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Galerie šperků NEMESIS
Jungmannova 4, Praha 1

Nový obchod s korálky a šperky! 

Nabízíme: 
• Prvotřídní české korálky, 
• Peruánské říční perly a minerály, 
• Komponenty pro výrobu šperků, 
• Ručně vyrobené šperky z cínu 
    a drahých  kamenů,
• Ručně vyrobené peruánské šperky, 
    bižuterii,ručně vyřezávané svíčky.

Dále nabízíme zakázkovou výrobu 
šperků z našich korálků 

a opravy bižuterie. 
Kurzy výroby šperků. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 

Otevřeno denně 
od 10.00 – 18.00, čt do 20.00

info@bijoux.nemesis.cz
www.bijoux-nemesis.cz
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Milí čtenáři,
když jsem před vstupem do politiky 

působil ve funkci prvního místostarosty 
České obce sokolské, jako snad každý 
jiný manažer jsem věděl, že nejcen-
nější ze všeho je lidský kapitál. Můžete 
disponovat těmi nejlepšími podmín-
kami a nápady, avšak ty jsou vám bez 
dobrých spolupracovníků k ničemu. 
Sokol má navíc obrovskou výhodu, že 
všechny jeho členy – od Aše po Jablun-
kov – spojuje jedna myšlenka. A to již 
150 let.

Jsem velmi rád, že popsané platí 
i pro mé působení v roli starosty Pra-
hy 1. Nejužší tým kolem sebe jsem si 
vytvořil přísně manažersky, jmenoval 
nové tváře radnice,  které uskutečňují 
mé představy o profesionální a přá-
telské radnici – nicméně na rozdíl od 
Sokola jsem rozhodně neměl jistotu, že 
naleznu souznění s nejširší „členskou 
základnou“, tedy vámi, obyvateli naší 
městské části. 

Ačkoli jsem jako starousedlík 
navštěvoval řadu akcí ještě před svým 
zvolením starostou, teprve po příchodu 
na radnici jsem se komplexně seznámil 
s veškerým společenským děním v Pra-
ze 1. Objevil jsem, že vzájemná pospo-
litost a skutečný vztah k svému bydlišti 
se zdaleka netýká jen Malé Strany a že 
„členská základna“ je všude výborná. 
Důkazem jsou všemožná setkání, od 
zabíjaček po masopusty, kde vždy vidím 
především sousedy a patrioty, nikoli 
pouhé návštěvníky těchto akcí. 

Věřím, že s mnohými z vás se 
osobně potkám také během tradičního 
plesu Prahy 1, který se uskuteční 
30. března od 19 hodin v Paláci Žofín. 
Kdo jiný by měl přijít, když ne vy?

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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UDÁLOSTI    5
Na práci svého zesnulého otce chce navázat 
nový ředitel zahradnické fi rmy Vojanovy sady 
Jindřich Pavliš ml., který se díky vysoké odbor-
nosti nedívá na péči o zeleň jako na pouhou 
obchodní zakázku. 

ROZHOVOR    6–7
Herec a dramatik Martin Trnavský, známý 
mimo jiné z populárního seriálu Ordinace 
v růžové zahradě, představí 18. března v Ma-
lostranské besedě premiéru nové hry Kolega 
Mela Gibsona. 

TÉMA    8–9
Reprezentační ples Prahy 1 se letos uskuteční 
30. března od 19 hodin na tradičním místě – 
v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Letošní 
ples bude zlatý, proto neváhejte a zakupte si 
včas vstupenky!

HASIČI RADÍ 20
Události posledních let nás přesvědčují, že 
povodně jsou i v našich zeměpisných šířkách 
jevem, s nímž je nutno počítat. Možná více než 
kdekoli jinde právě zde platí, že štěstí přeje 
připraveným. 

SVOZ ODPADU 21
Objemný odpad je na území Městské části Pra-
ha 1 svážen o některých víkendech z devate-
nácti stanovišť, v některých úterních termínech 
ze tří stanovišť. Přinášíme vám harmonogram 
svozu. 

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Masopustní rej
ovládl Malou Stranu 

Krátce

Skvělou atmosféru, typické pochoutky, ale především 
sousedskou pospolitost, jaká má být, nabídl již jedenáctý 
ročník Malostranského masopustu. 

Tradiční akce, která se konala 18. úno-
ra díky spolupráci Městské části Pra-
ha 1, Sdružení občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan, Městské policie 
hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Pra-
ha 1 a Sdružení výtvarníků Karlova 
mostu, stejně jako v minulých letech 
přilákala velké množství místních pat-

riotů. Masky se chovaly vesměs mrav-
ně, a proto mohl dát purkmistr Prahy 1 
Oldřich Lomecký masopustnímu průvo-
du zelenou. Průvod vyšel od hostince 
U Černého vola na Loretánském náměs-
tí a poté se vydal tradiční trasou až na 
Kampu. Tam poté vypukla lidová vese-
lice, jež trvala do večerních hodin. 

Méně komerce, více bytů 
Navýšit bytovou plochu chtějí 

radní Prahy 1, kteří schválili zá-
měr pronájmu nebytových prostor 
v ulicích Biskupská, Křemencova, 
Mezibranská a Růžová. Nájemci, 
kteří zvítězí ve výběrovém řízení, 
budou muset takto získaný ne-
bytový prostor přestavět na byt, 
k jehož užívání poté samozřejmě 
získají příslušnou smlouvu. „Naše 
městská část se dlouhodobě po-
týká se snižováním bytové plochy, 
a tím pádem i úbytkem obyvatel. 
Přestavby nebytových prostor na 
byty jsou jednou z možností, jak 
tento neblahý trend zvrátit,“ uvedl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

Domy rozkvetou 
Domy v Praze 1 se zazelena-

jí díky každoroční dotaci, kterou 
opět schválili radní první městské 
části. V rámci grantu pro oblast 
životního prostředí si letos žada-
telé rozdělí celkem 200 tisíc ko-
run, přičemž na příspěvky na péči 
o zeleň poputuje 150 tisíc korun 
(zbývajících 50 tisíc půjde na pří-
spěvky na ochranu zvířat). Žádosti 
je nutné na radnici Prahy 1 doru-
čit do 23. března, do 12 hodin. 

Proti ohňostrojům 
O nutnosti nové vyhlášky, která 

by jasně stanovila podmínky pro 
odpalování ohňostrojů na Vltavě, se 
pokusí přesvědčit vedení Prahy sta-
rosta první městské části Oldřich 
Lomecký. Cílem je omezit ohňostro-
je, které jsou odpalovány na řece, 
a tím pádem mimo území Prahy 1. 
„Praha 1 sice loni na podzim přijala 
velmi přísná pravidla pro odpalová-
ní ohňostrojů, v praxi to ale zname-
nalo jejich přesun na pontony, které 
plují na Vltavě. Tam naše pravomoci 
nesahají, a proto udělám vše pro to, 
abych přesvědčil kolegy na magist-
rátu, že je nutné přijmout novou vy-
hlášku, která by omezila ohňostroje 
i na řece,“ konstatoval Lomecký. 

K
R

ES
B

A 
VL

AD
IM

ÍR
 J

IR
ÁN

EK

Fotografi cká soutěž
Radnice Prahy 1 vyhlásila při 

příležitosti konání Malostranské-
ho masopustního veselí soutěž 
o nejlepší amatérskou fotografi i 
masopustní masky, maškary či 
jiné příšery. Na www.facebook.
com/praha1cz se od skončení 
jedenáctého ročníku této popu-
lární akce shromáždila už pěkná 
řádka fotografi í. Defi nitivní uzá-
věrka jejich příjmu ale bude až 
10. března, takže pokud jste na 
masopustu byli a fotili jste, nenech-
te si své výtvory pro sebe a pošlete 
je na e-mail: facebook@praha1.cz. 

K vidění byla spousta nápaditých masek...

►
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Parky jsou v rukavičkách 
Na práci zesnulého otce 
chce navázat nový ře-
ditel zahradnické fi rmy 
Vojanovy sady Jindřich 
Pavliš ml., který má přes 
své vysoké vzdělání – dva 
tituly i docenturu – „pro-
stý“ cíl: co nejlepší péči 
o svěřené parky. 

„Každá zelená plocha, o kterou pe-
čujeme, má svá specifi ka, jedinečné 
genius loci,“ říká Pavliš, který fi rmu 
převzal loni v prosinci po úmrtí svého 
otce, Jindřicha Pavliše st. Nový ředitel 
však samozřejmě ve fi rmě léta působil, 
a tak ví o údržbě parků v Praze 1 doslo-
va všechno. 

„Zcela jinou atmosféru má pochopi-
telně například Petřín, kde se prochází 
a relaxuje obrovské množství lidí, a ji-
nou třeba historická zahrada ve Vo-
janových sadech – ta je naopak díky 
vysoké klášterní zdi zádumčivá a me-
ditativní,“ popisuje Pavliš. Navazuje 
přitom na práci svého otce, který byl 
doslova nerudovskou autoritou Malé 
Strany, v tom nejlepším smyslu: do prá-
ce chodí v šest hodin ráno a po celý 
den osobně koordinuje veškeré práce 
ve všech parcích, o něž fi rma pečuje. 

Jindřich Pavliš ml. absolvoval stejně 

Z Werichovy vily nebude žádný byt 
Nájem nejdéle na dvacet 

let a otevření celého objektu 
veřejnosti – to jsou dvě ne-
měnné podmínky, které má 
Městská část Praha 1 v sou-
vislosti s pronájmem Weri-
chovy vily na Kampě. 

„Na konci ledna jsme chtě-
li mít podepsanou smlouvu 
s Nadací Jana a Medy Mlád-
kových, jejíž projekt využití 
Werichovy vily vybralo jako 
nejvhodnější již v minulém 
volebním období zastupi-
telstvo naší městské části. 
Nadace však dlouhodobě 
odmítá splnit dvě klíčové 
podmínky nové politické re-
prezentace Prahy 1, která ne-
souhlasí s uzavřením prvního 
patra Werichovy vily kvůli 
jeho přestavbě na soukromý 
byt Medy Mládkové i dobou 
nájmu na čtyřicet let,“ sdě-
lil starosta Prahy 1 Oldřich 

jako otec střední lesnickou školu, poz-
ději však ještě vystudoval lesní inženýr-
ství a získal doktorát v oboru ekologie 
lesa. Neocenitelné zkušenosti mu pak 
dala patnáctiletá praxe v tropických 
lesích třech kontinentů. Díky tomu se 
nedívá na péči o zeleň jako na pouhou 
obchodní zakázku. „Městský člověk 
bývá – na rozdíl od venkovana – dale-
ko více upnutý na svůj ostrůvek zeleně 
v moři budov a méně chápe, že nejen 
lidé, ale i stromy mají v bytí vymezený 

časový prostor, na jehož sklonku se 
větve i kmeny stávají křehkými a měs-
tu nebezpečnými. Městské parky jako 
obrazy ostrůvků přírodní čistoty proto 
občas nejsou vnímány příliš realisticky 
– městský člověk od nich idealisticky 
očekává neměnnou oporu v čase. My 
jsme tady od toho, abychom svěřené 
parky odevzdali budoucím generacím 
s čistým svědomím, že jsme respekto-
vali přirozený vývoj zeleně a přitom se 
o ni co nejlépe starali,“ dodává Pavliš. 

Lomecký (TOP 09) s tím, že 
další části záměru nadace 
na využití Werichovy vily – ze-
jména co se týká zřízení gale-
rie Jiřího Voskovce v přízemí 
objektu – vítá i současné ve-
dení městské části. 

Zatímco nadace trvá na 

tom, aby doba nájmu byla 
ve smlouvě s městskou 
částí stanovena na čtyřicet 
let, podle starosty Lomec-
kého lze přistoupit nejvýše 
na dvacet roků – v opač-
ném případě by totiž šlo už 
o skrytý prodej, nikoli pro-

nájem. Stejně tak současné 
vedení Prahy 1 za žádných 
okolností nepřistoupí ani 
na požadavek nadace, aby 
první patro Werichovy vily – 
o rozloze zhruba 150 metrů 
čtverečních – bylo přesta-
věno na soukromý byt a tím 
znepřístupněno veřejnosti. 
„Podotýkám, že stavební 
úpravy celé vily budou fi nan-
covány z prostředků Měst-
ské části Prahy 1. Neumím si 
představit, že bychom poté 
více než polovinu objektu 
pronajali soukromé osobě 
a veřejnost tam neměla pří-
stup,“ konstatoval Lomecký. 

Pokud Nadace Jana 
a Medy Mládkových bude 
respektovat obě podmínky 
Městské části Praha 1, její 
zástupci mohou přijít pode-
psat prakticky okamžitě ná-
jemní smlouvu. 

Málokdo rozumí zeleni tak jako pan docent. 
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Martin Trnavský: Někdo 
V komplexní hereckou 
osobnost vhodnou pro 
divadlo i fi lm vyzrál během 
let Martin Trnavský, jehož 
zná řada diváků z populární 
Ordinace v růžové zahradě, 
ale také jako zakladatele 
a principála Divadelního 
spolku Frída. Právě s ním 
přitom připravuje novou 
hru – Kolega Mela Gibsona, 
která bude mít premiéru 
18. března v Malostranské 
besedě.

Na co se mohou diváci ve vaší nové 
hře těšit? 

Jde o komorní příběh neúspěšného 
herce, který začíná ve chvíli, kdy je hlav-
ní hrdina zatčen za loupežné přepadení 
banky a vyslýchán policií. Během nece-
lé hodiny a půl povypráví svůj příběh, 
z něhož se diváci dozvědí nejen o jeho 
pohnutém hereckém i osobním životě, 
ale taky o tom, jak se jednou setkal v le-
tadle z Kanady do Frankfurtu s Melem 
Gibsonem – což jej zasáhlo na celý ži-
vot. 

Kdo hru napsal? 
Polský autor, který se jmenuje To-

masz Jachymek. Podruhé za dvanáct 
let nejde čistě o naši věc, i když drama-
turgicky jsme ji dost upravili pro naše 
potřeby, aktualizovali a přenesli do čes-
kých reálií. Snad se to bude divákům 
líbit a hra se úspěšně zařadí do našeho 
repertoáru. 

Vy sám jste se sice proslavil rolemi 
v televizních seriálech, jako je napří-
klad zmíněná Ordinace v růžové za-
hradě, a několika fi lmech, ale zároveň 
nedáte dopustit na svůj divadelní spo-
lek, který vzešel z „provinčního“ Brna. 
Není v tom jistá paralela s Kolegou 
Mela Gibsona? Necítíte se sám více 
provinčním divadelním hercem než te-
levizní a fi lmovou hvězdou?

(směje se) Je jedno, jak mě nazvete, 
jestli provinčním hercem… důležitější 
je stát se dobrým hercem. Naše země 
je velmi malá a nemá smysl si tady 
na něco hrát. U nás hvězdný systém 
neexistuje. Vrcholem, kterého můžete 
u nás v současném stavu dosáhnout 
je být maximálně mediálně známý, což 
nedává záruku kvality. Ale co se týká já-

dra vaší otázky – nikdy jsem se netajil 
tím, že divadlo je mi nejbližší a navíc je 
základem herecké profese. 

Co se týče Brna, je tam skvělé, pří-
mo patriotické publikum, které dokáže 
ocenit vše, co funguje. Frídu nevyjíma-
je. Díky divákům existujeme, kdyby 
nechodili, už bychom neexistovali, a to 
nejen v Brně, ale po celé republice i na 
Slovensku, kde máme velký záběr. Kéž 
bychom takové publikum časem našli 
i v Praze, i když jsme ho už částečně 
našli v divadle Palace. Doufám, že se 
k němu připojí i návštěvníci Malostran-
ské besedy.

A proč byste takové publikum neměli 
najít? 
Řeknu vám větu, která je nejenom 

v této branži naprosto klíčová: Vždycky 
se musí najít někdo, kdo vám dá příleži-
tost. A vy ji posléze musíte umět využít! 
V Brně takhle Frídě neocenitelně pomo-
hl Bolek Polívka, jehož zásluhou jsme 
vlastně vznikli. V Praze nám velmi po-
mohl majitel Divadla Kalich Michal Ko-
courek, kterému se to, co děláme, líbí. 

A kdybychom se stali stálicí Malo-
stranské besedy, vůbec bych se nezlo-
bil. Současný provozovatel Pavel Sme-
ták naši tvorbu zná důvěrně několik let, 
a proto jsme se domluvili na spolupráci. 
Ten prostor má úžasnou atmosféru, his-
torii a skvěle by mu vedle koncertů slu-
šelo i komorní divadlo. Tak to zkusíme.

Jak jste se kdysi dostal pod ochranná 
křídla Bolka Polívky? 

Martin Trnavský je příjemný a neformální člověk...
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vám musí dát příležitost

Před dvanácti lety jsem hrál s Bol-
kem v jednom představení. On měl 
samozřejmě hlavní roli, já štěk. Dělal 
jsem si z toho tenkrát dost srandu, vše-
lijak improvizoval, a to Bolka zaujalo. 
Postupně jsme se skamarádili, a když 
jsem mu později vyprávěl o jednom 
svém divadelním nápadu, dal mi klíče 
od svého divadla a řekl, ať si to vyzkou-
ším u něj. Z toho vzniklo naše první 
autorské představení – Sex, drugs, 
rock&roll. Postupem let pak přibylo je-
denáct dalších. 

Obvyklé klišé v každém podobném 
rozhovoru s osobností, jako jste vy, je 
otázka, nakolik se liší divadelní a tele-
vizní či fi lmová tvorba. Ani já si ji neod-
pustím: Takže jak to vidíte? 

Herec a dramatik Martin Trnav-
ský se narodil 8. března 1970 
v Brně. Absolvoval JAMU, poté 
postupně působil na několika 
scénách, od Městského diva-
dla v Brně po pražský Čino-
herní klub. Před dvanácti lety 
založil Divadelní spolek Frída, 
s domovskou scénou v brněn-
ském Divadle Bolka Polívky. 
Účinkoval také v několika te-
levizních seriálech a fi lmech. 
Žije v Praze s herečkou Bárou 
Munzarovou. 

Samozřejmě, že se liší. Když jste ale 
dobrý herec, tak byste měl zvládnout 
všechno: divadlo, televizi i fi lm. Zkrát-
ka byste měl umět surfovat a kličko-
vat mezi všemi žánry. Přizpůsobit svoji 
techniku hraní různým stylům hraní.

Nestýská se vám po televizi? Přece 
jen inženýr Haken z Ordinace byla ce-
lonárodní persona...

Zrovna jsem podepsal smlouvu na 
seriál, který se točí na Slovensku. Už 
jsem tam rok točil a na léto se rýsují 
nějaké projekty, ale dokud nestojíte 
na place, tak není nic jisté. Ordinace 
je už tři roky stará záležitost. Ale pro-
tože měla tak silný mediální záběr 
a diváckou sledovanost, ta nálepka 
mi zůstala. 

Vraťme se ještě k Divadelnímu spol-
ku Frída. Jak jste na tom s dotacemi, 
granty a podobnými výdobytky moder-
ní kulturní politiky? 

U mě je to velmi jednoduché: mám 
divadelní společnost, nikoli diva-
dlo. Problém dotačního systému jde 
mimo mě. 

Chápu rozlícenost majitelů soukro-
mých divadel, když vidí, jak divadla 
dotovaná z městských nebo státních 
institucí poslední dobou drasticky zlev-
ňují vstupenky, aby si udržela za kaž-
dou cenu diváky. Dávají je do různých 
slevových balíčků a podobně. Jsem 
rád, že se mě tenhle pastav způsobený 
nejasnou kulturní politikou bez pravi-
del, od které se všechno odvíjí, až tak 
moc netýká. I když to taky není zase až 
tak úplně pravda, týká…

Jakým způsobem tedy získáváte fi -
nanční podporu? 

Z diváků, z návštěvnosti. Taky mám 
pár drobných sponzorů. Problémem ale 
je, že několik věrných dlouhodobých 
sponzorů, například v Brně, své fi rmy 
prodalo nadnárodním společnostem, 
a co si budeme povídat, když takovou 
fi rmu koupí například Američani, budou 
v Brně spíš sponzorovat americký fot-
bal než nějaké divadlo…  Ano, v Brně se 
hraje i americký fotbal. Světová metro-
pole! A vy že provinční město… (směje 
se)

Nakolik je náročné věčné pendlování 
mezi Prahou a Brnem? 

Tři roky jsem jezdil průměrně šede-
sát tisíc kilometrů ročně… Stav shonu 
je mi bližší než stav nečinnosti, nicmé-
ně všeho moc škodí. Odnesla to záda 
a tlumiče.

 
Udržujete se nějak ve formě? 

Dřív jsem hrával hodně tenis, v po-
sledních letech si ale nejvíc odpočinu 
u jachtingu. Měsíc na moři – to je hoto-
vý balzám pro tělo i pro duši. 
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TÉMA8

Dáma by si měla vzít na ples velkou 
večerní toaletu – šaty by tudíž měly sa-
hat až na zem. Nejrůznější kostýmky, 
halenky a podobné oblečení do pleso-
vého sálu skutečně nepatří. Při volbě 
střevíčků nezapomeňte, že nejlepší je, 
když dokonale ladí s barvou šatů. 

Muž může dát v ideálním případě 
přednost smokingu (k němuž skvěle ladí 
klasické černé lakýrky), ale vystačí si 
také s kvalitním oblekem. Ten musí být 
tmavý, přičemž nejlepší je samozřejmě 
černý. Do obleku patří jednobarevná 
košile, a to buď bílá nebo světle mod-
rá. Vzor kravaty by měl ladit s barvou 
košile. Kravata přitom nesmí být příliš 
krátká – špičkou má zakrývat opasek. 

Přijďte si zatančit
a pobavit se s přáteli!
Rozzářené sály, skvělá zábava, společnost přátel... Nic více si nemůže přát milov-
ník pořádného plesání. K úrovni i sebevědomí správného účastníka plesu však 
patří i adekvátní oblečení a obutí. Takže co si vzít? 

Boty musejí být samozřejmě uzavřené, 
se šněrováním. 

„Věřím, že na ples naší městské části 
dorazí co nejvíce těch, kteří zde žijí a mají 
domov. Cílem rozhodně není mít rádoby 
snobskou akci pro jakési vyvolené,“ říká 
starosta Městské části Praha 1 Oldřich 
Lomecký, který si zároveň pochvaluje, že 
ples našel dobrou odezvu u sponzorů. 

Tradiční dobročinnost
Součástí letošního plesu nebude 

jako tradičně tombola. Na dobročin-
nost však organizátoři rozhodně ne-
zapomněli – v předsálí Paláce Žofín 
budou umístěny speciální kasičky, do 
nichž budou moct účastníci plesu vha-

zovat libovolné částky. Zatímco v loň-
ském roce „plesové peníze“ dostala 
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola 
pro zrakově postižené v Praze, letos vy-
brané fi nance získají SOS dětské ves-
ničky. Ty, jak známo, poskytují rodinné 
prostředí dětem, které nemají to štěstí 
vyrůstat u svých rodičů ani v adoptivní 
nebo individuální péči. 

„Věřím, že se lidé budou nejen ba-
vit, ale také v hojném počtu přispějí na 
dobročinné účely. Radost by se měla 
nejen přijímat, ale i rozdávat,“ podotý-
ká starosta. A co jemu osobně na plese 
udělá největší radost? „Nejvíce se těším 
na společnost mně milých lidí, kolegů 
a přátel.“

Žofín je pro plesy jako stvořený. 
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Starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký 
si Vás dovoluje pozvat na reprezentační ples, který bude letos zlatý.

 Přijďte se zúčastnit se svými partnery – zlatíčky – zlatého reje 
našeho plesu, kde na Vás bude čekat mnohonásobný 

Zlatý slavík  Karel Gott, 
který zazpívá za doprovodu Big Bandu Felixe Slováčka

se zlatým saxofonem, dále je pro Vás připravena zlatá mládež 
z muzikálu Děti ráje. Zlatými hity Vás roztančí Cover Trio, 

či Vás pohladí zlaté struny Inflagranti.
Slavnostní ráz večera doplní módní přehlídka butiku Obsession.

Večerem Vás provedou moderátoři Marta Richterová a Patrik Hezucký.

Vstupenky můžete zakoupit v síti Ticketpro nebo přímo v pokladně Paláce Žofín.

Pátek 30.3.2012 od 19.00 
Palác Žofín

Reprezentační
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Záložní ledničky nefungují,
radnice hrozí výpovědí
Dopis s řadou výtek z radnice Prahy 1 byl odeslán do sídla společnosti, která nejen 
v první městské části provozuje síť prodejen, které lidé znají pod názvem Žabka. 
Záložní ledničky? Spíše pumpy, myslí si zákazníci.

„Lidé si stěžují na nabí-
zený sortiment, kulturu pro-
deje i přemrštěné ceny. Od 
sítě prodejen pod značkou 
Žabka, kterých je v naší 
městské části celkem de-
set, jsme očekávali, že se 
stanou jakýmisi záložními 
ledničkami, malými, přá-
telskými samoobsluhami. 
Z ohlasů zákazníků však 
vyplývá, že jim tyto prodejny 
připomínají spíše čerpací 
stanice než místa pro kaž-
dodenní nákupy,“ vysvět-
luje 1. zástupce starosty 
MČ Praha 1 Daniel Hodek, 
který odeslal osobní dopis 
na vedení společnosti, jež 
prodejny provozuje. Dopis 
obsahuje výčet zmíněných 
problémů a důraznou žá-
dost o jejich nápravu. Ve 
hře je dokonce výpověď 

z nájmu. „Nájemní smlou-
vy na pronájem nebytových 
prostor, kde se prodejny 
nacházejí, jsou uzavřeny na 
dobu neurčitou, s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou. Pokud 
neuvidím snahu o dohodu 
a výrazné zlepšení kvality 
služeb pro obyvatele Pra-
hy 1, jsem připraven navrh-
nout Radě Městské části 
Praha 1 výpověď z nájmu 
a vypsání nových výběro-
vých řízení tak, aby lidé 
měli možnost nakupovat 
běžné potraviny v dostateč-
ném sortimentu a za ade-
kvátních podmínek,“ varu-
je Hodek. Termín jednání 
dopisem stanovil do 31. 3. 
2012.

Úroveň stávajících pro-
dejen známých pod znač-
kou Žabka obyvatelé Pra-

hy 1 kritizují čím dál více. 
Kritiku potvrzuje i vedoucí 
radničního oddělení ob-
chodu a služeb Dagmar 
Koníčková. „Neobměňo-
vané, a tudíž tvrdé pečivo, 
balené bagety, předraže-
né jogurty – to není úplně 
to pravé ořechové, co si 
lidé představují pod slovy 
každodenní nákup. Když se 
k tomu přidá v řadě přípa-
dů neochotný a nemotivo-
vaný personál, evidentně 
tu máme velký problém,“ 
říká Koníčková, jejíž oddě-
lení pravidelně monitoruje 
maloobchodní trh v Pra-
ze 1. Právě pracovnice to-
hoto oddělení také – na 
základě stížností občanů 
– připravily z kritizovaných 
prodejen fotodokumentaci 
zmíněných problémů. 

Interiér není špatný, ale doplňování zboží poněkud vázne...
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Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►



SOCIÁLNÍ VĚCI 11

Tábor pro seniory
nabídne vyžití v přírodě 
Senioři z Prahy 1, kteří si 
nezapomněli hrát, umě-
jí se smát někdy i sami 
sobě, jsou malinko soutě-
živí a nebojí se trochy po-
hybu, jsou zváni na první 
ročník týdenního Tábora 
pro seniory z Prahy 1.

Tábor se koná od 16. do 23. červ-
na 2012, ubytování je zajištěno 
v Masarykově chatovém táboře YMCA 
u řeky Sázavy. Kapacita tábora je 25 
účastníků. Účastníci si hradí stravné 
ve výši 1750 Kč (plná penze – snída-
ně, obědy, večeře). Dopravu, ubytová-
ní a celotýdenní program pod vede-
ním táborových „vedoucích“ uhradí 
MČ Praha 1.

Táborový program zahrnuje hry, sou-
těže, sportovní aktivity a pohyb v lehčím 
terénu a v lese. Prožijte spolu s námi 
opět večerní táboráky, soutěže a hod-
ně zábavy v přírodě. Ti, které trocha 
nepohodlí nebolí, jsou vítáni! Přihlášky 
osobně u Terezy Noskové, Středisko 
sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha 1, 
1. patro.

Letní tábor YMCA v údolí řeky Sázavy 
mezi Kácovem a Českým Šternberkem 
byl postaven v roce 1921 a je poklá-
dán za nejstarší letní tábor pro mládež 
v českých zemích. YMCA měla v té době 
již dvacetileté zkušenosti s provozem 
obdobných táborů. Jméno táboru pro-

Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

půjčil osobně prezident T. G. Masaryk, 
který byl velkým propagátorem hnutí 
YMCA.Dnes nese tábor ofi ciální ozna-
čení Masarykův tábor YMCA – Soběšín. 
Na konci každé letní sezony se konají 

v táboře od r. 1995 také setkání seni-
orů YMCA, tedy těch členů YMCA, kteří 
v době první republiky nebo v krátkém 
období těsně po druhé světové válce 
jezdili o prázdninách na tento tábor. 

Kdo tvrdí, že senioři mají sedět u kafíčka a buchty? 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

E-MAILOVÁ ADRESA:

UDÁLOSTI 

Na kašnu ani korunu    str. 4

ROZHOVOR 

Bezpe né centrum     str. 6–7

FOTOOHLÉDNUTÍ 

Ples na Žofín  se líbil   str. 22

PRAHA 1
M SÍ NÍK M STSKÉ ÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1.CZ • DUBEN 2011

Jarní úklid za al
str. 8–9

PRAHA 1
M SÍ NÍK M STSKÉ ÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1.CZ • ERVENEC–SRPEN 2011

ROZHOVOR

IQ 154 = 7 jazyk !       str. 6–7UDÁLOSTI 

H išt  získalo cenu   str. 5

FOTOOHLÉDNUTÍ 

St ípky z akcí                  str. 26

LÉTO 
JE TADY!

str. 8–13PRAHA 1
M SÍ NÍK M STSKÉ ÁSTI PRAHA 1 • WWW.PRAHA1 .CZ • ZÁ Í 2011

KONCERT PROTI STRACHU 
si užije každý str. 6–7

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU  
chce být lepší str. 5

DNY EVROPSKÉHO D DICTVÍ
10. a 11. zá í    p íloha

ŠKOLA 
ZA ALA

str. 8–9

VYDAVATEL RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 – PŘIPRAVIL 
NOVINKU. POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI NECHAT ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. 

CHCETE MĚSÍČNÍK ZASÍLAT E-MAILEM? 

VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA ADRESU: 
ÚŘAD MČ PRAHA 1, ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, VODIČKOVA 18, 115 68 PRAHA 1 

VĚŘÍME, ŽE TUTO SLUŽBU PŘIVÍTÁTE A ČTENÍ MĚSÍČNÍKU SI UŽIJETE 
TAKÉ VE FORMÁTU PDF!
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SPRÁVA MAJETKU12

Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

Osoby žijící s nájemcem 
ve společné domácnosti

Jak je všeobecně známo, 
generálním předpisem pro 
úpravu občanských práv je 
zákon č. 40/1964 Sb., ob-
čanský zákoník. Tento záko-
ník byl již nesčetněkrát no-
velizován, jen od listopadu 
1989 se setkáme s více než 
jeho čtyřiceti novelami. Nor-
my týkající se soukromého 
práva ovšem nenalezneme 
pouze v občanském zákoní-
ku, soukromé právo se totiž 
tříští hned do několika ko-
dexů, např. do zákona o ro-
dině, do zákoníku práce, zá-
kona o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor a řady 
jiných. 

Počínaje rokem 2014 by 
měl být kodex z roku 1964 
zcela nahrazen občanským 
zákoníkem novým, sdružují-
cím pod sebe např. i úpravu 
zákona o rodině a obsahují-
cím řadu zásadních změn, 
které se dotknou každého 
z nás. Rozsáhlý kodex bude 
obsahovat přes tři tisíce pa-
ragrafů (srov. s občanským 
zákoníkem z roku 1964, 
který má paragrafů méně 
než devět set). 

Teď už se ale věnujme 
velmi úzkému tématu práva 
občanského a to osobám ži-
jícím s nájemcem ve společ-
né domácnosti. Mezi práva 
plynoucí z nájmu bytu patří 
mimo jiné také právo na to, 
aby s nájemcem žily v bytě 

S každým právem souvisí také řada povinností. 
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i jiné osoby než pouze ná-
jemcův partner nebo jeho 
děti. S každým právem ale 
souvisí i řada povinností. 
Práva a povinnosti pronají-
matele, nájemce a osob ži-
jících společně s nájemcem 
v pronajatém bytě upravují 
generálně paragrafy 688 
a 689 občanského zákoní-
ku. 

Osoby žijící s nájemcem 
odvozují své právo na uží-
vání bytu od práva nájemce, 
který je souhlasně přijal do 
své domácnosti. Avšak po-
zor, osoby žijící s nájemcem 
a pronajímatel nejsou vůči 
sobě v nájemním vztahu, 
jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Právo spolužijí-
cích osob na užívání bytu je 
závislé na existenci nájem-
ního vztahu mezi nájemcem 
a pronajímatelem. Pokud 
nájemce odvolá svůj sou-
hlas s tím, aby s ním osoba 
nadále ve společné domác-
nosti žila, má tato osoba po-
vinnost byt vyklidit. Pokud 
se tak nestane, má nájem-
ce právo domáhat se splně-
ní této povinnosti u soudu. 

Ze zákona je zde ovšem 

právo na bydlení v jedné do-
mácnosti např. pro rodiče 
a jejich děti, manžele, regis-
trované partnery (pro osoby 
v rámci vyživovací povinnos-
ti). Rodiče mají pak právo 
domáhat se vyklizení svých 
zletilých dětí z bytu jen teh-
dy, pokud mají děti možnost 
bydlet samostatně nebo 
pokud děti zneužívají svého 
práva na bydlení ve vztahu 
k rodičům. 

Je právem nájemce, 
s kým chce v pronajatém 
bytě bydlet, a proto dle sou-
časné právní úpravy není 
třeba souhlasu pronajíma-
tele k tomu, aby nájemce 
mohl přijmout do společné 
domácnosti také jiné osoby, 
než jsou uvedeny výše. Ná-
jemce má v této souvislosti 
pouze informační povinnost 
– je povinen písemně ozná-
mit pronajímateli veškeré 
změny v počtu osob, které 
s nájemcem žijí v bytě, a to 
do 15 dnů ode dne, kdy ke 
změně v osobách došlo. Ná-
jemce musí ve svém ozná-
mení uvést jména, příjmení, 
data narození a státní pří-
slušnost těchto osob. 

Je potřeba ale trvat na 
tom, že nájemce musí uží-
vat byt řádně a vykonávat 
tedy své právo ohleduplně 
tak, aby nebylo zasahováno 
do práv ostatních nájemců. 
Pokud by např. s nájemcem 
v bytě bydlel nepřiměřený 
počet osob, bylo by možné 
dát nájemci výpověď pro 
hrubé porušení povinností 
vyplývajících z nájmu bytu. 
Ovšem co to znamená ne-
přiměřený počet osob? Od 
kdy je již počet osob v jedné 
domácnosti nepřiměřený? 
To není vůbec jednoduché 
říci. Výše popsaný nešvar, 
tj. nepřiměřený počet osob 
v domácnosti, k tomu ještě 
mnohdy nenahlášených, se 
v poslední době velmi rozší-
řil. Je to mimo jiné i proto, že 
náklady na některé služby, 
jako např. na úklid společ-
ných prostor, osvětlení spo-
lečných prostor, vyvážení 
popelnic nebo třeba i spo-
třeba tepla se může rozpo-
čítávat právě na počet osob 
žijících v domácnosti. 

Nový občanský zákoník, 
účinný od roku 2014, by 
měl ohlašovací povinnosti 
nájemců zpřísnit a tím na 
druhé straně posílit posta-
vení pronajímatele. Prona-
jímatel bude mít například 
právo v uzavírané nájemní 
smlouvě požadovat, aby žil 
v bytě pouze počet osob 
přiměřený velikosti bytu, tj. 
např. stanovit maximální 
počet osob, které mohou 
s nájemcem v bytě bydlet, 
nebo si v nájemní smlouvě 
vyhradit souhlas s přijetím 
další osoby do domácnosti 
(mimo partnerů, dětí nebo 
dětí osvojených). V součas-
né době je totiž k vyklizení 
spolužijící osoby opráv-
něn pouze a jen nájemce 
bytu, nikoliv pronajímatel. 
S novým občanským zá-
koníkem se výše popsaná 
problematika změní. Pokud 
totiž nájemce poruší nájem-
ní smlouvu – ustanovení 
o osobách s ním žijících ve 
společné domácnosti – pů-
jde o hrubé porušení povin-
ností vyplývajících z nájem-
ní smlouvy, což je jasným 
výpovědním důvodem. 

►



FINANCE 13

Na úřadě městské části nejsou po-
suzovány pouze náklady, které se vyna-
kládají na služby občanům, ale zároveň 
se s novým vedením městské části pro-
vádí optimalizace nákladů stávajících. 
Jedním z příkladů, které se dají nyní 
prezentovat, jsou náklady na telefonní 
služby – mobilní i pevné. O tuto proble-
matiku se na úřadě nikdo dlouhodobě 
nestaral, a tak v roce 2011 docházelo 
k výrazným změnám. Bylo posouzeno, 
že nejlépe se o tyto náklady dokáže 
postarat opětovně zřízený odbor infor-
matiky, který již v přípravné fázi pouka-
zoval na to, že lze dosáhnout význam-
ných úspor. 

Nejprve došlo v průběhu roku ke 
změně smluvních podmínek u pevných 
linek. Jednorázovým podpisem smlou-
vy, která městskou část nezavazuje 
k žádným odběrům ani trvalým smlou-
vám, byly náklady sníženy o téměř 40 %. 
Tímto jednoduchým úkonem došlo 
zároveň i k tomu, že náklady byly sní-
ženy nejenom Úřadu MČ Praha 1, ale 
i organizacím zřizovaným MČ Praha 1 
(střediska sociální péče, poliklinika Pa-
lackého, školy, atd.).

Dalším významným krokem byla op-
timalizace nákladů na mobilní telefony. 
I přes to, že uzavřená smlouva nedovo-
lovala podmínky upravit, došlo nako-
nec k dohodě s operátorem a od konce 
roku 2011 jsou v platnosti nové tarify 
a podmínky, které přinesly další úsporu 
v rozsahu téměř 30 %.

Prostor pro optimalizaci je i nadá-
le předmětem dalšího zkoumání a již 
nyní se ví o dalších metodách snížení 
nákladů, které se průběžně realizují 
a o kterých vás budeme dále informo-
vat. Mimo úspory se však řeší i prak-
tické záležitosti, kdy jedním z hlavních 
přínosů je zrušení „skrytého čísla“, ze 

Telefonujeme, neklábosíme

► Zajímají vás důležité informace ze života 

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

WWW.PRAHA1.CZ

kterého byly hovory z MČ Praha 1 usku-
tečňovány – a za což byla městská část 
opakovaně kritizována. Nově tak každý 
občan má možnost vidět, že mu volá 
někdo z úřadu, toto číslo se prezentu-
je jako mobilní tel. číslo 729 926 XYZ, 
kde XYZ je koncová linka pracovníka 
úřadu.

Náklady snižujeme i vůči zaměstan-
cům, limity hovorného byly nově vyda-
nou směrnicí sníženy převážně o 15 %. 
Stejné snížení limitů postihlo i zástup-
ce politické reprezentace.

Detaily a další informace o úspo-
rách vám přineseme v některých 
z příštích článků.

Změny se týkají i ryze praktických záležitostí – zrušeno bylo skryté číslo. 
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Krejèí Jan, MBA
zástupce starosty

 jan.krejci@praha1.cz 

 fi nance, transparentní 

radnice (on-line zakázky), 

protikorupèní opatøení

Tuto oblast má na starosti:►



ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ14

„Projekt, který chceme společně od-
startovat, umožní to, aby si studenti 
a žáci nejen uvědomili, že jsou součás-
tí Evropy, ale aby se prostřednictvím 
své jedinečné kultury uměli do Evro-
py plnohodnotně začlenit,“ řekl radní 
města Nîmes pro oblast vzdělávání 
Jacky Raymond. 

„V Praze 1 mají některé školy dlou-
holeté zkušenosti s česko-francouz-
skou spoluprací. Příkladem jsou ZŠ 
Brána jazyků a Gymnázium Jana Neru-
dy. Do projektu se s největší pravděpo-
dobností kromě nich zapojí ZŠ náměstí 
Curieových, Gymnázium Jana Nerudy 

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Městská část Praha 1 a ji-
hofrancouzské město Nî-
mes, které jsou partnerský-
mi městy už od roku 1967, 
se chtějí společně zapojit 
pro mezinárodního progra-
mu Partnerství Comenius 
Regio. Přihlásily do něj 
projekt podpory výuky češ-
tiny a francouzštiny, obou-
stranné kulturní, žákovské, 
studentské i pedagogické 
výměny a dalších aktivit 
zaměřených na vzájemné 
poznávání a vzdělávání.

a Gymnázium profesora Jana Patočky. 
Vedle škol z Prahy 1 se rovněž připojí 
Asociace bývalých studentů českých 
sekcí v Dijonu a v Nîmes,“ vysvětlila 
radní Prahy 1 pro oblast školství Karo-
lina Polverini. 
Českou sekci má v Nîmes Lycée Al-

phonse Daudet, které umožňuje studi-
um českým dívkám a už několik desí-
tek let nabízí francouzským studentům 
češtinu jako nepovinný předmět.

Nîmes je městem s bohatou historií. 
Jeho znakem je palma s krokodýlem 

a může se pochlubit antickými památ-
kami včetně slavného akvaduktu Pont 
du Gard. Je ale rovněž proslulé moder-
ní architekturou.

Prahu 1 spojuje s tímto krásným 
městem kromě partnerství také ta-
mější rodák – významný francouzský 
slavista, historik a bohemista Ernest 
Denis, který měl jedinečný podíl na 
vzniku samostatného Československa 
v roce 1918 a jehož  bustu s pamětní 
deskou naleznete na Malostranském 
náměstí. 

Prvňáčci dostali svá první vysvědčení
Děti z prvních tříd základních škol nejen 

v Praze 1 už vědí, jaké to je mít opravdové vy-
svědčení. Žáčkové ze ZŠ náměstí Curieových 
prožili na závěr školního pololetí dvojnásobný 
svátek: mohli se pochlubit pěknými známka-
mi, a ještě je dostali na Staroměstské radnici. 

Svůj krásný den si náležitě užili a také se 
při té příležitosti slavnostně oblékli – hezké 
šaty u holčiček a kravaty u chlapců nebyly 
žádnou výjimkou. A jejich známky jim také 
slušely, protože všichni prvňáčci dostali samé 
jedničky.

„Je krásné vidět, jakou z toho děti mají ra-
dost, i to, jak jsou na ně jejich rodiče hrdí,“ 
řekla radní Karolina Polverini, jež spolu se 
starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým vy-
svědčení rozdávala.

Spolu s vysvědčením obdrželi žáci pro 
své rodiče podrobné slovní ohodnocení, kte-

ré přesně popsalo, v čem jsou silné stránky 
jejich potomka a kde by se naopak měl více 
snažit a zlepšit. 
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Praha 1 a Nîmes 
se zapojí do programu Comenius

Letité partnerství přináší ovoce v podobě konkrétních projektů. 

FO
TO

 P
ET

R
 N

AŠ
IC



BEZPEČNOST 15

Mráz? Strážníci vědí své

Solil Ivan, JUDr.

ivan.solil@praha1.cz

bezpeènost a prevence 

kriminality, veøejný poøádek 

a kontrola, civilní obrana 

a ochrana obyvatelstva

Tuto oblast má na starosti:►

Krátkým fotoseriálem z noční směny strážníků z Prahy 1 chceme přiblížit jednu 
jejich nelehkou směnu. I v arktických mrazech vyráželi muži a ženy do ulic centra.

Kontrola piazzetty Národního divadla...

...domluva turistům, kteří zabloudili...

 ...taxikáři však předpisy dobře znají...

...dechová zkouška u neukázněné řidičky... ...konečně trochu tepla: rušení nočního klidu.
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KULTURA, SPORT16

Galerie U Prstenu
nabízí umění všeho druhu
Pestrý program připravila na březen Galerie U Prstenu, která sídlí v Jilské ulici č. 14 na Sta-
rém Městě. Poslechové koncerty, pásma fi lmů a další akce jsou určeny pro malé i velké.

V úterý 13. března od 10 hodin se 
uskuteční pro školy poslechový kon-
cert s odborným lektorským komen-
tářem: Modest Petrovič Musorgskij 
– Obrázky z výstavy. Na přání vyuču-
jících a posluchačů je možno spojit 
koncertní pořad s výtvarnou výchovou. 
Koncert potrvá 60–70 minut, vstupné 
bude 70 korun. 

Další poslechový koncert pro školy 
se bude konat v úterý 27. března, opět 
od 10 hodin. Posluchači uslyší ukázky 
z děl mladého českého autora Petra 
Wajsara, pohybujícího se na pomezí 
žánrů. Působí též jako klavírista, zpě-
vák, textař a performer. Jako leader 
a hráč na basovou kytaru působí v au-
torské skupině HI-FI. Délka koncertu: 
opět 60–70 minut, vstupné 70 korun. 

Rodiče a děti se mohou těšit na ne-
děli 11. března, kdy se od 16 hodin 
bude promítat pásmo fi lmů Ozvěny 
Anifestu – otevřené pexeso. Pásmo si 
klade úkol seznámit děti zábavnou for-
mou s institucí Evropské unie a přiblížit 
jim na této imaginární cestě Evropou 
její členské státy. Promítání potrvá pa-
desát minut, vstup je volný. 

Pro nejširší veřejnost je připraven 
ve čtvrtek 29. března od 19.30 doku-
mentární fi lm Krajina osudu. Snímek  
je zároveň portrétem českého drama-
tika, prozaika, herce, hybatele a inspi-
rátora malých autorských scén Ivana 
Vyskočila, spoluzakladatele Divadla Na 
zábradlí a zakladatele Nedivadla. Je to 
dokument o lidské kreativitě a radosti 

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

z vlastní existence. Za zhlédnutí še-
desátiminutového fi lmu diváci zaplatí 
osmdesát korun. 

Kompletní program galerie U Prstenu 
naleznete na internetových stránkách 
www.uprstenu.cz!

Divadélko pro děti 
– Pohádka HADROLES 
10. března, 16.00 (45 mi-
nut), pro děti od 3 do 99 let

KEŇA – Beseda o cestě 
po Keni a zahájení sbírky 
KCK – Adopce na dálku
13. března, 18.30

IV. KAMPA STŘED SVĚTA 
20., 23. a 24. března 

Srdečně vás zveme 
na slavnost, konferen-
ci, pouť a happening 
na oslavu jedinečnosti 
KAMPY. Začátek v úterý 
20. března v 17.00  komen-
tovanou vycházkou Josef-

skou a Mosteckou ulicí. 
Program naleznete na 
www.kampastredsveta.cz

KC Kampa, U Sovových 
mlýnů 3, Praha 1

Telefon: 608 444 654, 
email: info@kckampa.eu 
nebo ema.pospisilova@
kckampa.eu. 

Další podrobnosti, pravi-
delný program kurzů a krouž-
ků pro děti naleznete na 
www.kckampa.eu a na www.
facebook.com/KCKampa. 
Chcete-li přispět na provoz 
a podpořit KC Kampa, číslo 
účtu je 145930399/0800. 
Děkujeme!

Z programu KC Kampa

V galerii se mimo jiné uskutečnil křest knihy Stanislava Holého Procházky pana Pipa. 
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DOPRAVA 17

A zase ta tramvaj...

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Vždy mě velmi potěší zá-
jem občanů o dění na úze-
mí naší městské části. Je 
zřejmé, že uvažované změ-
ny na území Městské části 
Praha 1, kde společně žije-
me, nám nejsou lhostejné, 
a to je předpoklad pro to, 
abychom společnými silami 
měnili náš životní prostor 
k lepšímu. 

V poslední době se na 
mě obrátilo telefonem či e-
-mailem několik našich ob-
čanů s dotazem, jak je to 
s tramvajovou linkou, která 
by propojila Nové Město 
s Malou Stranou a Praž-
ským hradem. Výsledek 
ankety, která se uskutečni-
la na základě uveřejněné 
otázky v Měsíčníku Praha 1 
v říjnu a začátkem listopadu 
loňského roku jasně ukázal, 
že toto propojení je obča-
ny, a to nejen těmi, kteří na 
území Městské části Pra-
ha 1 žijí, ale i návštěvníky, 
ať již jsou z domova nebo 
z ciziny, velmi vítáno. Toto 
propojení Nového Města 
s Malou Stranou a Praž-
ským Hradem zajišťovala 
v minulosti krátkodobě lin-
ka číslo 8, která v době výlu-
ky v oblasti Letné dočasně 
touto trasou od Náměstí Re-
publiky jezdila. Jednoznač-
ně žádanou změnou tram-
vajové linky se zabýváme 
velmi vážně prakticky od 
konce loňského roku. 

Nikoliv naší vinou však 
postupujeme pomaleji, než 
byly naše původní předsta-
vy. Předpokládaná změna 
byla předběžně projedná-
na ve společnosti ROPID 
a na začátku března se o ní 
bude jednat v naší komisi 
dopravy, kam je zástupce 
společnosti ROPID rovněž 
pozván. Předpokládám, že 
po tomto projednání by už 
nic nemělo bránit tomu, 
abychom změnu konzul-
tovali i s Městskou částí 
Praha 7, které se úpravy 
tramvajových tratí zřejmě 
dotknou, a požádali jejich 
Radu o schválení změny. 
Už v závěru minulého roku 
jsme se zástupci Měst-
ské části Praha 7 jednali 
a máme předběžný příslib, 
že změnu podpoří za před-
pokladu, že nedojde ke 
zhoršení dopravního řešení 
na jejich území. To je i náš 

cíl, protože nemůžeme a ne-
chceme požadovat změnu 
na něčí úkor. Při jednání ve 
společnosti ROPID byl uči-
něn takový návrh řešení, 
který by vyhověl oběma sou-
sedícím městským částem.

Jistě jste zaznamenali 
změny v tramvajové dopra-
vě, které souvisí s opravou 
tratě na Nábřeží kpt. Ja-
roše. Řada tramvajových 
linek jezdí nyní v jiných tra-
sách. Celá oprava by měla 
skončit 31. 3. 2012. Po 
tomto datu je pak, podle 
našeho názoru, doba vhod-
ná k případným změnám 
týkajícím se úsilí naší Měst-
ské části Praha 1.

Je potřeba vzít v úvahu, 
že tramvajové trasy na úze-
mí celého města jsou vyvá-
ženým systémem, a všech-
ny změny se musí připravit 
a projednat tak, aby sys-
tém nebyl narušen. Musí 
se zohlednit místa i kapa-

cita konečných zastávek 
pro změnu trasy některé 
z tramvajových linek, prů-
jezdnost současných tra-
tí, propustnost křižovatek 
v závislosti na počtu pro-
jíždějících linek i intenzitě 
ostatní dopravy, návaznost 
jízdních řádů a řada dalších 
faktorů. Stejně jako naši 
spoluobčané jsme předpo-
kládali, že bude možná jed-
noduchá změna trasy tram-
vajové linky číslo 8 tak, jak 
jezdila v době výluky, kdy 
se prováděly úpravy tram-
vajové tratě v ulici Milady 
Horákové a na Letné. Bo-
hužel nás společnost RO-
PID na přepravních číslech 
přesvědčila o vytíženosti 
této linky i při souběhu řady 
zastávek s tramvajovou lin-
kou číslo 26.

V konečném řešení by 
tedy mělo jít o jinou lin-
ku, kterou se propojí Nové 
Město s Malou Stranou 

a Pražským hradem. Věřím, 
že do poloviny roku může-
me mít úspěch.

Jiří Veselý

Změna tramvajové trasy je zásahem do systému, proto se musí důkladně promyslet a připravit. 
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NÁZORY OPOZICE18

ODS se znepokojením zaregistrovala usnesení Výboru 
pro zdravotnictví, ve kterém se doporučuje, aby se Ne-
mocnice Na Františku v budoucnosti „přesměrovala na 
péči o starší občany.“  Zatím nevíme, co přesně tímto 
usnesením Výbor sleduje, ale pokud by došlo k přebu-
dování NNF na Léčebnu dlouhodobě nemocných  či jiné 
zařízení pro seniory, znamenalo by to, že by mohly být 
značně znehodnoceny nemalé investice zřizovatele do 
NNF coby nemocnice akutní péče. Ty činily za posled-
ních 15 let cca 1 miliardu Kč.

Navíc pokud by došlo k naplnění tohoto záměru, 
musela by část pacientů NNF převzít jiná zdravotnická 
zařízení na Praze 1, což by znamenalo velké komplika-
ce a přetížení těchto zařízení. 

Podle ředitele ZZS HMP senátora Z. Schwarze jsou stá-
vající kapacity ostatních nemocnic naprosto nedostatečné 
a situace v budoucnosti bude spíše horší.

ODS bude situace v NNF pečlivě sledovat a nepřipustí 
jakékoliv kroky, které by vedly ke zhoršení zdravotní péče 
na Praze 1.    

Co sleduje svým usnesením Výbor pro zdravotnictví?

Na  stránkách www.praguewatch.cz najdete celou 
řadu případů poškození Pražské památkové rezervace.  
Nejsou ale vyjmenovány zdaleka všechny. Chybí napří-
klad Obecní dvůr Na Františku. Svou interpelaci z roku 
2004 předneslo místní sdružení Občanů a přátel čtvrti 
Na Františku znovu loni v dubnu. A i po roce je možné 
konstatovat: „… otevřená či vysklená okna, mokré zdi, 
opadaná omítka, děravá střecha bez tašek, promrzání 

(objektu) a statické poškození…“ V podobném stavu jsou 
stavby v Rytířské ulici, či domy v Kamzíkově ulici u Sta-
roměstského náměstí – ty má hlavní město Praha prý v 
dohledné době prodat fi rmě, která je řadu let ničí. Zasadí 
se naše městská část o ochranu památek? 

   
Michaela Valentová, 

zastupitelka zvolená na kandidátce Strany zelených.

Ochrana památek 

Věci veřejné žádají v Praze 1 
nulovou toleranci hazardu. Oldřich 
Lomecký se však bojí výpadku 
peněz získaných z loterií. K hazardu 
dokonce vznikla speciální komise!

Komise má předložit Radě MČ 
analýzu dopadů obecně závazné vy-
hlášky Hlavního města Prahy o lote-
riích. Termín dodání? 
„Už“ 10. května!

Přitom Praha 2 a Praha 3 dávno 
oznámily, že hodlají s hazardem 

bojovat naplno, a vyhlásily nulovou 
toleranci. „Automaticky by takový 
měl být i postoj radnice Prahy 1, 
už s ohledem na obyvatele měst-
ské části. Zřizování komise pova-
žuji za zcela nesmyslné,“ řekla 
zastupitelka VV Jana Pařízková. 
Karolína Peake připomněla riziko, 
že v okamžiku, kdy nebudou ha-
zard tolerovat Praha 2 či Praha 3, 
stáhnou se všichni hráči na první 
obvod.

Podle starosty by prý městské 
části chyběly finance, získané 
z hazardu, ročně cca 125 milionů 
korun. Kateřina Klasnová uvedla: 
„Pokud by městská část dokázala 
správně hospodařit s bytovými 
i nebytovými prostory, výpadek 
125 milionů by hravě nahradila. 
Pan Lomecký jako by navíc nepo-
čítal s jevy a výdaji, navázanými 
na hazard: zvýšenou kriminalitou, 
narkomanií, gamblerstvím!“

Kdyby městská část uměla hospodařit, peníze z hazardu by nepotřebovala

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

PŘIPADÁTE SI OBČAS BEZMOCNÍ A BOJÍTE SE ZŮSTAT SAMI DOMA?

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

POKUD BYDLÍTE V PRAZE 1, JSME TU PRO VÁS! 

VOLEJTE NA ČÍSLA 222 322 243 NEBO 222 324 052,
PŘÍPADNĚ NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY 
WWW.SOCIALNISLUZBY-PRAHA1.CZ, 
KDE NAJDETE VŠECHNY POTŘEBNÉ KONTAKTY A INFORMACE.



SERVIS 19

Zájezdy pro seniory nově!

Zajíček na koni dětem

Na statku Stáje Artuš 
v Bučovicích u Votice se 
sejdeme v sobotu 24. 3. 
2012. Nejdříve se všich-
ni projedeme na konících 
a potom společně vytvo-
říme Moranu. Nakonec 
Moranu hodíme do vody 
a přivítáme JARO. 

Sobota je určena všem 
dětem s doprovodem. 
Vstupné je dobrovolné 

a bude použito na nákup 
krmiva pro koníky! Infor-
mace a přihlášení (není 
možné přijet bez přihláše-
ní) Helena Krejčíková h.
krejcikova@zajiceknakoni.
cz nebo na telefonu: 774 
939 662. (Změna progra-
mu, hlavně kvůli počasí, 
vyhrazena!) Další informa-
ce o sdružení najdete na 
www.zajiceknakoni.cz

Občanské sdružení  Zajíček na koni, které pořá-
dá akce pro znevýhodněné děti vás zve na svoji 
první jarní akci: Březnový den v sedle.

Jak známo, děti koně milují. 

Praha 1 se o své seniory všestranně stará. 
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Vážení spoluobčané 
– senioři Prahy 1,

dubnem 2012 se mění 
organizace seniorských vý-
letů pořádaných radnicí MČ 
Praha 1.

Tímto se ruší všechny 
již naplánované výlety od 
dubna do prosince 2012 – 
všechny destinace. S břez-
novým výletem mohou 
všichni přihlášení nadále 
počítat. Ostatní přihlášení 
na výlety od dubna dále 
budou vyrozuměni telefo-
nicky.

Výběr předem
Struktura výletů tímto 

zpětně navazuje na systém 
před rokem 2011, tedy, 
budou vypsány vždy výlety 
pouze na 2 měsíce dopře-
du, aby si občan – senior 
Prahy 1, mohl dostatečně 
vybrat z nabídky a časo-
vě zhodnotit, zda se chce 
a může daného výletu zú-
častnit.

Výlety se budou jezdit 2x
měsíčně v počtu do 55 
osob kapacity autobusu, 
tedy 1 autobus na danou 
destinaci. Oproti stávající-
mu systému budou tedy 2 
destinace za měsíc (podle 
časových možností). 

Zájezdy budou regulo-
vány tak, aby i ten senior 
Prahy 1, který se rozhodne 
například v červenci, měl 
možnost se účastnit více-
krát. 

Zajetý systém 
Výlety budou nadále pro-
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bíhat v zajetém systému: 
odjezd od hotelu Interconti-
nental v Pařížské ulici čp. 30.
Zahrnuta je doprava auto-
busem s WC včetně mine-
rálky pro každého, vstupné 
do objektů (hrad, zámek, 
poutní místo atd.), prohlíd-
ka města/památek, oběd 
kromě nápojů, doprovod 
zdravotní sestry.

Výlety povede a nově 
organizuje Karel Ulm, 
člen Sociální komise 

UMČ Praha 1.

Přihlašování se nově 
uskutečňuje takto: přes 
podatelnu Úřadu MČ Praha 1, 
Vodičkova 18 nebo Malo-
stranské náměstí 22. Seni-
or/ka se proukáže občan-
ským průkazem. V případě 
již naplnění výletu bude 
sdělen stav. V případě změ-
ny bude každý zúčastněný 
řádně a včas informován 
telefonicky. Tímto také žá-

dáme uvést vždy telefonní 
kontakt, nejlépe mobilní 
telefon. Odhlašování žádá-
me stejným způsobem přes 
podatelnu nebo na tel. Čís-
lo 777 161 539, Karel Ulm 
a to pouze ve středu a čtvr-
tek 9.00–10.00 h.

NOVÉ DESTINACE:
Duben 2012:
12. dubna, čtvrtek
Zámek Zbiroh a město 

Rokycany, odjezd v 9.00 h.

15. dubna, neděle
Hrad Lemberk  a město 
Liberec, odjezd v 9.00 h.

Květen 2012:
3. května, čtvrtek 
Hrad Grabštejn a město 
Hrádek nad Nisou, odjezd 
v 9.00 h.

6. května, neděle
Zámek Kratochvíle a město 
Vodňany, odjezd v 9.00 h.
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Hasiči radí: 
povodně a protipovodňová opatření 

Ty nejničivější v naší no-
vodobé historii v roce 1997 
na Moravě, o pět let později 
v Čechách. Průtok Vltavy 
v hl. m. Praze tehdy stou-
pl z běžných 100 m3/s na
5300 m3/s. Povodně v uply-
nulých letech sice neudeři-
ly v takovém rozsahu jako 
v roce 1997 a 2002, zato 
častěji a se stejnou razan-
cí. I ony za sebou zanechaly 
zbořené domy, někdy téměř 
celé vesnice, a především 
těžce zkoušené lidské osu-
dy. 

Po katastrofálních po-
vodních na Moravě v roce 
1997, které odhalily nedo-
statečná protipovodňová 
opatření, bylo patrné, že 
i hl. m. Praha by v takové 
zkoušce neobstálo. Vý-
stavbu protipovodňových 
opatření proto nebylo mož-
né odkládat. Přelomovým 
rokem se v této souvislosti 
stal rok 1999, kdy bylo na-
plánováno celkem osm etap 
výstavby: etapa č. 1 – Staré 
Město a Josefov, etapa č. 2 – 
Malá Strana a Kampa, etapa 
č. 3 – Karlín a Libeň, etapa 
č. 4 – Holešovice a Stromov-
ka, etapa č. 5 – Výtoň, Podolí 
a Smíchov, etapa č. 6 – Zbra-
slav, Radotín a Velká Chuch-
le, etapa č. 7 – Troja a etapa 
č. 8 – Modřany. 

Výstavba byla zahájena 
v centrální části Prahy, po-
stupně přecházela do jejích 
okrajových obvodů. Povodni 
v roce 2002 se Praha ještě 
ubránit nedokázala. Díky 
v té době již dokončené eta-
pě č. 1 bylo ale již před za-
plavením uchráněno Staré 
Město. 

V centru Prahy jsou pro 
případ povodňového ohro-
žení využívány mobilní pro-
tipovodňové bariéry – hli-
níkové zábrany sestavené 
z jednotlivých dílců. Výška 
těchto bariér činí tři metry. 
V některých částech Prahy 
jsou vybudovány protipo-
vodňové stěny ze železobe-

Někteří si vybaví osobně prožité katastrofální události, jiní mají před očima televizní 
zpravodajství a zoufalé obyvatele míst postižených nezkrotnou a ničivou silou vodního 
toku. Povodně. Slovo vyvolávající ve většině z nás pocit hrůzy.

tonu, jinde můžeme vidět 
hráze s využitím zeminy. 
Kanalizační síť je pro případ 
ohrožení chráněna uzávěry, 
které zamezí proudění vody 
v opačném směru. 

Tlaková vrata 
v metru 

Zvláštním případem 
ochrany proti povodni je 
pražské metro, kde se vyu-
žívá tlakových vrat. V přípa-
dě vyhlášení 3. stupně po-
vodňové aktivity se uzavřou 
stanice pražského metra 
Florenc, Křižíkova, Staro-
městská, Malostranská 
a Nádraží Holešovice.

Velkou prověrkou proti-
povodňových opatření v hl. 
městě Praze byl 30. březen 
2006, kdy průtok Vltavou 
v Praze dosahoval 1530 
m³/s. Složky integrovaného 
záchranného systému teh-
dy zajistily výstavbu zábran 
v celém rozsahu do té doby 

dokončené linie protipovod-
ňových opatření v Praze. 
I přes vysoký průtok však 
nakonec voda dosáhla pou-
ze k části hrazení na Kam-
pě.

Z hlediska etap výstavby 
protipovodňových opatření 
lze konstatovat, že je, s vý-
jimkou poslední z plánova-
ných městských částí -  Vel-
ké Chuchle, dokončena.

A ještě několik rad zá-
věrem. Pokud k povodni 
opravdu dojde, je velmi dů-
ležité dbát na celkovou hy-
gienu. K pití či přípravě po-
krmů bychom měli používat 
pouze pitnou balenou vodu 
a po každé činnosti neza-
pomenout na pečlivé umytí 
a dezinfi kování rukou. V za-
plaveném území vždy hrozí 
riziko rozvoje některých cho-
rob, např. žloutenky.

Neměli bychom také 
podceňovat drobné úrazy 
(škrábnutí atd.). Ránu je 

vždy potřeba pečlivě umýt 
nezávadnou pitnou vodou 
(nejlépe balenou) a vyde-
zinfi kovat. V případě většího 
poranění je třeba vyhledat 
zdravotnickou pomoc.

Jestliže jsme vyzváni 
k evakuaci, měli bychom 
dodržovat zásady pro opuš-
tění bytu (domu), vzít si eva-
kuační zavazadlo a včas se 
dostavit na určené místo. 
Podrobně je tato problema-
tika řešena např. na webo-
vém rozhraní: www.hzscr.cz 
(menu: ochrana obyvatel-
stva / evakuace) nebo www.
zachranny-kruh.cz (menu: 
varování / evakuace).

Události posledních let 
nás přesvědčují, že po-
vodně jsou i v našich ze-
měpisných šířkách jevem, 
se kterým je nutno počítat. 
Možná více než kdekoli jin-
de právě zde platí, že štěstí 
přeje připraveným. 

OBOK

Ochrana před velkou vodou musí být důsledná.
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Organizace svozu objemného odpadu 
od obyvatel na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2012

VÍKENDOVÉ SVOZY objemného od-
padu z 19 stanovišť na území Pra-
hy 1
(zavezení kontejnerů v pátek ve 12 
hod., stahování kontejnerů v neděli po 
12 hod.)

23. 3. – 25. 3. 2012
25. 5. – 27. 5. 2012

  
Stanoviště kontejnerů:
Malá Strana a Hradčany:
1.  Besední ul. (č. 2), roh parčíku
2.  Hellichova ul. – u křiž. 
 s ul. Nebovidskou
3. Cihelná č. 2 u separace
4.  Malostranské nám. horní (č. 11)
5.  U Železné lávky
6.  Pohořelec na konci parkoviště 
 směrem k ul. Keplerova

Nové Město a Staré Město:
7.  Ulice Na Florenci, v blízkosti 
 Masarykova nádraží
8.  Ostrovní ulice u základní školy 
 naproti č. 12
9.  Ulice Charvátova poblíž 
 budovy Magistrátu hl. m. Prahy

10.  Vodičkova roh Navrátilova
11.  Jeruzalémská za kostelem 
 Sv. Jindřicha 
12.  Štěpánská ul. před č. 25 u křiž. 
 s Řeznickou
13.  Konec ulice Havelské před 
 odbočením do Havelské uličky 
14.  Ulice U Dobřenských, poblíž 
 křižovatky s ulicí Betlémskou
15.  Ulice Široká naproti Filosofi cké 
 fakulty UK v záhybu u Pinkaso- 
 vy synagogy
16.  Haštalská před č. 2.
17.  Roh Masné a Malé Štupartské  
  – u značeného přechodu
18.  Dlouhá tř. – od č. 48 směrem 
 k rohu křiž. s ul. Benediktskou
19.  Petrské nám. u Lodecké ul. č. 2
  nebo naproti

ÚTERNÍ SVOZY objemného odpadu 
ze tří stanovišť na území Prahy 1
(zavezení kontejnerů úterý ráno, staho-
vání kontejnerů středa ráno)

březen: 06. 3. 2012 
duben: 10. 4. 2012 a 24. 4. 2012
červen: 5. 6. 2012 a 19. 6. 2012 

Stanoviště  kontejnerů:
Nové Město: 
9. Ulice Charvátova poblíž budovy 
 Magistrátu hl.m.Prahy
Staré Město: 
16. Haštalská před č. 2
Malá Strana: 
4. horní Malostranské náměstí

1
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www.facebook.com/praha1cz

SLEDUJTE DĚNÍ V PRAZE 1 NA NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SÍTI!
PŘIPOJTE SE S K TĚM, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE 

JE TA NEJLEPŠÍ ADRESA!



Člověče,
pohni se, než 
bude pozdě!

Podrobnosti na
www.prahouturistickou.cz

Klub českých turistů Praha

Fügnerovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
(metro trasa C, zastávka I. P. Pavlova,

roh Legerovy ulice a Fügnerova náměstí)

po - čt 9:00 – 18:00, pá 9:00 – 14:00 hodin

 tel. 224 261 919, tel./fax 224 498 355, mobil 736 754 030
e-mail: info@kct.cz, http://www.prahouturistickou.cz

Procházky jarní Prahou (PJP) – 22+1 pochod

Procházky podzimní Prahou (PPP) – 10 pochodů

PJP 1 - čtvrtek 5. 4. 2012

Jak mravenci ve Slivenci (trasa 8 km)
Místo startu: Poliklinika Barrandov (TRAM)

PJP 2 - úterý 10. 4. 2012

podpora MČ Praha 6

Po stopách císaře Františka Josefa I.
Břevnovem (trasa 9 km)

Místo startu: Hradčanská (M-A)

PJP 8 - čtvrtek 3. 5. 2012

podpora MČ Praha 8

Prahou 8 jak ji neznáte (trasa 10 km)
Místo startu: Praha 8 - Libeň, ul. Na hrázi 

u Hrabalovy zdi, (M-B Palmovka, výstup 

směr z centra a dále vlevo)

PJP 12 - úterý 22. 5. 2012

podpora MČ Praha 13

Po cestách Prahou 13 (trasa 10 km)
Místo startu: Stodůlky (M-B)

PJP 16 - úterý 5. 6. 2012

podpora MČ Praha 2

Po stopách Židů v Praze 2 (trasa 9 km)
Místo startu: Úřad MČ Praha 2,  

nám. Míru 600/20 (pod tramvaj. zastávkou 

Náměstí míru)

PJP 3 - čtvrtek 12. 4. 2012

Botič a Hostivařské výhledy (trasa 8 km)
Místo startu: kost. Nar. P. Marie v Záběhlicích 

PJP 5 - čtvrtek 19. 4. 2012

Z Čimic do Čimic (trasa 10,5 km)
Místo startu: Čimice (kon. BUS 152)

PJP 7 - čtvrtek 26. 4. 2012

Z Průhonic do Uhříněvse (trasa 8 km)
Místo startu: Průhonice (BUS)

PJP 10 - úterý 15. 5. 2012

Kalvárie potřetí trochu jinak (trasa 8 km)
Místo startu: Bílý Beránek (BUS 225)

PJP 13 - čtvrtek 24. 5. 2012

Krčským a Kunratickým lesem (trasa 8 km)
Místo startu: Budějovická (M-C) 

PJP 15 - čtvrtek 31. 5. 2012

Přes keltské hradiště Šance (trasa 8 km)
Místo startu: Komořany (BUS 165, 205)

PJP 18 - úterý 12. 6. 2012

Ve stopě cyklotrasy Podolí - Modřany (8 km)

Místo startu: Podolská vodárna (TRAM 3, 17)

PJP 20 - úterý 19. 6. 2012

Usedlosti Prahy 6 a 5 (trasa 11,5 km)
Místo startu: Ořechovka (TRAM 1, 2, 18)

PJP 22 - úterý 26. 6. 2012

Kolem Kulaťáku (trasa 10 km)
Místo startu: Dejvická (M)

PJP 4 - úterý 17. 4. 2012

Z Rajské zahrady do Běchovic (trasa 9 km)
Místo startu: Rajská zahrada (M-B) 

PJP 6 - úterý 24. 4. 2012

Památné stromy 1 (trasa 8,5 km)
Místo startu: Zličín (M-B)

PJP 9 - čtvrtek 10. 5. 2012

Zelené plíce Prahy (trasa 12 km)
Místo startu: zahrádka rest. U džbánu

PJP 11 - čtvrtek 17. 5. 2012

Hlubočepy trochu jinak III. (trasa 8 km)
Místo startu: Jinonice (M-B)

PJP 14 - úterý 29. 5. 2012

Z Proseka na Florenc (trasa 8 km)
Místo startu: Prosek (M-C)

PPP 25 - čtvrtek 6. 9. 2012

Vyhlídky Prahy 4 (trasa 8 km)
Místo startu: Pražského povstání (M-C)

PPP 24 - čtvrtek 30. 8. 2012

pochod na Pražský jarmark (prezentace Folklórního sdružení)

6. Starým Městem pražským (trasa 7 km)
Místo startu: Betlémské nám.

PPP 26 - čtvrtek 13. 9. 2012 

oslava 10. výročí činnosti Infocentra KČT na Fügnerově nám. 

10 let Infocentra - 10 kilometrů Prahou 2
Místo startu: Fügnerovo nám.

PPP 32 - čtvrtek 25. 10. 2012

závěr podzimní části v Nár. zeměděl. muzeu na Letné

Podzimní výhledy na Prahu (trasa 8 km)
Místo startu: Sídliště Bohnice (kon. BUS) 

PPP 23 - čtvrtek 23. 8. 2012

Žlutá šestka (trasa 8 km)
Místo startu: Geologická (TRAM)

PJP 17 - čtvrtek 7. 6. 2012

Loudání krásami obcí - Praha 1 (trasa 9 km)

Místo startu: Muzeum (M)

PPP 28 - čtvrtek 27. 9. 2012

Přes Velkou skálu do Bubenče (trasa 8 km)
Místo startu: Vozovna Kobylisy (TRAM) 

PPP 27 - čtvrtek 20. 9. 2012

Pražské výhledy II. (trasa 8 km)
Místo startu: zahrádka rest. Na Jezerce

PJP 19 - čtvrtek 14. 6. 2012

Z Komořan na Zbraslav (trasa 8 km)

Místo startu: Komořany (BUS 165, 205)

PPP 31 - čtvrtek 18. 10. 2012

Kunratický zámecký park (trasa 9 km)
Místo startu: Kačerov (M-C)

PPP 30 - čtvrtek 11. 10. 2012

Od hřbitova ke hřbitovu (trasa 9 km)
Místo startu: Sídliště Ďáblice (BUS)

PPP 29 - čtvrtek 4. 10. 2012

2. Viniční usedlosti Prahy 5 (trasa 10 km)
Místo startu: rest. Ladronka 

PJP 21 - čtvrtek 21. 6. 2012

Horpo – Dolpo (trasa 10 km)
Místo startu: Horní Počernice (žst)

Prémie - čtvrtek 28. 6. 2012

podpora MČ Praha 1 

(závěr jarní části pochodů na Petříně)

Z Jinonic na Petřín (8 km)
Místo startu: Jinonice (M-B)

Čas startu je vždy stejný - úterních pochodů od 17:00 do 19:00, čtvrtečních pochodů od 16:30 do 18:00 hodin. 
Cíl je vždy v dosahu MHD, a to v úterý od 18:30 do 21:00, ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin.

Záštitu nad celým cyklem přijal senátor Petr Bratský

Vyhrajte kurz 
bezpečné jízdy s Reginou!

Bezstarostná jízda Českého rozhlasu Regina 92,6 FM při-
náší nejen prvotřídní dopravní informace, ale během března 
mohou posluchači Reginy jejím prostřednictvím i nadále získat 
poukaz na kurz bezpečné jízdy v hodnotě téměř 3000 Kč. 

Poslouchejte Český rozhlas Regina 92,6 FM a vyhrajte! 
Bezstarostnou jízdu si můžete naladit každý všední den 
ráno od 6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 19.00. 
Každou neděli probíhá Bezstarostná jízda – návrat domů od 
14.00 do 19.00. Své postřehy z pražské dopravy mohou po-
sluchači volat na bezplatnou linku 800 900 500. Špičkové 
dopravní zpravodajství zajišťují motohlídky v terénu a přímé 
vstupy redaktora, který sleduje pražský  kamerový systém.

SERVIS22

JARNÍ KONCERT ORCHESTRU 
VÁCLAVA HYBŠE

PRO SENIORY Z PRAHY 1.

Hosty programu budou:
Yvonne PŘENOSILOVÁ, 
Veronika SAVINCOVÁ, 

Hana KADLECOVÁ, Roman TOMEŠ 
a Otto WEISS.

18. 3. 2012
ve 14 hodin

v Divadle Bez zábradlí,
 Palác Adria, Jungmannovo nám. Praha 1

Vstupenky budou k dispozici v Informačním 
centru MČ Praha 1 ve Vodičkově ulici č. 18



MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1,
Tel.: 257 409 123, 
info@malostranska-beseda.cz, 
www.malostranska-beseda.cz

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – BŘEZEN 2012
Začátky ve 20.30, není-li uvedeno jinak.

1. čt.  2. narozeninový mejdan: V. Mišík,  
 I. Hlas, O. Nejezchleba, N. Kovács, 
 L. Pospíšil, J. Burian, K. Holas 
 a F. Černý... uvádí O. Konrád
2. pá.  Krausberry
3. so.  Česká asociace wellness: 
 1. wellness ples
4. ne.  Lignit
5. po.  Hm...
6. út.  Bílá nemoc
7. st.  Schodiště – křest CD!
8. čt.  Rock ‘n’ roll večírek k MDŽ: Tony 
 Škrášek & Rock ‘n’ roll gang
9. pá.  Bratři Ebenové
10. so.  Wrgha Powu Orchestra – křest CD!
11. ne.  Barování se Sandrou Novákovou 
12. po.  Jan Spálený & ASPM
13. út.  KLIKA Evy Dvořákové – křest CD!
14. st.  7 pádů Honzy Dědka: 
 D. Koller, M. Hrůza, M. Malátný, 
 M. Issová, A. Kerestešová, 
 L. Janáčková a I. Dvořák – zač. 20.00

15. čt.  Lili Marlene
16. pá.  T4
17. so.  Svátek sv. Patrika: Bran
18. ne.  Divadelní neděle: Martin Trnavský: 
 Kolega Mela Gibsona – zač. 19.00
19. po.  Originální pražský synkopický 
 orchestr – zač. 20.00
20. út.  Žalman & Spol.
21. st.  Ilona Csáková
22. čt.  Tančírna s Olats Otesoc
23. pá.  Ty Syčáci + Kujooni
24. so.  Tonya Graves
25. ne.  zavřeno
26. po.  Radůza – natáčení live CD & DVD
27. út.  Radůza – natáčení live CD & DVD
28. st.  Radůza – natáčení live CD & DVD
29. čt.  Radůza – natáčení live CD & DVD
30. pá.  klub zadán
31. so.  Olympic Retro VIII: Dávno + Brejle

Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
Rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska-beseda.cz, 257 409 123

bytyihned spol. s r.o.

Nádražní 740/56, 150 00 Praha 5

bytyihned
Dlouholeté zkušenosti na trhu realit.

Nabízíme poradenství a pomoc v oblasti 
prodeje, pronájmu, správy nemovitostí a 
fi nanèní poradenství.

Specializujeme se také na výmìny bytù 
a øešení právních problémù s tímto sou-
visejících. Hledáme byty do výmìny. 
Nabídnìte.

Konsolidace pùjèek a exekucí.

Pùjèky bez prokazování pøíjmu

Volejte na tel: 

+420 774 004 400

www.bytyihned.cz, info@bytyihned.cz

Vážení senioři,
vzhledem k velkému úspěchu Setkání 
s osobností v Jazzovém klubu Reduta 
si vám dovolujeme oznámit, že tato 
oblíbená odpoledne budou díky 
podpoře starosty Oldřicha Lomeckého 
pokračovat i v průběhu letošního roku. 

OD 14.00 V TĚCHTO TERMÍNECH:
15. března, 5. dubna, 
19. dubna, 3. května, 17. května, 
7. června, 21. června. 

Vstupenky budou k dispozici 
v Informačním centru Městské části 
Praha 1 (Vodičkova 18) a v Klubu seniorů 
Týnská, a to od 9. ledna!

Těšíme se na vás!

Jakékoliv informace vám rádi 
zodpovíme na tel. čísle 724 981 618.

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ 
V REDUTĚ V ROCE 2012



1202_adv_210_297_Metropol_HM.indd   1 2/23/2012   2:18:26 PM

www.hervis.cz

Skoc do sezony 

s Hervisem
vSleva 10% 

na běžecký sortiment!*
Platnost: do 31.5.2012

* Platí pouze po předložení tohoto kuponu. Slevu nelze       
   kombinovat s jinými akcemi a slevovými poukazy. 
* Sleva se vztahuje pouze na zboží označené jako běžecký    

   sortiment.

Poběžte s námi 
Hervis 1/2Maraton Praha


