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ZNOVU OTEVŘENÁ 
OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

V SUTERÉNU OD TESCO NÁRODNÍ 63
(naproti pokladnám potravin)

POSKYTUJEME I DALŠÍ SLUŽBY:
• Rytecké práce • Výroba razítek

DÁLE U NÁS NAJDETE:
• Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky)
• Prostředky péče o obuv (krémy, impregnace)

• Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky)

VĚTŠINU NAŠICH SLUŽEB POSKYTUJEME 

NA POČKÁNÍ
Otevřeno 7 dní v týdnu Po-Ne 8–20, Tel.: 224 283 740

S TÍMTO 
INZERÁTEM 
SLEVA -20 % NA 
VŠECHNY SLUŽBY
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Milí čtenáři,
ne nadarmo se říká, že vyspělost 

každé komunity se pozná podle toho, 
jak se stará o slabé a bezmocné. 
Nablýskaná fasáda v podobě velkých 
investic a smělých plánů je sice pěkné 
pozlátko, ale když víte, že se za ní 
skrývají starosti mnoha lidí, kteří nepa-
tří mezi dynamické osobnosti moderní 
doby, není to jaksi ono.

V naší městské části se všemožně 
snažíme, aby se zde cítil doma opravdu 
každý. Specifi ckou skupinou jsou 
přitom naši senioři. Většina z nich má 
ke své Praze 1 unikátní vztah. Pokud 
někde žijete velmi dlouho, ne-li celý 
život, těžko si lze představit, že budete 
chtít dožít aktivní život někde jinde.

A právě o aktivní život jde. I senior – 
pokud není vyloženě upoután na lůžko 
– chce žít plnohodnotně a důstojně. 
V Praze 1 této přirozené potřebě vychá-
zíme všemožně vstříc. Pro seniory orga-
nizujeme bezplatné výlety, poskytujeme 
jim zázemí pro kulturní a společenské 
vyžití atd. 

Nejnovějším projektem určeným 
pro naši nejstarší generaci je klub 
Haštalka. V Haštalské ulici jsme v září 
otevřeli nový klub, kde se senioři 
mohou věnovat všem svým koníčkům 
a zálibám, vzdělávat se či navazovat 
nová přátelství.

Být starý není často žádný med. 
Když však senior cítí, že není na obtíž 
a že je naopak vnímám jako svéprávný 
člověk, jemuž patří poděkování za vše 
dobré, co vykonal, i podzim života může 
přinášet příjemné strávené chvíle.

Ať prožíváte podzim života nebo jen 
ten lunární, přeji vám, ať příjemných 
chvil strávíte co nejvíce

 

 Oldřich Lomecký 
starosta 
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UDÁLOSTI    5
Nový seniorský klub Haštalka slavnostně ote-
vřeli 22. září starosta Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký a populární moderátor Marek Eben. Klub 
nabízí dokonalé zázemí pro všechny volnoča-
sové aktivity našich starších spoluobčanů.

ROZHOVOR    6–7
Když se řekne Vlaďka Erbová, snad každému 
vytane v mysli obrázek krásné, sebevědomé 
a moderní ženy. Méně čtenářů ale již tuší, že 
tato skvělá profesionálka a obětavá maminka 
také aktivně bojuje proti rakovině. 

TÉMA    8–9
Praha 1 je nejen trvalým domovem mnoha 
tisíců místních obyvatel, ale také přechodným 
bydlištěm velvyslanců cizích krajin. Zajímalo 
nás, jak se tady cítí a jak historické centrum 
metropole vnímají. 

JÍZDA BEZ STAROSTÍ     19
Je to již pět let, kdy poprvé zazněla ve vysílání 
Českého rozhlasu Regina znělka Bezsta-
rostné jízdy. Pořad přináší aktuální dopravní 
servis, který si můžete naladit každý všední 
den v dopravních špičkách.

DEN KUCHAŘŮ           20
Mezinárodní den kuchařů jako svátek všech 
kuchařů, den gastronomie a solidarity se 
uskuteční na Václavském náměstí. Masko-
tem jedné z akcí je lední medvěd. 

Foto na titulní stranì: Petr Našic
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Hasiči Prahy 1  
si připomněli 11. září   

Krátce

„Stateční záchranáři a hasiči z New 
Yorku budou navždy příkladem lidí, 
kteří své povolání vykonávají svědo-
mitě, se vším všudy a důsledně za 
všech okolností. Příkladem lidí, kteří 
pomáhají svým bližním, i když to pro 
ně samotné znamená osobní ohro-
žení. Příkladem lidí, bez nichž by na 
světě nepřevažovalo dobro nad zlem,“ 

prohlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký.

Pomník na Kampě byl odhalen 11. září 
2010 a od minulého roku zdobí jeho 
žulový kvádr plastika přilby americ-
kých hasičů. Náklady na vybudování 
pomníku byly zhruba 160 tisíc korun 
a fi nanční prostředky poskytli členové 
Sboru dobrovolných hasičů Praha 1.

Malostranské vinobraní
Již čtvrté Malostranské vinobra-

ní se uskutečnilo 22. září v Parku 
Kampa. Bylo pořádáno jako „Do-
zvuky Horňáckých slavností“, a tak 
byl celý program koncipován jako 
kulturní a zejména pak hudební 
představení tohoto krásného a své-
bytného regionu. „Praha 1 disponu-
je řadou krásných památek a dal-
ších výjimečných zajímavostí. Nemá 
ale to, na co jsou právem hrdí lidé 
z Horňácka – krásný originální ja-
zyk a folklor, slivovičku i jedinečné 
víno. Jsem rád, že nám je taměj-
ší lidé – až na tu slivovici – přijeli 
představit,“ řekl starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký, který se zúčastnil 
slavnostního zahájení akce.

Páternoster znovu jezdí 
Znovu v provozu je od 1. října his-

torický výtah páternoster v budově 
radnice Prahy 1 ve Vodičkově ulici 
č. 18. Veřejnosti začal opět sloužit 
po generální rekonstrukci. Tento 
páternoster – neboli oběžný výtah 
– slouží veřejnosti již od roku 1930, 
kdy byl zkolaudován. Páternostery 
patří nejen mezi ceněné památky, 
ale díky své kapacitě také mezi vel-
mi efektivní přepravní prostředky.

Prohlédněte si poštu!
Jedinečný systém potrubní poš-

ty si mohou prohlédnout zájemci, 
kteří využijí nabídky pravidelných 
vycházek Pražské informační služ-
by. Prohlídka se uskuteční 9. října. 
Pozor, kapacita je nejvýše 20 osob! 
Vstupenky pouze pro předem 
přihlášené – ty je nutné předem 
zakoupit v předprodeji vycházek! 
Objekt vyžaduje jmenný seznam 
účastníků a do objektu je zákaz 
vstupu s příručními zavazadly. Za-
čátek akce v 15.00, 17.00 před 
vchodem do budovy České pošty 
(ul. Politických vězňů 909/4, Pra-
ha 1, Nové Město). Jednotná cena 
100 Kč. Více na www.pis.cz!

Draci v nemocnici
Nemocnice Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského v Praze 
srdečně zve všechny rodiče, děti 
a ostatní příznivce podzimních ra-
dovánek na „Drakiádu“, která se 
uskuteční v sobotu 6. října 2012 od 
14 hodin přímo v zahradě nemoc-
nice. 

Paní Meda: 93 let
Krásné 93. narozeniny oslavila 

8. září známá mecenáška umění 
Meda Mládková. Jí založená Nada-
ce Jana a Medy Mládkových hraje 
důležitou roli nejen v pražském kul-
turním životě. Paní Medě přejeme 
ještě mnoho aktivních let!

Symbolických jedenáct let uplynulo 11. září od teroris-
tického útoku na Spojené státy. Památku obětí – i těch 
z řad hasičů – přišli na Kampu uctít také dobrovolní 
hasiči a obyvatelé Prahy 1.  

NEMÁM  UŽ  AUTO  DOKTORE ... VYLÉČILO  MĚ  PROCHÁZENÍ  PO  NÁDHERNÉ, PŘEKRÁSNÉ, 

    VÝJIMEČNÉ  A  POVZNÁŠEJÍCÍ  STOVĚŽATÉ .

Od strašlivé události uplynulo symbolických jedenáct let. 

►
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Pestrou nabídku aktivit, 
od klasických kroužků 
po nejrůznější tematické 
přednášky, ale třeba i vý-
uku používání internetu 
či promítání mohou využít 
senioři z Prahy 1, kteří 
zavítají do seniorského 
klubu v Haštalské ulici č. 7. 
Byl otevřen 12. září. 

„Odmítáme být skanzenem. Odmí-
táme na takovýchto krásných místech 
budovat další směnárny a podobné pod-
niky. Chceme, aby centrum města žilo 
a aby sloužilo svým obyvatelům, tedy 
i seniorům,“ řekl při slavnostním zahá-
jení starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký 
a dodal: „Snažíme se negativní dopady 
středu metropole na život lidí v maximál-
ní míře kompenzovat, i když samozřejmě 
vím, že by to chtělo ještě víc. O to radě-
ji jsem, že se nám podařilo dotáhnout 
do konce vznik Haštalky, a věřím, že se 
bude našim starším spoluobčanům líbit.

Otevření Haštalky se zúčastnil i he-
rec, hudebník a moderátor Marek Eben, 

Senioři mají nový klub

který se stal jejím čestným patronem. 
„Žádná z přítomných kamer nepatří 
některé z velkých televizí. Ani novináře 
z bulváru tady nevidím. Dnešní udá-
lost je totiž prostě pozitivní, a to česká 
média nezajímá,“ prohlásil kriticky Ma-
rek Eben a vyzdvihl vybavení interiéru 
Haštalky. „Je impozantní,“ řekl doslova 
a pokračoval: „Zaplaťpánbůh že taková 

zařízení vznikají. Přeji Haštalce, aby v ní 
panovala a vydržela pozitivní nálada.“

Haštalka vznikla v domě postave-
ném na přelomu 19. a 20. století. Je 
bezbariérová a nabízí kavárnu, sál, díl-
nu a potřebné zázemí.

Nyní v ní navíc můžete zhlédnout vý-
stavu fotografi í Prahy a Paříže od Petra 
Našice.

Provozní hodiny výdejny 
parkovacích karet do Zóny 
placeného stání Vodičkova 
681/18, 115 68 Praha 1 – 
vchod vpravo u hl. vchodu do 
objektu.
• Po 08.00–19.00 hod.
• Út 08.00–15.30 hod.
• St 08.00–19.00 hod.
• Čt 08.00–15.30 hod.
• Pá 08.00–14.00 hod.
Upozornění: Poslední klient 
bude obsloužen 15 minut před 
koncem provozních hodin

Detašovaná pracoviště:
Odbor občansko správních 
agend, oddělení osobních do-
kladů, Navrátilova 9, Praha 1, 
tel.: 221 097 659 (občanské 
průkazy), 221 097 227 (ces-
tovní doklady)
(Upozornění: K pracovištím 
projdete též z hlavní budovy 
úřadu chodbou nahoru po 
schodech do ul. Navrátilova)
• Po 8.00–19.00 hod.
• Út 8.00–15.30 hod.
• St 8.00–19.00 hod.
• Čt 8.00–15.30 hod.
• Pá 8.00–12.00 hod.

Odbor školství a kultury, Vodič-
kova 9, Praha 1, tel. 224 234 
351, 224 235 359
• Po 8.00–19.00 hod. 
• St 8.00–19.00 hod.

Odbor občansko-správních 
agend – vedoucí odboru, odd. 
správního řízení, Vodičkova 32, 
Praha 1, tel.: 221 097 190, 

221 097 307, 221 097 572
• Po 8.00–19.00 hod.
• St 8.00–19.00 hod.

Oddělení sociální prevence 
(Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví), Karoliny Světlé 7, 
Praha 1, tel.: 224 239 449
• Po 8.00–19.00 hod.
• St 8.00–19.00 hod.

KDY SI MŮŽETE PŘIJÍT VYŘÍDIT SVÉ VĚCI NA RADNICI?

Vodičkova 681/18, 
115 68 Praha 1 
– tel. ústředna. 221 
097 111
• Po 8.00–19.00 hod.
• St 8.00–19.00 hod.

Informační kanceláře 
– podávání informa-
cí, příjmová pokladna 
(pouze ve Vodičkově 
18), ověřování podpi-
su a opisu s listinou, 
Czech POINT, podatel-
na.

1) Informační kance-
lář – Vodičkova 18, 
Praha 1 – tel.: 221 
097 280, 221 097 
300, nebo ústředna: 
221 097 111.

2) Informační kance-
lář – Malá Strana, Ma-
lostranské náměstí 22 
– tel.: 257 531 845.

a) Podávání informa-
cí, příjmová pokladna 
(pouze Vodičkova 18), 
podatelna
• Po 8.00–19.00 hod.
• Út 8.00–15.30 hod.
• St 8.00–19.00 hod.
• Čt 8.00–15.30 hod.
• Pá 8.00–14.00 hod.
• So 8.00–13.30 hod.

(informační kancelář 
Vodičkova 18 – kromě 
příjmové pokladny)

b) ověřování podpisu 
a opisu s listinou, 
Czech POINT
• Po 8.00–18.30 hod.
• Út 8.00–15.00 hod.
• St 8.00–18.30 hod.
• Čt 8.00–15.00 hod.
• Pá 8.00–13.30 hod.
• So 8.00–13.30 hod. 

(informační kancelář 
Vodičkova 18)

Seniorský klub byl slavnostně otevřen 12. září. 
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Vlaďka Erbová: 
Charita je pro mě srdeční záležitost 
Přátelství, profesio-
nalita a dobré srdce 
– to vše se spojí bě-
hem benefi ční módní 
přehlídky, která se 
uskuteční 8. listopadu 
od 19 hodin v Diva-
dle Hybernia. Výtěžek 
poputuje na boj se 
zhoubnými nádory, a to 
prostřednictvím Nada-
ce pro výzkum rakoviny 
– Rakovina věc veřej-
ná. Právě její patronka 
Vlaďka Erbová stojí za 
celým projektem. 

Nedávno našemu měsíčníku poskytl 
rozhovor známý badmintonista Petr 
Koukal, který s Nadací pro výzkum 
rakoviny – Rakovina věc veřejná také 
spolupracuje; stal se patronem pro-
jektu Pošli příběh. Zajímáte se také 
o podobné příběhy běžných pacientů 
s rakovinou, setkáváte se s nimi?

Jelikož o mně veřejnost již dosta-
tečně ví, že jsem patronkou nadace, 
pacienti mi často volají a píší. S řadou 
z nich se pak potkávám... Je to vždyc-
ky velice emotivní záležitost a nemluví 
se mi o tom úplně lehce. 
Nakolik se vám daří skloubit pracov-
ní a nadační aktivity s osobním a ro-
dinným životem? 

Péče o rodinu je pro mně prioritní. 
Syn Markus je stále miminko, takže ho 
mám všude s sebou. Má starší dcera 
Viktorie chodí do školy, má mnoho 
zájmů, jí se tedy také musím hodně 
věnovat. I když se pomalu navracím 
zpátky do světa modelingu, nechci 
opouštět děti kvůli každé nabídce. 

Co se týká práce pro nadaci a ostat-
ních charitativních projektů, zde se 
snažím být k dispozici, jak jen to jde. 
Je to pro mě už srdeční záležitost. 
Máte čas a energii na čistě osobní 
život, relaxaci? 
Času je opravdu velice málo. Třikrát 

týdně si pro sebe urvu hodinku ve fi t-
centru. 
Vy a váš partner Tomáš Řepka jste 
coby dvě velmi známé osobnosti ne-
unikli hledáčku bulváru. Jak „zdvoje-
ný“ dohled drben snášíte?  

To, co se o nás napíše a povídá, 
jsou věci, které si domů nepouštíme 
a nijak to ani nevnímáme. Můj part-
ner je sice velice uznávaný sportovec 
a osobnost, ale když přijde domů a dá 
nám pusu, stává se z něj obyčejný 
chlap. Naobědvá se, jde pracovat na 
zahradu, pak si s námi povídá, stará 
se o nás… Věřím, že takto náš vztah 
vnímají také lidé, kteří žijí s námi 
v Černošicích, i kdyby bulvár psal kdo 
ví co. 
Jaký máte vztah k Praze 1? Vyrážíte 
sem občas z Černošic, máte nějaké 
oblíbené kavárny nebo třeba místa 
pro procházku? 

Jak už jsem řekla, téměř vše pod-
řizuji především rodině, takže i když 
jsem v Praze, na nějaké posedávání 
u kávičky nebo špacírování nemám 
čas. Jedinečnost centra Prahy ale sa-
mozřejmě vnímám, to snad ani nelze 
jinak. Slibuji, že až budou děti větší, 
uvidíte mě v Praze 1 častěji. 
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Na co a na koho se můžeme 8. listo-
padu těšit? 

Diváky potěší známé modelky, které 
předvedou kolekci módního návrháře 
Jiřího Moravce. Modely divákům přiblí-
ží například Pavlína Němcová, Andrea 
Vránová, Jitka Kocurová, Lucie Vácho-
vá, Tereza Budková, Hanka Věrná, 
Hanka Svobodová a další krásné dámy. 
Většina z nich patří mezi mé letité přítel-
kyně, přičemž všechny se vzdaly hono-
ráře ve prospěch aktivit „mé“ nadace. 
V jaké fázi je příprava přehlídky? 

Přehlídka začíná nabývat jasné kon-
tury. Nechci ale zabíhat do podrobností, 
protože pro diváky chystáme i nějaké to 
překvapení. Velký dík patří úžasné cho-
reografce Lence Vinické, která je hlav-
ním tahounem příprav celé přehlídky. 
Jak jste se vůbec dostala k patronátu 
nad nadací? 

Nadace mě oslovila před několika 
lety poté, co jsem sama veřejně promlu-
vila o rakovině děložního čípku. Díky na-
daci jsem dostala možnost věnovat se 
problematice rakoviny systémově. Kaž-
dý z nás by si měl uvědomit, že zhoub-
ný nádor může potkat i jeho. Spoustě 
problémů lze přitom předejít prevencí…

Když jsem tehdy uvažovala – a to 
zvažování netrvalo dlouho –, jestli na-
bídku nadace přijmu, velkou roli při 
mém rozhodování sehrála její naprostá 
transparentnost a také účelnost použití 
vybraných prostředků. Veškeré peníze 
totiž jdou přímo do výzkumu rakoviny, 
nikde se nic neztrácí v rautech, nákla-
dech na provoz kanceláří a podobně. 
S kým v rámci nadace především spo-
lupracujete?

Jsem mile překvapena, kolik lidí 
s námi chce spolupracovat a spolupra-
cuje. 

Základní sestavu tvoří Naďa Urbán-
ková, Jan Saudek, Honza Musil, Petr 
Koukal, Tomáš Řepka, Norbert Peticzký 
a fotograf Jan Tůma. 

S nadací samozřejmě spolupracuje 
mnoho dalších zvučných jmen při kon-
krétních charitativních projektech. Jsou 
to většinou mé kolegyně z modelingu 
nebo děvčata z české Miss, herci, zpě-
váci, sportovci, moderátoři. Všem bych 
ráda i touto formou poděkovala.
Zmínila jste, že hodně peněz jde do vý-
zkumu rakoviny. O co jde konkrétně? 

Peníze putují na výzkum protinádo-
rových léčiv, na nákup laboratorních 
přístrojů, ale třeba i na úhradu nákladů 
na celorepublikový svoz vzorků akutní 
dětské leukémie a nádorů prsu pro dia-
gnostické účely. 
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Velvyslanci nedají n
Chodíme po bulvá-
rech a v jejích ulič-
kách, často se vy-
hýbáme nadšeným 
turistům a sami ve 
shonu všedních dní 
možná zapomínáme, 
v jak půvabných ku-
lisách můžeme žít. 
Praha 1 je domovem 
mnoha tisíců z nás – 
jak ji ale vidí ti, kteří 
zde pobývají pouze 
přechodně, tedy vel-
vyslanci nám zná-
mých, ale i exotičtěj-
ších zemí? Položili 
jsme několika z nich 
tři otázky:  Jak 
dlouho působíte v di-
plomatické funkci 
v ČR?  Máte v Pra-
ze nějaká oblíbená 
místa?  V čem by se 
Praha 1 mohla inspi-
rovat vaší domovskou 
zemí nebo městem?

GEORGE MONTEIRO PRATA, BRAZÍLIE 
 Své pově-
řovací listiny 
jsem preziden-
tu Klausovi 
předal v květ-
nu loňského 
roku, takže 

velvyslancem Brazílie v ČR jsem té-
měř půldruhého roku. 
 Mám rád české hlavní město 
a Praha 1 je jeho srdcem. Jsem velmi 
pyšný na to, že brazilská ambasáda 
sídlí v Praze 1 (v Panské 5). Toulání 
se malými uličkami Starého Města 
během polední přestávky patří mezi 
mou oblíbenou zábavu. Mám rád na-
sávání zdejší atmosféry a také věnu-
ji velkou pozornost malým detailům 
na fasádách domů. Vždycky objevím 

pravidelně a je součástí mých výletů 
po Praze. Vedle Nového Světa mám 
také rád Petřínské sady. Není mož-
né odolat rodinnému pikniku v době, 
kdy kvetou třešňové stromy a máte 
odtud krásný výhled na město.
 V Kuvajtu byla stará zástavba na-
hrazena moderními domy, sice prak-
tickými a užitnými, ale bohužel se 
úplně vytratil starobylý ráz města.
Praha 1 byla schopna zkombino-
vat nemožné – moderní, historické, 
umělecké, vládní budovy a obchodní 
centra, vše na jednom místě, v na-
prosté harmonii a eleganci.

SOURIYA OTMANI, MAROKO 
 Mám to pri-
vilegium slou-
žit své vlasti 
jako velvyslan-
kyně jeho Ve-
ličenstva krále 
Mohameda VI. 

v ČR od 28. 2. 2012. 
 Při své první návštěvě Prahy jsem 
byla ohromena krásou a velkolepostí 
Prahy 1, Malou Stranou a Pražským 
hradem, Obecním domem, Staro-
městským náměstím a nádherný-
mi chrámy a kostely. Byla jsem též 
překvapena množstvím ubytovacích 
kapacit, četností barů a restaurací. 
Příjemné propojení Starého a No-
vého Města dává Praze 1 speciální 
kouzlo. Díky velké pěší zóně okolo 
Staroměstského náměstí, která je 
téměř propojená s Václavským ná-
městím a náměstím Republiky, před-
stavuje Praha 1 místo turistických 
zajímavostí pro většinu zahraničních 
turistů. 
 Všechno to, co jsem zmínila, mi 
připomíná mé domovské město 
Essaouira, hlavně tedy starou Medi-
nu, a také Marakeš. Obě tato místa 
jsou imperiálními městy, která vás 
vtáhnou zpět do dob marocké slávy, 
bohatství a prastaré historie. 

AITZAZ AHMED, PÁKISTÁN
 Jako velvy-
slanec Pákis-
tánu působím 
v ČR od 27. 
8. 2010, kdy 
jsem předal 
své pověřovací 

listiny prezidentu ČR Václavu Klau-
sovi. 
 ČR je proslulá svou krásou a his-
torií, uměním a kulturou, pohostin-
nými a milými lidmi. Praha 1 pak 
ztělesňuje a reprezentuje tu nejlep-
ší kvalitu těchto charakteristik. Je 

něco nového. O víkendech upřed-
nostňuji procházky po Kampě a od-
tud si obzvlášť vychutnávám pohled 
na Karlův most. 
 Energie a vřelost, se kterou se 
tady setkávám, je téměř stejná, ja-
kou máme v Brazílii. Na druhou stra-
nu je Praha 1 unikátní a je obtížné 
její historii a architektonické bohat-
ství přirovnat k některému brazilské-
mu nebo jinému světovému městu. 
Tahle část města nás inspiruje k re-
spektu k minulosti a k těšení se na 
budoucnost. 

PASQUALE D‘AVINO, ITÁLIE
 Přijel jsem 
do Prahy už 
více než před 
rokem, ale zdá 
se mi, že to 
strašně rychle 
uteklo. Zastu-

povat vlastní zemi v jiném státě je 
práce na plný úvazek a Praha toho 
tolik nabízí ve společenském, kultur-
ním a sportovním životě, že si člo-
věk ani neuvědomuje, jak čas rychle 
běží.
 Ano, samozřejmě. V Praze je 
spousta překrásných míst. A Malá 
Strana se svými kouzelnými uličkami 
je jednou z nekrásnějších částí vů-
bec. K mým nejoblíbenějším místům 
však patří Rudolfinum, kam chodím 
rád na koncerty, protože jsem velký 
milovník hudby. Akustika Dvořákovy 
síně je naprosto jedinečná a kdykoli 
vstoupím do budovy Rudolfina, oct-
nu se v české historii, kterou je toto 
místo doslova prodchnuto.
 Mým rodným městem je Neapol. 
Tak jako Praha, je i Neapol překrás-
né město a v mnohém dokonce cen-
tru Prahy podobné. Obě mají úzký 
vztah k vodě: stát na mostě a hle-
dět do vod Vltavy je podobné jako 
procházet se v Neapoli po ulici Ca-
racciolo a pozorovat vlny moře. Člo-
věka se zmocní pocit svobody a ne-
změrné krásy...

AYMAN MOHAMMAD ALADSANI, KUVAJT
 Jsou to té-
měř tři roky, ty 
ale utekly veli-
ce rychle.
 Mnoho, ale 
nejraději mám 
malou uličku 

blízko Ministerstva zahraničních 
věcí, která se jmenuje Nový Svět. 
Trvalo mi celkem dlouho, než jsem 
ji při svých procházkách Prahou 
objevil, ale od té doby ji navštěvuji 
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proto obtížné rozhodnout se mezi 
krásnými památkami a budovami, 
okouzlující Vltavou, parky a pěšina-
mi, muzei, divadly a nákupními ga-
leriemi, které Prahu 1 zdobí. Praha 
patří mezi má nejoblíbenější města 
na světě a zajímavosti Prahy 1 mezi 
nejnavštěvovanější volnočasové de-
stinace, které se svou rodinou volím. 
Cením si starosty Oldřicha Lomecké-
ho za to, že mění Prahu 1 v opravdu 
obdivuhodnou městskou část Prahy. 
 Jak jsem se již zmínil, Praha je 
úžasné město, které inspiruje všech-
ny ty, kteří zde žijí, pracují, nebo ji 
navštěvují. My máme v Pákistánu 
také mnoho krásných měst, která 
fascinují příležitostné české turisty. 
Jelikož Praha je úžasně mnohostran-
ná v tom, co nabízí, pak mnohá naše 
města s ní mají podobnou historii, 
umění a obchod. Hlavní město Isla-
mabád má podobné okolí jako Pra-
ha. Kvalitní životní úroveň, skvělá 
gastronomie a nákupní příležitosti 
obě města spojují v mnoha směrech.

S. B. KISELEV, RUSKO 
 Brzo už 
tomu budou 
dva roky. V říj-
nu roku 2010 
jsem přijel do 
Prahy, v lis-
topadu jsem 

předal pověřovací listiny prezidentu 
Václavu Klausovi. Byla to doba plná 
nejrůznějších událostí a bilaterál-

ních akcí. Tou největší byla ovšem 
návštěva prezidenta Ruska v Česku, 
jejíž hlavní události probíhaly právě 
ve vaší městské části, na Pražském 
hradě.
 Vaše městská část je fantasticky 
krásná, je tu tolik míst vzbuzujících 
neutuchající obdiv… Nedá se to vy-
jmenovat všechno. S manželkou 
se rádi procházíme po vaší měst-
ské části a neustále objevujeme 
nová kouzelná zákoutí, malebné 
záhyby uliček, nádherná městská 
zátiší. Máme rádi Obecní dům, mi-
mochodem tam bude 11. listopadu 
vystupovat Velký symfonický orchestr 
P. I. Čajkovského. Koncert je věno-
ván 200. výročí Vlastenecké války 
roku 1812.
 Těžko lze porovnat velikost a rych-
lost života. Co do počtu obyvatel, je 
Moskva srovnatelná s celou Českou 
republikou. I když jsem Moskvan, 
zformuloval bych vaši otázku, upřím-
ně řečeno, opačně. To bychom se 
právě my měli inspirovat Prahou 1 
v péči o práci starých mistrů, ve vy-
tvoření jedinečné atmosféry muze-
álního města, v uspořádání provozu 
vozidel a pohybu chodců.
Chtěl bych popřát Praze a vaší měst-
ské části, aby aktivně spolupracova-
ly s Moskvou ekonomicky a kulturně. 
Moskva stejně jako Praha je světo-
vým střediskem kultury, vzdělává-
ní a cestovního ruchu. Tím spíš, že 
my, Rusové a Češi, se dobře známe 
a jsme si lidsky hodně blízcí. Napří-
klad já a váš starosta Oldřich Lomec-

ký jsme zjistili, že jsme spolu, i když 
v jiné době, budovali Ostankinské 
televizní centrum v Moskvě.

CIHAD ERGINAY TURECKO
 Své půso-
bení ve funkci 
a m b a s a d o r a 
jsem zapo-
čal 1. května 
2011. Nyní je 
to tedy už 16 

měsíců, co zde žiji i se svou rodinou. 
Všichni jsme si Prahu zamilovali. Přál 
bych si zastavit čas, abych si mohl 
dlouho užívat krás vašeho města. 
 Mám v Praze 1 více oblíbených 
míst, kam se rád vracím. Praha je 
jedno z nejpřátelštějších míst pro 
turisty a procházky. Většinu z nich 
začínám na Hradě, pak jdu přes 
krásné zahrady a končím v kavárně 
Slavia. Tu si oblíbil i turecký básník 
Nazim Hikmat, který kavárnu na-
vštívil během svého pobytu v Praze 
a jehož fotografie visí na její zdi. 
Také mám rád výhled z Hanavské-
ho pavilonu, kam zvu všechny své 
hosty. 
 Má domovská Ankara, ale i další 
města v Turecku by se mohla Pra-
hou 1 inspirovat v řadě oblastí, na-
příklad co se týká renovace historic-
kých budov a památek, omezování 
dopravy v centru města, celkového 
zatraktivnění apod. Proto také zvu 
zástupce našich měst na návštěvu 
Prahy. 

▼ INZERCE

 DRAKIÁDU DRAKIÁDU DRAKIÁDU

Nemocnice Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského v Praze Vás zve na

DRAKIÁDU
v sobotu 6. října 2012 od 14 hodin 

na zahradě nemocnice.

PROGRAM:

�Loutková podívaná Správce snů s dílnou�
�Klaun s balónky�

�Soutěže v pouštění draků�

Akce se uskuteční za každého počasí ve spolupráci s: 

Adresa: Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana MHD; BUS 292 z Malostranského náměstí

Těšíme se na Vás!

www.nmskb.cz



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ10

Střelecký ostrov se dočkal: 
rekonstrukce začíná!

Příjemným místem pro korzo a odpočinkovou zónou pro všechny generace se má 
opět stát Střelecký ostrov. Jeho rehabilitace startuje již nyní v říjnu. 

Střelecký ostrov prokoukne a nově se zazelená. 
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doprovodné infrastruktury, 
jako jsou elektrosloupky, vo-
dovodní síť, cestní síť, osvět-
lení apod. Zátěžové trávníky 
budou zavlažované, přičemž 
se samozřejmě počítá s je-
jich využitím pro pořádání 
pikniků nebo společenské 
aktivity. Nově budou vybu-
dována i dvě dětská hřiště. 
Dominantní a zdravé stromy 
budou zachovány a doplně-
ny o nové, perspektivní jedin-
ce, tak aby byla zachována 
generační stabilita zeleně. 
Celkem bude na Střeleckém 
ostrově vysázeno na 60 no-
vých stromů.

Velmi důležitou součástí 
projektu je rovněž zpevnění 
břehů – ty by podle odbor-
níků z Povodí Vltavy pravdě-
podobně již nepřečkaly pří-

padnou další větší povodeň, 
čímž by hrozilo také pode-
mletí přilehlého pilíře mostu 
Legií. Přísun stavebního ma-
teriálu a většiny komponent 
zajistí lodě. Doprava na mos-
tě Legií a v jeho okolí nebude 
tímto zatížena. 

„Projekt je úsporný, i když 
se to na první pohled ne-
musí zdát. V první etapě 
například zhruba polovina 
nákladů padne na ty nej-
méně viditelné části projek-
tu typu drenážování cest-
ní sítě, elektrické vedení 
a podobné věci. Bez těchto 
investic by však nebylo mož-
né splnit hlavní cíl projektu, 
a to přiblížit Střelecký ostrov 
lidem tak, aby jej mohli plně 
využívat k relaxaci,“ doplnil 
Hodek. 

„Začíná první etapa re-
konstrukce, která má za 
cíl vytvořit ze severní části 
ostrova zázemí pro kultur-
ní, společenské, sportovní 
a další volnočasové aktivi-
ty,“ říká 1. zástupce starosty 
Prahy 1 Daniel Hodek, do je-
hož kompetence patří mimo 
jiné právě oblast životního 
prostředí. Bude vystavěn 
nový bezbariérový výtah, 
který tento ostrov zpřístupní 
i pro osoby se sníženou po-
hyblivostí. 

První fáze rekonstrukce 
Střeleckého ostrova bude 
probíhat do června 2013, 
náklady vycházejí na 79 mili-
onů korun (bez DPH). V rám-
ci této etapy bude vystavěno 
zcela nové hygienické záze-
mí, dojde také k zavedení 

Hodek Daniel (ČSSD)
1. zástupce starosty

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

Tuto oblast má na starosti:►
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Lomecký Oldøich, Ing.
starosta

oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální vìci a proti-

drogová prevence

Tuto oblast má na starosti:►

V říjnu vyrážíme 
za stopami Valdštejnů!
Také v říjnu se uskuteční oblíbené výlety seniorů 
po vlastech českých. Nezapomeňte se včas přihlásit!
22. 10., pondělí, 8.30 – Valdštejn 
hrad a město Lomnice nad Po-
pelkou

Odjezd od hotelu Intercontinental 
v Pařížské ulici čp. 30. Přihlašování 
na výlety: přes podatelnu Úřadu MČ 
Praha 1, Vodičkova 18. Senior/ka se 
prokáže občanským průkazem.

24. 10., středa, 9.00 – Lnáře – 
zámek a město Horažďovice

Na tyto říjnové výlety se přihlašuje 
od ČTVRTKA 11. ŘÍJNA 2012

Pro velký zájem o seniorské výlety 
sdělujeme, že se senior může přihlá-
sit pouze na 1 výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, kteří se 
nezúčastnili minimálně 3 posledních 
výletů.

Vždy je možné zavolat Karla Ulma 
2 dny před výletem a zeptat se, zda-li 
se neuvolnilo místo.

V případě již naplnění výletu bude 
sdělen stav. V případě změny bude 
každý zúčastněný řádně a včas 
informován telefonicky. Tímto také 
žádáme uvést vždy telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní telefon. 

Odhlašování žádáme stejným způ-
sobem přes podatelnu nebo na tel. 
Číslo 777 161 539, Karel Ulm a to 
pouze ve středu a čtvrtek 9.00–
10.00 h. Za perfektní organizací výletů stojí obětavý Karel Ulm. 

Přijďte za zábavou do Haštalky! 
Klub Haštalka je zatím otevřen pondělí 

až čtvrtek odpoledne. Přinášíme vám výběr 
z programu:

Prostory kavárny jsou určeny k přátelským pose-
zením u kávy a vzájemným setkáváním, v přípa-
dě zájmu je možno kavárnu po domluvě s obslu-
hou rezervovat pro narozeninovou akci některého 
z pravidelných návštěvníků klubu apod.

Ve velké klubovně: Pondělí 14 až 15 hod.: cvi-
čení na židlích; 15.30 až 16.30 cvičení Tai Chi. 
Úterý: vernisáže, besedy, promítání, vystoupení 
seniorů apod.; 15 až 17 hod.: divadelní soubor. 
Středa 14 až 16 hod.: nácvik tanečního kroužku 
Medunky; 16 až 17 hod.: klub poezie Týnka.
Čtvrtek 14 až 15 hod.: cvičení na židlích.  

Celý program bude uveřejněn na 
www.socialnisluzby-praha1.cz! FO
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Macháèek Tomáš
zástupce starosty

 

tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku 

Tuto oblast má na starosti:►

►

Bydlení na Malé Straně 
Malostranské povídky Jana Nerudy 

jsou nesmrtelné. Od jejich napsání již 
uplynulo více než 150 let, Malá Strana 
se však nezměnila. Domy jsou stejné, 
avšak mění se jejich uživatelé. Převáž-
ná většina domů dnes patří soukromní-
kům, některé jsou v majetku družstev, 
sdružení vlastníků bytových jednotek, 
zbytek pak MČ Praha 1. 

Podobně to vypadá i s obchodní sítí. 
Obchody jsou v objektech nejrůzněj-
ších majitelů a město prostřednictvím 
MČ Praha 1 nemůže příliš zasahovat 
do struktury a nabídky prodeje. A tak 
na Malé Straně převažuje nabídka sor-
timentu suvenýrů, avšak pro hračky, 
parfém, jar apod. musíte dojet tramvají 
do jiné čtvrtě. Velmi širokou nabídku vi-
náren, restaurací a barů až v poslední 
době doplňuje večerní prodej asijských 
obchodníků, jinak by se jednalo o po-
dobný problém. 

Malá Strana je unikátní svou polohou, 
historií a unikátností staveb. Množství 
turistů každoročně v této čtvrti stoupá, 
neboť již dávno zjistili že tam není jen 
Karlův most, Kostel sv. Mikuláše a Ne-
rudova ulice vedoucí ke Hradu. 

Náš dům se nachází v Karmelitské 
ulici vedle vchodu do Kláštera „U Jezu-
látka“. Návštěva tohoto objektu se sta-
la nezbytnou součástí výprav z celého 
světa a okolo našich oken proudí denně 
davy poutníků a turistů. Uvědomujeme 
si, že péče o náš dům je i vizitku Malé 
Strany a tomu věnujeme velkou pozor-
nost.

Proto nám záleží i na tom, aby tato 
čtvrť dále žila svým životem a aby se  
z ní nestal skanzen jako na Veselém 
Kopci u Chrudimi, muzeum jako v indi-
ánské rezervaci někde v USA či fi remní 
čtvrť jako v londýnském City. Jedineč-
nost této městské části Prahy 1 ponou-
ká přirozeně různé zbohatlíky a překup-

www.facebook.com/praha1cz

AKTUALITY Z PRAHY 1
SLEDUJTE NA 

FACEBOOKOVÉ STRÁNCE:

czz

níky k tomu, aby zde podnikali. Proto 
velmi vítáme iniciativu místostarosty p. 
Macháčka, který se tomu úspěšně brá-
ní tím, že upřednostňuje při prodeji bytů 
osoby, které je na Malé Straně dlouho-
době užívají. Jedině tak se podaří zabrá-
nit jejímu odcizení, aby se nestala rájem 
překupníků či sídlem bohatých cizinců. 
Podaří-li se bránit tomuto současnému 
trendu i nadále nadále, můžeme ho-

vořit o tom, že Malá Strana si i nadále 
zachová do dalších let své nezaměnitel-
né kouzlo, podobně jako v dobách Jana 
Nerudy. 

Přejeme mu v této práci mnoho trpě-
livosti a úspěchů.

Ing. Jiří Kolařík, 
předseda SVJ „U Jezulátka“, 

Karmelitská 15, Praha 1, Malá Strana 

Patrioti nedají na domovskou lokalitu dopustit. 
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FINANCE 13

►

Daňové příjmy za pololetí
V tomto článku nebudeme hovořit 

o výnosech z tzv. ekonomické (zdaňova-
né) činnosti MČ Praha 1, jako jsou např. 
výnosy z nájemného z bytových nebo ne-
bytových jednotek, výnosy z prodeje ne-
movitostí nebo třeba přijaté úroky. Bude-
me zde hovořit o příjmech rozpočtových, 
tj. o příjmech z hlavní činnosti obce. Pří-
jmy z hlavní činnosti jsou v rozpočtu MČ 
Praha 1 rozděleny do čtyř tříd – daňové 
příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové pří-
jmy a přijaté dotace. My se nyní zaměří-
me na 1. třídu rozpočtu.

Do 1. třídy, tj. do daňových příjmů, 
se, kromě příjmů z řady poplatků, po-
čítají také příjmy z daně z nemovitosti. 
Za 1. třídu bylo do rozpočtu MČ Praha 1 
za 1. až 6. měsíc 2012 vybráno celkem 
76 035 tis. Kč. Skladba 1. třídy rozpoč-
tu a konkrétní výše příjmů z jednotlivých 
položek je vidět v přiložené tabulce.

Co se týká příjmů z poplatku ze psů, 
je nutno počítat s tím, že po uzávěrce 
provedené k 30. 6. 2012 bude ještě 25 %
z této částky odvedeno do rozpočtu Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. Stejně 
tak, pokud jde o příjmy z poplatků za 
lázeňský nebo rekreační pobyt a za uby-
tovací kapacity, kdy zde ještě není pro-
mítnut odvod 50 % příjmů za II. čtvrtletí 
roku 2012 do rozpočtu MHMP. 

Když se podíváme na výši příjmů z po-
platku za užívání veřejného prostranství, 
která k 6. měsíci 2012 činila 54 702 tis. 
Kč, pak tato výše předčila očekávání MČ 
Praha 1, protože plnění těchto příjmů je 
již na svých cca 61 procentech. Výsledek 
je dán především rozumně nastavenou 
politikou nižších jednotkových poplatků 
a tím většího počtu veřejně užívaných 
míst, dále pak zlepšením výběru tohoto 
poplatku ze strany MČ Praha 1.

Dále se v 1. rozpočtové třídě nachází 
příjmy z poplatku ze vstupného, jejichž 
výše k 6. měsíci 2012 činila 3 919 tis. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

E-MAILOVÁ ADRESA:
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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!

Kč. V tomto případě byl rovněž překročen 
plán, kdy příjmy z tohoto poplatku byly 
v 6. měsíci již na svých 65 %. Je to dáno 
především rozmanitostí uspořádaných 
kulturních, hudebních a jiných akcí pro-
vozovateli na území MČ Praha 1 a přitaž-
livostí těchto akcí pro návštěvníky. 

Položka „poplatek za provozovaný vý-
herní hrací přístroj“ – fi nanční prostřed-
ky na této položce jsou platby zaslané 
za provozování výherních hracích pří-
strojů a interaktivních videoloterijních 
terminálů za rok 2011. Za rok 2012 již 
MČ Praha 1 tyto poplatky přímo nevybí-
rá a čeká na fi nanční prostředky zasla-
né prostřednictvím MHMP. S celkovým 
poklesem počtu provozování loterií na 
území Prahy 1 souvisí pak nižší příjmy 
v položce „odvod z výtěžku z provozová-

ní loterií“, kdy výše příjmu 1 288 tis. Kč 
je na své 32 % předpokládané výši. 

Výše příjmů v položce „správní po-
platky“ činí k 6. měsíci 8 328 tis. Kč 
a je plněna jen z 31 % oproti předpo-
kladu, což je dáno nižší poptávkou po 
službách přenesené státní správy. 

Dostáváme se k poslední položce 
1. třídy rozpočtu, k příjmům z daně z ne-
movitosti – výše těchto příjmů nemá nyní 
žádnou vypovídací schopnost, neboť pe-
níze z těchto daní putují k MČ Praha 1 
od plátce daně přes fi nanční úřad, dále 
přes MHMP, což ve svém důsledku vede 
k tomu, že, ač plátce daň zaplatil větši-
nou v červnu, MČ Praha 1 obdrží peníze 
v listopadu nebo i v prosinci 2012. 

Jan Krejčí 
zástupce starosty 

1. TŘÍDA ROZPOČTU STAV K 6. MĚSÍCI 
2012 (TIS. KČ)

Poplatek ze psů 531

Pobytové poplatky 2 294

Poplatek za užívání veřejného prostranství 54 702

Poplatek ze vstupného 3 919

Poplatek za ubytovací kapacity 680

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3 686

Odvod z výtěžku z provozování loterií 1 288

Správní poplatky 8 328

Daň z nemovitosti 607

Celkem 76 035

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

Polverini Karolina

karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj 

høišť)

Tuto oblast má na starosti:►

Josefovi se v Josefské daří
Pěveckých sborů je na středních 

a základních školách bohužel jako 
šafránu. Malostranská ZŠ a Malostran-
ské gymnázium patří naštěstí mezi vý-
jimky a jejich společnému Pěveckému 
sboru Josef, pod vedením sbormistry-
ně Michaely Ditrichové, se od jeho za-
ložení v září 2010 daří a hlavně – počet 
členů s chutí „obětovat“ páteční odpo-
ledne společnému zpívání roste. 

„Sama jsem strávila v pěveckém 
sboru své dětství a mládí. Chodila 
jsem do rozhlasového dětského sboru 
k panu profesoru Čestmíru Staškovi 
a na léta strávená na zkouškách, kon-
certech, soustředěních a zájezdech 
vzpomínám s obrovskou láskou,“ říká 
Michaela Ditrichová, která do Josefské 
nastoupila před třemi lety. „Byla zde 
tradice vánočních koncertů, na nichž 
vystupovali opravdu nadaní žáci, ale 
vždy spíše jako sólisté. Bylo mi to líto 
a s panem ředitelem jsme se dohodli, 
že založení pěveckého sboru je dobrý 
nápad,“ dodává profesorka Ditricho-
vá s tím, že byla velkým zájmem dětí 
o účast ve sboru upřímně překvapená.

Sbor Josef je složen z dětí, které až 
na pár výjimek nikde jinde nezpívají, 
a tak od nich nikdo neočekává profe-
sionální výkon. „Ani mi o něj nejde. Je 
pravda, že stále více pracuji na hlasové 
výchově a intonaci, ale přesto mi záleží 
především na radosti zpěváků,“ vysvět-
luje sympatická sbormistryně a připo-
míná vystoupení sboru na soutěži v Se-
nátu, které se kromě Josefa zúčastnily 
školní sbory podstatně početnější, déle 
fungující a i složením většinou podstat-
ně starší. Přesto se děti z Josefské 
v soutěži vůbec neztratily. „Byly nad-
šené ze všeho, co se dělo kolem, a to 
dobrodružství je zcela pohltilo,“ vzpo-
míná Michaela Ditrichová.

A jak se odrážejí koncerty na zájmu 

nových členů? Zatím všechna vystou-
pení přilákala nové zájemce. Snad 
největší příliv pak nastal po loňském 
vánočním koncertu. „Ono, když učitel 
biologie hraje v kostele se sborem na 
elektrickou kytaru a čtrnáctiletý žák 
k tomu bubnuje… To není možné jen 
tak bez zájmu přejít,“ vypráví profesor-
ka Ditrichová a na naši otázku týkají-
cí se muzikálnosti současné mládeže 
odpovídá: „Dnešní děti, stejně jako 
děti z jakékoliv doby, mají hudbu rády. 
Stačí jim jen nabídnout skladby, které 
je osloví. Pak už jde vše samo. Zpěv je 
přirozený lidský projev, a když se od-
bourají zábrany studu, jež současný 
svět před děti staví, pak je to krásné.“

Pěvecký sbor Josef není uzavřený 
jen pro děti z Josefské, ale i děti od-
jinud mají „vstup povolen“. Stačí jen 

mít chuť zpívat a chodit pravidelně na 
zkoušky. Zájemci se mohou hlásit na 
e-mail: ditrichova.michaela@malgym.cz.

Podle Michaely Ditrichové si členové 
při koncertech uvědomují, že repre-
zentují svoji školu: „To, k jaké škole 
patříme, je pro žáky důležitější, než 
jsem si myslela. Naše krásná budova 
v nejkrásnější části Prahy má zkrátka 
genius loci, který děti vnímají velmi sil-
ně.“ A kdy měla paní sbormistryně ze 
svých svěřenců největší radost? „Ra-
dost z dětí mám pořád. Je krásné, když 
odcházejí ze zkoušky a na schodišti 
si zpívají to, co jsme právě nacvičova-
li. Mám z nich radost, i když ‚kecají‛ 
při zkouškách. Já jsem to také dělala, 
i když ukrutný řev pana profesora za to 
nestál. Nic se nezměnilo: ‚umělci‛ se 
zkrátka potřebují prosazovat stále.“
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Před MŠ Letenská je bezpečněji
Děti z mateřské 

školy v Letenské uli-
ci chrání před vcho-
dem nové zábradlí. 
To zde bylo vybudo-
váno díky iniciativě 
radní Karoliny Polve-
rini. „Obrátili se na 
mě s žádostí rodiče 
i vedení mateřské 
školy, protože provoz 
v této ulici je oprav-
du silný a nebezpe-
čí, že děti vběhnou 
do vozovky, je vel-
ké,“ vysvětlila rad-
ní a poděkovala za 
spolupráci Jiřímu Ve-
selému, radnímu pro 
dopravu.FO

TO
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Pěvecký sbor nabízí dětem a mládeži zajímavé kulturní a společenské vyžití.



BEZPEČNOST 15

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:►

Dodržování prohibice 
se pečlivě kontrolovalo
Důslednost při kontrolách dodržování prohibice uplatňovala Praha 1. Radnice 
první městské části spolupracovala se všemi příslušnými orgány a sama se 
v rámci běžných kontrol zaměřila na tuto problematiku.

„Udělali jsme vše pro to, 
aby obyvatelé naší městské 
části, ale i turisté byli uchrá-
něni následků totální nezod-
povědnosti a ziskuchtivosti 
pokoutních výrobců nelegál-
ního alkoholu,“ řekl radní 
Prahy 1 Ivan Solil, který je 
odpovědný za oblast bezpeč-
nosti a prevenci kriminality. 

Městská část Praha 1 do 
doby uzávěrky tohoto čísla 
zaznamenala jediný případ, 
kdy na jejím území někdo 
nahlásil podezření na otra-
vu metylalkoholem. V polo-
vině září se dostavil do Ne-
mocnice Na Františku muž, 
který jevil příznaky otravy 
metylalkoholem. Když tes-
ty podezření potvrdily, byl 
převezen na specializované 
oddělení Všeobecné fakult-
ní nemocnice na Karlově 
náměstí. 

Policisté, strážníci a in-
spekční orgány v Praze 1 se 
zaměřili na kontroly všech 
provozoven bez výjimky, od 
„obyčejnějších“ podniků po 
ty nejlepší restaurace. 

„Museli jsme být napros-
to důslední i kvůli tomu, že 
Praha 1 je lokalitou s nej-

vyšší koncentrací lidí v rám-
ci celé metropole. A důsled-
né kontroly by podle mého 

názoru měly pokračovat i po 
skončení prohibice, jelikož 
není vyloučeno, že někteří 
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obchodníci se pokusí dopro-
dat staré zásoby tvrdého al-
koholu,“ dodává Solil. 

Časté kontroly provozoven na území městské části se v době prohibice ještě znásobily. 

► 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



KULTURA, SPORT16

Škrak Pavol, Ing.
 

pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, obèanská 

spoleènost, sport, 

zahranièní vztahy

Tuto oblast má na starosti:►

Kurz naučí zachraňovat tonoucí 

Děti, mládež, ale i starší věkové kategorie se mohou naučit zachraňovat tonoucí ve 
speciálním kurzu, který připravila Městská část Praha 1. 

„Kurz je určen pro všechny, kteří 
umějí plavat a chtěli by se naučit, jak 
zachránit topícího člověka, základy re-
suscitace a další užitečné vědomosti,“ 
uvedl radní Prahy 1 Pavol Škrak. 

Kurzy se konají v bazénu na Zele-
ném pruhu (BUS 124 z Budějovické 
a ze Dvorců – zastávka U Statku nebo 
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Dříve narození občané 
Prahy 1 se mají na co těšit: 
Taneční odpoledne pro star-
ší a pokročilé, která se ko-
nala od začátku června do 
konce srpna na Petřínských 
terasách a jež se těšila vel-

Taneční odpoledne pro seniory
Kdo má rád příjemně 
strávené odpoledne, 
hudbu a tanec, je 
srdečně zván na ne-
dělní taneční odpole-
dne, které bezplatně 
organizuje Městská 
část Praha 1.

kému zájmu, pokračují od 
2. září každou neděli, ten-
tokrát v MALOSTRANSKÉ 
BESEDĚ. K tanci a poslechu 
hraje kapela DD Combo Oldy 

Doležala, jejíž repertoár je 
tvořený českými i zahraniční-
mi hity. Co se nemění, je pes-
trý program, bezplatný vstup 
a příznivé ceny občerstvení.

BUS 205 z Budějovické – zastávka Ze-
lený pruh – konečná stanice. Zúčast-
nit se lze – po předchozím přihlášení 
– v termínech 2. 10., 16. 10., 30. 10., 
13. 11., 20. 11., 27. 11. nebo 11. 12.

Instruktáž včetně praktického nácvi-
ku trvá 60 minut, a to vždy dvakrát, od 
18 a od 19 hodin. Účastníci si pochopitel-

ně musejí s sebou vzít patřičné vybavení, 
tedy plavky, osušku a koupací čepici.

Bližší informace spolu s přihláškou 
naleznete na stránkách MČ Praha 1: 
www.praha1.cz (sekce Sport). Nebo 
na telefonních číslech 221 097 400 
nebo 602 699 268, e-mail: jindrich.
nejezchleba@praha1.cz 

Důležité je umět nejen plavat, ale také zachraňovat tonoucí.
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DOPRAVA 17

Veselý Jiøí, Ing.
 

jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

Tuto oblast má na starosti:►

Změny hromadné dopravy
přinesly Praze 1 spíše užitek

„Pro Prahu 1 je jedno-
značným kladem změna tra-
sy tramvajové linky 8, která 
po naší dlouholeté snaze 
defi nitivně přímo propojuje 
centrum a Malou Stranu,“ 
uvedl Jiří Veselý, radní pro 
oblast dopravy. 

Vyhodnocování nové po-
doby MHD probíhá za úzké 

spolupráce starostů všech 
městských částí.

Náměstek pražského 
primátora Josef Nosek se 
v pondělí 10. září sešel – 
kromě představitelů patnác-
ti největších městských částí 
– také se zástupci organi-
zace ROPID a Dopravního 
podniku nad prvním vyhod-
nocením začátku fungování 
nové MHD v Praze. Cílem 
bylo vyslechnout aktuální 
připomínky městských čás-
tí. Organizace ROPID jejich 
první postřehy vyhodnocuje 
a postupně se je snaží řešit.

„Naším cílem je mít spo-
kojené cestující. V následují-
cích týdnech a měsících se 
proto chci jednotlivě setkat 
se zástupci všech městských 
částí, abychom mohli situaci 

každé z nich projednat indi-
viduálně a co nejzodpověd-
něji,“ řekl Josef Nosek.

„Z tohoto setkání jsem 
si odnesl nové podněty, jak 
zpříjemnit lidem jejich cesto-
vání tak, aby jim nový systém 
MHD dobře sloužil. Na první 
aktuální připomínky už jsme 
v minulých dnech reagovali 
například navýšením počtu 
autobusů nebo zkrácením 
intervalu“, dodal Pavel Pro-
cházka, pověřený řízením 
organizace ROPID.

Současně s tím se prová-
dějí nové aktuální přepravní 
průzkumy, aby se ověřila vy-
tíženost spojů jednotlivých 
linek. Získané údaje budou 
podkladem pro případné 
úpravy a celkové vyhodnoce-
ní provozu.

Hromadná doprava v pozměněných trasách si postupně „sedá“. 
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Také Praha 1 se 
podílí na vyhodno-
cování dosavadních 
zkušeností s revo-
lučními změnami 
v pražské MHD, 
které začaly platit 
1. září letošního roku. 
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V srpnu jsme měli příležitost shlédnout poutavou repor-
táž Reportérky ČT s názvem „Dvě vyklízecí fi rmy mají žně 
na Praze 1“, ve které poukázala na prapodivné praktiky 
pěstované naší radnicí při vyklízení prostor. Byly zde 
kritizovány nejen nehorázná cena za poskytované služby, 
ale i nejasnost, jak se v reportáži zmiňované fi rmy k té 
práci a odměně za ní dostaly. Tisková mluvčí Prahy 1 se 
snažila vše uvést na pravou míru. Reportérka si přizvala 
ke konzultaci nezávislého právníka Dudu, který poukazo-
val na nesoulad při plnění zakázky a vyslovil domněnku, 
že cena za poskytované služby je vyšší, než by měla být. 
Potom dostal prostor pan předseda fi nančního výboru 
zastupitelstva Prahy 1 MUDr. Jan Votoček (TOP09). 
Potvrdil své zjištění, že vyklízecí fi rma získala bez vý-
běrového řízení zakázky zhruba za 13mil Kč, a že to je 

jednoznačné porušení zákona. Vzhledem k tomu, že je 
to Zastupitelstvo, které volbou vložilo MUDr.Votočkovi do 
jeho rukou neomezené právo v čele Finančního výboru  
provádět kontrolu hospodaření s fi nančními prostředky 
Městské části Praha 1, dožadujeme se toho, aby zejmé-
na Zastupitelstvo bylo informováno o všech zjištěních, 
protizákonného nakládání s penězi Prahy 1. Na jednání 
Zastupitelstva se nabídl místostarosta Tomáš Macháček 
(TOP09), že Rada to zjišťování za Finanční výbor vezme na 
sebe, vše pořádně prověří, a podá Zastupitelstvu informa-
ci, zda někdo pochybil. Přiznáme se, že hoříme nedočka-
vostí. Buď je vše pravda, nebo ne? V každém případě to 
vždy musí někdo odskákat. Buď za poškozování kasy 
Prahy 1, nebo její pověsti. 

     Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS 

ODS PRAHA 1: FINANČNÍ VÝBOR NEBO RADA – HLAVNĚ S PRAVDOU VEN! 

Vloni jsme se ptali pana starosty, co bude dál s černou 
stavbou ve Skořepce. Místo sedlové střechy plochá terasa, 
z ní trčí nová výtahová šachta převlečená za věž blízkého 
kostela. Jenže žádné „odstranění stavby“ se ani po roce 
nekonalo. Stavební úřad se snaží a seč může radí vlastní-
kovi, co by měl udělat, aby mohl stavební povolení získat 
dodatečně. Mezitím přibývají další skvosty: Z Malého ná-
městí i ze Staroměstské radnice je vidět rozsáhlá terasa 

hotelu U Prince. Je to černá stavba, selhal stavební úřad, 
nebo se snad zbláznili památkáři? Dočkáme se někdy, že 
se aspoň v Pražské památkové rezervaci podaří černou 
stavbu odstranit, nebo bude i nadále výhodnější pravidla 
ignorovat? 

Michaela Valentová, 
zastupitelka zvolená za Stranu zelených

SZ: ČERNÝ EVERGREEN

Po zářijovém zastupitelstvu víme, 
že v Praze 1 zůstane třináct kasin. 
Způsob, jakým byla tato místa vybrá-
na, je více než sporný. A sporný je i 
možný nový nájemce domu prostor 
po Sebastianu Pawlowském.

 Zbude nám 13 kasin. Proč? 
Komise, vedená místostarostou za 
TOP 09 Janem Krejčím, při svém 
průzkumu zjišťovala například roční 
tržby provozoven. Kasin a heren se 
vyptávala i v rozporu s obchodním 

zákoníkem. Jaká však byla defi nitivní 
kritéria výběru, to se zastupitelé ne-
dozvěděli. Starosta Oldřich Lomecký 
několikrát řekl, že nulová tolerance 
hazardu by měla negativní dopad na 
obecní pokladnu. Působení TOP 09 
a ČSSD obecní pokladně ovšem také 
zcela neprospívá. A to překvapivě, i 
když se radnice snaží vybrat nového 
nájemníka podle nejvyšší nabídky.

Nyní tak hrozí, že v domě, z jehož 
opuštění dostal Sebastian Pawlowski 

od radnice přes 70 milionů, bude 
neznámá fi rma, založená v břez-
nu tohoto roku, jež se přihlásila s 
projektem folklorních večerů. Jenže 
například dvůr, který hodlá fi rma ke 
svým programům využívat, je uznaná 
klidová zóna. Produkce ještě nezača-
la a projekt se už bude muset měnit. 
Možná ale tentokrát vyhraje zdravý 
rozum a dojde přímo ke změně ná-
jemce. Finance přece nemohou být 
jediným kritériem.

VV: NEJVYŠŠÍ NEMUSÍ BÝT NEJLEPŠÍ

ODPOVĚĎ: 
Klub zastupitelů za ODS, hořící nedočkavostí, by se měl rychle obrátit na Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1, aby je uhasil 

šetrněji než my studenou sprchou.
Vyklízecí služby pro MČ Praha 1 v letech 2008 – 2010 prováděly dvě spřízněné fi rmy KF Trans, s. r. o. 

a ASD Servis, s. r. o.  
Poté, co služby KF Trans na prosté objednávky překročily magickou hranici 2 milionů Kč, danou tehdejším zněním záko-

na o veřejných zakázkách, bylo na vyklízecí služby vypsáno výběrové řízení. Vítězem se opět stala fi rma KF Trans s. r. o., s níž 
byla podepsána roční smlouva na komplexní vyklízecí služby. Smlouva byla uzavřena na jeden rok s maximální vysoutě-
ženou celkovou částkou 3 689 238 Kč vč. DPH. Nasmlouvaná maximální částka podle smlouvy byla vyčerpána už za půl 
roku, další vyklízecí služby byly realisovány tak jako před účinností smlouvy na základě samostatných objednávek.

Celkem bylo tímto způsobem vyplaceno fě KF Trans, s. r. o. do léta letošního roku 20 milionů. Sesterské fi rmě ASD 
Servis, s. r. o., která nikdy žádné výběrové řízení nevyhrála, bylo stejným způsobem vyplaceno 13 ¾ milionu.  

Nutno však konstatovat, že toto porušení zákona o veřejných zakázkách spadá na vrub předchozího vedení radnice, 
konkrétně přímo na tehdejšího místostarostu zodpovědného za správu majetku – vycházející (nyní spíše zapadající) 
hvězdu ODS Michala Valentu a nepřímo na stálici ODS, bývalého starostu Filipa Dvořáka.
Částky účtované po volbách už jsou pouze za skladování uložených věcí po exekuci či za jejich likvidaci. Na další vyklíze-

cí služby vypsala současná rada v květnu t. r. prostřednictvím najaté právní kanceláře veřejné výběrové řízení v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách.

    MUDr. Jan Votoček 

PŘEHLED PLATEB (V KČ): 
Firma 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem

KF Trans 2 612 061 6 540 524 8 152 477 2 177 178 595 140 20 077 380

ASD Servis 7 369 261 3 888 475 2 182 236 439 980 13 879 952
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Bezstarostná jízda je ak-
tuální dopravní servis, kte-
rý 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 hodin. 
Během pořadu moderáto-
ři neustále sledují situaci 
prostřednictvím spolupráce 
s Policií ČR, Dopravním pod-
nikem hl. m. Prahy a Global 
assistance. Redaktor Regi-
ny je přímo v Dopravním in-

Český rozhlas 
Regina 92,6 FM 
přináší prvotřídní dopravní 
informace v Bezstarostné jízdě

formačním centru a sleduje 
kamerový systém, v terénu 
jsou motohlídky redaktorů, 
kteří podle situace vstupu-
jí do vysílání. Spoluautory 
pořadu můžete být i vy. 
Jednoduše zavoláte na bez-
platnou linku 800 900 500, 
sdělíte aktuální dopravní 
informaci a ta je během ně-
kolika minut zařazena do 
vysílání. Naše řidiče – po-
sluchače Reginy samozřej-
mé i odměňujeme. Každý 
den obdrží jeden telefonu-
jící poukázku na nákup po-
honných hmot či večeři pro 
dva ve vyhlášené restaura-
ci. Vedle dopravních infor-
mací Český rozhlas Regina 
přináší i vyvážený mix hud-
by, zpravodajství a zábavy. 
Více informací naleznete na 
regina.rozhlas.cz   

Je to již pět let, 
kdy poprvé zazněla 
ve vysílání České-
ho rozhlasu Regina 
znělka Bezstarost-
né jízdy. 

Dovolujeme si Vás pozvat na 

Sv tový den zraku 2012,
na kterém si každý rok p ipomínáme

závažnost zrakových postižení!

P ij te se podívat
11. 10. 2012 v 12.30 na nám stí Republiky, 

kde si budete moci:
 
-  na vlastní k ži vyzkoušet, jak se žije nevidomým

a jak se vypo ádávají s každodenními p ekážkami
-  ZDARMA nechat profesionály p em it zrak

a nechat si zhotovit unikátní fotogra  i Vaší vlastní duhovky
-  dozv d t se více o aktivitách organizace 

SV TLO PRO SV T – Light for the World, o.s., v rozvojových zemích

T šíme se na Vás!

Záštitu nad akcí p evzal starosta M  Praha 1 Ing. Old ich Lomecký

Partnerem akce je Evropská o ní klinika LEXUM

Na sv t  žije 285 milion  lidí

se zrakovým postižením.

90 % z jich žije v rozvojov
ých zemích.

T šíme se na Vás!

Záštitu nad akcí p evzal starosta M  Praha 1 Ing. Old ich Lomecký

Partnerem akce je Evropská o ní klinika LEXUM

SPS_pozvanka_105x148_v02.indd   1 25.9.2012   14:56:44
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Centrum ovládne gastronomie
Mezinárodní den kuchařů 
2012 – Den gastronomie 
a solidarity – se usku-
teční 13. října od 10 do 
20 hodin na Václavském 
náměstí. 

Soutěž ve fi letování lososů má netradičního maskota.

Na příchozí bude čekat kromě pestré 
nabídky kulinářských dobrot od gast-
ronomických společností, restaurací 
a hotelů také zajímavý doprovodný, ne-
jen hudební program.  

Všichni se mohou opět přihlásit do 
soutěže pro cukráře a milovníky sladké-
ho – profesionály i amatéry bez rozdílu 
věku – „Ochutnejte Českou republiku“. 
Profesionálové se utkají na podiu již 
potřetí v MAKRO Mistrovství ČR ve fi le-
tování čerstvých lososů. Soutěž je při-
pravena ve spolupráci s velkoobchodní 
společností Makro Cash & Carry ČR; 
maskotem soutěže je lední medvěd 
Pražské ZOO.

Součástí akce bude i Den českých 
výrobků!

Přijďte v profesním oblečení! Na pro-
gramu bude rovněž pokus o překonání 

loňského rekordu o nejvyšší počet osob 
v kuchařském úboru.

Putovní pohár Mezinárodního dne 

kuchařů předá na závěr oslav prezident 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miro-
slav Kubec vyhodnoceným účastníkům.
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▼ INZERCE

Komunitní centrum Kampa 
zve na volnočasové aktivity

6. října
Divadelní dílna pro děti (dopoledne) a dospělé (odpoledne) 
Moniky Necpalové

9. října – 20.00 
fi lmový klub: Malostranské povídky po 135 letech

13. října – 16.00
divadélko pro děti: Anička a letadýlko: Teta Bažantová
Po představení bude následovat dílna, kde si děti budou moct vy-
robit Malinovou vílu, která jim bude doma zpívat a trochu uklízet.

21. října
Severský dětský den v rámci festivalu Dny severu

23. října – 20.00 
fi lmový klub: Karel Reisz, ten fi lmový život, fi lmová novinka!

27. října – 16.00 
divadélko pro děti: Tři medvědi a drzá Máša.
Po představení následuje dílna pro děti.

Barbara Šabachová
Komunitní centrum Kampa, výkonná ředitelka

barbara.sabachova@kckampa.eu

Přicházející podzimní 
víkendy můžete příjemně 
strávit u nás v Komunitním 
centru Kampa buď na dvou 
divadlech pro děti, Sever-
ském dětském dnu, nebo  
na divadelních dílnách pro 
děti a dospělé. V úterním 
fi lmovém klubu jsou pro vás 
připraveny projekce fi lmů 
Malostranské povídky po 

135 letech, které tématicky 
zapadají do lokality, kde pů-
sobíme, a fi lmová novinka 
Karel Reisz, ten fi lmový život.

Mimo těchto akcí se stá-
le můžete přihlásit do kurzů 
a kroužků pro děti i dospě-
lé, které v KCK každodenně 
probíhají.

Více na www.kckampa.eu 
nebo na tel. 608 444 654.
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• Dárkové koše a balíčky • Dorty na objednávku 

• Vánoční cukroví • Ochutnávky • Donášková služba

CUKROVINKY SIMONA 

Perlová 2

110 00 Praha 1

Tel.: 224 227 535

Otvírací doba: 

10.00–20.00 hod.

Cukrárna Simona se z Václavského náměstí se svým 

sortimentem a ochotnými prodavačkami přestěhovala. 

RÁDI SPLNÍME 
VAŠE SPECIÁLNÍ PŘÁNÍ

WWW.CUKRARNASIMONA.CZ
SLEVU L
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Pétanque se v Praze 1 
čile koulí po celý rok

30 seniorů participovalo na 1. ročníku 
zimní UBULIGY, kdy se v několika termí-
nech utkali s amatérskými hráči z Prahy, 
Roudnice, Litvínova a Plzně na krytých 
hřištích v Únětickém pivovaru. A ostudu 
rozhodně neudělali. Odehráli několik vý-
borných utkání, snažili se, chovali se jako 
špičkoví hráči pétanque a odměnou jim 
bylo uznání od jejich trenéra i soupeřů 
a poháry za 3. a 4. místo v soutěži B. 

Na konci června se senioři zúčastnili  
v hojném počtu o Pohár místostarostky 
Prahy 8, kam je pozval partnerský klub 
Kulová osma, jež vznikl před rokem díky 
inspiraci seniory Prahy 1. A v září proběhl 
jubilejní 5. ročník turnaje „O pohár sta-
rosty MČ Praha 1“. 

Právě tento turnaj, organizovaný Měst-
skou částí Praha 1 a Střediskem sociál-
ních služeb Prahy 1 ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Pétanque pro vás 
byl u zrodu pravidelných aktivit pétanque 

v Praze 1, které již výrazně přesáhly hra-
nice naší městské části. O tom se mů-
žete přesvědčit i na fotografi i účastníků 
loňského 2. ročníku turnaje „Sbohem 
léto“, jež měl v září další pokračování 
a na kterém samozřejmě nechyběl ani 
Senior tým Prahy 1! 

Chtěli byste vědět více? Přidejte se 
k nám! Aktuální informace získáte ve 
Středisku sociálních potřeb nebo na 
stránkách www.petanque-pro-vas.com.

Koulím zdar,
Petr Fuksa

fuksa@petanque-pro-vas.com

Padesátkrát za rok se 
senioři Prahy 1 věnují 
pétanque. Již třetím ro-
kem trénují v létě i v zimě 
každou středu odpoledne, 
jezdí na turnaje a celo-
denní stáže a účastní se 
různých soutěží. 

Klasika z Francie je ideálním sportovním vyžitím pro všechny generace. 
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ŽIJEME SPORTEM 
I NA PODZIM

ZASKÁKEJTE SI A BAVTE SE, YMCA ZVE NA 
TRAMPOLÍNOVOU PÁRTY 
To bude hodně netypický večírek. Nejen, že se koná v dopoledních 
hodinách, ale navíc ne na zemi, nýbrž ve vzduchu. Trampolínky pár-
ty, jak se ofi ciálně akce ve sportovním centru Ymca v ulici Na Poříčí 
jmenuje, je přístupná všem zájemcům. S  instruktorkami Janou 
Ondráčkovou a Věrou Žákovou se začíná v neděli 14. října v 9.30 ho-
din a končí v 11.45. 

ZA POTÁPĚNÍM JEN PÁR STANIC TRAMVAJÍ 
Milujete podvodní svět, jeho dokonalý klid a čistotu? I centrum 
Prahy vám ho může na okamžik nabídnout. V bazénu Výstaviště 
začínají 3. října kurzy potápění a to každou středu od 20 do 21 
hodin. Přihlaste se na www.ajfyz.cz. 

STŘELECKÝ OSTROV PLNÝ SPORTU, 
STAČÍ SI VYBRAT 
Sportovní klub Start Praha láká milovníky pohybu na Střelecký 
ostrov. V sídle klubu si můžete vyzkoušet volejbal, lukostřelbu, no-
hejbal, basketbal nebo tenis. Nezabalte sportování s koncem léta 
a vyražte k Vltavě pro trochu pohybu. Více sportovních informací 
na www.prahasportovni.cz. 

● ZKUSTE SI DOVÁDĚNÍ NA TRAMPOLÍNĚ 

● DOBRODRUŽSTVÍ POD VODOU 

● NEBO S LUKEM V RUCE



TRÁPÍ VÁS EKZÉM, AKNÉ NEBO 
VAŠE VLASY A NEHTY? 

MÁTE STRACH 
Z RAKOVINY K ŽE? 
BABSKÉ RADY VŠE NEVY EŠÍ, 
NECHTE SE VYŠET IT ERUDOVANÝM KOŽNÍM LÉKA EM! 

DERMATOVENEROLOGIE A KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
Těšnov 5 (metro Florenc), 110 00 Praha 1

Objednání na tel.: 224 805 418, 606 072 078

NAVŠTIVTE NOV  OTEV ENOU KOŽNÍ ORDINACI V PRAZE 1!

NAŠE PÉ E ZAHRNUJE:
 Léčbu veškerých akutních a chronických kožních 

     a venerologických onemocnění
 Preventivně onkologické kožní prohlídky 
 Odstranění pigmentových znamének 

     a malých kožních útvarů

NABÍZÍME I ESTETICKÉ A KOREKTIVNÍ 
ZÁKROKY A LASEROVÉ OŠET ENÍ:

 Biostimulace a rejuvenace kůže
 Omlazení, vyhlazení a výplně vrásek 
 Moderní přístrojové lymfodrenáže
 Odstranění nadměrného ochlupení

Krátké objednací lhůty.
Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami!

Zavádíme do praxe naše pracovní zkušenosti z USA a SRN.

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

MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM – ŘÍJEN 2012

Začátky ve 20.30 h, není-li uvedeno jinak. Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
Rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska-beseda.cz, 257 409 123

www.perlandental.cz

HLEDÁTE 
ZUBAŘE?

Perlan Dental 
Clinic, s. r. o. otevírá 
druhou ordinaci se 
službami dentální 
hygienistky a přijímá 
nové pacienty. 

Bezbolestné ošetření.

Máme smlouvy se ZP.

Těšnov 1163/5, 
Praha 1 – Nové 
Město (stanice 
metra Florenc nebo 
zastávka Bílá labuť)
Tel.: 224 234 447

 1. 10. pondělí Pohromadě na přehradě 

 2. 10. úterý Bílá nemoc

 3. 10. středa Adriano Trindade & Los Quemados 
(BRA/CZ) – noc plná brazilsé samby

 4. 10. čtvrtek klub zadán

 5. 10. pátek Krausberry

 6. 10. sobota T4

 7. 10. neděle
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 
zač. 15.00 Pocta Edith Piaf (M. Balejová, 
L. Švormová, J. Hokeš) – zač. 20.00

 8. 10. pondělí 45. výročí Divadla Járy Cimrmana

 9. 10. úterý Kamelot

10. 10. středa Please the Trees – křest alba! / support: 
Houpací koně

11. 10. čtvrtek Skoumal – Nejezchleba – Kovács

12. 10. pátek Freewalkers

13. 10. sobota Jelení loje – Myslivecký bál 
– natáčení DVD!

14. 10. neděle Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 
zač. 15.00 The Swings – zač. 20.00

15. 10. pondělí Garcia

16. 10. úterý Žalman & Spol.

17. 10. středa MadFinger

18. 10. čtvrtek Hudba z Marzu

19. 10. pátek Racoon’s

20. 10. sobota Hakka Muggies

21. 10. neděle
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 
zač. 15.00 Jarret – výroční koncert kapely! 
– zač. 20.00

22. 10. pondělí Ivan Hlas Trio

23. 10. úterý Atarés & Maria Parova (ITL/CZ) 
– narozeninový koncert!

24. 10. středa Vasilův Rubáš + Jeff Biograf

25. 10. čtvrtek Ivan Gutierrez a Madera

26. 10. pátek O.G. and the Odd Gifts – křest alba!

27. 10. sobota Halloween

28. 10. neděle
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 
zač. 15.00 Politický kabaret Blonďatá bestie 
– zač. 22.00

29. 10. pondělí Politický kabaret Blonďatá bestie – zač. 22.00

30. 10. úterý Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20.00

31. 10. středa Halloween s kapelou Bran



Obsah Biobedýnek dle Vaší objednávky 

> OBJEDNÁVKA
e-shop Dobrá farma

> VÝDEJ BEDÝNEK
každý pátek od 14:00 do 18:00 hod., 
Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

• Čerstvé potraviny 

na váš stůl přímo  

        
      o

d farmáře.

• Vše v bio kvalitě. 

Biobedýnky
 z Dobré farmy každý pátek ve Sdružení TEREZA

www.terezanet.cz

      • Sezónní ovoce 

a zelenina mléčné výrobky,

       vejce, maso, nápoje...

www.dobrafarma.cz


