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Milí čtenáři,

AKTUÁLNĚ

tento sloupek píši ještě v době,
která má s předjařím pramálo společného – jsem však založením optimista a pak také politik, který má
mít optimismus takříkajíc v popisu
práce, tudíž věřím, že tyto řádky budete číst již v mnohem příznivějším
klimatu, než je doba ledová.
Někdy mám pocit, že v době ledové ustrnuly naše mezilidské
vztahy. Občas se to týká i komunikace mezi radnicí a veřejností. Jistě, úřad funguje víceméně kvalitně, většina z nás
politiků se snaží jednat transparentně a otevřeně, ale přesto
se to zdá málo. Pohybuji se často mezi lidmi, a tak vím, jak
někteří naši spoluobčané považují radní a zastupitele v lepším případě za bytosti z jiné planety, v horším pak přímo za
zkostnatělý a zbytečný establishment.
Je pravdou, že mezi takzvanou vrcholovou politikou a takzvaně obyčejnými lidmi mnohdy zeje prázdnota. Určitě by
to však nemělo platit – a věřím, že v drtivé většině případů
neplatí – pro komunální politiku. Já i mí kolegové z vedení
radnice a zastupitelstva žijeme v Praze 1 stejně jako každý
z vás a ve vedení městské části jsme stanuli z vaší vůle...
Přesto jsem se z výše uvedených důvodů rozhodl pořádat
pravidelná starostenská setkání s vámi – obyvateli naší městské části. Jejich termíny budou vždy v předstihu otiskovány
v tomto měsíčníku. Vítán bude každý, kdo se bude chtít svěřit
s nějakým problémem, poradit mi nějaký námět nebo si třeba
jen tak popovídat.
Již nyní se těším na všechny podnětné diskuse a přeji vám
příjemné jaro!

OLDŘICH LOMECKÝ

Zastávky v centru
by měly být bez bariér.

TÉMA
Pražský majáles bude
i letos pestrý a hravý.

SBÍRKA
Pomozte dobré věci, přispějte
postiženému kloučkovi!

TIPY
Také tentokrát přinášíme
tipy pro váš volný čas...

4
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AKTUÁLNĚ

ZASTÁVKY V CENTRU
BY MĚLY BÝT BEZ BARIÉR

P

KRÁTCE

odle některých informací Dopravní podnik
hl. m. Prahy a Technická
správa komunikací
hl. m. Prahy tvrdí, že MČ Praha 1 celý proces zpomaluje. Proti tomu se radnice
první městské části ohradila
a prohlásila, že obě uvedené
organizace chtějí zrekonstruovat pouze tramvajovou trať
a výstavbu zastávek odsunout bez závazného stanovení termínu realizace.
„Praha 1 se snaží už od roku
2008 prosadit vybudování
bezbariérových přístupů
k tramvajím ve Vodičkově
a Lazarské,“ prohlásil radní
pro dopravu Prahy 1 Jiří Veselý a dodal, že první městská
část požadovala i bezbariérové propojení zastávky v Lazarské a výtahu pro pohybově handicapované do stanice

metra Národní. „Dopravní
podnik tento požadavek ale
odmítl,“ vysvětlil Jiří Veselý.
V roce 2010 se požadavek
na vybudování bezbariérových tramvajových zastávek
v rámci rekonstrukce tratě
Jindřišská – Lazarská podařilo
Praze 1 prosadit a investor –
Dopravní podnik hl. m. Prahy
– souhlasil. „Zlom ale nastal
v roce 2012, kdy se od projektování přistoupilo k otázkám finančního zajištění. Od
tohoto okamžiku daly jak Dopravní podnik, tak Technické
služby od bezbariérových
zastávek ´ruce pryč´,“ řekl
radní Jiří Veselý s tím, že obě
organizace Hlavního města
Prahy požadují rozdělit celou
akci na dvě části tak, že první
etapa by se týkala pouze části Jindřišská, a to s pevným
termínem realizace, kdežto

INVENTURA NA JEDNIČKU

Bez jakýchkoli závad – tak dopadla
rozsáhlá inventarizace majetku a závazků Prahy 1 za loňský rok. Závěrečná zpráva, kterou projednali radní
první městské části, nyní poputuje
na pražský magistrát. „Hospodaření
městské části je zdravé a nezatížené
dlouhodobými dluhy. Závazky jsou
v drtivé většině pouze krátkodobé.
V kontextu minulých rozpočtů Prahy 1
i toho letošního jde o další důkaz systémové nápravy nejen hospodaření,
ale i účetnictví,“ uvedl starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.

DALŠÍ ČESTNÝ OBČAN

Známý hudební skladatel a dlouholetý obyvatel naší městské části Ilja
Hurník byl navržen komisí pro občanské záležitosti na udělení čestného

4

/ B Ř E Z E N 2013

FOTO PETR NAŠIC

Občané a zástupci občanských iniciativ se
opakovaně obracejí na Městskou část Praha 1 s požadavkem na urychlené vybudování bezbariérových tramvajových zastávek
ve Vodičkově a Lazarské.

Do tramvaje bez bariér!

druhá etapa, zahrnující zastávky Vodičkova a Lazarská,
by neměla stanoven žádný
závazný termín.
„Odbor dopravy Úřadu MČ
Praha 1, ve snaze uplatnit
oprávněné požadavky imobilních občanů, vydal v říjnu
2012 záporné stanovisko

k rozdělení celé investiční akce. Od té doby jsou
šířeny informace, že Praha 1
akci brzdí. Podle nás je ale
základem všeho nedostatek
finančních prostředků na
krytí akce a snaha najít viníka
mimo Dopravní podnik,“
uvedl Jiří Veselý.

občanství a Ceny Prahy 1. S návrhem
již souhlasili radní, jejich „ano“ musí
ještě potvrdit zastupitelé.

k postupu do republikového finále.
To proběhne v Brně ve dnech 18. až
20. dubna.

MLADÍ PĚVCI

NOVÁ ZASTUPITELKA

V úterý 19. března se v Praze
uskuteční regionální kolo hodnocené
přehlídky gymnaziálních pěveckých
sborů Gymnasia cantant. Do letošního
19. ročníku se přihlásil z oblasti Čech
rekordní počet 15 sborových těles.
Akce se koná ve spolupráci s Malostranskou základní školou a Malostranským gymnáziem.
Jednotlivé sbory budou postupně
vystupovat od 10 hodin v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky,
v reprezentativních prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce.
Výstupy bude sledovat odborná
porota, která doporučí nejlepší sbory

Dosavadní zastupitelka Prahy 1 Jana
Pařízková zvolená za Věci veřejné
rezignovala k 1. únoru letošního roku
na svůj mandát. Místo ní se zastupitelkou stane Alena Fraňková.

JUBILANTŮ PŘIBÝVÁ

Celkem 12 seniorů z Prahy 1 by
letos mohlo oslavit krásné jubileum –
kulatých sto let a více. Stovku oslavily
paní Marie Vobořilová (7. února),
Emilie Kadenská (9. února) a Marie
Husníková (12. února). Již 28. března
čeká radostná událost také paní Markétu Kyliánovou – ta se dožije 101 let.

W W W. P R A H A 1. C Z
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PRIVATIZACE BYTŮ
BUDE JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ
Vedení první pražské městské části chce, aby převod obecních bytů
do rukou stávajících nájemníků probíhal podstatně rychleji.
prostorů; dále domů vyřazených z privatizace z technických důvodů, pronajatých jako
celek nebo původně podílových
domů, jejichž podíl byl v minulosti vykoupen městskou částí od
spoluvlastníků.
„V posledním případě lze
náklady za výkup podílů připočítat k ceně jednotlivých bytů.
U domů vyřazených z technických důvodů – například proto,
že mají s jiným domem společnou kotelnu či jiné zařízení
– se lze určitě pokusit o nějaké
smluvní řešení, popřípadě je
možné vytvořit jedno SVJ pro
oba domy. U domů, do nichž byly
investovány značné finance, budeme postupovat tak, že vložené
prostředky připočteme rovným
dílem k cenám bytů. K cenám
bytů naopak nepřipočteme nic
tam, kde se jednalo o investice
do nebytových prostorů, jež po
privatizaci zůstanou v majetku
naší městské části,“ popsal starosta Prahy 1 Lomecký.
Z celkového počtu 5638 obecních
bytů bylo v Praze 1 určeno k privatizaci
5426. Samotný proces privatizace byl
nastartován u 4647 bytů. „Městská část
Praha 1 si ale v každém případě ponechá dostatečné množství sociálních
bytů, dále pak bytů pro vybrané profese
a podobně,“ ujistil na závěr Oldřich
Lomecký.
FOTO PETR NAŠIC

J

ednou z cest má být rozhodnutí, že se nebude čekat na
půdní vestavby plánované
v domech s byty určenými
k privatizaci, ale že privatizace
proběhne ještě před výstavbou
půdních bytů. K ceně privatizovaných bytů budou připočteny
podíly na půdních prostorech,
případně ještě náklady na
projekty a stavební povolení,
pokud se již dospělo do této fáze.
Na budoucích společenstvích
vlastníků jednotek pak bude
rozhodnutí, jestli půdní vestavby
zrealizují, či nikoliv.
„Privatizace bytového fondu
byla stěžejním bodem našeho
volebního programu a my své
sliby plníme. V tomto volebním
období jsme schválili privatizaci
172 bytových jednotek, nyní nás
ale začaly zpomalovat problémy,
kvůli nimž však podle nás nelze
odkládat další postup převodu
Privatizace je žhavým tématem.
obecních bytů do rukou oprávněných nájemníků. Zastupitelstvu MČ Praha 1 proto chceme
vestaveb. U třech domů již byla půdní
předložit návrh nového postupu, který
vestavba vysoutěžena, u jiných je však
celý proces urychlí a uspokojí oprávněve fázi projektu či dokonce ideové stuné nároky nájemníků,“ vysvětlil starosta
die a sporů s památkáři.
Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký.
Privatizace by se podle plánu měla
Problémy s půdními vestavbami se
nově týkat i domů, které byly dříve z pritýkají zhruba 32 domů s 330 bytovými
vatizace vyřazeny například proto, že
jednotkami, které byly do privatizace
do nich bylo v minulosti městskou částí
zařazeny, jejich privatizace ale zatím
vloženo více než deset milionů korun,
stojí kvůli složitým přípravám půdních
či proto, že mají velký podíl nebytových

NE! VALORIZACI NÁJEMNÉHO
Podle Českého statistického úřadu činila průměrná roční míra inflace v roce 2012 3,3 %. Městská část
Praha 1, která by mohla u bytů zvýšit nájemné o tuto výši, se rozhodla svůj nárok neuplatnit.
„Chceme přispět ke stabilizaci životní úrovně našich obyvatel a naším cílem je také, aby lidé u nás chtěli žít, ne abychom se stali
nějakým ‚kancelářským skanzenem‘, “ prohlásil starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký.
U nebytových prostorů je situace komplikovanější. Zatímco smlouvy uzavřené od roku 2006 valorizaci vesměs neumožňují,
u starších smluv bude radnice postupovat individuálně. „Jedná se zhruba o 33 smluv, které prověříme. Pokud se budou vztahovat
k nebytovým prostorům, v nichž jsou poskytovány základní služby pro občany Prahy 1, valorizaci neuplatníme. Současná doba
obecně podnikání nesvědčí, a tak ještě nechceme situaci živnostníků nějak ztěžovat,“ vysvětlil Oldřich Lomecký.
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ROZHOVOR

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V PRAZE 1
POMÁHAJÍ VŠEM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ
Středisko sociálních
služeb Praha 1 pomáhá nejen seniorům,
ale i handicapovaným
lidem. Jeho ředitelkou
a doslova dobrou duší
je Helena Čelišová. Ta
v rozhovoru podrobněji přibližuje aktivity
svěřené organizace.

: Činnost Střediska sociálních služeb nepatří mezi mediální
trháky, přitom měsíce a léta „tiše“
a bezchybně funguje v zájmu těch
nejslabších. Není vám líto, že tahle
perfektní práce stojí ve stínu velkých
projektů a aktivit v Praze 1?
Takhle se na to vůbec nedívám. Svět
zkrátka funguje tak, že v novinách se
bude snad vždycky psát spíše o problémech a pseudoproblémech, zatímco
hlas spokojeného seniora nebude
mediálně zajímavý. To je realita. Navíc si
nemyslím, že dochází k nějakému zastiňování, naopak je to jedna velká spolupráce. Pro mě osobně je klíčové, že to, za
co jsem odpovědná, v rámci možností
dobře funguje. Není to jen moje zásluha,
je to také zásluha všech mých spolupracovníků. Nejdůležitější a nejnáročnější
je práce pečovatelek a koordinátorek.
Jsme dobrý pracovní tým.
: Není to z vaší strany zbytečná skromnost? Z ohlasů vím, že
Středisko sociálních služeb pracuje
skutečně výtečně...
Tohle nemůžu hodnotit. Jestli někdo
práci celého kolektivu střediska chválí,
jsem samozřejmě velmi ráda. Ale opravdu byste se měl ptát jinde.
: Dobře, tak jinak. Jak se
vám spolupracuje se zřizovatelem –
tedy Prahou 1?
Po celou dobu mého působení
vnímám přístup městské části jako zřizovatele pozitivně. Důležitá je vzájemná
komunikace a naslouchání potřebám
našich seniorů a to funguje výborně.
Radnice nám poskytuje zázemí pro
práci a zastřešuje nás finančně.
: Vy jste zastávala svůj post
už za minulého vedení Prahy 1, načež
jste ho jako profesionálka na svém
místě obhájila i za působení toho
současného. Změnily se nějak vaše
podmínky pro práci?
Víte, pro mě je zřizovatel jako nadřízený orgán důležitější v pracovní rovině
než v politické. Mám to štěstí, že každé
vedení nám dosud vycházelo a vychází
vstříc a slyší na potřeby seniorů a osob
se zdravotním postižením. Sociální oblast má ve své gesci přímo pan starosta
Oldřich Lomecký a musím říct, že tím se
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dost věcí posunulo dopředu a zjednodušilo.
: Jaké aktivity Středisko
sociálních služeb zajišťuje?
Primárně středisko poskytuje sociální
služby, hlavně terénního charakteru,
a cílovou skupinou jsou senioři a osoby
se zdravotním postižením. Současně
také nabízíme mnoho volnočasových
aktivit, jejichž smyslem je poskytnout
možnost prožívat aktivní a plnohodnotný život i ve stáří. Víte, senioři jsou svými
zkušenostmi a moudrostí pro společnost
velkým přínosem. Pro ně jsou důležité
sociální kontakty, aby se zabránilo samotě a izolaci. Proto ta široká škála aktivit,
aby si z nich sami mohli vybrat podle
svých schopností a dovedností a našli
tak ještě další smysl života.
: Evidujete počet klientů
v seniorském věku?
Myslíte na volnočasové aktivity, nebo
uživatelů sociálních služeb? Samozřejmě že jako registrovaný poskytovatel
sociálních služeb vedeme přesnou evidenci našich klientů. Počet seniorů, kteří
využívají nabízené volnočasové aktivity,
není přesně evidován, ale určitě se jedná
zhruba o třetinu občanů MČ Praha 1
v seniorském věku.
: Jaké sociální služby poskytujete?
Základem naší práce je poskytování
sociálních služeb, jako je pečovatelská
služba, tísňová péče a denní stacionář,
a k tomu provozování domů s pečovatelskou službou. Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která zajišťuje péči
seniorům v jejich domácím, přirozeném
prostředí. Pocit jistoty a určitého bezpečí
je pro ně služba tísňové péče. Denní
stacionář je ambulantní službou, která
nabízí možnost celodenní péče a pomoc
rodině, jež se nemůže o svého blízkého
se sníženou soběstačností starat přes
den. Máme v úmyslu sociální služby rozšiřovat, a to hlavně v terénní oblasti.
Ve volnočasové oblasti si velkou oblibu získaly nejrůznější kulturní a společenské aktivity, od kroužků a kurzů po
oblíbené výlety po zajímavých místech
v celé republice. Kdo chce vědět více,
dozví se to buď na internetové stránce
www.socialnisluzby-praha1.cz, nebo

W W W. P R A H A 1. C Z
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Helena Čelišová je dobrou duší sociálních aktivit v naší městské části.

v našich klubech seniorů, které sídlí
v Týnské 17, Benediktské 13, Tomášské 6
a Haštalské 7.
: Chystáte pro letošní rok
nějaké novinky?
Budeme pokračovat ve všem dobrém,
co se osvědčilo a co funguje, snažíme se
nastavovat takové aktivity, při nichž senior není jenom konzumentem, ale vytváří
hodnoty pro sebe i pro ostatní a má pocit
potřebnosti pro druhé. V loňském roce
byl otevřen nový klub seniorů v Haštalské 7, který beze zbytku splňuje požadavky na moderní zařízení určené seniorům.
Je to pro ně další místo k tolik žádanému
setkávání a udržování kontaktů.

W W W. P R A H A 1. C Z

Mezi nejvýznamnější novinky zaváděné v letošním roce patří založení
divadelního kroužku seniorů, pro který
plánujeme do konce roku alespoň jednu, ale raději dvě premiéry nastudovaných her. Seniory také čeká tábor, který
bude pro velký zájem rozdělen na dva
turnusy. Rádi bychom také rozvíjeli
informovanost seniorů o důležitých aspektech života, proto plánujeme rozšíření přednáškového programu o nová
témata, hlavně zdravotní a finanční
gramotnost a přednášky o bezpečnosti
ve všech oblastech života. Senioři se již
těší také na venkovní akce, tedy výlety
a exkurze na zajímavá místa po naší
vlasti, tréninky a turnaje v pétanque,

výlety s turistickou partou a již zmíněný tábor.
: Neobáváte se, že při všech
těch možných aktivitách se u vašich
klientů vytratí radost z příjemného
trávení volného času, že to všechno
přeroste v nezdravé soutěžení?
Toho se opravdu nebojím. Nejsou důležité schopnosti jedince nebo jeho možnosti, podstatný je zájem, chuť a potřeba
zažít něco nového, něco se dovědět a být
v kontaktu s dalšími lidmi. Ráda bych pozvala všechny seniory a osoby se zdravotním postižením z Prahy 1, kteří nás dosud
„neobjevili“, aby se přišli seznámit s tím, co
jim nabízíme. Stojí to za to, věřte mi.
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MAJÁLES SE BLÍŽÍ, PŘIPR
Pražský majáles –
studentská oslava
jara – se blíží!
Majálesový průvod
přitom vyjde
30. dubna ve 12
hodin z Prahy 1,
z rohu ulic Vodičkova a Jungmannova.

M

ajálesový program se dělí
na dvě základní části: 1. Širší
program oslav, který sdružuje
několik studentských akcí a je
zaměřen především na nemainstreamové a umělecké studentské aktivity;
2. Hlavní den oslav, což je vyvrcholení
akce v podobě majálesového průvodu
a velkého open-air festivalu.
Průvod je součástí hlavního dne
oslav. Účastníci budou mít na sraz půlhodinku (od 11.30). Půjde se po trase
Vodičkova, Jungmannovo náměstí,
28. října, Na Příkopě, náměstí Republiky, Revoluční, Štefánikův most, nábřeží
Kapitána Jaroše, Dukelských hrdinů, dále okolo Pražského výstaviště
a Stromovkou až k prostoru Pražského
Majálesu 2012. Tam začne ve 13.30
hlavní program.

DORAZÍ KRYŠTOF
Organizátoři tradičních studentských
slavností, které v posledních letech
dorostly v největší české festivaly, ozna-

V SOUVISLOSTI S MAJÁLESEM JSME SE ZEPTALI STAROSTY
PRAHY 1 OLDŘICHA LOMECKÉHO, KTERÝ AKCI POSKYTL ZÁŠTITU:
: Jak vzpomínáte na svá studentská léta?
Přiznám se, že k nim mám trochu nejednoznačný
vztah. Studentské roky jsem prožil opravdu intenzivně,
na druhou stranu to byla léta totality, která jsem coby
poměrně dosti svobodymyslný jedinec neprožíval
lehce. Stejně jako v každém tehdejším kolektivu, i mezi
námi byli různí snaživci, kteří byli schopni udat kamaráda. Ale příjemnější vzpomínky převažují.

Student O. Lomecký...

: Chodili tenkrát studenti často za zábavou,
nebo naopak věnovali volný čas učení?
Rozhodně nebudu nějak moralizovat. Myslím si, že
studentský život zůstává neměnný. Patří k němu skripta i zábava nejrůznějšího druhu.

: Vidíte nějaký rozdíl mezi akcemi tenkrát a teď?
Jistě, dnes už se nikdo nemusí bát svobodně vyjadřovat. Tenkrát jsme v sobě
všichni nosili určitou autocenzuru – nejen, co se týká vyjadřování, ale i oblékání, chování a podobně.
: Organizovaly se oslavy majálesu? Jak na ně vzpomínáte?
Snahy byly, ale komunisté po legendárním majálesu v roce 1965 utáhli šrouby a z majálesu zbylo torzo, jakási hudební přehlídka bez vnitřního smyslu.
: Jaké bylo vaše oblíbené pití? Objednáváte si ho i nyní?
Během studentských let jsem pil s kamarády pivo, s dívkami většinou víno.
V tomto směru se u mě nic nezměnilo.
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mují hlavní tahák letošního programu.
Je jím kapela Kryštof, která nedávno završila nejúspěšnější tour mezi českými
kapelami za poslední roky.
Vystoupení této kapely ale nebude
mít formu běžného festivalového setu.
Představí totiž plnou show z halového
turné, která bude přizpůsobena open-air podmínkám. „Majálesy jsou zatím
jediným festivalem, který potvrdil investici do naší náročné scény. Ohromně
se na to těšíme“, uvedl frontman kapely
Richard Krajčo.
Kryštof tak vévodí přehlídce headlinerů
spolu s Tomášem Klusem, Inekafe či
Mig 21. Majáles Open Air je vyvrcholením studentských oslav, které trvají déle
než měsíc a jejichž součástí je např. stavba májky, majálesový průvod a až desítky různorodých studentských kulturních
nebo společenských akcí. Více informací
se dozvíte na www.majales.cz!

TROCHA HISTORIE
Majáles je tradiční označení slavností
středoškolských a vysokoškolských
studentů konajících se na počátku jara.
Studentům je dovoleno pro jediný den
v roce beztrestně kritizovat, karikovat
a zesměšňovat své spolužáky, kantory,
kritizovat dobové poměry a volit si
svého krále.
K našemu překvapení však pojem
„majáles“ nenajdeme ani v dobových
pramenech popisujících zvyky středověkých studentů, ani ve slovní zásobě
středověké latiny. Jeho původ je nejspíš
mladší – sahá kamsi do 19. století, do
doby formování moderního českého
národa. Poprvé je majáles vlastně popsán až Aloisem Jiráskem v historickém
románu Filosofská historie (1877), situovaném do prostředí litomyšlské středoškolské mládeže roku 1848. Odtud se
pak táhne nepřerušená linie studentských májových slavností, vyznačujících
se zejména nevázaným veselím.
Nejslavnější majálesy minulosti jsou
spojeny až s nedávnou minulostí – s režimem druhé poloviny minulého století.
Až tehdy dostaly výrazně politický
charakter.
Nejproslulejším se stal majáles roku
1965. Stejně jako před devíti lety se
tehdy majáles stal věcí „veřejnou“, když
se shromáždění vysokoškoláci vydali na
průvod městem, který skončil na místě
dnešního holešovického Výstaviště.
Průvod nedoprovázela pouze studentská policie se salámovými pendreky,

W W W. P R A H A 1. C Z

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

RAVTE SI DOBROU NÁLADU

Tradiční průvod je vždy pestrý.

ale také uniformované policejní dvojice
a řada tajných. Více než hodinu a půl
trvající průvod masek, alegorických
vozů a studentů skandujících hesla sledovalo neuvěřitelných 150 tisíc diváků.
Vrcholem se stala volba krále majálesu,
během níž byl k úžasu svazáckých organizátorů zvolen studentským králem

W W W. P R A H A 1. C Z

americký básník Allen Ginsberg – vousatý beatnik v teniskách byl posazen
na alegorický vůz strojní fakulty ČVUT
a triumfální cesta do Stromovky z něho
rázem učinila nejpopulárnější osobnost
majálesu roku 1965.
V současné době je pořádání studentských oslav v dikci jednotlivých

vysokých škol a studentských organizací. Vzhledem k demokratickému
státnímu zřízení se Majáles vrací ke
svým kořenům, tedy plní více méně
kulturní a zábavní funkci. Největší oslavy studentského stavu probíhají nejen
v Praze, ale i v Brně, Plzni a Hradci
Králové.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

OBCHOD
A SLUŽBY

DANIEL HODEK (ČSSD)

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

GRANTOVÝ PROGRAM
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S

tejně jako v minulých letech, tak
i letos, budou moci zájemci žádat
o grant v několika kategoriích.
V roce 2013 by to měly být tři
programy: Péče o zvířata v MČ Praha 1,
Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – ozelenění
dvorů a vnitrobloků a Květinová výzdoba
domů – oken směřujících do veřejných
prostranství na území MČ Praha 1.
Objem finančních prostředků, který je
pro tento program k dispozici, byl již stanoven rozpočtem Městské části Praha 1
a pro rok 2013 činí celkem 150 000 Kč.
Z toho je 50 000 Kč určeno na příspěv-

FOTO PETR NAŠIC

Rada městské části
Praha 1 bude počátkem března schvalovat
návrh 1. místostarosty Daniela Hodka na
vyhlášení grantového
programu v oblasti
životního prostředí.
ky na ochranu zvířat a 100 000 Kč na
příspěvky na péči o zeleň a květinovou
výzdobu.
„Jednoznačně vítám každé vkusné
vyzdobení domů v Praze 1 a například
květinová výzdoba oken směřujících do
veřejných prostranství, nebo ozelenění
dvorů a vnitrobloků, jsou dle mého
názoru smysluplnou podporou, vyjádřenou poskytnutím finančních prostředků. Jsem proto rád, že se v časech

všemožných škrtů a snižování rozpočtů
přeci jen našlo několik desítek tisíc na
tyto grantové programy. Pevně doufám,
že se Rada městské části Praha 1 s tímto
názorem ztotožní,“ uvedl Daniel Hodek,
který za oblast životného prostředí
v Praze 1 zodpovídá.
Příspěvky v rámci programu péče
o zvířata by měly být primárně určeny neziskovým organizacím pro provoz útulků
pro zatoulaná a opuštěná zvířata a záchranných stanic pro divoká a volně žijící
zvířata. Podmínkou pro jejich poskytnutí
je schválení provozu zařízení Městskou
veterinární správou v Praze.
O příspěvek na péči o zeleň se budou
moci se svým projektem ucházet fyzické
a právnické osoby, které mají trvalé bydliště nebo sídlo na území Prahy 1. K žádosti
o příspěvek na ozelenění dvorů a vnitrobloků, bude třeba mimo jiné přiložit
jednoduchou studii, fotografii či nákres
a položkový rozpočet. V žádosti o příspěvek na květinovou výzdobu pak bude
muset být uvedeno poschodí a počet
oken, která mají být ozdobena květinami.
Preferována bude výzdoba celých domů.
Uzávěrka přijímání žádostí je předběžně
stanovena na 29. března 2013 do 12.00
hodin. Veškeré aktuální informace, včetně
kontaktů pro případné dotazy, se dozvíte
na webových stránkách www.praha1.cz
v sekci Čistota a životní prostředí.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ SE PŘIPRAVUJÍ NA NOVOU SEZONU
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věcem předejít“ – uvedl Daniel
Hodek. Jedním z těchto řešení je návrh na střežení těchto
území 24 hodin denně. Ukázalo
se, že například na Slovanském
ostrově odchází denní správce
v zimních měsících v 17.00,
tedy v době, kdy je v zimních
měsících již tma, která přispívá
k různým lumpárnám, ale noční
hlídač přichází až ve 21.00. Tato
slepá místa je tak nanejvýš nutné zaplnit dozorem. Dále byla
zahájena jednání se společnostní Eltodo, která by měla v těchto
územích provést důkladnou
údržbu veřejného osvětlení, na
kterém se kromě výrostků se
spreji podepisují i povětrnostní
podmínky.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Pravidelnou údržbu i nadstandardní péči si po zimní přestávce
vyžádala dětská hřiště na území
Městské část Praha 1. Od listopadu do března jsou plochy hřišť
i jednotlivé herní prvky využívané jen minimálně a tak není
výjimkou, že se hřiště stávají terčem různých vandalů a rabiátů.
Výsledkem jejich zimního řádění
jsou grafity znečištěné plochy,
poničené provozní řády, odcizeném nebo vyvrácené cedule.
„Zadal jsem proto provedení detailního auditu dětských
hřišť a parků. Závěry zřetelně
poukázaly nejen nešvary, které
je nutné řešit ihned operativně,
ale také navrhnul systémová
řešení, která by měla takovým

W W W. P R A H A 1. C Z

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. OLDŘICH LOMECKÝ (TOP 09)

starosta, oldrich.lomecky@praha1.cz
sociální věci a protidrogová prevence

SOCIÁLNÍ
VĚCI

FOTO PETR NAŠIC

PRAHA 1 MÁ NOVÁ PRAVIDLA
PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV NA NÁJEMNÉM
Občanům Městské
části Praha 1, kteří
se nacházejí v obtížné sociálně-ekonomické situaci,
poskytne radnice
slevu na nájemném
v obecních bytech.
Rada MČ Praha 1
přijala pro tyto
účely „Pravidla pro
poskytování slev na
nájemném z důvodu nepříznivé sociálně-ekonomické
situace nájemců
v obecních bytech
MČ Praha 1“.

Slevy na nájemném mají jasná pravidla.

„Někteří naši spoluobčané z řad
seniorů, rodičů-samoživitelů, mladých
rodin s dětmi a dalších skupin sociálně
potřebných mají v současné době problémy s pokrytím vzrůstajících životních
nákladů. Městská část Praha 1 proto
přijala jasná pravidla, jež jim umožní
snížit náklady spojené s bydlením a dají
jim potřebnou jistotu. Nebudou tedy
závislí na něčí libovůli, ale budou mít
nezpochybnitelný přehled o svých
nárocích,“ vysvětlil starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký s tím, že o slevu na
nájemném tak mohou občané požádat
tehdy, pokud příjmy domácnosti jsou
po odečtení nájemného (nikoli plateb

W W W. P R A H A 1. C Z

za služby) menší než dvojnásobek životního minima domácnosti.
Snížená výše nájemného činí 100 Kč/
m2/měsíc a doba jejího trvání se bude
řídit aktuální sociálně-ekonomickou
situací žadatele, velikostí bytu a věkem.
Jednotlivec bydlící v bytě o velikosti do
75 m2 bude mít nárok na slevu na jeden
kalendářní rok, v bytě nad 75 m2 pak
na šest měsíců. Dvě osoby bydlící v bytě
o velikosti do 80 m2 budou moci využít
slevu po dobu jednoho kalendářního
roku, v bytě nad 80 m2 pak po dobu
šesti měsíců.
„Budeme s občany hovořit i o tom,
jestli by pro ně nebylo vhodnější pře-

stěhovat se do malometrážního bytu,“
doplnil Oldřich Lomecký a dodal, že
i proto Praha 1 realizuje projekt výstavby malometrážních bytů v lokalitě
Samcova – Lodecká.
V případě krátkodobé nepříznivé sociálně-ekonomické situace (nezaměstnanost, nemoc) bude sleva bez ohledu na
velikost bytu poskytována po dobu šesti
měsíců. Obyvatelé starší 80 let budou
moci získat slevu na neurčito bez ohledu
na velikost bytu.
Žádosti je možné podávat na odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1. Další
informace: www.praha1.cz.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

SPRÁVA
MAJETKU

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

zástupce starosty, tomas.machacek@praha1.cz
správa majetku

VYŘIZUJEME ŽÁDOSTI
NÁJEMNÍKŮ O PRONÁJMY MENŠÍCH BYTŮ
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FOTO PETR NAŠIC

R

ada Městské části Praha 1 schválila v červenci 2012 jednostranné
navýšení nájemného v bytech
svěřených do správy Městské části
Praha 1. Ze strany MČP1 ale nedošlo
k jednostrannému navýšení nájemného
na maximální možnou výši, rada tehdy
rozhodla navýšit nájemné na 125 Kč/
m2/měsíc, a to z toho důvodu, že si plně
uvědomovala možné negativní dopady
deregulace nájemného na občany Prahy 1. Navýšení nájemného na 125 Kč/
m2/měsíc je účinné od 1. 12. 2012.
V některém z minulých čísel měsíčníku jsme psali, že k 6. 11. 2012 došlo na
úřad jen 19 žádostí o poskytnutí slevy
na nájemném v důsledku nepříznivé sociálně-ekonomické situace nájemníků.
Úřad tyto žádosti vyhodnotil a následně
17 žadatelům poskytl dočasnou slevu
na nájemném. Tehdy ještě úřad neobdržel ani žádnou žádost o výměnu bytu
za menší. Není se čemu divit, protože nájemník, který bydlí ve velikém
bytě a nemá prostředky na zaplacení
zvýšeného nájemného, se jen těžko
bude loučit se svým bytem a nebude
pro něj lehké se přestěhovat. Toho si je
radnice plně vědoma, a proto se snaží
svým nájemníkům celou nepříjemnou
věc s výměnou bytu za menší maximálně ulehčit. Žadatelům o menší byt má
radnice co nabídnout – jednou z priorit vedení MČP1 je totiž rekonstrukce
bytů menších rozměrů. Radnice může
zájemcům o menší byty nabídnout
kompletně zrekonstruované garsonky,
které mají zhruba 30 m2, až po byty 2+1
o rozměrech 50-60 m2.
V návaznosti na usnesení rady, kterým
bylo rozhodnuto o deregulaci nájemného na 125 Kč/m2/měsíc, byl rozesílán
nájemcům dotčených bytů, kromě
jiného, formulář pro zjištění zájmu
o menší byt. K 29. 1. 2013 reagovalo již
celkem 35 nájemců. Nad žádostmi těchto nájemců proběhla jednání Odboru
technické a majetkové správy společně
s Odborem sociálních věcí, přičemž bylo
v prvé řadě posuzováno, zda jsou žádosti důvodné. Následně bylo vybráno
13 žadatelů, kteří byli obesláni dopisem,
aby doložili aktuální výpis z katastru
nemovitostí (zda jsou či nejsou pro
jejich osobu evidována vlastnická práva
k nějaké nemovitosti) a aby doložili
aktuální výši příjmů všech členů domácnosti (nejčastěji jde o oznámení České

Výměny: bez stresu, žádný „kulový blesk“.

správy sociálního zabezpečení o výši
starobního a jiného důchodu, potvrzení
zaměstnavatele o příjmech zaměstnance, oznámení o přiznání dávky státní
sociální podpory – příspěvku na bydlení
a podobně). Ze 13 obeslaných žadatelů o menší byt doplnilo k 29. 1. 2013
své žádosti celkem pět žadatelů. Mezi
žadateli nenajdeme pouze nájemníky
velmi rozměrných bytů, ale i nájemníky
bytů kupř. osmdesáti metrových. Každá
žádost o vrácení velkého bytu a pronájem bytu menšího je totiž posuzována individuálně a citlivě, zohledňuje
možnosti nájemců a bere v úvahu jejich
aktuální rodinnou situaci.
Pokud má tedy nájemník s nájmem
125 Kč/m2/měsíc zájem o vrácení
velkého bytu a rád by si pronajal byt
menších rozměrů, musí vyplnit a po-

dat na Odboru technické a majetkové
správy „Formulář pro zjištění základních
informací o menší byt“. Tento formulář
nenajdete na webových stránkách
úřadu, ale obdržel ho v létě 2012 každý
nájemník bytu s regulovaným nájemným současně s rozhodnutím o navýšení nájemného na 125 Kč/m2/měsíc.
Výsledkem výše popsaného je to, že
u pěti žadatelů o menší byt, kteří doložili všechny potřebné dokumenty, Rada
MČ P1 koncem ledna 2013 přistoupila
na navrácení velkého bytu a pronájem
bytu menších rozměrů. Těmto zájemcům rada nabídla nově zrekonstruované byty o rozměrech 30 až 60 m2. Věříme, že se nájemníkům v malých nově
opravených bytech, jejichž celková výše
nájmu je mnohem dostupnější, bude
pěkně bydlet.

W W W. P R A H A 1. C Z

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)

zástupce starosty, jan.krejci@praha1.cz
finance, transparentní radnice (on-line zakázky), protikorupční opatření

FINANCE

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

ČTENÍ V HISTORICKÉ
PAMĚTI STARÉHO MĚSTA

V místě označeném šipkou by měl vzniknout nový vchod do krypty.

B

ývalý kostel sv. Michaela archanděla by měl brzo projít stavebními úpravami, které ho promění
na obchodní a výstavní galerii
o čtyřech úrovních. Projekt zatím nepočítá s rekonstrukcí a zpřístupněním
podzemní krypty kostela. Jsou v ní
pohřbeni mimo mnichů také mnozí
rektoři Univerzity Karlovy a staroměstští
purkmistrové. Ačkoliv je krypta od roku
2004 znovu vysvěcena jako liturgický
prostor, současný projekt ruší oba její
historické vstupy z Michalské ulice
i z chóru kostela.
Městská část Praha 1 spolu s pracovní skupinou primátora intenzivně
jedná s majitelem bývalého kostela
o dodatečné změně projektové dokumentace, tak aby historická paměť
místa zůstala zachována.
„Nabízí se, aby v souvislosti s případně zachovaným vstupem do krypty
z Michalské ulice byla umístěna stručná
expozice ilustrující jak okolnosti vzniku
mariánského sloupu, tak historii kostela

W W W. P R A H A 1. C Z

a kláštera sv. Michala“, vysvětluje tajemník Pracovní skupiny pražského primátora pro revitalizaci Staroměstského
náměstí architekt Václav Králíček. „Určité
povědomí o tom, že mariánský sloup
souvisí s úspěšnou obranou Starého
a Nového Města proti švédské armádě
v roce 1648, už dnes máme. Málokdo už
ví, že za tento pamětihodný čin dostalo
Staré Město do svého znaku obrněnou ruku třímající meč před městskou
branou. Skoro nikdo pak neví, že právě
v kryptě kostela sv. Michala spočívají
pravděpodobně ostatky Mikuláše Františka Turka z Rosenthalu a Schturmfeldu – legendárního starosty, který roku
1648 zmobilizoval městskou vyhláškou
všechny bojeschopné muže a spolu
s Rudolfem Colloredem, vojenským
velitelem Prahy řídil obranu města“.
„Součástí uvažované expozice by
mohla být i kopie oboustranného
gotického obrazu Panny Marie Rynecké,
který sloužil obráncům Prahy jako polní
oltář a byl pak až do roku 1918 uložen

jako ochranná relikvie města v zamřížované dutině základny sloupu“, dodává
místostarosta Jan Krejčí, zástupce
Prahy 1 v Pracovní skupině primátora.
„Majitel objektu s nabídkou Pracovní
skupiny na zatraktivnění jeho komerčního záměru historickou expozicí v zásadě souhlasí. Čekají nás ale ještě dlouhá
jednání, abychom veřejný i soukromý
zájem vyladily do optimálních proporcí
přijatelných pro obě strany“.
„Nesmíme zapomínat, že bývalý
kostel sv. Michaela archanděla je
nemovitou kulturní památkou včetně
jeho krypty“, připomínají na závěr oba
členové Pracovní skupiny primátora.
„Hlavní město Praha, jako majitel
vstupního předprostoru kostela u Michalské ulice a Městská část Praha 1,
jako spolumajitel budovy bývalého
kláštera Servitů by měly v souvislosti
se soukromou investicí do budovy
bývalého kostela zkoordinovat svoji
péči o sousedící veřejný prostor. Jeho
dnešní stav není potěšující“.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)

karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj hřišť)

Ve dnech 13. a 14. března
se uskuteční zápis do mateřských škol zřizovaných
Městskou částí Praha 1.
Pokud chcete přihlásit své
dítě, nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz
rodiče (zákonného zástupce) a rodný list dítěte.
MATEŘSKÁ ŠKOLA HELLICHOVA

14

Nabídka kroužků pro starší děti je rozmanitá – Keramika, Zpívánky, Angličtina,
Šikulka, Flétničky, Pohybové hry, Aerobik.
Více informací: www.msletenska.cz.
MATEŘSKÁ ŠKOLA PŠTROSSOVA

má také k dispozici zahradu. Její školní
vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Putujeme s Kašpárkem “
respektuje soudobé poznatky z oblasti
psychologie a pedagogiky a je zpracován tak, aby rozvíjel fyzické, psychické
i sociální kompetence dítěte. V programu je zohledněno zaměření této školy
na rozvíjení kultury řečového projevu
dětí slovesným uměním. Program je
založen na vnitřní motivaci dětí a jejich
aktivní účasti, podporuje prožitkové
učení hrou a činnostmi.
Více informací: www.mspstrossova.cz.

se nachází v krásné Seminářské zahradě
na úpatí Petřínských sadů. Její velká zahrada umožňuje dostatek pohybových
aktivit. Snaží se o vytvoření co nejpřirozenějšího sociálního prostředí, v němž
mohou děti nalézt dostatek prostoru
pro seberealizaci. Vytváří předpoklady
pro pozdější vzdělávání a přípravu na
vstup do základní školy.
Více informací: www.kobylisy.net/
mshellichova.

MATEŘSKÁ ŠKOLA REVOLUČNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETENSKÁ
se nachází
v historickém
Thurn-Taxisově paláci. Má
vlastní tělocvičnu vhodnou
pro spoustu
pohybových
aktivit, pro
pobyt venku
využívá vlastní
zahradu o rozloze 2 200 m² a okolní
malostranské parky. Školní vzdělávací
program je zaměřen na přirozený rozvoj
dítěte v souladu s ročními obdobími,
s důrazem na estetickou výchovu.

se nachází ve zrekonstruovaném neorenesančním domě č. 26. Pro pobyt venku
je zřízena prostorná školní zahrada,
umístěná ve vnitrobloku. Děti mají
v objektu k dispozici keramickou dílnu
a tělocvičnu. Koncepce školy je zaměřena na rozvoj kreativity a tvořivosti. Všemi
činnostmi se prolíná výchova k udržitelnému rozvoji. Školní vzdělávací program
zahrnuje prvky ekologické prevence,
upevňování mezilidských vztahů, pravidla zdravého životního stylu a vnímání
kulturně-historických vazeb.
Více informací: www.msrevolucni.cz
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ve třech budovách v samém srdci Prahy.
Mateřská škola Národní je umístěna v historické budově paláce Platýz. Vyznačuje
se především
velkými prostornými třídami
a rozlehlou
oválnou tělocvičnou, kterou
škola využívá při
každodenních
pohybových
činnostech
dětí. Vzdělávací
nabídka je zaměřena na poznávání historie
Prahy prostřednictvím vycházek, častých
návštěv muzeí a divadel.
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÁSNOVKA 5
je po mnoho generací vyhledávanou
školou pro svou rodinnou atmosféru
a malebnou zahradu v těsném sousedství
Anežského kláštera. Její poloha umožňuje
realizovat vzdělávací nabídku v prostředí
zahrady, uskutečňovat zde divadelní
představení i společné akce dětí a rodičů.
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÁSNOVKA 2
se zaměřením na ranou péči nabízí umístění
dětí mladších tří let. Budova je po rekonstrukci s novými interiéry a krásnou přilehlou zahradou vybavenou herními prvky.
Podrobnosti: www.msnarodni.unas.cz.
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASNÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁRODNÍ
se zaměřením na ranou péči je zřízena

Podrobné informace: www.msmasna.cz.
MATEŘSKÁ ŠKOLA OPLETALOVA

Více info: www.volny.cz/msopletalova.
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NAŠE MŠ SE TĚŠÍ NA VAŠE DĚTI!

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JUDr. IVAN SOLIL (ČSSD)

ivan.solil@praha1.cz, bezpečnost a prevence kriminality, veřejný
pořádek a kontrola, civilní obrana a ochrana obyvatelstva

BEZPEČNOST

DALŠÍ RAZIE V ULICI VE SMEČKÁCH

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

DLOUHOLETÉ PŘEDPOKLADY RADNICE PRAHY 1 SE NAPLŇUJÍ

Amsterodamský typ nevěstince přestal díky rychlému postupu Městské části Praha 1 po několika dnech fungovat.

P

olicie v úterý 26. února večer
provedla v poslední době již
druhou velkou razii v ulici Ve
Smečkách. Cílem únorového
zásadu se tentokrát stal další z řady
podniků v této nechvalně známé ulici
červených luceren – klub Cabaret Atlas.
Únorová razie do „kabaretu“ Atlas pravděpodobně navazuje na listopadový
zásah do klubů Darling a Sexy sauna
club, při němž bylo vzneseno několik
obvinění z trestných činů vztahující
se k prostituci. Majitelé byli obviněni
přímo z kuplířství.
Dle dostupných informací byly i během únorové razie zadrženy tři osoby

W W W. P R A H A 1. C Z

pro podezření z několika trestných
činů spojených s prostitucí.
„Zjevná nutnost dalšího zásahu v této
ulici a výčet dosud trvajících obvinění
z listopadové razie jen potvrzuje naše
dlouholeté prognózy o tom, že jsou tyto
rádoby kluby místem, kde někdo přiměje, zjedná, najme, zláká, nebo svede
k provozování prostituce. A to je definice
a skutková podstata trestného činu Kuplířství, za který hrozí, v případě odsouzení, trest odnětí svobody až na čtyři roky,“
uvedl JUDr. Ivan Solil, radní pro oblast
bezpečnosti a prevence kriminality.
Zásah byl dle sdělení mluvčí pražské
policie připravován dlouho dopředu. Ještě

tutéž noc se uskutečnily výslechy zadržených osob. Kromě tří zadržených odvezli
policisté k výslechu také asi desítku dívek.
Připravovány byly také domovní prohlídky.
Ačkoliv Praha 1 v této věci sama koná,
bez pomoci policie a dalších dotčených
institucí tento nerovný boj nevyhraje.
Vedení radnice Prahy 1 tyto kroky Policie
ČR jednoznačně vítá a považuje je za významnou pomoc. Zvyšující se arogance
majitelů těchto podniků, která kulminovala v červnu minulého roku, kdy se
ulice Ve Smečkách proměnila v Amsterodamský Red light district s nabídkou
erotických služeb kolemjdoucím rovnou
z výloh na ulici, tak utrpěla další ránu.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

KULTURA

pavol.skrak@praha1.cz
kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy

RELAXACE V PRAZE 1:

NEJEN KULTURA, ALE I SPORT
PLAVÁNÍ V TYRŠOVĚ DOMĚ

Jednou ze stálic volnočasové nabídky v Praze 1 je také plavání v Tyršově domě. Nechybí ani zdravé soutěžení.
V sobotu 2. 3. 2013 se opět konala akce nazvaná Plavání
s Městskou částí Praha 1.
Start byl zdarma. Tratě byly rozděleny podle věkových kategorií, v délce od 25 do 100 metrů volným plaveckým stylem. Soutěže byly vypsány pro všechny věkové kategorie. Nejlepší z každé
kategorie obdrželi diplomy a Poháry starosty MČ Praha 1.
Ostatní dostali účastnický list.
Pokud se chcete zúčastnit některé z dalších akcí, sledujte www.
praha1.cz, sekci Sport.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
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FOTO PETR NAŠIC [2]

Městská část Praha 1 pořádá v sobotu 23. 3. 2013 pro malé
děti zábavné odpoledne plné písniček, her a tancování s názvem „Dětský maškarní bál“.
Dětský maškarní bál 2013 se v letošním roce uskuteční v celém druhém patře Malostranské besedy.
Pro děti je připraven hudební a soutěžní program s divadélkem Romaneto, dětská zumba s Asketou, soutěž o nejhezčí
masku, interaktivní klaunské vystoupení – děti budou moci
zhlédnout a samy si zkusit žonglování a nejrůznější kejklířské
triky, malování na obličej apod.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

DOPRAVA

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY MAJÍ ZELENOU!

W W W. P R A H A 1. C Z

horší je prý počasí, zvláště vítr
a déšť.
A jak bude zavedení zón
vypadat u nás? Podle kabinetu budou moci do roka
obce zakázat vjezd vozidlům
produkujícím velké množství
škodlivin. Obce si budou moci
samy rozhodovat o rozsahu
zón i přísnosti podmínek, tedy
jakou emisní kategorii budou
muset automobily vjíždějící do
zóny splňovat. Zároveň budou
obce moci udílet jednotlivé
výjimky. Společný naopak
bude systém registrace
a podoba plaket. Obce, které
budou chtít nízkoemisní zónu
vyhlásit, by si ale napřed měly
spočítat, zda se jim náklady
spojené s jejím zavedením
vyplatí. Součástí zavedení je
například studie proveditelnosti, dopravní značení hranic
nízkoemisní zóny nebo informační kampaň pro veřejnost.
Z uvedených informací je tedy
zřejmé, že je zde potřeba dát ještě prostor
názorové polemice a také polemice
o pravidlech provedení, protože vyvstává
příliš mnoho otázek, na které bude třeba
odpovědět ještě před realizací poměrně
přísného opatření k omezení dopravy
například v centrální části města.
FOTO PETR NAŠIC

V

minulých dnech vláda
schválila pravidla, podle
kterých mohou obce
na základě vlastního
uvážení zavádět tzv. nízkoemisní zóny. Nařízení vlády
zavádí čtyři emisní kategorie
pro vozy s naftovými motory,
dvě kategorie pro vozy s benzinovými motory a tři emisní
kategorie pro motocykly. Elektromobily či vozidla s palivovými články jsou automaticky
zařazeny do nejvyšší emisní
kategorie. Každé kategorii
bude přiřazena určitá barva
emisní plakety (nálepky), pro
kategorii jedna se vydávat
nebude. Plaketa bude muset
být umístěna na vozidle, bude
nepřenosná a stát by měla
80 korun.
Co to v praxi znamená?
Obec může na svém území
stanovit okruhy nebo vymeTak takhle ne, pane řidiči!
zit místa kam bude povolen
vjezd pouze automobilům,
které budou splňovat určité emisní
Na druhé straně je třeba uvést, že
limity. Zpravidla mohou být zóny čtyři
zavedení nízkoemisních zón nepřineslo
a na vjezdu budou tato území označev sousedním Německu podle měření
na dodatkovou tabulkou u dopravní
tamního autoklubu zlepšení kvality
značky. Dodatková tabulka bude mít
ovzduší. Naopak – snížení množství
symboly shodné s plaketou (nálepkou)
škodlivých částic po jejich zavedení bylo
pro označení pro vozidla a bude buď
prý minimální. Z uvedeného podle opočervená, žlutá a zelená, nebo jen žlutá
nentů vyplývá, že doprava není hlavním
a zelená, popřípadě pouze zelená.
viníkem špatného ovzduší – mnohem
Území s nejméně přísnými podmínkami
bude umožňovat pohyb všech vozidel
a pro vjezd z hlediska emisí nebude
nutné žádné označení vozidla, přísnější
červená, žlutá a zelená zóna už povolí
vjezd pouze vozidlům označeným červenou, žlutou či zelenou nálepkou. Druhá nejpřísnější už pouze vozidlům se
žlutou a zelenou nálepkou a konečně ta
nejpřísnější pouze vozidlům se zelenou
nálepkou. Může se to zdát trochu nepřehledné, ale je to velmi jednoduché
a v řadě evropských měst to již v praxi
funguje. Hlavním přínosem by mělo
být výraznější omezení polétavých
prachových částic a omezení exhalací
způsobených výfukovými plyny z automobilů. Jaký je však faktický přínos?
O tom odborníci i ve městech, kde jsou
již zóny delší dobu zavedeny, vedou
dodnes polemiku.
Lékaři a hygienici většinou novelu
zákona vítají, protože podobné zóny
podle nich úspěšně fungují zejména
v desítkách německých měst, ale také
ve Velké Británii, Holandsku, Dánsku
nebo Švédsku.

Jiří Veselý

radní pro oblast dopravy
INZERCE
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ODS

NÁZORY
OPOZICE

BĚSNĚNÍ MLADÝCH DÁNŮ? ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ!
Nám už je to všechno jedno, nám už je to fuk! Touto lidovou písničkou by sbor radních v čele se starostou
Oldřichem Lomeckým mohl doprovodit partičky opilců táhnoucích uličkami staré Prahy.
Že vám nic neříkají anglická slovíčka jako „stag party“ nebo „crawl“? Znamenají pánskou společnost a vymetání
hospod a uhnízdila se v propagaci pražských zajímavostí okolo roku 2007. Pár podnikavců spolu s provozovateli
některých barů napadlo, jak vydělat na velkonalévání alkoholuchtivým návštěvníkům Prahy. Místo prohlídek
pamětihodností nabídli puťák po barech. Mnohačlenné tlupy sotva zletilých, označených zápěstním páskem, vyrážely okolo deváté večerní na tah noční Prahou. S každou návštěvou dalšího smluvního baru vzrůstal obsah alkoholu
v jejich krvi spolu s neomaleností a kuráží. Právě v létě 2010, kdy organizátorům již vše začalo šlapat podle jejich
představ, se do „hry“ vložil starosta Filip Dvořák. Spolu s policisty navštěvoval opakovaně bary zapojené do této
podivné turistické atrakce a snažil se přesvědčit jejich provozovatele, aby nepokračovali v tomto plenění Prahy. Vždyť
pokud z baru odcházejí hosté jednotlivě, většinou
nevzbudí větší rozruch. Organizovaná tlupa je naopak
zárukou toho, že bude celá ulice vzhůru nohama. Starosta Filip Dvořák připravil i plán, jak jednoduše zaPan bývalý starosta Dvořák nám nyní předvádí „ODSčít souboj o přiměřený klid v ulicích staré Prahy. Živfolklor“ v převlečení za Limonádového Joea. Nevolá sice
nostenský odbor vyrážel na noční kontroly. Velvyslanci
směle „Se mnou přijde zákon!“, spíše se snaží všechny přezemí, ze kterých pocházeli noční křiklouni, se měli
svědčit, že ten zákon tady už (za něj!) byl??!!
dozvědět o dovádění „reprezentantů“ svých zemí.
Stávající vedení radnice pracuje na poli bezpečnosti bez
Koncem roku 2010 se na radnici uvelebila nová komédií každodenně s Policií ČR, s městskou policií, živalice vedená TOP 09 a jako když utne. Loni a předloni
nostenským odborem a dalšími. Že takový způsob práce
se celý velkopodnik zase rozjel nanovo. Pár náhodných
přináší ovoce, dokazuje čerstvá kauza gangu kuplířů, který
kontrol opravdu nikoho nevystrašilo. A systematická
Úřad pro odhalování organizovaného zločinu rozbil i díky
práce pro obyvatele Prahy 1 po nocích nikoho nezajíspolupráci naší městské části. A v tomto stylu práce budeme
má. Jen tak lze ovšem nočním výtržnostem učinit přítrž.
pokračovat a žádné divadlo pro veřejnost za účasti starosty
Pokud by se tomuto problému radniční sbor věnoval
v neprůstřelné vestě nebo s koštětem nechystáme. To je
v souladu se svými volebními sliby, nemuseli jsme se
pouze mediální populistické divadlo.
dožít přívalu zpráv o běsnění mladých Dánů. Zatím se
A ještě k tomu umění zkratky. Proč ho nepoužívat? Často
většinou vybili v interiérech hotelů. Rvačka V Kolkovně
to naši diskusi činí racionálnější. Když to ale vede k tomu,
byla jen okrajovou epizodou. V ulicích je zatím zima,
že je kauza opilé dánské mládeže přičítána současnému
která většinou brání pártystům rozvinout celý repervedení radnice Prahy 1, nejde už o zkratku, ale o nevkusnou
toár agresivity. Pokud budou naši radní před tímto
manipulaci, uvádění lidí v omyl (mírně řečeno) a výlet do
problémem zavírat oči i nadále, můžeme se těšit na
vod, kde se loví voliči nesnášenliví, xenofobní i extremističtí.
veselé a hlučné jaro i léto.

LIMONÁDOVÝ JOE V MODRÉM

Oldřich Lomecký

Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS

VV

Starosta MČ Praha 1

ZMĚNA V ZASTUPITELÍCH VĚCÍ VEŘEJNÝCH:
JANU PAŘÍZKOVOU STŘÍDÁ ALENA FRAŇKOVÁ

SZ

Bývalá místostarostka Věcí veřejných Jana Pařízková se letos vzdala zastupitelského mandátu, protože se odstěhovala
z Prahy 1. „Když pominu, že i Jana je příkladem pokračujícího úbytku obyvatel Prahy 1, musím říci, že jsem potěšena
návratem Aleny Fraňkové do zastupitelstva,“ uvedla Kateřina Klasnová, předsedkyně VV v Praze 1.
Alena Fraňková působila v zastupitelstvu za Věci veřejné již v minulém volebním období. „I v tomto volebním období jsem byla na kandidátce Věcí veřejných a určitě nehodlám vstupovat do žádného jiného zastupitelského klubu,“
rozptyluje Fraňková spekulace, jež se objevily dokonce ještě předtím, než se vůbec stihla jednání zastupitelstva účastnit.
Premiéru v tomto volebním období bude mít na jednání 12. března.
Podle mediálních sdělení starosty Oldřicha Lomeckého bude právě v tento termín zastupitelstvo řešit velké téma
Prahy 1 – rozšíření seznamu bytů určených k privatizaci.
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V prosinci schválila koalice za podpory ODS zadání
rekonstrukce Thurn-Taxisova paláce v Letenské ulici.
Upozorňovali jsme na to, že není znám přesný rozsah
rekonstrukce, že nebyl předložen věrohodný rozpočet
nákladů a že nájemce Anglo-americká vysoká škola neposkytuje žádné záruky, že investici městské části splatí.
Hrozící zmarněná investice v řádech stamiliónů vedení

/ B Ř E Z E N 2013

městské části neděsí a soutěž byla vyhlášena. Městská
část přitom předala zpracování projektu budoucímu
nájemci, aby si památku upravil podle vlastních potřeb,
ale na náklady obce.
Filip Pospíšil,
autor je zastupitel zvolený na kandidátce
Strany zelených.

W W W. P R A H A 1. C Z

SENIOŘI

V DUBNU SE JEDE TAKÉ NA JESENICKO
Také v dubnu pokračuje
série oblíbených výletů,
které pro seniory z Prahy 1 pořádá zdejší radnice. Nezapomeňte se včas
přihlásit!

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

P

rvní dubnový výlet se uskuteční ve
čtvrtek 4. dubna na hrad Kašperk
a do Vimperka. Druhý pak ve
čtvrtek 11. dubna, tentokrát na
zámek Lysice a do Poličky. Odjezd na
oba výlety bude v 8.30 hod. 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.
Na tyto březnové výlety se lze přihlásit od středy 13. března 2013.
Pro velký zájem o seniorské výlety
sdělujeme, že se senior může přihlásit
pouze na jeden výlet v daném měsíci
a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů.
Vždy je možné zavolat organizátora
výletů – člena Sociální komise ÚMČ
Praha 1 Karla Ulma, a to dva dny před
výletem, a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo. Je možné se přihlásit do seznamu náhradníků, kteří budou kontaktováni v případě, že se uvolní 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

Ke každému výletu patří společná fotografie.

způsobem, přes podatelnu nebo na tel.
čísle 777 161 539, Karel Ulm, a to pouze
ve středu a čtvrtek v době od 9.00 do
10.00 hodin.

DRUŽEBNÍ ZÁJEZD
Ve dnech 24.–26. 4. 2013 se uskuteční
tradiční družební seniorský zájezd na
Jesenicko. Kapacita výletu je 40 osob
a je zpoplatněn částkou 1000 Kč. V ceně
zájezdu je doprava, nocleh v hotelu
Zlatý Chlum v České Vsi v Jeseníkách,
plná penze, vstupné do objektů. V ceně

zájezdu není pojištění, pouze pojištění
dopravce. Destinace výletu např.: zámek
Moravský Šternberk, město Šumperk,
přehrada Slezská Harta, přírodní destinace na Jesenicku.
Přihlášky od 13. března v Informačním
centru Úřadu Městské části Praha 1,
Vodičkova 18, Praha 1.
Při přihlášce bude seniorovi/ce předán
infoleták s informací, kde a kdy má zájezd zaplatit. Pakliže by zájem zájemců
překročil kapacitu 40 osob, upřednostněni budou ti, kteří se takového zájezdu
ještě nezúčastnili.
INZERCE

3 HODINY ZDARMA
V RELAXAČNÍ ZÓNĚ

Dopřejte si v Health Club & Spa hotelu InterContinental Prague jakoukoliv masáž
z naší nabídky za níže uvedené speciální ceny a následující 3 hodiny si odpočiňte
v bazénu, vířivce či sauně zcela zdarma.
RELAXAČNÍ, ŠVÉDSKÁ NEBO THAJSKÁ MASÁŽ:
30 minut 690 Kÿ 50 minut 990 Kÿ 90 minut 1.490 Kÿ
Rezervaci masáže si zajistěte předem na tel. 296 631 525.
Tato nabídka je platná do 30. června 2013 a je možné ji uplatnit po předložení této inzerce.
InterContinental Prague, Pařížská 30, Praha 1, tel. 296 631 111, www.icfitness.cz

SERVIS

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ
MÍSTO ŽIJE NAPLNO
Velký zájem byl v loňském
roce o služby Jednotného
kontaktního místa Praha 1
(JKM). To slouží jako jedno
z patnácti v ČR pro usnadnění vstupu do podnikání
v rámci celé Evropské unie.

N
SETKÁNÍ SE STAROSTOU

ejvíce klienty JKM zajímala
možnost poskytovat své služby
v jiném členském státě EU na
základě českého oprávnění k podnikatelské činnosti (160 případů). Jde
o dočasné (přeshraniční) poskytování
služeb a vysílání pracovníků.
Co do počtu klientů, druhé místo
zaujaly zprostředkovací funkce JKM (156
případů). Do této kategorie například

spadají dotazy zaměřené na
Kam se obrá t pro informace?
výrobky, žádosti o zprostředkování podání, registrací nebo
Kde nás najdete?
Vodičkova 18, 110 68, Praha 1, 3. patro, kancelář číslo 326
oznámení učiněných podle jitelefon: +420 221 097 139, + 420 221 037 394 fax: + 420 222 231 646
ného právního předpisu, než je
e-mail: jkm@praha1.cz, web: www.praha1.cz
živnostenský zákon, nebo konGestorem projektu
taktů na jiná sdružení či subje Ministerstvo průmyslu a obchodu
jekty (oznámení o dočasném
poskytování služeb na území
ČR, žádostí o oprávnění k podnikatelO založení společnosti (a to i v jiném
ským činnostem, které nejsou živnostmi,
členském státě EU) se zajímalo 71 klientů.
přihlášky nebo oznámení podnikatele,
Dále následovaly dotazy týkající se
který podniká na základě jiného zákona
daňové problematiky ve státech EU, institutu usazení v jiném státě EU atd.
než živnostenského učiněné vůči správci
Na sklonku roku – 14. prosince 2012
daně, České správě sociálního zabezpe– se v prostorách Ministerstva průmyčení a zdravotní pojišťovně, kontaktní
informace institucí v rámci celé EU).
slu a obchodu České republiky konalo
Dále následovaly povolovací režimy
setkání vedoucích JKM. Byl tam představ ČR mimo živnosti (84 případů). Do
ven plán Evropské komise – posun JKM
této kategorie spadají činnosti, které
ke 2. generaci. Plán tohoto projektu se má
jsou z živnostenského zákona vyloučeuskutečnit do konce roku 2014. Cílem je
ny (například poskytování zdravotních
především plná elektronizace, kdy v JKM
služeb, činnost advokátů, lékařů, autoribude možné vše vyřídit on-line, vícejazyčzovaných architektů apod.).
ná JKM a uživatelsky přívětivá JKM.

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!
Dovolte mi, abych Vás pozval na první z pravidelných
setkání, při kterých si budeme povídat o Vašich problémech, námětech a vůbec o všem, co je pro nás, obyvatele Prahy 1, důležité.
PRVNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 29. BŘEZNA
OD 19 HODIN V PIVNICI V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ,
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 21
Pokud chcete přímo přispět ke zlepšování života v naší
městské části, přijměte, prosím, toto pozvání.
Problémy Prahy 1 jsou pro mě příliš důležité, než abych
se o nich dozvídal pouze z dopisů a e-mailů.
Těším se na Vás!
Oldřich
Old Lomecký
starosta
Prahy 1
star
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SERVIS

WERICHOVA VILA:
VÁLEČNÁ SEKYRA BYLA ZAKOPÁNA!

D

ohoda je kompromisem, na který
přistoupily obě strany: nadace nebude muset platit Praze 1 vysoký
nájem a Werichova vila přitom
zůstane celá otevřená veřejnosti.
„Tato smlouva se jmenuje Smlouva
o spolupráci. Teď na ní pracují právníci
nadace a Městské části Praha 1. K ukončení sporu jsme přistoupili kvůli tomu,
že by bylo nadále neúnosné, aby takto
výjimečný objekt neměl kvalitní využití.
Podařilo se nám odblokovat sporné
body, a to je dobře v zájmu kulturního
odkazu Jana Wericha a dalších osobností,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký.
Ještě před rokem se zdálo, že další
osud Werichovy vily uvízl v pozičním
manévrování „zákopové války“, kdy
Meda Mládková požadovala, aby bývalý
byt Jana Wericha v prvním patře vily i nadále sloužil k bydlení, zatímco Praha 1
trvala na tom, že celá vila by měla sloužit
umění. „Nelze z veřejných financí platit
něco, co by sloužilo jako soukromý byt,“
konstatoval tehdy starosta Lomecký.
Praze 1 se nelíbila ani požadovaná doba

FOTO PETR NAŠIC

Idea Werichovy vily jako
živého kulturního stánku
je zase o něco blíž. Spor
mezi Prahou 1 a Nadací
Jana a Medy Mládkových
výrazně obrousil hrany
a na obzoru je podpis
nové dohody o spolupráci.

Vila čeká na nového nájemce, ale už se dočká.

pronájmu, která měla být čtyřicet let. Šlo
by tak vlastně o skrytý prodej.

SPOJENÉ NÁDOBY
Praha 1 přitom chce, aby smlouva s nadací byla podepsána co nejdříve. Práce
spojené se znovutevřením Werichovy
vily totiž lze zkombinovat s celkovou
revitalizací parku Kampa, která by měla
začít ještě letos. I když vila nepotřebuje
generální rekonstrukci (je zajištěna proti
chátrání), náklady na její opravu jsou
přesto odhadovány na 25 milionů korun.
Revitalizace parku by měla stát dvojnásobek. Pokud se oba projekty budou
časově překrývat, mohlo by nejen dojít
k ušetření některých nákladů, ale Kampu
by veřejnost dostala zpátky najednou
i s jejím významným domem.
Smlouva, která bude podepsána na

dvacet let, počítá také s umístěním šesti
soch v parku u Sovových mlýnů. Podle
zástupců nadace půjde o vkusná a atraktivní díla. Nadace rovněž zařídí převoz
archivu Jana Wericha z amerického Bostonu a dodání archivu básníka Vladimíra
Holana. Po otevření tak Werichova vila
nabídne ucelenou vzpomínku na život
a dílo několika osobností.
V přízemí by měl být prostor pro veřejnost. V podkroví se počítá s knihovnou,
badatelnou a možná i přednáškovým
sálem. Archiv tvorby Vladimíra Holana
bude umístěn pravděpodobně právě
v prostorech bývalého bytu Jana Wericha.
Jan Werich žil v horním patře vily od
roku 1945. S objektem jsou spojeny i další osobnosti, jako je zmíněný Vladimír
Holan, ale třeba také vědec a historik
Zdeněk Wirth či historik Josef Dobrovský.

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

www.facebook.com/praha1cz
ha1
1cz
JE TA NEJLEPŠÍ ADRESA!
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POMOZTE ČTYŘLETÉMU ŠTĚPÁNKOVI!
Prospějte dobré věci a pomozte malému kloučkovi, který nutně potřebuje rehabilitační pobyt.
Občanské sdružení Conamen pořádá za tímto účelem sbírku.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

M

alému Štěpánkovi jsou čtyři roky,
po očkování hexavakcínou (v půl
roce jeho života) dostal těžkou
epilepsii, která každým dnem
zhoršovala jeho zdravotní stav. Návštěvy v nemocnicích byly čím dál častější,
Štěpánkovi se zhoršilo dýchání, zrak
a sluch. Byl hospitalizován dva měsíce na
ARO v Motole, měl časté záněty průdušek a také zápaly plic, kdy byl čtyřikrát na
JIP v Ústí nad Labem. Štěpánek vyžaduje
24hodinou péči denně, každý den postupuje dechovou rehabilitaci, Vojtovu
metodu cvičení aj. Je krmený sondou do
žaludku, protože při hospitalizacích, kdy
byl odkázán na ventilátor přestal polykat
a jíst stravu ústy. Díky nasazené bezlepkové dietě, dýchá lépe a jeho péči je tak
možné zvládnout doma. Chlapečkovi se
už trochu zlepšila imunita, a tak může
rehabilitovat intenzivněji. Štěpánkova

maminka by ráda se svým synem jela na
rehabilitační pobyt, bohužel tyto pobyty
jsou velmi drahé a rodina si již nemůže
dovolit další půjčku. Proto se obrátili na
občanské sdružení Conamen s prosbou
o finanční pomoc na rehabilitační pobyt
v sanatoriu Klimkovice.
Sdružení poté zahájilo sbírku pro malého Štěpánka na tento rehabilitační pobyt
a dopravu. Celková částka všech nákladů
činí 91 740 Kč.
Další informace a veškeré příběhy rodin, kterým občanské sdružení Conamen
již pomohlo, jsou zveřejněny na internetových stránkách www.conamen.cz,
www.facebook.com/conamenos.
Č. Ú. 2223 2224/5500, sbírkový účet
na pomoc dětem po dětské mozkové
obrně, malý Štěpán má variabilní symbol
20081109.

STAROSTA
PŘIVÍTAL OBČÁNKY
Je nás zase o něco víc! Nové občánky Prahy 1 jsme
přivítali 26. března.
Přejeme všem miminkům a jejich rodičům spokojený
život v naší městské části!

Anna Zámostná

Eva Štráfeldová
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Magdalena Šuranová

Matyáš Ivaška

Julie Soukupová

Oldřich Turner
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TIPY

PRVNÍ DUBNOVÝ PÁTEK:
REPREZENTAČNÍ PLES PRAHY 1!
Reprezentační ples Prahy 1 se nezadržitelně blíží – letos se uskuteční v pátek
5. dubna od 20 hodin opět na tradičním
místě, v Paláci Žofín.

Z

FOTO PETR NAŠIC

atímco loňský ples se konal pod mottem „zlato“,
letos organizátoři zvolili „magii“. Máme přece
jen několik týdnů po avizovaném konci světa,
letošní rok se navíc skládá z číslic 0, 1, 2, 3…
„Jako každý rok, i letos bude náš reprezentační ples
otevřen nejširší veřejnosti. Pro účastníky jsme opět
připravili velmi pestrý program, a tak se těším, že
na Žofíně 5. dubna budu mít čest přivítat co nejvíce
obyvatel naší městské části,“ říká starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
Pokud si chcete také letos zatancovat, užít si
skvělou zábavu v nádherných kulisách, jste srdečně
zváni! Pozvánku naleznete na poslední straně tohoto
časopisu.
INZERCE

TIPY

STAŇTE SE SPOLUAUTORY
BEZSTAROSTNÉ JÍZDY
B

BESEDA PLNÁ ZÁŽITKŮ

Bezstarostná jízda je
aktuální dopravní servis,
který si můžete naladit
každý všední den v dopravních špičkách, tedy
ráno od 6.00 do 10.00
a odpoledne od 15.00 do
19.00 hodin, na frekvenci
ČRo Regina 92,6FM.

ěhem pořadu moderátoři neustále sledují situaci prostřednictvím
spolupráce s Policií ČR, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Global assistance. Redaktor Reginy přímo
v Dopravním informačním centru
sleduje kamerový systém. Spoluautory
pořadu můžete být i vy. Jednoduše

PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – BŘEZEN 2013

14. čt.
Praha 1, Malostranské nám. 21, tel. 257 409 123,
e-mail: info@malostranska-beseda.cz,
www.malostranska-beseda.cz

Předprodej vstupenek:

Ticketstream – www.ticketstream.cz

Rezervace vstupenek:

E-mail: pokladna@malostranska–beseda.cz,
tel. 257 409 123

Otevřeno: 19–02.30 hod.
4. po.
5. út.
6. st.
7. čt.
8. pá.
10. ne.
11. po.
12. út.

24

13. st.

Bílá nemoc & hosté – 20.30 h
Psí vojáci – 20.30 h
Folkový večer skupiny Devítka – 20.30 h
Petr Skoumal & hosté – narozeninový koncert – 20.30
Vladimír Mišík & Etc – narozeninový koncert – 20.30 h
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 14.30 h
Sestry Havelkovy – 20.30 h
Dobrý ročník: Světlana Nálepková & Blue Angel
Memory Band Jiřího Toufara – české a francouzské
šansony s texty Václava Kopty a Jiřího Dědečka – 20.30 h
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zavoláte na bezplatnou linku 800 900
500, sdělíte aktuální dopravní informaci a ta je během několika minut
zařazena do vysílání. Vedle dopravních
informací Český rozhlas Regina přináší
i vyvážený mix hudby, zpravodajství
a zábavy. Více informací naleznete na
www.regina.rozhlas.cz

Pepa Lábus a spol. – křest alba / host: Luboš
Pospíšil – 20.30 h
Trio Prokop – Andršt – Hrubý – 20.30 h

FEBIOFEST 2013:
15. pá. Zpívání v dešti – videoprojekce – 19 h
16. so. Moulin Rouge – videoprojekce – 19 h
17. ne. Zdeněk Podhůrský & Underhill – koncert – 19 h
18. po. Marta Kubišová – minirecitál – 19 h
19. út. Eva Pilarová – minirecitál – 19 h
20. st. Petra Janů – minirecitál – 19 h
21. čt. All that Jazz – videoprojekce – 19 h
22. pá. Across the Universe – videoprojekce – 19 h
23. so.
24. ne.
25. po.
26. út.
27. st.
28. čt.
29. pá.
30. so.
31. ne.

Bratři Ebenové – 20.30 h
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 14.30 h
Werichova Kampa 2013: „...a na hrušce sedí diktátor“
– hrají: A. Polívková, M. Táborský – 20 h
Pokojové trio – Hlas, Šlupka Svěrák, Kuhn – 20.30 h
Radůza s kapelou – 20.30 h
Potlach: Pacifik + Stařenky – 20 h
Visual Manual Vol. 13 – 20 h
Improliga – improvizační zápas – 20 h
Crossband + Epy de Mye + Šejkr Davida Suchařípy – 20 h
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 14.30 h
Divadelní spolek La‘My: Centrifuga hadr – 20 h
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BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PŘEDNÁŠKA
DRAMA
VÝZVA

pocta L. Lipskému
Městská divadla pražská zahájila 1. března předprodej vstupenek
na dubnová benefiční představení Pan Kaplan má třídu rád. Ty se
uskuteční u příležitosti oslav 90. narozenin herce Lubomíra Lipského. Dvě z nich budou určena široké veřejnosti a proběhnou
17. a 18. dubna v Divadle ABC. Hlavní benefiční představení je
plánováno přímo v den narozenin Lubomíra Lipského 19. dubna
převážně pro zvané hosty, pro veřejnost budou v prodeji pouze
místa na balkoně. www.mestskadivadlaprazska.cz

Centrum YMCA: Putování po Indii

Přednáška s promítáním, která vás zavede do dynamicky se
rozvíjející země. V průběhu března se můžete těšit i na množství
dalších aktivit.
8. března, 10.00, Haštalská 21
www.rodinne-centrum-ymca.cz

Divadlo Komedie: Pornografie

Děj Pornografie se odehrává ve čtyřicátých letech v době druhé
světové války na polském venkově.
V čase pokusů doktora Mengeleho a rozžhavených pecí koncentračních táborů se setkávají spisovatel Witold a jeho alter ego Fryderyk.
Odjíždějí spolu z Varšavy a ocitají se na venkově, kde pozvolna
započnou s pokusy zrealizovat a zhmotnit vztah dvou mladých lidí.
Jsou o nich přesvědčeni, že „tam, kde končí jeden, druhý začíná“.
14. března, 19.30, Jungmannova 1. www.divadlokomedie.eu

Komunitní centrum Kampa

nabízí celotýdenně zázemí pro rodiče s dětmi
– najdete u nás hernu pro děti, kurzy a kroužky pro děti a dospělé, skupinové hlídání dětí
a mnoho dalších aktivit. Ti z vás, kteří se rozhodnou přijít se na jakýkoliv kroužek podívat, mají
první hodinu ZDARMA. Více informací najdete
na www.kckampa.eu.

PROGRAM KC KAMPA

Městská divadla pražská:

12. března, 20 hod.
Filmový klub: český dokumentární film Pevnost
(2012). Zdá se to bizarní, ale dvacet let po rozpadu Sovětského svazu existuje stát, který se stále
potýká s živým dědictvím komunismu. Stát,
jehož existenci téměř nikdo neuznává.
22.–23. března
Kampa střed světa, happening, slavnost, pouť
22. . března,19 hod.
VOSTO5+ koncert v šapito na Kampě
23. března 14 hod.
otevření slavností brány na Kampu, průvod kejklířů na Kampu, 15 hod. koncerty OOZ, Traband
a další, divadélka pro děti i dospělé, výtvarné
dílny, jarmark na zahradě KCK, sauna a mnoho
dalšího.
Více info na www.kampastredsveta.cz
Od března nově otevíráme tyto kurzy:
 Kurz líčení pro ženy od úterý 5. 3. 18.00-19.30.
 Salsa (ne)jen pro maminky od středy 20. 3.
10.00-11.00.
 Zumba od středy 20. 3. 18.00-19.00.
Podrobnější informace o kurzech poskytne Iva
Zárybnická tel. 776743518

Chcete oslovit nové diváky, upozornit na zajímavý projekt nebo
představit zajímavou volnočasovou aktivitu?
Pokud ano, pište a posílejte své tipy na adresu
redakce@praha1.cz! Vzhledem k omezené kapacitě stran
a častým náhlým změnám repertoáru zasílejte nikoli celé měsíční programy, nýbrž několikařádkové upozornění na novou
premiéru apod. Nezpomeňte přidat také webovou adresu, kde
čtenáři naleznou kompletní program a případné další informace
k vašim aktivitám.
Uzávěrka pro zasílání je vždy 15. každého měsíce!

SERVIS

Ohlédnutí za prosincem

Pojďte za kulturou!

SERVIS
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Věnujte mobil

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI

HA 1 / ČÍSLO 1 – LEDEN 2013
PRAHA

AKTUÁLNĚ

TIPY
Pojďte za kulturou!

/ ROČNÍK

23-25

OBJEKTIVEM
Ohlédnutí za lednem

XXII / WWW.PRAHA 1.CZ

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA 1 / ČÍSLO 2 – ÚNOR

2013 / ROČNÍK XXII / WWW.PRAHA

ROZHOVOR

5

6-7

se starostou MČ Praha 1

ROZHOVOR

6-7

s Pavlem Vošickým

TÉMA

8-9

Prahy 1
Budoucnost a přítomnost

SENIOŘI

POKUD MÁTE ZÁJEM, MŮŽETE SI NECHAT ZASÍLAT ČASOPIS DO SVÉ
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.

CHCETE MĚSÍČNÍK ZASÍLAT E-MAILEM?
NAPIŠTE NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!

4

UDÁLOSTI

26

1.CZ

Rozpočet je vyrovnaný

Rockery vystřídají strážníci

V únoru zahájila provoz Umělecká škola Tomáše
Kubíka, mladého malíře, který už si vydobyl na
české scéně značné renomé. Škola nabízí celou
paletu malířských a kreslířských kurzů pod vedením zkušených lektorů. Mohou ji navštěvovat
jak úplní začátečníci včetně dětí, tak zkušenější
malíři, kteří si chtějí zdokonalit svoji techniku.
Škola sídlí v ateliérových prostorách v ulici
Politických vězňů.
www.malbaakresba.cz

26

OBJEKTIVEM

25

TIPY

21

Kulinářský festival

Nová umělecká škola

UMĚNÍ V PRAXI

Výzva divadlům, kulturním spolkům
a neziskovým organizacím

20

Také v únoru na výlet

PŮDY:

SENIOŘI

dfgd
Březnové
výlety se blíží

Vyhraná arbitráž!

4

19

VĚŘÍME, ŽE TUTO SLUŽBU PŘIVÍTÁTE A ČTENÍ MĚSÍČNÍKU SI UŽIJETE TAKÉ VE FORMÁTU PDF!
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25

OBJEKTIVEM

MASOPUST BYL VESELÝ A HRAVÝ

FOTO PETR NAŠIC [6]

PLES SENIORŮ: PLNÝ FILMOVÝCH KOSTÝMŮ

26

/ B Ř E Z E N 2013

W W W. P R A H A 1. C Z

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

www.perlandental.cz

