů korun
hospodařila MČ
Praha 1 v prvním
pololetí letošního
roku.

Vnitřní správa
Hospodářství
Školství
Zdravotnictví
a sociální oblast
Životní prostředí

Příjmy:

Daňové příjmy byly plněny na 46,3 procent. Příjmy
z poplatku za užívání veřejného prostranství dosáhly
v prvním pololetí 52 milionů
korun. Tento poplatek tvoří
64 procent daňových příjmů. Tato položka byla letos
ovlivněna novým Daňovým
řádem od 1. 1. 2011, kde
došlo ke změně zákona
o místních poplatcích. Nyní
již nebude možné tento poplatek prominout.
Nedaňové příjmy byly
plněny na 55,7 procent.
Hlavní část této třídy tvoří
Sankční platby přijaté od jiných subjektů.
Převody z vlastních fondů
hospodářské činnosti se naplňují 1/12 z původně plánované částky.

Výdaje:

Celkově byly výdaje
v prvním pololetí letošní-

Doprava
Pokladní správa
Kultura, sport,
cestovní ruch
Bezpečnost
Územní rozvoj

0%
ho roku plněny na 39,4
procent. Kapitola Životní
prostředí byla čerpána
z 40 procent. Finanční prostředky byly zejména použity na úklid a péči o zeleň,
odvoz komunálního odpadu a rovněž na likvidaci
černých skládek.
Výdaje na školství byly
plněny na 27,3 procent zejména z toho důvodu, že fi-

5%

10 %

15 %

nanční prostředky na opravu a údržbu jsou čerpány
v době letních prázdnin.
Zdravotní a sociální oblast byla plněna na 50,3
procent. Některé položky
v této kategorii byly přeplněny z důvodů nárůstu žadatelů o příspěvky.
Kapitola „6“ byla plněna
na 40 procent. Do této kapitoly patří obchod, služby,

Pozvánka na

20 %

25 %

30 %

sport, vnější vztahy, kultura.
Finanční prostředky pro
kapitolu Bezpečnost budou z větší části čerpány
v druhé polovině roku.
Kapitola hospodářství
byla plněna na 60 procent
a kapitola vnitřní správa
na 40 procent.
Jan Krejčí,
zástupce starosty
► Tuto oblast má na starosti:

SVATOVÁCLAVSKÉ
DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ
27. září 2011 od 17.00 hodin
na Václavském náměstí
Hodinové pásmo zpěvů, zamyšlení a úvah vztahujících se
k sv. Václavu za účasti osobností veřejného života.
K přítomným promluví pražský arcibiskup Dominik Duka,
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a další hosté.

Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

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

Děti si mohou

poklábosit s chytrými papoušky
Pokud se rádi procházíte
Františkánskou zahradou a prohlížíte si nejen
krásy parku, ale i okolních domů, máte šanci
spatřit na jedné z teras
nádherné papoušky. A to
opravdu ne ledajaké.
Ara ararauna, Ara zelenokřídlý, Ara
arakanga, Eklektus aurský či Žako
kongo – nejen takové skvosty můžete obdivovat mezi opeřenými miláčky
paní Vladislavy Čarkové. Erik, Arny
a Eliška – to jsou jména některých
z nich; v bytě paní Čarkové ale nalezneme i čerstvá mláďata, narozená teprve na konci června, nebo dokonce
července.
Vzácné ptáky, kteří občas potěší
děti při nějaké akci či při pravidelných
procházkách přímo ve Františkánské
zahradě, navštívili i radní Karolina
Polverini a zástupce starosty Jan Krejčí. Ten jednoznačně dokázal, že umí
opečovávat jak obecní pokladnu, tak
i mláďata z ptačí říše.
Velkou pozornost vzbudil Žako kongo, který patří mezi nejinteligentnější
zvířata. „Dokáže se naučit 200 až 250
slov, která navíc nepoužívá náhodně,
ale v logické souvislosti,“ uvedla Vladislava Čarková. Žako zkrátka ví, co říká.
Mládě Kakadu čečelatého obdrže► Tuto oblast má na starosti:

FOTO PETR NAŠIC
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Radní Karolina Polverini si počínala jako zkušená sokolnice, přestože šlo „pouze“ o papoušky.

lo při návštěvě zástupců radnice i své
první jméno. Nejmladší návštěvnicí
bylo „pokřtěno“ na Ronyho.
„Jsem ráda, že v Praze 1 žijí takto
šikovní lidé. Tito papoušci jsou krásní
a zábavní, ale také pouční. Věřím, že se

Centrum Elpida zve seniory na:
Kurz Digitální fotografie I.

5. 9.–14. 9.
Po, St, Pá 14.00–16.00
Naučte se přenášet fotografie z fotoaparátu do počítače, upravovat je a připravovat k tisku. Programy Vám
nainstaluje lektor na přinesený notebook nebo je dostanete na CD a výuku absolvujete na našich počítačích.
Polverini Karolina
karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj
høišť)

nám podaří zajistit, aby se s nimi seznámily rovněž děti z našich škol. Doufám, že při některých akcích, jež naše
městská část pořádá, k tomu bude
vhodný prostor,“ uzavřela členka Rady
MČ Praha 1 Karolina Polverini.

Pohyb – Chi-kung

Každé úterý, začínáme
6. 9. od 9.30 (první hodina
zdarma)
Chi-kung je jednoduché
a efektivní cvičení pro každý věk a kondici člověka.

Zaměřuje se na klouby,
vazy, vnitřní svaly, orgány
a posiluje hlavně bederní
oblast, střed těla a tudíž je
skutečnou cestou k rovnováze a harmonii. Skupina je
otevřená, začít můžete kdykoliv.

Přednášky
Zahradníkův rok – září

Úterý 13. 9., 14.30–16.00
Praktické rady a tipy – čtvrtá ze série přednášek inspirovaných knihou Karla Čapka.
Pěstitelské rady ke konkrétnímu měsíci, otázky a odpovědi. Přednášející Josef Rejsek je zakládajícím členem

▼ INZERCE

pražského Klubu skalničkářů.
Dále v září otevíráme tyto
kurzy: Angličtina pro úplné
začátečníky, Španělština pro
začátečníky se zaměřením
na historii, kulturu a zvyky
Latinské Ameriky, Trénink
paměti, Povídání o Praze –
Hroby českých knížat a králů, Kondiční cvičení, Tanec
pro radost, Grafologie a další.
Všechny programy probíhají v Centru Elpida pro seniory, Na Strži 40, Praha 4.
Bližší informace získáte na
tel.: 272 701 335 či e-mailu
info@elpida.cz.
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BEZPEČNOST

Konec turistické sezony?

Pro strážníky nic takového neexistuje
Podle posledních průzkumů turistů v hlavním městě opět přibývá, nejvíce to pociťuje centrum metropole, a to v mnoha ohledech. Zvýšený počet návštěvníků nočních podniků,
hostů restaurací a barů, s sebou nese bohužel i množství negativních jevů, jedním z nich
je rušení nočního klidu. Strážníci z Prahy 1 jsou náporem obdivovatelů krás staré Prahy
a problémy s tím souvisejícími téměř zahlceni.
Nadměrně hlučící skupinky procházejících návštěvníků centra metropole, hluk
z barů a restaurací, to je
prakticky hlavní náplní práce
a jedním z nejčastějších problémů, se kterým se strážníci
v době turistické sezony při
nočních směnách setkávají.
„Každou noc vyjíždí strážníci k desítkám stížností na
rušení nočního klidu. Jak
osobami, které vycházejí
z barů, restaurací a diskoték, tak k rušení nočního klidu přímo zábavními podniky
a restauracemi. V některých podnicích je hlasitost
hudby značně předimenzovaná a ta pak ruší nájemce
nebo majitele okolních bytů,
jinde se snaží majitelé podniků ušetřit energii, a tak
místo zapnuté klimatizace
otevírají okna a dveře podniku. To jsou velice časté
stížnosti občanů Prahy 1, na

všechny ale reagujeme a ve
spolupráci s úřady tuto problematiku řešíme,“ poznamenává ředitel strážníků
z Prahy 1 Miroslav Stejskal.
Strážníci na místě při řešení stížnosti na rušení nočního klidu používají mimo
jiné přístroj na změření hladiny hluku.
„V případě, že je hygienická hluková norma překročena, a mám teď na mysli hluk
z podniků, jednají strážníci
v souladu se zákonem, přestupek řeší na místě s odpovědnou osobou blokovou
pokutou, v případě, že jde
ale o opakovanou stížnost,
tak přestupek předávají ke
správnímu řízení příslušnému úřadu, kde pak podniku hrozí sankce mnohem
vyšší,“ upozorňuje ředitel
Stejskal. „Problém s hlučícími skupinami turistů je poněkud složitější, strážníci je

musí na místě při přestupku
přistihnout, což se někdy
podaří, někdy ale také ne,
proto také žádáme o jistou
toleranci místních obyvatel.
Ten, kdo o půlnoci křičí pod
okny, tam už nemusí být za
pár minut při příjezdu strážníků,“ vysvětluje dále ředitel
Stejskal.
Strážníci ale nevyjíždějí
jen k situacím, kde už k rušení nočního klidu dochází.
Jedna hlídka strážníků je při
každé noční směně vyčleněna ke kontrole podniků, na
které jsou od občanů pravidelné stížnosti nebo kde
k rušení nočního klidu docházelo a podnik je takzvaně „problémový“. Ze strany strážníků se tak jedná
o jakousi prevenci, o snahu
předcházet stížnostem ze
strany občanů Prahy 1, je to
ale také součástí spolupráce mezi strážníky a přísluš-

nými odbory Úřadu Městské
části Praha 1 při řešení problémových podniků.
► Tuto oblast má na starosti:

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

KULTURA, SPORT

Černá labuť

chystá skvělé divadlo

„Program festivalu bude doplněn
o produkce hostů ze Slovenska i Česka,
představení, koncerty, setkání osobností, výstavy a další zajímavé akce.
Uvedeme například známou hru Shirley Valentine se Zuzanou Kronerovou,
která měla u diváků vždy obrovský
úspěch,“ říká Iva Benáčková, umělecká ředitelka Café Teatr Černá labuť.
Café Teatr vzniklo v roce 2001 jako
umělecká platforma pro českou a slovenskou uměleckou spolupráci v exkluzivním alternativním prostoru v centru
Prahy v ulici Na Poříčí 25. Specialitou
žánru Café Teatr je posazení diváků ke
► Tuto oblast má na starosti:
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Podzimní let Černé labutě – tak se jmenuje
dvouměsíční česko-slovenský festival, který na letošní podzim
připravuje Café Teatr
Černá labuť. Diváci se
mohou těšit na výběr
úspěšných produkcí,
k nimž navíc jako bonbonek přibude několik
minulých, jež se dnes
už neuvádějí.
Ve hře Lampióny excelují Tatiana Vilhelmová a Marián Miezga.

stolkům a výrazná variabilita prostoru.
Autorkou interiérů je významná česká
architektka Eva Jiřičná.
„Divadelní kavárna“ produkuje své
vlastní projekty s neméně zajímavými českými a slovenskými umělci.
Na těchto projektech spolupracují
takové osobnosti, jakými jsou Zuzana
Bydžovská, Martha Issová, Adéla Kačerová, Nina Divíšková, Dana Batulková, Dáša Bláhová, Jitka Asterová,

Tatiana Vilhelmová, Martin Hofman,
Filip Rajmont, ale také mladí slovenští umělci z Bratislavských divadel
jako Marián Miezga, Lukáš Latinák
a další.
„Nabízíme nový rozměr pro divadlo, koncerty a výstavy – „umění nad
Prahou“, na pozadí pražských střech
a pro obyvatele Prahy 1 takřka ‚za rohem‛,“ dodává Benáčková. Více informací na www.cernalabut.cz.

Přijďte do Malostranské besedy
na pravidelné koncerty pro seniory!

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

Městská část Praha 1 ve spolupráci
s profesory a studenty Pražské konzervatoře pořádá pravidelné koncerty pro seniory MČ Praha 1, které se konají zpravidla
první středu v měsíci od 14.30 hod. Po
delší době se tyto koncerty vrátily z Maďarského kulturního střediska zpět do
Malostranské besedy, která byla mezi
seniory vždy velmi oblíbena. Rádi vás zde
přivítáme po letní přestávce na prvním
koncertu, který se uskuteční v říjnu. Aktuální program bude na www.praha1.cz –
sekce Kultura a na nástěnce v Informačních centrech MČ Praha 1 ve Vodičkově
ul. a na Malostranském náměstí. Na koncerty budete rovněž zváni prostřednictvím
Měsíčníku Praha 1.

FOTO PETR NAŠIC
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Termíny koncertů ve 2. pololetí 2011:

5. 10. 2011 – Malostranská beseda 14.30 hod.
2. 11. 2011 – Malostranská beseda 14.30 hod.
7. 12. 2011 – Malostranská beseda 14.30 hod.

DOPRAVA
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Zvláštní lístky umožňují

krátkodobé parkování
„Za necelý rok na postu radního
zodpovědného za dopravu jsem se
již několikrát setkal s výtkou, proč
neexistují karty nebo lístky, které by
opravňovaly k dočasnému zaparkování v modré zóně. Takové lístky přitom
jsou, takže jde spíše o malou informovanost než o věcný problém,“ říká
radní Prahy 1 Jiří Veselý.
Krátkodobé parkovací lístky si lidé
mohou zakoupit ve dvojím provedení
– na dvě hodiny za 120 korun nebo
na deset hodin za 400 korun. Bez
obav z případného postihu městské
policie za neoprávněné parkování tak
mohou zaparkovat jak ti, kteří si jdou
pouze něco vyřídit do centra Prahy,
tak například řemeslníci mířící za náročnější zakázkou.
Parkovací lístky jsou stírací a aktivují se setřením políček – u dvouhodinových lístků je třeba označit datum (den, měsíc) a také čas příjezdu
(hodina, minuta), u desetihodinových
jen datum (den, měsíc, rok). Lístek
musí být samozřejmě umístěn za
předním sklem vozidla tak, aby údaje
byly čitelné z vnější strany a strážník
provádějící kontrolu mohl ihned ověřit, zda je parkování legální.
Parkovací lístky je možné také věnovat jako praktický dárek. „Sám

FOTO PETR NAŠIC

Krátkodobé parkování v modré zóně umožňují zvláštní parkovací lístky, které lze zakoupit
v informačním centru radnice Prahy 1 ve Vodičkově ulici č. 18. Karty jsou ideální pro nerezidenty, kteří potřebují v Praze 1 na chvíli či několik hodin bez rizika odtahu zaparkovat.

Parkovací lístky zná překvapivě málo lidí.

jsem zvyklý rodinným příslušníkům
a známým kupovat k Vánocům dálniční známky. Umím si představit, že

i krátkodobé parkovací lístky mohou
být rovněž takovým dárkem,“ dodává
Veselý.

Tramvajové výluky v září 2011

► Tuto oblast má na starosti:

Z důvodu pokračování opravy tramvajových tratí je
během září 2011 omezen provoz v několika úsecích
pražské tramvajové sítě. Výluky se týkají i Prahy 1.

Úseky bez provozu tramvají:

● Jiráskovo náměstí – Národní divadlo
● Staroměstská – Čechův most

Změny vedení tramvajových linek:
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17 Linka je v úseku Jiráskovo náměstí – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Myslíkova a Národní třída
a v úseku Staroměstská – Čechův most přes zastávku
Malostranská.
21 Linka je v úseku Jiráskovo náměstí – Karlovo náměstí odkloněna přes zastávku Myslíkova.
53 Linka je v úseku Staroměstská – Čechův most
odkloněna přes zastávku Malostranská.

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

NÁZORY OPOZICE

►

Radnice dělá z obyvatel Prahy 1 rukojmí

ODS Praha 1 se vždy snažila chránit obyvatele Prahy 1 před negativními dopady akcí, pořádaných ve středu
města. Jedinou výjimkou je Pražský mezinárodní maraton - jeden z nejprestižnějších běhů na světě. Mezinárodní
atletická federace mu proto po zásluze udělila zlatou známku.
V posledních komunálních volbách dali občané přednost TOP 09, která slibovala mnohem větší omezení akcí
v centru. I proto je překvapivé, že se právě v centru města koná 3. září 2011 běh WE RUN PRAGUE, pořádaný firmou
NIKE EUROPEAN NETHERLAND, mající za cíl propagovat výrobky této firmy. Počet podobných akcí se v poslední době
nejenom nezmenšuje, jak slibovala TOP 09 před volbami, ale naopak dochází k jejich nárůstu.
ODS Praha 1 proto nesouhlasí s tím, aby se zejména obyvatelé Starého Města a Josefova stali po dobu této akce
rukojmími pořadatelů. Dojde totiž k ochromení dopravy v centru města v důsledku uzavření dopravně citlivých tras
v Křižovnické ulici (křižovatka u Karlova mostu), za kterou neexistuje jiná objízdná trasa.
Odpověď:
Tato ryze komerční akce může spustit doKe stanovisku klubu ODS těžko nalézt vysvětlení.
minový efekt, kdy i jiné velké firmy budou poRada MČ Praha 1 na své 28. schůzi usnesením č. UR 11_0949
řádat své reklamní akce v centru města v poneschválila záměr společnosti NIKE s konáním běžeckého závodu
dobném rozsahu. Jen těžko se totiž budou
dne 3. 9. 2011.
radním odmítat další žádosti o komerčně laJednala naprosto v souladu se svými předvolebními sliby neděné akce, když zrovna tuto povolili. Nehledě
povolovat
rozšiřování podobných akcí a omezování občanů v Prana to, že nepovolená reklama na tento běh
ze 1. Očekávala, že rozumní občané to ocení, a skutečně jsme
na přechodech pro chodce a dalších nevhodobdrželi řadu podpůrných dopisů k tomuto rozhodnutí. Velmi jsme
ných místech už teď zaplavila centrum měsocenili i podpůrný dopis zastupitelky z klubu ODS. Fakta ať si čteta. ODS proto bude na jednání zastupitelnář porovná sám, buď autor výše uvedeného článku usnesení rady
stva požadovat, aby Rada předložila roční
nečetl, anebo nepochopil jeho význam. Naštěstí jsou v řadách
plán akcí, které se budou dotýkat více než
ODS i členové, kteří z rozhodnutí rady MČ Praha 1 pochopili, že
jednoho bloku domu.
nesouhlas je zamítnutí.
Tento text vyjadřuje názor Klubu ODS Praha 1

►

Stanovisko Strany zelených

V minulém čísle Měsíčníku se
objevil článek, který se již ve svém
titulku ptal, zda chtějí čtenáři kluziště na Kampě. Na první pohled
nevinná otázka připomněla spory,
které v roce 2009 vyvolal předražený projekt rekonstrukce parku
Kampa prosazovaný tehdejším vedením radnice. Nápad na oplocení
a uzavírání parku, rozšíření parkových cest, výstavbu zbytečného
mostu přes Čertovku a vysázení
neplodících ovocných stromů byl
po veřejné diskusi stažen. Napomohl k tomu také nedostatek financí. Nyní bylo ale stavební řízení znovu obnoveno. Zda byl podle

námitek občanů projekt upraven,
jsme se zatím nedozvěděli. Za to
je občanům nabízena potenciální
možnost se na Kampě sklouznout.
Nabídku by stálo za to s nadšením
přijmout. Ale jen tehdy, pokud by
současný starosta MČ a zároveň
I. místostarosta České obce sokolské ke klouzání nabídl sousední
plochu sportoviště u Tyršova domu,
kterou v rozporu s územním plánem i katastrem před pár lety nechal proměnit na parkoviště.
FOTO PETR NAŠIC
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Filip Pospíšil
zastupitel zvolen
za Stranu zelených
▼ INZERCE

SERVIS
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Rozkvetlá okna a balkony pomáhají zvýšit estetický dojem a životní styl
svých majitelů i kolemjdoucích. Každý
balkon a terasa se mohou proměnit
v oázu zeleně, pestrých květů a vůní.
Obzvláště historické jádro Prahy plné
architektonických skvostů je tím, co
k nám láká řady zahraničních turistů.
K romantickým procházkám vábí i domácí. Lidé sem jezdí za jedinečným zážitkem z velkolepých výsledků tisíciletého
historického a kulturního vývoje města,
jež je památkovou rezervací. Při procházce křivolakými uličkami a tajemnými zákoutími na nás dýchne atmosféra dob
minulých, kdy právě Praha byla jedna
z nejmalebnějších částí Evropy. Proto se
společnost Plastia připojila k ideji zvelebit historický dům v centru Prahy, aby si
každý kolemjdoucí uvědomil, jak důležité je pečovat o národní dědictví. Dům
prodělal celkovou rekonstrukci. Jeho
majitelé se při ní zaměřili na každý detail, včetně květinové výzdoby. Každý se
může inspirovat nově zrekonstruovaným
domem v blízkosti Pařížské ulice a proměnit i svůj šedý dům v rozkvetlý.
„Abychom udrželi autentičnost malebného historického centra, které bylo
domovem mnoha našich známých umělců, rozhodli jsme se pro rekonstrukci
domu, který nyní podtrhuje krásu Prahy
a jejích památek,“ uvádí Maxmilián Presser, předseda výboru SVJ domu v Široké ulici. „Po nesnadném vyjednávání
s památkáři, sháněním dostatečného
množství finančních prostředků a konečně finální rekonstrukci jsme dosáhli
kýženého cíle. Spojení se společností
Plastia, která nechala osázet truhlíky do
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Rozkvetlý dům krášlí své okolí

Květiny vkusně zkrášlily neméně pěknou architekturu.

každého okna, podtrhlo celkový dojem
zdařilé proměny. Dům úchyty na truhlíky
původně neměl, nechali jsme je vyrobit
na míru. Historií poznamenaný dům se
tak proměnil v unikát naší metropole,“
dodává Maxmilián Presser.
„Po oslovení panem Presserem jsme
nad touto nabídkou neváhali, neboť záměr nechat rozkvést nejen historické
jádro Prahy, ale inspirovat také všechny milovníky nadstandardně a vkusně
ozdobených exteriérů, nás nadchl. Zrekonstruovaný dům je důkazem toho, že
ani okna, balkony či terasy uprostřed
vysokých městských zdí nemusí strádat

nedostatkem květeny,“ říká Lenka Novotná, jednatelka společnosti Plastia.
Společnost Plastia vyrábí a distribuuje nejen designové, ale i plně funkční
květináče a truhlíky, které jsou pro květiny životadárnou kapsulí. Díky samozavlažovacímu systému nádoby částečně
vypomohou svému pěstiteli od zalévání.
U produktů Plastia jde navíc v podstatě o kombinaci funkčnosti s estetikou.
Nádoby jsou dostupné v široké škále
barev, lze je tedy variabilně sladit s rostlinami i fasádou, což umocní celkový
dojem a okouzlí upřené pohledy nejen
sousedů, ale i všech kolemjdoucích.

Štěstí přeje připraveným, hasiči informují a radí
Vážení spoluobčané,
rychlé životní tempo charakterizující
dnešní dobu určuje zároveň také rychlý
sled nejrůznějších mimořádných událostí zasahujících nepříznivě do našich
životů. Většinou jde o události způsobené přírodními vlivy, jako jsou povodně,
otřesy nebo sesuvy půdy, vichřice, tornáda, extremní chlad, teplo, sucho nebo
rozsáhlé požáry. Stále častěji slyšíme
ale také o událostech způsobených či
ovlivněných selháním lidského faktoru
nebo technologie. Zde máme na mysli
požáry, havárie s únikem nebezpečné
látky, ropné havárie, havárie plynovodu,
vodovodu, elektrických rozvodů či radiační havárie, destrukce staveb, ale také
velké dopravní nehody, teroristické činy,
epidemie a jiné.
V hlavním městě Praze evidujeme 32
možných rizik vzniku mimořádné události. V devíti z nich se jedná o riziko velmi
pravděpodobné. Jde o povodně; úniky
nebezpečných látek; vichřice a větrné

smrště; bouřky a elektrické jevy v atmosféře; námrazy, náledí, silné mrazy; sněhové kalamity; epidemie; závažná narušení veřejného pořádku nebo teroristický
útok.
Průzkumy však ukazují, že ne zdaleka všichni bychom reagovali v těchto
náročných situacích se znalostí věci. Přiznejme si, kdo z nás si bude vědět rady
při zaznění varovného signálu sirény?
Ukryjeme se? A pokud ano, poběžíme na
půdu nebo do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme horečně přemýšlet o tom, kde sehnat ochrannou masku nebo použijeme prostředky
improvizované ochrany? Že nevíme, co
to je? Jsme „polistopadová generace“ a
ve škole nás nic takového neučili?! A jak
se správně zachovat při požáru? Ve výčtu podobných otázek a následně našich
znalostí-neznalostí bychom mohli pokračovat jistě hodně dlouho. Protože jsme
si vědomi neuspokojivého stavu společenského povědomí právě v oblasti po-

žární ochrany a ochrany obyvatelstva a
nedostatečné schopnosti občana pomoci sobě či druhým v případě mimořádné
události, dovolili jsme si pro vás připravit
seriál článků, kterými vás seznámíme
nejenom se základní problematikou uvedených oblastí, tedy otázkami varování,
evakuace, ukrytí (a nouzového přežití),
ale zároveň také s nejčetnějšími typy mimořádných událostí a s možnými způsoby jejich řešení. Věříme, že tak společně
učiníme krok k vybudování tzv. bezpečné společnosti, tj. společnosti informovaných a sebevzdělaných občanů, kteří
budou schopni ochránit nejenom sebe,
ale také účinně pomoci ostatním osobám. Jsme si vědomi nejenom toho, že
možná rizika bychom neměli podceňovat, ale především toho, že „štěstí přeje
připraveným“.
Další informace naleznete na webových stránkách www.hzspraha.cz (odkaz
Záchranný kruh) a www.hzscr.cz.
OBOK

SERVIS

ProFemme je zavedená
gynekologicko-porodnická praxe v centru Prahy
Poskytujeme komplexní odborné gynekologicko-porodnické služby v příjemném a důvěryhodném prostředí. Našimi
největšími přednostmi jsou komplexnost
a návaznost péče o ženu (od problému
k diagnóze a následnému řešení), milý
a vzdělaný personál a vybavenost ordinace nejmodernějšími technologiemi.
Řídíme se filozofií jedné účinné návštěvy
místo opakovaných a léčbu prodlužujících kontrol. Samozřejmostí je používání jednorázových vyšetřovacích pomůcek a materiálu. Klademe velký důraz
na preventivní gynekologické prohlídky
a naše pacientky na ně v pravidelných intervalech aktivně zveme. Provádíme očkování proti rakovinotvornému viru HPV.
Rádi se staráme o maminky v očekávání, systém těhotenských kontrol máme
velmi důkladný a propracovaný, provádíme i 3D ultrazvuková vyšetření.
Vzhledem k našim kontaktům a pracovním úvazkům v pražských nemocnicích jsme schopni osobně poskytnout
gynekologickou a porodnickou péči
i v rámci hospitalizace.
Přijímáme nové klientky od 15 let,
máme smlouvy s většinou zdravotních
pojišťoven.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lékařky a sestry ProFemme

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

Český rozhlas Regina 92,6 FM
přináší prvotřídní dopravní informace
Prázdninové dopravní uzavírky se dotkly v podstatě každého motorizovaného Pražana a návštěvníka metropole.
Bezpočet omezení, objížděk

a komplikací se projevilo i ve
vysílání Českého rozhlasu Regina, který detailně mapuje
situaci v pražské dopravě a to
za velmi aktivního zapojení

pražských řidičů. Ti oceňují vysoce aktuální servis zejména
v pořadu Bezstarostná jízda,
který si můžete naladit každý
všední den v dopravních špičkách, tedy ráno od 6.00 do
10.00 a odpoledne od 15.00
do 19.00. Stejně tak je oblíbená i Bezstarostná jízda –
návrat domů, která probíhá
vždy v neděli od 15.00 do
19.00. Během Bezstarostné jízdy moderátoři neustále sledují situaci prostřednictvím spolupráce s Policií
České republiky, Dopravním
podnikem Praha a Global
assistance. Redaktor Reginy
má možnost sledovat kamerový systém a v terénu jsou
i motorizované hlídky redaktorů, kteří pravidelně vstupují do vysílání dle aktuálních
potřeb a situace v terénu.
Není proto divu, že se do pro-

gramu svými telefony aktivně
zapojují i řidiči – posluchači
Reginy a jejich počet každým
měsícem stoupá. V současně
době jde zhruba o 1800 posluchačů měsíčně, kteří tak
pomáhají s tímto prvotřídním
dopravním servisem. Za to,
že zavolají aktuální informace
z terénu na bezplatnou linku,
jsou samozřejmě i odměny.
Každý den je vybrán jeden přispěvatel ze dne předchozího
a obdrží poukázku na nákup
pohonných hmot či večeři pro
dva ve vyhlášené restauraci.
Vedle dopravních informací
Český rozhlas Regina samozřejmě přináší i vyvážený mix
hudby, zpravodajství a zábavy. Každý týden poslouchá
Český rozhlas Regina více
než 44 000 Pražanů. Více informací naleznete na regina.
rozhlas.cz

SERVIS

Mattoni Grand Prix Praha:
přijďte si zaběhat nebo fandit!
Vážení obyvatelé Prahy 1, MATTONI
Grand Prix Praha, jehož partnerem je
hlavní město Praha, patří do seriálu běhů
organizovaných společností Prague International Marathon. Pro letošní rok dostal
tento seriál dvě zlaté a jedno stříbrné ocenění od Mezinárodní asociace atletických
federací IAAF a zařadil se mezi světovou
elitu dálkových běhů. Prosíme Vás, abyste přijali s pochopením některá dopravní
omezení v místě svého bydliště. Zároveň
si Vás dovolujeme pozvat do ulic Prahy
k aktivní účasti či sledování závodů v rámci Mattoni Grand Prix Praha.
Carlo Capalbo
organizátor Prague Internatinal
Marathon

Dopravní opatření při
MATTONI Grand Prix Praha
v sobotu 10. září 2011
na území MČ Praha 1:
Možnosti příjezdu a odjezdu z centra
Prahy 1 při akci MATTONI Grand Prix
Praha v sobotu 10. září 2011

Veškerá dopravní omezení jsou platná pro MATTONI Grand Prix Praha.

Dovolte, abychom vás upozornili, že
se v těchto ulicích vystavujete riziku odtažení vozidla, které se vztahuje na celou trasu závodu.
Policie ČR a MP obsazuje křižovatky po
trase závodu od 18.00 do 22.00 hodin.
Dopravu bude řídit Policie ČR.

VÝJEZDY A ČASOVÉ UZAVÍRKY
ULIC V CENTRU PRAHY 1

Dopravní informace jsou přístupné na
dopravně-informační bezplatné telefonní lince 800 165 102 od pondělí 5. 9.
2011 do 9. 9. 2011 od 9.00 do 18.00
hod. a 10. 9. 2011 od 9.00 do 23.00
hod.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU
Z OBLASTI PRAHY 1
VÝJEZD a VJEZD
1. Z oblasti Josefov – přes ulici Dlouhá, Revoluční bude možný po celou
dobu závodu.
2. Z oblasti Perštýna – přes Národní
třídu, dále na most Legií a Masarykovo
nábř. bude možný po celou dobu závodu.
3. Z oblasti Mariánského náměstí
bude možný přes příčný přejezd v ulici
Pařížská – ulice Široká bude zobousměrněna v úseku Maiselova – Pařížská. Přes ulici Pařížská je příčný přejezd!! Pozor přejezd je časově omezen.
4. Z ulice Kaprova – přes Valentýnská, Platnéřská do ulice Křižovnická
směr Smetanovo nábřeží, Národní divadlo bude možný po celou dobu závodu.

UPOZORNĚNÍ:

PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY SILNIČNÍHO PROVOZU, ABY NEPARKOVALI
NA TRASE MATTONI GRAND PRIX PRAHA, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU VOZIDLA ODTAHOVÁNA.

VÝLUKA MHD V SOBOTU
10. 9. 2011

FOTO PETR NAŠIC (2)

S ohledem na změny v povrchové
dopravě doporučujeme v centru města
využívat hlavně linek metra. Informace
o změnách MHD naleznete na www.
dpp.cz, www.pim.cz a na infolince DP
800 191 817.

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ULICÍCH
PRAHY 1 dne 10. 9. 2011
S ČASOVÝM OMEZENÍM
10. 9. 2011 od 8.00 až do ukončení
závodu a úklidu, cca 23.59, tato komunikace: Pařížská – stavba trati.
S ČASOVÝM OMEZENÍM
dne 10. 9. 2011 od 8.00 do 11. 9.
2011 do 14.00 a část komunikace (cca
30m) dne 10. 9. 2011 od 6.00 do 11. 9.
2011 do 14.00 tato komunikace:
Platnéřská – v úseku od Mariánského náměstí po U Radnice oboustranně
– stavba technického zázemí (šatny,
úschovna zavazadel).
S ČASOVÝM OMEZENÍM
dne 10. 9. 2011 od 12.00 do 22.30
(maximálně) tyto komunikace:
nábř. Edvarda Beneše (v úseku od
ulice U plovárny, pod Čechovým mostem až po Štefánikův most), U Plovárny,
Kosárkovo nábř., 17. listopadu, nám.
Jana Palacha, Železná, Ovocný trh, Celetná, Řásnovka, Klášterská.

UZAVÍRKA ULIC PRO IAD
(individuální automobilovou dopravu)
Pro závod MATTONI Grand Prix Praha,
konaný v sobotu 10. září 2011 se vztahuje na:
Pařížská: 18.30 – 22.00, Čechův
most (od nábř. Edvarda Beneše):
18.30–22.00, nábř. Edvarda Beneše
(mezi Štefánikovým a Čechovým mostem – jízdní pruh u Vltavy): 20.30–
21.30, nábř. Edvarda Beneše (mezi
Klárovem a Čechovým mostem směr
Čechův most) uzavřen 19.00–22.00,
nám. Curieových: 18.30–22.00, Dvořákovo nábřeží (Na Františku): 20.15–
21.30, U Plovárny: 18.30–22.00,
Kosárkovo nábř.: 18.30–22.00, Mánesův most: 18.30–22.00, 17. listopadu: 18.30–22.00, nám. Jana Palacha:
18.30–22.00, Štefánikův most (směr
do centra) 20.30–21.30, Řásnovka:
20.30–21.45, Klášterská: 20.30–
21.45, Platnéřská: 7.00–00.00 (z důvodu stavby technického zázemí)

PŘÍČNÝ PŘEJEZD
Příčný přejezd: jedná se o kolmý přejezd trasy závodu, přejet trasu závodu
v mezerách mezi běžci lze pouze ve výjimečných případech na POKYN POLICIE
ČR. Omezení je pouze v uvedených časech – přes ulici Pařížská v křižovatce
Široká od 17.30 do 22.00.
POUZE VÝJEZD
1. Z ulice Kaprova na Mánesův most
a do 17. listopadu bude omezen v časech 18.30–19.30, 20.15–21.45
2. Z ulice Na Rejdišti je možné přes
ulici Maiselova, Široká pouze v době,
když není omezena ulice 17. listopadu.
ÚPLNÉ UZAVÍRKY
V čase 18.30–22.00 ulice Pařížská, Mánesův most, Křižovnická, Kosárkovo nábř., U Plovárny.
Více informací najdete na www.pim.
cz. Dále je k dispozici již zmíněná dopravně-informační bezplatná telefonní
linka 800 165 102 (od pondělí 5. 9.
2011 do pátku 9. 9. 2011 v čase od
9.00–18.00 a v sobotu 10. 9. 2011
v čase od 9.00–23.00).
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program pro celou rodinu
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24th and 25th September
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partneři:

PREZENTACE MÓDNÍCH NÁVRHÁŘŮ
Zuzana Bottková, Brice Mensah,
Miroslava Talavašková, Gianni Di Leo,
Hana Sedláčková, Eva Beránková,
Zuzana Veselá, Táňa Havlíčková, Mimi Lan.

3
8

6

PREZENTACE MÓDNÍCH NÁVRHÁŘŮ
Tatiana Kovaříková, Jaroslava Procházková,
E.daniely, Martina Nevařilová, Beata Rajská,
Hana Stocklassová, Ivana Follová,
Hana Havelková.

11
13

GALA FASHION SHOW
francouzské značky
NINA RICCI PARIS by Obsession
kolekce podzim / zima 2011

NÁVRHÁŘI

10

NEDĚLE 25.9.2011
NEW FRESH STYLE
Vyhlášení vítěze.

14:30

PŘEHLÍDKA SVĚTOVÝCH ZNAČEK
Anima Tua, Airﬁeld, Magic Child, Pietro Brunelli,
Bogner, Class Roberto Cavalli
PŘEHLÍDKA SVĚTOVÝCH ZNAČEK
iBlues, Corneliani, Marella, Diesel, Lui.Jo,
Pinko, Victor & Rolf by Obsession

17:00

Přehlídka vítěze NEW FRESH STYLE

17:15

Závěrečné deﬁlé

01 Airfield, Pařížská 24

08 iBlues, Široká 10

02 Bogner, Michalská 19

09 Pinko, Pařížská 22

03 NINA RICCI by Obsession, Široká 9

10 Marella, Železná 22

03 VICTOR & ROLF by Obsession, Široká 9

10 Liu Jo, Železná 22

04 Anima Tua, Elišky Krásnohorské 3

11 Class Roberto Cavalli, Pařížská 5

05 Diesel Flagshipstore, Pařížská 28

12 Bulgari, Pařížská 15

06 Corneliani, Široká 14

13 Roberto Coin, Pařížská 1

07 Magic Child, Pařížská 23

14 La Perla, Široká 15

EVA BERÁNKOVÁ

2

13:00

16:00

14

Generální partneři:

Hlavní partneři:

Partneři:

Hlavní mediální partneři:

TATIANA KOVAŘÍKOVÁ

NEW FRESH STYLE V originální fashion aréně dostanou prostor také mladí talentovaní designéři z české a
slovenské návrhářské scény, právě jim je určena soutěž New Fresh Style 2011. Mezi ﬁnalisty jsou Libor Komosný,
Antonín Soukup, Ivana Kaňovská, Marie Červinková, Katarina Halasová, Tereza Ujevičová, Viktoria Vittori,
Veronika Kostková, Lucie Kordačová a Lucie Králová. Odborná porota složená ze zkušených módních tvůrců
Pavla Ivančice a Liběny Rochové, šéfredaktorky Marie Claire Lenky Fabiánové, majitele CZ models Václava
Dejčmara a fotografa Roberta Vana posoudí jednotlivé návrhy a vybere vítěze.
Mediální partneři:
Generální partneři:

OBSESSION

ZUZANA VESELÁ

20:00

4

12

IVANA FOLLOVÁ

16:00

5
1
9

MENSAH

14:30

BRICE

NEW FRESH STYLE
Soutěž designérských talentů.

HANA
HANA STOCKLASSOVÁ
STOCKLASSOVÁ

7

13:00

HANA SEDLÁČKOVÁ

SOBOTA 24.9.2011

HANA
HAVELKOVÁ

PROGRAM

Hlavní partneři:

Partneři:

Hlavní mediální partneři:

Mediální partneři:

