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Cenu starosty Městské části Praha 1 Oldřicha
Lomeckého získal RADOMÍR REŽNÝ se
snímkem V katedrále. Blahopřejeme!

PŘIDEJTE SE K NEJRYCHLEJŠÍM MOBILNÍM
SURFAŘŮM
Víte, kdo má v Praze nejrychlejší mobilní
připojení k internetu? Rychlostí až 75 Mb/s
mohou nyní v širším centru Prahy stahovat
data ti, kdo si pořídili LTE modem se službami
Chytré sítě O2. Právě ta totiž v půlce května
přišla jako první s novou technologií, která už
má nakročeno ke čtvrté generaci sítí mobilní
komunikace. Nabízí několikanásobně rychlejší
připojení, než bylo dosud v sítích mobilní komunikace možné. Majitelé notebooků a tabletů tak mohou svá zařízení využívat se stejným
komfortem, na jaký jsou zvyklí z kanceláře či
domova s kvalitním pevným připojením.
Nejrychlejší mobilní internet současnosti přináší síť tzv. čtvrté generace, konkrétně technologie LTE, která je dostupná
téměř na celém území městské části
Prahy 1. LTE můžete využít i v dalších částech hlavního města, zejména v Praze 2, částečně také Praze 4 a 10. Do konce července
2013 se pokrytí rozroste o další vybrané části
města včetně Letiště Václava Havla Praha.

Reálné rychlosti internetového připojení
se pohybují v desítkách Mb/s, takže načtení
webové stránky je i venku stejně rychlé jako
třeba v kanceláři nebo doma, kde je pevný
internet.
PŘEHLED TARIFŮ MOBILNÍHO INTERNETU OD O2
Mobilní Rychlost
Objem
Cena
internet
dat
M
až 20 Mb/s
1 GB
303 Kč/měs.
L
až 20 Mb/s
3 GB
505 Kč/měs.
XL
až 75 Mb/s 10 GB
757 Kč/měs.
sleva až 200 Kč měsíčně při kombinaci s pevným internetem nebo O2 TV

„Přednosti mobilního internetu mohou
využívat obyvatelé městské části Prahy 1
například při posezení na zahrádce oblíbené kavárny nebo při aktivním odpočinku
v parku,“ říká Petr Matějovský ze společnosti
Telefónica.

PRO PRÁCI I PRO ZÁBAVU

Vysokorychlostní mobilní připojení k internetu uvítají jak manažeři a specialisté,
kteří potřebují přijímat a odesílat velké objemy dat, tak i třeba studenti a samozřejmě
IT nadšenci. Přednosti připojení je ale možné využít také pro sledování on-line videí,
hraní on-line her či poslech hudby.
Pro aktivaci LTE potřebujete speciální
SIM kartu a jeden z LTE modemů. V tuto
chvíli není možné připojení LTE využít
na jedné SIM kartě společně s hlasovými
službami, tato služba bude spuštěna později.

LTE
3G

max. rychlost stahování
max. rychlost odesílání

75 Mb/s
38 Mb/s

14,4 Mb/s
max. rychlost stahování
(vybrané lokality až 42 Mb/s)
2 Mb/s
max. rychlost odesílání

Více informací najdete na: www.o2.cz/LTE.

ANKETA JAK BYSTE VYUŽIL/A RYCHLEJŠÍ MOBILNÍ INTERNET?
David, student
Mobilní internet používám
hlavně ve škole, kde si hledám a stahuji věci potřebné
ke studiu. Když mám volno,
hraju nejvíc on-line hry.

Petra, na rodičovské
dovolené
Rychlejší mobilní internet
bych využila především pro
komunikaci na Facebooku
kdekoliv a kdykoliv, vyhovovalo by mi,
kdyby se rychleji načítaly fotky.

Jana, podnikatelka
Provozuji web na podporu
exportu a denně se setkám
se spoustou lidí v centru
Prahy. Rozhodně bych uvítala stejně rychlé a spolehlivé připojení,
jako mám doma.

EDITORIAL
& OBSAH

EDITORIAL

OBSAH

I když je červen v myslích většiny
z nás spojen především s koncem
školního roku a z toho vyplývajícími konsekvencemi („To kolo jsi
měl opravdu dostat, ale za dobré
vysvědčení, ne za TOHLE!“), v Praze 1
si šestý měsíc roku spojujeme také
s vydařeným šachovým festivalem. Platí to i pro letošek. V první
polovině června budeme znovu
hostit zápas nejlepšího českého šachisty Davida Navary,
který tentokrát poměří síly s druhou nejlepší šachistkou světa,
devatenáctiletou čínskou velmistryní Hou Yifan. Stejně jako
v minulých letech i letos bude součástí festivalu bohatý doprovodný program.
Až po skončení této pěkné akce znovu uložíme šachové figury do krabic, školákům bude chybět už jen pomyslných posledních pár metrů do cílové pásky, kterou je pro ně poslední
den ve třídě, kam po deset měsíců chodili. Čekají je nádherné,
voňavé a pro mnohé dobrodružné prázdniny.
Rodiče dětí, kteří ještě nemohou odjet na dovolenou a jimž
chybí pro jejich ratolesti hlídání, mohou využít tradiční nabídku takzvaných příměstských táborů. Pozvánku na jeden velmi
zajímavý, který připravil Sbor dobrovolných hasičů Praha 1,
naleznete v tomto čísle měsíčníku.
Moje osobní vzpomínky na prázdniny se již řadu let ztrácejí v mlžném oparu zapomnění. Od bezstarostného trávení
volných chvil a pozdějších letních brigád přece jen už uplynul
nějaký čas.
Děti a mládež ještě nevědí, že někdy od Kristových let nabere čas zběsilou rychlost. Jeho vnímání se postupně změní.
Každý příští rok uplyne ještě rychleji, každá událost zmizí
v minulosti jako kometa...
Přejme našim dětem jejich bezstarostné vnímání reality
i času, a jestli přinesou domů o něco horší vysvědčení, než
jsme čekali, to kolo jim stejně dejme.

AKTUÁLNĚ
Akce cihla mnoho let pomáhá
mentálně postiženým lidem.

TÉMA
Galerie 1 ve Štěpánské ulici
má šmrnc a spoustu hravosti.

SENIOŘI
Výlety pro naše nejstarší
spoluobčany jsou stále hitem.

TIPY
V Malostranské besedě
se pobaví všechny generace.
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Užijte si příjemný, pokud možno nehektický
ký červen!

4
OLDŘICH LOMECKÝ
starosta

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: PETR NAŠIC
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AKTUÁLNĚ

CIHLY V CENTRU ČEKAJÍ
NA LIDI S DOBRÝM SRDCEM

KRÁTCE

„Velmi rád jsem prodej cihel a celou akci
podpořil, protože se jedná o vrchovatě
smysluplnou a přínosnou aktivitu,“ řekl
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se
zúčastnil zahájení a dvě cihly zakoupil.
Akce cihla si vydobyla v průběhu let
u veřejnosti zasloužený kredit. První
ročník benefiční sbírky se uskutečnil
v ulicích Prahy již v roce 1999. Od té
doby se každý rok v období od května
do září objevují v centru metropole
a dalších přibližně 20 městech „cihlové“

FOTO PETR NAŠIC

Již po čtrnácté lze zakoupením cihly podpořit lidi
s mentálním postižením
na cestě k samostatnosti.
Akce cihla začala v Praze
16. května, přímo v srdci
města, na rohu ulic Havířská a Na Příkopech.

Při zahájení Akce cihla nechyběl ani doprovodný program.

stánky s cihlovými věžemi. Od roku 2004
se totiž pražská Akce cihla spojila s dalšími neziskovými organizacemi stejného
zaměření po celé České republice.
Každý, kdo chce přispět na dobrou
věc s jasným, transparentním účtem,

CHYBĚJÍ PŘÍSEDÍCÍ SOUDU

TESTOVÁNÍ SBĚRU PLECHOVEK

Přibližně dvacet dalších přísedících by přivítali u Obvodního soudu pro Prahu 1. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v Praze 1 nebo
zde pracuje. Podmínkou je věk nejméně 25 let. Uchazeč
vyplní přihlášku a předloží výpis z rejstříku trestů a potvrzení o zdravotním stavu. U uchazečů narozených před
rokem 1971 je nutné předložit i lustrační osvědčení.
V současné době je v evidenci zhruba 50 přísedících.
Kdo má zájem rozšířit jejich řady, může kontaktovat sekretariát tajemníka radnice Prahy 1. Přihlášku uchazeče musí
schválit soud a zastupitelstvo.

Praha 1 je jednou ze tří pražských městských částí, které
vybral pražský magistrát pro pilotní projekt – sběr nápojových plechovek. Cílem je otestovat další možnosti sběru
odpadu.
Projekt potrvá až do 31. října letošního roku. Na
vytipovaná stanoviště tříděného odpadu byly umístěny samostatné sběrné nádoby určené pro sběr
nápojových plechovek. Do těchto sběrných nádob lze
odkládat nápojové (hliníkové) plechovky všech druhů
a velikostí.

LETOS UŽ STOVKY KONTROL

Ústřední hudba Armády České republiky zahrála
19. května na Václavském náměstí. Spolu se svými sólisty
a hostujícími umělci tak připomněla Mezinárodní den
rodin, který připadá – z rozhodnutí Valného shromáždění
OSN z roku 1992 – na 15. květen. Koncert nabídl širokou škálu melodií, které nadchly přihlížející diváky: od
předehry k opeře Carmen, přes Fausta a Markétku, kde
v árii Mefistofela exceloval sólista Státní opery Praha Jurij
Kruglov, až po ve světě zdomácnělou píseň Škoda lásky od
Jaromíra Vejvody na úplný závěr.

Již stovky kontrol – přesně 411 – v letošním roce provedli
pracovníci živnostenského odboru radnice Prahy 1. Celková
výše pokut se přitom vyšplhala na téměř 400 tisíc korun.
Kontrolní činnost je zaměřena na dodržování tržního
řádu, tedy pouliční nabídku a prodej zboží a služeb, a to
včetně nabídek průvodcovských služeb a okružních jízd,
které se dějí mimo místa určená tržním řádem. Nechybějí
samozřejmě ani kontroly restaurací, masážních salonů,
cestovních kanceláří a dalších provozoven.

4

může tak učinit nejen zakoupením cihly
přímo na místě, ale rovněž zasláním
dárcovské „esemesky“ DMS CIHLA na
telefonní číslo 87777. Více informací
zájemci naleznou na internetových
stránkách www.akcecihla.cz.
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KONCERT PŘIPOMNĚL RODINY
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UDÁLOSTI

SLAVNOSTI NAVALIS
PŘIPOMNĚLY ODKAZ SVĚTCE
Slavnostní mši svatou ve Svatovítské katedrále, procesí
na Karlův most, bohoslužbu v kostele sv. Františka
z Assisi a barokní vodní koncert na Vltavě – to vše nabídly
15. května oblíbené svatojánské slavnosti Navalis.

ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ
TÁBORSKÁ

FOTO PETR NAŠIC

JE NOVÁ RADNÍ A TAKÉ PANÍ

Program na Vltavě měl tradičně poetickou atmosféru.

„Čechy daly světu řadu významných
osobností. Některé z nich jsou dodnes
známé i uctívané po celé Evropě. Jen několik z nich je známo a uctíváno doslova
po celém světě. Svatý Jan Nepomucký
patří mezi ty poslední, mezi ty nejvýznamnější,“ řekl ve svém slavnostním
proslovu starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který nad celou akcí, spolu s kardinálem Dominikem Dukou, převzal záštitu.
Slavnostní mši celebroval v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský
arcibiskup a český primas, kardinál
Dominik Duka. Poté se účastníci za
zpěvu litanií ke sv. Janu Nepomuckému
odebrali svatojánským procesím na
Karlův most. Modlitbu u sochy sv. Jana
Nepomuckého vedl generální vikář

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

pražské arcidiecéze Michael Slavík. Pouť
byla ukončena bohoslužbou v kostele
sv. Františka z Assisi.
Stejně jako v loňském roce se při
příchodu procesí na Karlův most uskutečnila regata dračích lodí o „Pohár sv.
Jana Nepomuckého“. Regata se jela mezi
Mánesovým a Karlovým mostem do
míst, kam byl před staletími Nepomucký
svržen.
Po liturgickém programu následoval
barokní koncert na hladině řeky. Letos
byla uvedena rekonstrukce Svatojánských vodních skladeb Šimona Brixiho,
jeho syna Františka Xavera Brixiho
a Günthera Jacoba. Skladby nastudoval
soubor Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

Novou radní Prahy 1 je od
1. června letošního roku Mgr.
Šárka Chládková Táborská,
zastupitelka zvolená za ČSSD.
Další významná událost
přitom nastala také v jejím
osobním životě – v květnu
totiž uzavřela sňatek.
Dosavadní předsedkyně Komise
obecního majetku Šárka Chládková
Táborská má v Radě MČ Praha 1 na
starosti oblast sociálních věcí a protidrogové problematiky. Kromě
vedení zmíněné komise se jako řadová členka hodlá i nadále věnovat
práci v Kontrolním výboru a správní
radě Nemocnice Na Františku.
Gesce sociálních věcí a protidrogové problematiky byla po
komunálních volbách v roce 2010
svěřena zástupci Věcí veřejných.
Poté, co tato strana před dvěma
lety opustila vládnoucí koalici,
se o tuto oblast nad rámec svých
běžných povinností dočasně staral
přímo starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Zvolením Šárky Chládkové
Táborské má Rada MČ Praha 1 opět
devět členů.
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ROZHOVOR

JAKÝ BUDE PŘÍŠTÍ ROK?

NA KARLOVĚ MOSTĚ UŽ TO VĚDÍ!
Jsou to prý kupecké počty
a člověk nemusí být zrovna renomovaným ekonomem, aby věděl, jakým
směrem se bude v příštím
roce ubírat tuzemská ekonomika. Stačí se zeptat
umělců na Karlově mostě.
Ti podle výdělků dokáží
odhadnout, jestli se nám
za několik měsíců bude
dařit lépe, nebo naopak
hůř než v aktuálním roce.
Nejen o tom více prozrazuje mluvčí Sdružení výtvarníků Karlova mostu o. s.
Roman Kotrč.

: Dobrá, pojďme do toho:
v médiích občas zaznívají názory, že
domácí ekonomika ještě dna nedosáhla, že příští rok bude hůř než letos.
Co vy na to?

6
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FOTO PETR NAŠIC

: Jak to tedy je s onou předpovědí ekonomiky?
Karlův most lze nazvat lakmusovým
papírkem ekonomického vývoje naší
země. Chování turistů každý rok odráží
hospodářskou situaci nejen v západní
Evropě a vyspělých zemích a Česká
republika tento vývoj se zhruba ročním
zpožděním kopíruje. Takže my podle
chování turistů vždycky dopředu víme,
jak u nás bude v příštím roce. Ekonomy
tahle predikce možná neohromí, ale my
víme svoje. (směje se)

Roman Kotrč zná každý kvádr Karlova mostu.

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

Netroufám si předvídat vývoj ekonomiky v příštím roce, ale doufám, že se
situace zlepší. Já osobně si myslím, že
nepůjde o nějaké tygří skoky, nicméně
nebude to pokles ani stagnace.
: Vy už jste mi nepřímo
odpověděl na další otázku: je umělecký „flek“ na Karlově mostě zlatým
dolem?
Odpovím tedy ještě přímo: vůbec ne!
Občas se taky setkám s názorem, že
vystavovat a prodávat na Karlově mostě
je podobné rýžování zlata, ale skutečně
to tak není. I v lepších ekonomických časech platí, že se zdejší umělci uživí, avšak
nezbohatnou.
: Kolik umělců na mostě
působí?
Celkem je tady sto deset míst, z nichž
pět je určeno pro veřejné, tedy hlavně
hudební produkce. Ostatní patří výtvarníkům. Jde o národnostně i umělecky
různorodý mix.
: Jak se dá na Karlův most
dostat? Umělec čeká, až někdo z kolegů zemře nebo mu postoupí své
místo?
(směje se) Nejsme žádná sekta! Ono je
to hrozně prozaické a především spravedlivé: naše sdružení každý rok pořádá
výběrové řízení, kde jsou vybíráni umělci,
kteří v případě úspěchu získávají tříletou
licenci na působení na Karlově mostě.
: Víte, jak to v Čechách chodí – ošulit lze ledacos, třeba i výběrové
řízení...
To se u nás neděje. Ve výběrové komisi
jsou renomovaní odborníci, navíc při
každém výběrovém řízení je přítomen
notář. Celé to navíc probíhá anonymně,
posuzovaná díla dostanou čísla a žádný
z umělců nemá možnost rozhodování
komise jakkoli ovlivnit. Podobně probíhá
konkurz u hudebníků, jen místo výtvarných děl jsou hodnocena přímo jejich
živá vystoupení.
: Sdružení výtvarníků Karlova mostu letos slaví dvacáté narozeniny. Vy v něm působíte od samého
začátku. Nakolik se v průběhu let
sdružení proměnilo?
Cíle zůstávají víceméně stejné. My totiž
nejenže pořádáme konkurzy na umělce, ale také zajišťujeme pořadatelskou
službu na Karlově mostě, financujeme
opravu zdejších soch, spoluorganizujeme nejrůznější kulturní a společenské
akce, pořádáme akce pro děti... Je toho
docela dost, a jestli se něco mění, tak
doufám, že kvalita těchto projektů směrem k lepšímu.
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: Kde berete na tohle všechno peníze?
Většinu příjmů získáváme ze záboru
za veřejné prostranství – tedy mostu,
nezanedbatelnou částí příjmu sdružení
jsou členské příspěvky, v minulosti jsme
získali na akce s dětmi i finance z grantů
Prahy 1. Z těchto poplatků jsme schopni
vše řečené zaplatit. Předesílám, že jsme
občanské sdružení, tudíž nám nejde
o tvorbu zisku.
: Když se ohlédnete zpátky,
co vám dělalo největší problémy?
Dělalo, dělá a asi stále v nějaké míře
dělat bude – mluvím samozřejmě o vandalství. Asi nejde říct, že by bylo vandalů
více v devadesátých letech nebo dnes.
Spíše jde o vlny. Když například přiletí
z londýnského předměstí levným charterovým letem parta mladých, jejichž
jediným cílem je v Praze se opít a „užít
si“, je na problémy zaděláno. Karlův most
patří víceméně k „povinně“ navštěvovaným památkám, které chce každý
vidět... My jsme kvůli těmto rozjařeným
partičkám, většinou táhnoucím z diskoték, dokonce přemýšleli o jakési noční
výluce na Karlově mostě – podobně jako
v metru. Stačila by od takových čtyř do
sedmi hodin.
: Čeho konkrétně se vandalové dopouštějí?
Lezou na sochy, sprejují je, vyhazují
vložky z košů do Vltavy... Přestože máme
na mostě čtyřiadvacet hodin denně
pořadatelskou službu a velmi dobře
nastavenou spolupráci s městskou i republikovou policií, vandalismus je stále
problémem. V současnosti se potýkáme
s nárůstem agresivních a organizovaných „žebráků“.
: Je nějaká socha – třeba
kvůli své podobě – ve zvláštním ohrožení?
Největší pozornost vandalů vzbuzuje
sousoší svatého Jana z Mathy, svatého
Felixe z Valois a svatého Ivana. Je nejrozměrnější, tudíž nejvíce „vidět“. Naposledy
ho vážně poničil, před dvěma lety, mladý
Francouz.
: Zapsalo se vám z oněch
dvaceti let existence sdružení něco
výrazně do paměti?
Nezapomenutelné byly hlavně začátky.
Karlův most byl tenkrát plný takzvaných
čepičářů a těm se v roce 1993 vůbec nelíbilo, že by měli odejít. Nebylo to tehdy
vůbec příjemné. Moji rodinu hlídala policie a já sám chodil po mostě jen s doprovodem dvoumetrových chlapů.
Tehdy také vznikl nápad, že za sdružení
budeme mluvit tři, nikoli jeden. Ti lidé,

kteří museli most opustit, se totiž velmi
zajímali o konkrétní jméno toho, kdo za
vším stojí.
: Chystáte letos k dvacátým
narozeninám sdružení nějaké oslavy?
Žádné velké oslavy nechystáme, peníze raději dáme do oprav soch. Uvažujeme ale o výstavě, která by shrnula vše
podstatné, co se nám za těch dvacet let
podařilo uskutečnit.
: Co si myslíte o takzvaném
buskingu, který je čerstvě regulován
městskou vyhláškou? Dotýká se i Karlova mostu?
Ne, Karlův most má jasně nastavená
pravidla a busking se zde vůbec neprovozuje. Ze strany buskerů navíc není ani
zájem hlásit se do konkurzu. Jejich pojetí
se liší od „našich mostních“ umělců tím,
že přijedou, vystoupí a zase zmizí.
: A jací jsou tedy výtvarníci
na Karlově mostě?
Máme tady jak profesionály, kteří by se
umělecky uplatnili kdekoli jinde, tak ty,
o něž bych měl jinde strach. Jsou natolik
spjati s Karlovým mostem a vůbec Malou
Stranou a Starým Městem, že by jinde
působit nemohli. Kromě toho spousta
z nich zde v okolí nejen tvoří, ale i bydlí.
: Na závěr se musím zeptat
na údajný zákaz fotografování na
Karlově mostě. Loni touhle dobou to
byla docela propíraná kauza...
Jsem rád, že jste použil slovo „údajný“.
Žádný zákaz samozřejmě neexistuje,
o čemž nejlépe svědčí lidé, kteří na mostě fotí možná ty nejkrásnější scenérie
při svítání. Nikdo jim nikdy – ani nikomu
jinému, kdo fotografuje pro svou osobní
potřebu – nezakazoval snímky pořizovat.
Když ale přijdete na most s modelkou
a profesionálním vybavením, pochopitelně po vás budeme chtít povolení,
že jste si zde komerční fotografování
domluvil s příslušnými úřady.

ROMAN KOTRČ
se narodil na Malé Straně, vyrůstal
v Karmelitské ulici. Je jedním ze
tří mluvčích Sdružení výtvarníků
Karlova mostu o. s. Od ukončení
středoškolského studia se zabývá
šperkem a volnou plastikou. Od
roku 1998 se věnuje i sochařské
tvorbě. Kromě volného umění
vytváří také na zakázku ve své
kovářské dílně ozdobné mříže,
zábradlí, vrata nebo vývěsní štíty
a další kovové předměty.
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TÉMA

GALERIE 1 CHCE BÝT
Vlastním výstavním prostorem se
může pochlubit
Městská část Praha 1. Její Galerie 1
ve Štěpánské ulici
č. 47 má ambici stát
se štikou v kulturní nabídce první
městské části.
Nejen klasické obrazy, plastiky,
dřevěné artefakty a další díla, ale třeba
i workshopy a autorská čtení – to vše
se bude objevovat v Galerii 1, která
sídlí v objektu Prahy 1, takže nemusí
řešit problémy spojené s výší nájmu
apod. Z tohoto důvodu se také nemusí
zaměřovat převážně na prezentaci
známých jmen a může si dovolit dát
šanci mladým.
„Je to skutečně tak. Cílem je mít
z Galerie 1 živý prostor, kde mohou
vystavovat i mladí, začínající umělci.
Bylo by skvělé, kdyby si na některou
z výstav nebo některý z workshopů
našli cestu i tací, kteří se jinak o umění
a tvorbu příliš nezajímají,“ říká starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký. V Galerii 1
by měly být představovány i projekty
zabývající se občanskou společností,
klimatem atd.

VODA I ŠACHY

Aktuální výstava – i když je asi lepší
říct interaktivní projekt – v Galerii 1 je
„O vodě a lidech“. Projekt připravil Francouzský institut v Praze spolu s Veolia
Voda a Městskou částí Praha 1 a jeho
hlavním motivem je, jak již vyplývá z názvu, problematika vody. Návštěvníci si nejen mohou prohlédnout výstavu fotografií
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Vzdušná galerie a mládí – to jde dohromady!

Voda a věda, ale jsou pro ně připraveny
i interaktivní pokusy či promítání dokumentárních filmů. Z výstavy by si měli odnést komplexní obrázek o životně důležité
látce a měli by se blíže seznámit s rolí vody

v těchto oblastech: voda a zdraví; voda
a zemědělství; dopad klimatických změn
na vodní zdroje; geopolitika vody a voda
a přírodní rizika. Výstava bude v Galerii 1
umístěna až do 20. června.

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

FOTO PETR NAŠIC

KULTURNÍ ŠTIKOU
TROPHY 2013. Simultánka se uskuteční
v neděli 9. června od 15 hodin.
První expozicí v nové galerii byla letošní výstava Budoucnost a přítomnost
Prahy 1, která tak konečně – po létech
putování po náměstích a provizorních
prostorech – získala důstojné místo.

„Věřím, že nebude trvat dlouho, než si
Galerie 1 vydobude zasloužené renomé
v kulturní nabídce Prahy 1. Nakročeno
má k tomu nadějně,“ dodává starosta
Lomecký. Program Galerie 1 a další
informace naleznete na internetových
stránkách www.galerie1.cz

O vodě
a lidech
29. 5. – 20. 6. 2013
Budova městské
části Praha 1
Štěpánská 47
111 21 Praha 1

Výstava
Interaktivní pokusy
Dokumentární filmy

Vstup volný
FOTO © IRD – Sylvain Bonvalot

Mimořádně otevřeno
8. června 2013 od 19h do 01h

Galerie bude brzy hostit také šachovou lahůdku – simultánku druhé
nejlepší šachistky světa, devetenáctileté čínské velmistryně Hou Yifan, a to
v rámci šachového festivalu ČEZ CHESS

W W W. P R A H A 1. C Z
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

DANIEL HODEK (ČSSD)

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

Budování historicky prvního venkovního
cvičebního areálu pro všechny generace včetně seniorů v Praze 1 je úspěšně
dokončeno. V rámci parku Lannova, jenž
je nositelem ocenění Park roku 2008, vyrostlo sedm cvičebních prvků pro širokou
veřejnost.
Za posilovací stroje, včetně barevného
přizpůsobení současnému inventáři
parku a také dopravy, zaplatila Praha 1
částku 195 200 Kč. Na 180 000 Kč pak
vyšly stavební a projektové práce. Otevření v tomto jedinečném parku, který se
nachází mezi ulicí Lannova a nábřežím
Ludvíka Svobody, proběhlo 15. května
v 11 hodin za účasti starosty MČ Praha 1
Oldřicha Lomeckého a 1. místostarosty
Daniela Hodka, jenž celý projekt inicioval.
„Park Lannova je jedinečně řešený venkovní multifunkční prostor s nabídkou pro
širokou cílovou skupinu. Za sportem sem
chodí děti předškolního věku, dorostenci
i dospělí lidé. Pro seniory je park místem,
kde tráví svoje volné chvíle a kde také
mívají pravidelné turnaje v pétanque.
Park Lannova je navíc ohraničen a trvale
střežen. Při zvažování prvního místa pro
instalaci venkovních cvičebních prvků byl
proto jasnou volbou,“ uvedl Daniel Hodek.
Cílem projektu bylo vytipovat takové
prvky, které se začlení do celkové péče
o seniory v Praze 1, a zároveň zapadnou
do vybavení parku tak, aby zde nepůsobily

FOTO PETR NAŠIC

PRAHA 1 VYBUDOVALA PRVNÍ
VENKOVNÍ CVIČEBNÍ PRVKY

V parku Lannova naleznou vyžití všechny
generace.

rušivě. Na projektu proto od počátku
spolupracoval Ing. arch. Sendler, který
je pod současným vzhledem podepsán,
a také ředitelka Střediska sociálních
služeb Praha 1 Helena Čelišová: „Městská část Praha 1 nejrůznějšími způsoby
dlouhodobě podporuje svoje seniory.
Jsem moc ráda, že se radnice Prahy 1
rozhodla investovat finanční prostředky
také do cvičebních strojů. Jsem přesvědčena, že tyto cvičební prvky nabídnou
seniorům další smysluplné využití volného času, navíc v tolik oblíbeném místě,
jakým je park Lannova.“

„Péči o seniory a sociálně a zdravotně
handicapované spoluobčany považuje
stávající vedení radnice za svoji jednoznačnou prioritu – politickou i lidskou. Zahrnuje
to širokou škálu zdravotních a sociálních
služeb, domy s pečovatelskou službou
i skutečně bohatou nabídku volnočasových aktivit,“ popsal starosta první městské
části Oldřich Lomecký.
Skladba prvků byla průběžně konzultována s kolegy z Městských částí Praha
2 a 6 a také s odborníky na pohybový
aparát, majícími s venkovními cvičebními
prvky dlouholeté zkušenosti. „Nechtěli jsme koupit na první pohled hezké
a cenově výhodné zboží, které však bude
svým charakterem pro seniory téměř
nepoužitelné a po třech letech náklady na
jeho údržbu a provozuschopnost dosáhnou výše pořizovací ceny,“ doplnil Daniel
Hodek. Vybrané prvky jsou tak kompromisem mezi dobrou kvalitou, přijatelnou
cenou, snadnou údržbou a širokým spektrem využití.
Samozřejmostí projektu je schválení
výstavby stavebním úřadem a příslušnými
orgány památkové péče. Prvky budou
moci používat všichni zájemci a návštěvníci parku. Doba provozu bude stejná, jako
je otevírací doba parku. Pokud se jejich
umístění osvědčí a prvky budou využívané, je možné vytipovat další místo pro
jejich instalaci.

Lepiči plakátů zažívají v Praze 1
těžké časy. Jedno z jejich nejoblíbenějších míst – sloupy tramvajového vedení ve Vodičkově ulici
– dostaly nový, antiplakátovací
nátěr. Zařadily se tak ke stožárům
veřejného osvětlení v ulici Lannova, na Smetanově nábřeží nebo
přímo na Staroměstském náměstí, které byly antiplakátovacím
nátěrem ošetřeny již roce 2012.
Tehdy byl totiž systémový postup
proti černé reklamě v Praze 1
zahájen. „Jsem rád, že se kombinace tlaku, vytrvalosti a do jisté
míry také trpělivosti vyplácí a že
boj Prahy 1 proti černé reklamě
přináší kýžené výsledky“ - uvedl
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iniciátor systémového boje proti
černé reklamě na Praze 1 Daniel
Hodek. Jedním z dalších kroků
bude přesné zmapování dnů
a hodin, během kterých dochází k umísťování černé reklamy
letákového typu. Letáky jsou totiž
přichycovány elektrikářskými
stahovacími pásky nebo dráty,
a antiplakátovací nátěr na ně
nelze uplatnit. „Jakmile budeme
mít dostatek podkladů, celou věc
předáme Městské policii a příslušným odborům s cílem zahájit
správní řízení,“ doplnil Daniel
Hodek. Ve správním řízení hrozí
právnické osobě pokuta až do
výše 2 milionů korun.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

DALŠÍ TĚŽKÁ RÁNA PRO ILEGÁLNÍ ČERNÝ VÝLEP REKLAMY

Před...

... a po.

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

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Mgr. ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSSD)

radní, sarka.taborska@praha1.cz
sociální věci a protidrogová prevence

SOCIÁLNÍ
VĚCI

DENNÍ STACIONÁŘ ZÍSKAL BRONZ

„Z úspěchu našeho stacionáře máme
velkou radost. Je důkazem toho, že
lidský přístup a rodinné prostředí vytvářené pracovníky Střediska sociálních
služeb představují tu správnou cestu,“
řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
„Již postup mezi nejlepších deset zařízení ve své kategorii nominovaných na
ocenění všichni považovali za ohromný
úspěch,“ prozradila ředitelka Střediska
sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.
Denní stacionář se podle jejích slov raduje
jak ze samotného ocenění, tak i z věcných
výher, poukazu na zdravotnické potřeby
a fotoaparátu. „Pro celý tým je to motivací
k tomu, aby pokračoval v práci s ještě
větším nasazením a aby se snažil i nadále
zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb,“
dodala Helena Čelišová.
Denní stacionář se se svojí jedinečnou
atmosférou nachází v prostorách domu
s pečovatelskou službou v Týnské 17.
Jeho srdcem i duší je Marcela Dražanová, z níž hned na první pohled vyzařuje

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Denní stacionář provozovaný Střediskem sociálních služeb Praha 1
uspěl v celostátní soutěži
„Senior centrum roku
2012“, když ve své kategorii obsadil krásné třetí
místo.

Do stacionáře se nechodí jenom na kafíčko...

úžasná pozitivní energie. „Pro mě je
důležité, aby se senioři, kteří k nám
docházejí, cítili v denním stacionáři
jako doma, jako mezi svými. Ke každému z nich přistupujeme individuálně
a s citem. Snad právě proto senioři do
denního stacionáře chodí rádi a jsou
zde spokojení a šťastní. Není to však
moje zásluha, je to zásluha celého týmu
spolupracovníků a samozřejmě také
samotných seniorů, kteří na naši snahu
odpovídají úsměvem a milým slovem,“
řekla skromně Marcela Dražanová.
A právě proto, že paní Dražanová
dokáže vytvořit neopakovatelnou

atmosféru, přihlásilo Středisko sociálních služeb jako jeho provozovatel
denní stacionář do celostátní soutěže
Senior centrum roku 2012, pořádané nadačním fondem Veselý senior.
Výsledek, který byl příjemným překvapením, se pak dostavil při slavnostním
vyhlašování výsledků v divadelním sále
Emauzského opatství. Kromě zástupců
nadačního fondu se ho zúčastnili náměstek pro sociální začleňování a rovné
příležitosti Ministerstva práce a sociálních věcí Jan Dobeš a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jan
Horecký.

Recitační klub Týnka uspořádal 9. května už po šesté recitační pásmo ve Viole,
tentokrát s názvem „Milostná poezie“.
Kromě klasických autorů naší i světové
literatury byli zařazeni i autoři současní,
a nejen to: Týnka recitovala verše dvou seniorek žijících v Praze 1. Jsou to paní Olga
Holubová a paní Luciana Klobušovská.
Působivé verše pětaosmdesátileté
paní Holubové si občas můžete přečíst
třeba ve Staroměstských novinách. Její
báseň Muškáty na Kampě se svého času
natolik zalíbila Josefu Vinklářovi, že ji
zveřejnil v tisku. Kromě milostné poezie

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

píše i básničky pro děti, kterým říká
„večerníčky“.
Paní Klobušovská, nyní obyvatelka
DPS Týnská, začala psát své první básničky už v osmi letech. Vydala krásnou
sbírku Ani jedna kopřiva a k vydání má
připraveny sbírky Rukotřesky a Drbny.
Absolvovala i řadu vlastních veřejných
čtení v literárních kavárnách a její přátelé pro ni připravili večer s její poezií
v klubu Mandragora.
Více se o obou dámách a klubu Týnka
můžete dočíst na internetové stránce
www.socialnisluzby-praha1.cz

FOTO PETR NAŠIC

POEZIE KVETE V KAŽDÉM VĚKU

Někteří se věnují poezii již od mládí.
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SPRÁVA
MAJETKU

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

PŘIJETÍ DOTACE Z PROGRAMU REGENERACE
MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN
Zastupitelstvo MČP1 na svém dubnovém zasedání schválilo přijetí státní finanční podpory z dotačního programu
Ministerstva kultury ČR – z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón. Dotační program slouží k obnově
kulturních památek, které se nachází
v historických částech měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Z tohoto dotačního programu poskytuje Ministerstvo financí

ČR příspěvky pouze tehdy, pokud má
žadatel zpracován vlastní program regenerace památek a pokud se zároveň
finančně podílí na obnově příslušné
kulturní památky.
Ve schváleném rozpočtu České republiky na rok 2013 je pro Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón vyčleněna částka 100 mil. Kč. Městská část
Praha 1 si z uvedeného dotačního programu pro rok 2013 vydobyla celkem
CELKOVÉ
NÁKLADY

MINISTERSTVO
FINANCÍ ČR

Havelská 510/5, Staré Město

1 020 000

26 460

Kaple sv. Eliáše, Vojanovy sady,
Malá Strana

1 864 000

42 120

980 000

17 604

Nerudova 239/35, Malá Strana

33 472 000

310 392

Stříbrná 212/2, Staré Město

3 413 000

61 344

U Sovových mlýnů 418/5, Malá Strana

5 639 000

37 638

46 388 000 Kč

495 558 Kč

ADRESA PAMÁTKY

Karlova 146/23, Staré Město

FOTO PETR NAŠIC

INZERCE

495 558 Kč. Je třeba zdůraznit, že v roce
2013 získala MČP1 z tohoto programu
dotaci jako jediná městská část Prahy.
Dotaci dále čerpala historická města
jako např. Tábor, Znojmo, Žatec, Telč,
Bechyně nebo Příbor.
Následující tabulka ukazuje, na
jaké projekty získala MČP1 pro rok
2013 finanční prostředky z Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón. Projekty, na které stát poskytl
dotaci, jsou pod velmi přísným drobnohledem. MČP1 dbá o to, aby finanční
prostředky byly využity účelně, řádně
a efektivně.
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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 PETR NAŠIC

HAZARD MÁ JASNÁ PRAVIDLA,
VÝHLEDOVĚ BUDE JEN V KASINECH

Nově 21 provozoven s hazardem místo dřívějších 50, podpis zvláštního kodexu všemi
provozovateli, výhledově pouze kasina a žádné herny – to je recept Prahy 1 na zkrocení hazardu. Prohibici v této oblasti vedení první městské části odmítá, protože se
obává vzniku nelegálních heren.
„O regulaci hazardu proběhla velmi důkladná diskuze. Výsledkem je řešení, které
se – s přihlédnutím ke všem specifikům
Prahy 1 – jeví jako nejlepší,“ říká Jan Krejčí,
zástupce starosty první městské části.
Radnice prosazuje, aby z území Prahy 1
zmizely všechny herny a veškerý hazard
se v budoucnu odehrával pouze v kasinech. Kasina nejsou primárně určena pro
sociálně slabší skupinu občanů, na kterou
dopadá případná závislost ve vyšší míře

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

a mnohdy následně vede ke zvýšenému
výskytu trestné činnosti. Kasina také podléhají nejpřísnější regulaci.
Zastupitelstvo Prahy 1 za účelem ještě
přísnější regulace hazardu schválilo
kodex chování provozovatelů hazardu,
k němuž se dobrovolně přihlásilo všech
21 provozoven. Kodex mimo jiné stanovuje odstranění reklam na hazard na veřejném prostranství, instalaci kamerového
systému (v souladu se zákonem) uvnitř

provozoven, pouze individuální vstup
monitorovaný pracovníkem provozovny
po 22. hodině a další pravidla.
„Věřím, že již tento rok dosáhneme stavu, kdy se v Praze 1 budou nacházet jen
kasina, hazard bude plně pod kontrolou.
Kasina navíc budou sloužit převážně
zahraniční turistické klientele, takže negativní dopad hazardu na obyvatele městské části bude minimální, bude-li vůbec
nějaký,“ dodává místostarosta Krejčí.
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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)

VÝSTAVA DĚTÍ: VÝLOHY-OBCHODY
V budově radnice ve
Vodičkově 18 se usídlila
nová krásná výstava dětí
z Prahy 1.
Jedná se o fotografie členů kroužku
pod vedením Michaely Antůškové.
Expozice představuje tvorbu tří desítek dětských autorů a stejný je i počet
vystavených děl, jejichž tématem jsou
„výlohy-obchody“.
„Fotokroužek, který vedu, sídlí v ateliéru na Starém Městě a různé výlohy
a obchody jsou všude kolem. Když
s dětmi podnikáme fotografické procházky, zmíněné výlohy a obchody nás
obklopují a jsou všudypřítomné. Zrcadlí
se v nich duch historického centra, je
v nich ale také možné vidět život lidí,
kteří v centru bydlí, pracují, potkávají
se nebo ho navštěvují, třeba za účelem
turismu,“ vysvětlila Michaela Antůšková,
jejíž kroužek navštěvují děti především
ze základních škol MČ Praha 1. Nejmladším je osm, nejstarším pak patnáct let.
A jak probíhalo samotné focení? „Když
jsme s dětmi procházeli centrem, děti
často fotily lidi, kteří se ve výlohách
zrcadlili nebo se za či před jejich skly vyskytovali. Děti tak měly jedinečnou možnost setkat se s nejrůznějšími emocemi
svých náhodných modelů a modelek.

Autorka snímku: Julie Ferreira de Sousa, 10 let , 5. třída , ZŠ Brána jazyků, Vojtěšská 13, Praha 1.

Některým bylo focení nepříjemné, jiní
se své role zhostili přímo profesionálně
a dětem ochotně pózovali,“ popsala
paní Antůšková.

HASIČI POŘÁDAJÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

I příměstský tábor může být plný dobrodružství.
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Sbor dobrovolných hasičů Praha 1
pořádá i letos v létě příměstský tábor pro
děti od 6 do 13 let. Jeho název je „Dny
mladých hasičů 2013" a bude probíhat
ve dvou týdenních turnusech, od
15. a od 22. července. Program bude
organizován zejména na zahradě v Loretánské 8 a bude zaměřen na hasičskou
tematiku s využitím unikátní požární
nádrže z druhé světové války. Stravování
a pitný režim jsou zajištěny.
Příměstský tábor se koná za podpory
Městské části Praha 1 a Nadace Pražské
děti. „Loňský ročník měl velký úspěch,
a tak mohu tábor našich hasičů letos jen
doporučit,“ řekla radní pro oblast školství
Karolina Polverini.
Podrobné informace naleznete na
www.hasicipraha1.cz.

Více informací o fotografickém kroužku a jeho tvorbě naleznete na internetové stránce www.antuskova.cz v sekci
fotokroužek.

Kvůli nepřízni
počasí byl
Dětský den pro děti
z Prahy 1 přeložen
na 25. červen.
Místo
(Slovanský ostrov)
a čas
(od 9 do 16 hod.)
se nemění!
W W W. P R A H A 1. C Z

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

JEDEN Z DALŠÍCH,
CO PRODÁVAL KARLŠTEJN…

FOTO PETR NAŠIC

Na minimálně 4,3 milionu korun si přišel jedenačtyřicetiletý muž. Naoko zprostředkovával prodej bytů na těch nejlukrativnějších adresách v Praze 1. Pařížská, Elišky
Krásnohorské nebo Benediktská ulice měly být nové adresy zájemců o nemovitosti.

O bydlení v Praze 1 je velký zájem. Zneužívají toho různí podvodníci.

Za zprostředkování prodeje a na kauce si tento výtečník říkal nejen o stotisícové, ale dokonce o milionové částky.
V jednom případě dokonce o téměř
dva a půl milionu korun. A lidé platili.
Možná také proto, že k tomu používal
písemnosti opatřené falešným razítkem
Městské části Praha 1 a falešným podpisem starosty Prahy 1 nebo tajemníka
ÚMČ Praha 1.
Tahat peníze z důvěřivých lidí se pachateli dařilo devět měsíců. Na první pohled
seriozní vysokoškolák si nejdříve vytipoval zájemce o byty a pod záminkou,
že jim zprostředkuje jejich odkoupení
k privatizaci, od nich vylákal miliony.
V momentě, kdy mu přišly peníze na
účet, zmizel. Podvedení lidé se tak obrátili na policii. Po několika měsících se ho
kriminalistům podařilo vypátrat a v po-

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

lovině května pachatele zatkli. Vyšetřovatelé navíc zjistili, že nejde o žádného
nezkušeného začátečníka. V minulosti
už byl totiž za podobnou věc minimálně
jednou odsouzený. Muži hrozí až osm let
odnětí svobody.
Seznam podvedených lidí, kteří složili
zálohu za byty, jež jsou ve skutečnosti ve
vlastnictví Městské části Prahy 1 a jsou
určené k privatizaci, je ale podle vyšetřovatelů neúplný a podvedených osob
bude pravděpodobně daleko více. Kriminalisté prošetřující tento případ totiž
disponují poznatky o mnohem větším
rozsahu trestné činnosti obviněného.
Podvedení zájemci o nemovitosti se
jednoznačně nikdy nenastěhovali a ani
nenastěhují. Městská část má pro prodej bytů stanovená jednoznačná pravidla. Byty v rámci privatizace odprodává

pouze jejich oprávněným uživatelům.
Byty je také možné koupit ve výběrovém řízení. Seznam bytů, pravidla prodeje, výše, místo a způsob složení kauce
a další podmínky podléhají rozhodnutí
nejen Rady Městské části Praha 1, ale
i pětatřicetičlenného Zastupitelstva
Městské části Praha 1.
Veškerá pravidla pro prodej, či pronájem nemovitostí v majetku Městské
části Praha 1 najdete na webové stránce
www.praha1.cz v sekci Byty, nebyty
a privatizace. Zde si také můžete domluvit informativní schůzku nebo termín
prohlídky nemovitosti určené k prodeji
nebo pronájmu. Pokud vám jakkoliv
důvěryhodně vyhlížející osoba nabídne
zprostředkování prodeje nemovitosti
z majetku Městské části Praha 1, nevěřte jí a obraťte se na linku 158.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

KULTURA

PŘIJĎTE SE DOBŘE POBAVIT!
SPORT

KULTURA

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2013

V. PEJSKAŘSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

JARNÍ PLAVÁNÍ

Akci pořádá Městská část Praha 1
v sobotu 8. 6. 2013 od 14 hod. v bazénu Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1
(vchod z ulice Všehrdova).
Velmi populární akce, která je vhodnou
sportovní relaxací v jarním období. Start
je zdarma. Registrace probíhají v recepci
bazénu. Tratě jsou rozděleny podle věkových kategorií, v délce od 25 do 100 m
volným plaveckým stylem. Nejlepší obdrží
pohár starosty MČ Praha 1 a diplomy.

Akce proběhne ve čtvrtek 13. 6. 2013
odpoledne v parku Lannova na Praze 1
od 17 do 20 hodin. Jsou připraveny ukázky kynologického výcviku, dogdancingu,
agility, dogfrisbee a psí školy Praha.
Některé disciplíny si můžete pod vedením instruktorů zkusit se svým pejskem.
„Tužkopsi“ namalují portrét vašeho pejska. Během programu se můžete zúčastnit přehlídky pejsků Prahy 1, na kterou
jste všichni se svými mazlíčky zváni.
Porota ohodnotí nejkrásnějšího, nejšikovnějšího a nejzvláštnějšího pejska.
Každý pejsek dostane dárek od výrobce
krmení. Pejsci musí být na vodítku. Kousaví jedinci musí mít náhubek.

2. MEZINÁRODNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ (7+1) O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1 (20. – 21. 6.2013)
Turnaj se uskuteční ve sportovním
areálu ERZET, Turínská 1, Praha 15.
Účast na turnaji slíbila žákovská
družstva z partnerských měst z Francie, Itálie, Izraele, Maďarska, Německa
a Slovenska, z regionu Jesenicko (ČR)
a MČ Praha 1.
Turnaj naváže na velmi zdařilý loňský
červnový turnaj. Hrací dny jsou:

FOTO PETR NAŠIC [2]

Dětské sportovní hry 4. – 6. 6. 2013
Na hřišti Na Františku se opět budou
konat třídenní Dětské sportovní hry,
které důkladně prověří obratnost i bojovnost malých sportovců, ale i hlasivky
těch, kteří jim budou fandit, jako tomu
bylo v loňských letech.
• Úterý 4. 6. 2013 od 8.30 do 11.30 hod.
je věnováno soutěžním disciplínám
pro MATEŘSKÉ ŠKOLY.
• Středa 5. 6. 2013 od 8.30 do 12.30 hod.
je věnována soutěžním disciplínám
pro 2. STUPEŇ ZŠ.
• Čtvrtek 6. 6. 2013 od 8.30 do 13.00 hod.
je věnován soutěžním disciplínám
pro 1. STUPEŇ ZŠ.
Těšit se můžete na kvalitní sportovní
úroveň, nasazení i sportovní atmosféru,
a hlavně na zábavu.

• 20. a 21. 6. 2013
• 20. 6. 2013 – utkání ve skupinách
a čtvrtfinále
• 21. 6. 2013 – semifinále a utkání o pořadí
INZERCE

PaIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY!!!

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

OBJEKTIVEM
m
tí za prosince

25

TIPY

26

Ohlédnu

!
Pojďte za kulturou

21

Kulinářs

20

SERVIS

Mapa úklidu

Diabetologická a interní ambulance v Praze 1
pâíjímá nové pacienty.

MĚSÍČ NÍK MĚSTS

KÉ ČÁSTI PRAH

A 1 / ČÍSLO 1

– LEDEN 2013

TIPY

OBJEKTIVEM

24–25

26

Ohlédnutí za březnem

Pojďte za kulturou

A1.CZ
/ WWW.PRAH
/ ROČN ÍK XXII

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 / ČÍSLO 4 – DUBEN 2013 / ROČNÍK XXII / WWW.PRAHA1.CZ

ÁLNĚ aný
AKTUčet
je vyrovn

4

Rozpo

5

UDÁLOSTI

Šlehárny nechceme!

Diabetologická a interní ambulance, Diabet2, s. r. o
Adresa: Revolu«ní 765/19, 110 00 Praha 1

1
ROZHOVOR
tou MČ Praha

6-7

se staros

ROZHOVOR

6–7

s Jiřím Kučerou

A a přítomnost Prahy 1
TÉMucno
st

Objednávejte se:
Pevná linka: 224 810 592

SENIOŘI
únoru na výlet

200

BUNKR:

Také v

MHD: Metro Nám. Republiky, bus «. 207 – tramvaj «. 5, 8, 24, 26
– zastávka Dlouhá tâída, ordinace se nachází v 1. patâe.

www.diabetologiepraha1.cz
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8–9

rockery střídají strážníci

SENIOŘI

dfgd
Květnové výlety

Kudy k nám:

8-9

Budo

19

CHCETE MĚSÍČNÍK ZASÍLAT E-MAILEM?
NAPIŠTE NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!
VĚŘÍME, ŽE TUTO SLUŽBU PŘIVÍTÁTE A ČTENÍ
MĚSÍČNÍKU SI UŽIJETE TAKÉ VE FORMÁTU PDF!

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

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

DOPRAVA

PŘI JARNÍM ÚKLIDU
ZNOVU PŘEKÁŽELA AUTA
„Přestože jsou obyvatelé
naší městské části pokaždé
včas upozorněni, že ulicemi
budou projíždět úklidové
stroje, stále ještě existuje
mnoho těch, kteří tuto
výzvu ignorují,“ uvedl radní
pro dopravu Jiří Veselý, který si neukázněné majitele
vozidel dokonce pravidelně
zve na přátelský pohovor.
Respektovanost se přitom
v řadě lokalit výrazně liší.
Zatímco například v ulicích Lannova, Tržiště, na
Senovážném náměstí, ale
i v samém srdci města – na
Václavském náměstí – řidiči
požadavky úklidu respektovali, naopak v Opletalově,
Hybernské nebo Mostecké
byla v době očisty zaparkována řada vozidel. Tyto
rozdíly zjistili pracovníci

radničního odboru dopravy, kteří přímo v terénu
kontrolovali všechny náležitosti spojené s úklidem.
Vozidla, jež nejsou během
úklidu přeparkována, sice
lze odtahovat, nicméně
podle verdiktu Nejvyššího
soudu by poté musela být
vrácena zpět na místo.
„Uvidíme, jak majitelé
vozidel přistoupí k žádosti
o přeparkování během
dalšího úklidu. Pokud
nebudou naši prosbu opět
respektovat, uvažuji o tom,
že je znovu pozvu na radnici a pokusím se jim osobně vysvětlit situaci. Když
zaparkovaná auta překážejí
na více místech úklidovým
strojům, trpí logicky celková kvalita úklidu,“ dodal
Veselý.

FOTO PETR NAŠIC

Různě přistupovali majitelé vozidel z Městské části Praha 1 k prosbám své
radnice, která je před letošním jarním úklidem znovu požádala o dočasné
přeparkování kvůli práci úklidových strojů.

Podmínkou kvalitního úklidu je přeparkování vozidel.
INZERCE

Sledujte dìní
v Praze 1 na nejpopulárnìjší sociální síti!
Pøipojte se s k tìm, kteøí vìdí, že

www.facebook.com/praha1cz
je ta nejlepší adresa!
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Č E R V E N 2013 /

17

ODS

NÁZORY
OPOZICE

HULIČŮM PRVOVOLIČŮM JE NA ŽOFÍNĚ HEJ!
Venkovní teplota se sílícím jarem stoupá a situace na Žofíně se stává žhavější a žhavější. Každodenní párty, která se
odehrává na západní promenádní cestě v jižní části Slovanského ostrova, radnici však nechává chladnou.
Když rodiče s dětmi dorazí na ostrov, čeká je hned několik „atrakcí“. Tou první je rozpálené a nestíněné dětské hřiště. No
nevadí, osvěžíme se v nedaleké restauraci. Ale ouha. Přichází atrakce číslo dvě. Restaurace zavřena. Pokud máte štěstí a restaurace má otevřeno, překvapení čeká až v dětském koutku. Přepadnou vás zde při nasátí atmosféry pochybnosti, zda
je dynamika dětských her způsobena jen jejich mládím. Logicky máte chuť obrátit všem skotačícím dětem kapsy naruby
a hledat, kdeže mají ta ubalená konopná brka poschovávaná. Pátráte po příčině marjánkového oparu. Záhy zjistíte, že jeho
zdrojem jsou desítky mládežníků posedávajících na nedaleké obvodové zídce, kteří hulení prokládají alkoholem.
Ano, ODS před pár lety, před úpravami ostrova, zamýšlela, že jeho jižní část bude věnována rodinám, dětem a jejich hrám, ale
současná radniční koalice Prahy 1 v podání TOP 09 a ČSSD to dotáhla dál, než jsme si vůbec byli schopni představit. Chápeme,
že mnozí z těch huličů jsou prvovoliči a je potřeba bojovat o každý hlas, byť je při pohledu na ně zřejmé, že mnozí z nich ještě
na volební právo ani nedosáhli.
Nám tento stav určitě nevyhovuje. Aspoň z opozičních lavic budeme i za vás koalici obtěžovat následujícími dotazy:
Víte o těchto marihuanových dýcháncích? Míníte s tím něco dělat? Usilujete ještě vůbec o to, aby jižní část Slovanského ostrova opět patřila dětem a rodinám? V jakém časovém horizontu mohou občané očekávat výsledky? ODS bude
vyžadovat na tyto dotazy odpověď.
Více informací o dění v Praze 1 naleznete v časopise Jednička, který je ke stažení na i na adrese www.odspraha1.cz.

VV

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

POČET MÍST S HAZARDEM VINOU VEDENÍ PRAHY 1 VZROSTE
Bod, kterým vedení městské části hodlalo rozšířit místa povolená pro provozování hazardu, byl zastupitelům rozdán až v den
jednání zastupitelstva! Následně si koalice schválila i to, že byl bod místostarosty Jana Krejčího (TOP 09) předřazen na začátek
programu.
Alena Fraňková se dokonce vzdala hlasování, proto, že by hlasovala o něčem, co vůbec neměla šanci prostudovat. „Nedostali
jsme možnost se s bodem seznámit. Proč se v seznamu původně třinácti míst objevilo osm dalších adres? Už v září jsem přitom
upozorňovala, že okolní městské části vyhlašují nulovou toleranci hazardu,“ podotkla Kateřina Klasnová.
Při hlasování aspoň prošel i návrh Věcí veřejných, kterým zastupitelstvo MČ Praha 1 vyzývá hlavní město, aby co nejdříve
požadovalo na ministerstvu financí zahájení správního řízení proti provozovnám, které nejsou na seznamu. „Je to malý úspěch,
ale dává úřadům do ruky zbraň aspoň proti hernám, které v rozporu se zákonem povolilo ministerstvo financí,“ řekla Klasnová.
Jen v Praze 1 se jedná o 47 míst a 898 nezákonných povolení, většina s lhůtami až do let 2017-2019.

SZ

VV v Praze 1 kontaktujte na k.klasnova@veciverejne.cz

HOSPODAŘENÍ S BYTY
Vedení radnice představilo při květnovém zasedání staronový návod k hospodaření s obecním majetkem. Zrušení kategorie služebních bytů a změna nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou umožnily čtyřem vybraným zaměstnancům
(některé z nich již MČ Praha 1 nezaměstnává) splnit podmínky, které stanovují Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví
HMP svěřených MČ Praha 1 oprávněným nájemcům. Za svou dobrou práci tak současní a bývalí zaměstnanci získali dodatečné
prémie v řádu milionů – deset tisíc Kč za metr čtvereční totiž není ani čtvrtina tržní ceny. Byt 100 m2 v centru Prahy za necelý
milion znamená v podstatě odměnu zhruba 5 milionů, byt 45 m2 za necelých 450.000,- Kč by při prodeji mohl vynést miliony
přinejmenším tři. Problémů je jen pár – 1. tahle velkorysost současného vedení se nevztahuje na všechny potřebné, 2. naše
radnice nerozdává ze svého, ale z majetku obce, který jí byl svěřen, a 3. takový způsob motivace není možné provozovat trvale.
Michaela Valentová, zastupitelka zvolená za Stranu zelených
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SENIOŘI

SENIOŘI MOHOU NA VÝLET
VYRAZIT I BĚHEM PRÁZDNIN

Odjíždí se vždy od hotelu
Intercontinental v Pařížské ulici, čp. 30.
NA ČERVENCOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE OD
13. ČERVNA, NA SRPNOVÉ VÝLETY OD 25. ČERVNA!
Přihlašování na výlety: přes podatelnu
Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže občanským průkazem.

V květnu senioři zavítali mimo jiné do Velhartic.

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 čtyř posledních
výletů.
Vždy je možné zavolat Karla Ulma dva
dny před výletem a zeptat se, zda-li se
neuvolnilo místo.

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Potřebujete pomoci v domácnosti nebo při péči o sebe
sama, nevíte si rady s řešením problémů, které vás trápí,
nebo se cítíte osamělí a rádi byste se občas sešli se svými
vrstevníky? Zavolejte nám! Nabízíme vám pečovatelskou
službu a další sociální služby, včetně volnočasových aktivit.
Náš tým profesionálních pečovatelek vám pomůže s nákupy, jídlem, úklidem, hygienou, žehlením i domácími
mazlíčky.

KONTAKTUJTE NAŠE KOORDINÁTORKY
V JEDNOTLIVÝCH STŘEDISCÍCH:

Dlouhá 23, Benediktská 13 – paní Haučnerová,
tel.: 222 322 201;
Týnská 17 – paní Borská, tel.: 224 827 102;
Pštrossova 18 – paní Bedřichová, tel.: 224 932 237
U Zlaté studně 1 – paní Peštová, tel.: 257 532 934
Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz.
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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
způsobem, přes podatelnu nebo na tel.
čísle 777 161 539 (Karel Ulm), a to pouze
ve středu a čtvrtek mezi 9.00 a 10.00 hod.

POJEĎTE S NÁMI NA TÁBOR!
Připomínáme vám
možnost zúčastnit se
jedinečného letního
tábora pro seniory, který
pořádají Středisko sociálních služeb a Městská
část Praha 1 a na který
se stále ještě můžete
přihlásit. Ubytováni
budete v pohodlných
chatkách Masarykova
tábora YMCA uprostřed
krásné přírody na břehu
řeky Sázavy.

KONTAKT:
Středisko sociálních
služeb Praha 1, Dlouhá 23 (7. patro), paní Lešnerová
– tel.: 222 324 052, 724 021 784
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
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• Čtvrtek 11. července: zámek Boskovice
a město Svitavy (odjezd v 8.00).
• Úterý 16. července: Jihlava – podzemí,
město a židovské památky Třešť
(odjezd v 8.30).
• Čtvrtek 1. srpna: zámek Litomyšl
a Ústí nad Orlicí (odjezd v 8.30).
• Úterý 6. srpna: Nové Hrady v jižních
Čechách – hrad a Dobrá voda
(odjezd v 8.00).

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Také o letních prázdninách se mohou senioři
z Prahy 1 přihlásit na
výlety organizované první
městskou částí. Stačí
zavolat a objednat se!
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Také si čas od času rádi trochu zahřešíte a zajdete na něco dobrého do
cukrárny? Pokud ano, máme pro vás
zajímavý tip.
Míst, kde by se dalo v centru metropole
v klidu posedět u dobré kávy a zákusku
či zmrzlinového poháru, není v Praze
zase až tak mnoho. Zajdete-li do pasáže
Fénix v horní části Václavského náměstí,
najdete hned pod schody z Krakovské
ulice příjemnou kavárničku s cukrárnou,
která nabízí nejen vždy čerstvé zákusky domácí výroby, ale ani ve zmrzlině
nenajdete žádná „éčka“, dochucovadla
či barviva. Naopak vše je cítit přírodními vůněmi ovoce a poctivé smetany.
Aby ne, vždyť majitelé cukrárny vyhráli
dokonce výběrové řízení na dezert pro
královnu Alžbětu II., když byla v České
republice na státní návštěvě na pozvání
tehdejšího prezidenta Václava Havla.
Když kavárnu a cukrárnu La Fantasia
v listopadu roku 2012 starosta MČ Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký slavnostně
otevíral, netušil ještě, že se zde začne dít
ještě něco víc. Něco, co nikde v Praze,
a dokonce ani v celé republice prostě
nezažijete. A co že je tu tak výjimečného? Podstatou je unikátní mrazicí
pult, na kterém mistr cukrář Jan Kovařík
předvádí jedinečnou gelato show a při
které si zákazník může namíchat originální pohár dle vlastní chuti a fantazie.
Nápadu využila výtvarnice, scénáristka
a autorka výstavy „Léto plné hvězd“ (každoročně se opakující výstavy hraček,
her a výukových kapsářů pro zdravotně
postižené děti) Olga Černohorská a vymyslela „Mlsání s hvězdami“.
Diváci mají v pořadu „Mlsání s hvězdami“ možnost strávit příjemné nedělní
odpoledne se svým oblíbeným uměl-
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MLSÁNÍ S HVĚZDAMI NA VÁCLAVÁKU

Cukrář Jan Kovařík vytváří při gelato show
sladká umělecká dílka.

cem, hvězdou, která nejen zazpívá či
zahraje, ale v rozhovoru s moderátorkou také prozradí novinky ze svého kariérního a osobního života či přichystá
překvapení například v podobě křtu
nového CD či oslavy narozenin nebo
nějakého významného výročí.
Po takto příjemně strávené hodince
dojde samozřejmě i na sladký hřeb
celého odpoledne. Hvězda v druhé polovině pořadu s pomocí mistra cukráře
Jana Kovaříka vytvoří zcela originální
pohár ve speciální gelato show na již
zmiňovaném unikátním mrazicím pultě.
Tento pohár bude vzápětí namnožen
pro každého z přítomných, takže ho
každý bude moct hned ochutnat. Pod
jménem umělce bude na repertoáru
cukrárny dle receptury zrozené na této
akci v nabídce cukrárny La Fantasia
po dobu jednoho roku. A co je nejdůležitější – část výtěžku z každého
poháru půjde na charitativní účely,
budou z něj vznikat nové hračky se

speciálními úpravami pro handicapované děti. Hračky si budete moci nejen
prohlédnout, ale dokonce i vyzkoušet
na letošním, již osmnáctém ročníku
výstavy „Léto plné hvězd“, která se bude
konat, jako ostatně každý rok, v těsné
blízkosti Karlova mostu, na Dražického
nám. 10/65, Praha 1, od 1. 7. do 28. 8.
2013. Záštitu nad výstavou převzal již
tradičně starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký.
Na podpisové stěně v cukrárně La
Fantasia už dnes můžete vidět autogramy hvězd, jako jsou například Zora
Jandová, Michal David, Zdeněk Podhůrský, Dita Hořínková se synkem Filipem
Antoniem, Richard Pachman, Kamila
Moučková, Karel Voříšek, nebo i začínajících hvězdiček soutěže SuperStar
– Petra Ševčíka či Gabriely Gunčíkové.
V červnu si můžete při gelato show
zamlsat: 2. 6. s čerstvým držitelem Ceny
Thálie Janem Křížem a Maruškou Blahynkovou, 9. 6. s hudebním skladatelem
Zdeňkem Bartákem a 16. 6. se zpěvačkou Kamilou Nývltovou. Vstupenky na
„Mlsání s hvězdami“ si můžete objednat
na mailu info@lafantasia.cz. V jejich
ceně je zahrnut voucher na „hvězdný“ pohár. Cukrárna je otevřena pro
veřejnost od neděle do pátku, od 10–20
hod., najdete zde nekuřácké prostory
s klimatizací, bezbariérový přístup.
Informace a video si můžete prohlédnout na www.lafantasia-praha.cz nebo
na www.facebook.com/letoplnehvezd.
Svou osobní gelato show si můžete
domluvit a zarezervovat mailem:
info@lafantasia.cz.
Tak co, necháte se nalákat a přijdete
ochutnat, na čem si zamlsal i vybíravý
královský jazýček? Je to na vás!
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Kontakty:
Tel.: 222 075 101
E-mail na asistentku
L. Pospíšilovou:
pospisilova@mjs.narodni.cz

20

/ Č E R V E N 2013

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

SOUTĚŽ PRO MLADÉ UMĚLCE
Dne 3. června 2013 byl
vyhlášen další ročník
Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013.
Uzávěrka podání přihlášek je 16. září 2013.

SOUTĚŽ SE VYHLAŠUJE VE ČTYŘECH OBORECH
(KATEGORIÍCH):
a. Literárně-dramatické umění (např. povídka, fejeton,
scénka či výstup, monolog atp.), v minimální rozsahu 5
strojopisných stránek a maximálním rozsahu 15 strojopisných stránek (řádkování 1,5) v českém jazyce;
b. Výtvarné a užité umění (např. skulptura, obraz, designový objekt), 1 objekt, maximální velikost díla je 1m x 1m
x 1m;
c. Fotografie a obrazový záznam - fotografie (černobílá,
barevná), minimálně 5 fotografií, max. 10 fotografií,
o rozměru A4, na fotopapíře, přiložení CD s portfoliem 10
fotografií; obrazový záznam v rozsahu 3–5 minut;
d. Hudba (píseň, hudební opus atp .), nutné na CD (klavírní
záznam nebo klavírní výtah skladby) s textem či bez, v délce minimálně 5 minut, maximálně 10 minut (i v případě
cyklu), případný text v českém jazyce.
NÁMĚT PŘIHLÁŠENÉHO DÍLA MUSÍ BÝT:
• literárně dramatické umění, užité umění, fotografie
a obrazový záznam, hudba – forma a obsah jsou
provázány s historií či současností Prahy 1;
• výtvarné umění– schody nebo zahrady Prahy 1.
A. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE
1. Účastník soutěže musí být občan Prahy 1, nebo osoba
tvořící či studující na Praze 1. V případě neplnoletého žadatele musí být občanem Prahy 1 jeden z jeho zákonných
zástupců.
2. Účastníkem soutěže může být pouze jedna fyzická
osoba, nikoli seskupení či sdružení osob.
3. Účastník soutěže nesmí být v roce, kdy se do soutěže
hlásí, mladší 15-ti a starší 35-ti let. Účastník soutěže může
být v době realizace díla žákem či studentem jakékoliv
školy na Praze 1.
4. Účastník soutěže nesmí být osoba, vůči které má MČ
Praha 1 jakékoliv finanční pohledávky.
5. Účastník soutěže se může přihlásit do více kategorií,
avšak v každé kategorii pouze s jedním dílem.
6. Vítězové, kteří byli v minulých letech oceněni v příslušné
kategorii prvním místem, se již nemohou přihlásit do
stejné kategorie.
B. PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE MUSÍ OBSAHOVAT:
1. formulář „Přihláška Soutěž pro mladé umělce“ platná
pro daný rok.
2. profesní či osobní životopis v českém jazyce
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Soutěž pro mladé umělce si klade za cíl
podpořit uměleckou činnost na území
Městské části Praha 1 a současně prezentovat a popularizovat Městskou
část Praha 1 mezi mladými umělci, jejich
čtenáři či posluchači, a návštěvníky. Má
také podpořit vznik uměleckých děl, která
budou součástí uměleckého života Prahy 1.
Soutěž vyhlašuje Rada Městské části
Praha 1 ve spolupráci s Nadací Pražské
děti jednou za rok. Vyhlášení soutěže a její
podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 1
www.praha1.cz a v Měsíčníku Praha 1.
3. Povinné přílohy:
• dílo samotné - podmínka je platná pro všechny kategorie
• portfolio tj. 10 barevných fotografií ostatních děl od
autora (podmínka je platná pro kategorii výtvarného
a užitého umění)
• CD, DVD s portfoliem tj. 10 barevných fotografií ostatních
děl od autora (podmínka je platná pro kategorii výtvarného a užitého umění a u kategorie fotografie)
• u kategorie Hudba je NUTNÝ zvukový záznam nebo
klavírní výtah skladby
• u kategorie Fotografie je povinné dodat fotografie na
fotopapíře
4. Přihláška do soutěže se odevzdává pouze v jednom, tj.
originálním vyhotovení.
C. PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE:
1. Formulář „Přihláška“ je k dispozici:
• v Informačním středisku Úřadu městské části Praha 1,
Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
• v kanceláři odd. kultury, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
• na internetových stránkách www.praha1.cz
2. Přihlášky do soutěže, tj. formulář „Přihláška“, a povinné
přílohy jsou přijímány pouze osobně do data uzávěrky
soutěže v kanceláři odd. kultury, Vodičkova 18, Praha 1,
115 68, Praha 1, a to pouze v úředních dnech (po a st 9-12
a 13-18 hod). O přijetí přihlášky bude vyhotoveno potvrzení na formuláři „Přihláška“ – kopii přihlášky obdrží účastník
soutěže. Přihláška do soutěže nebude přijata v případě
nesplnění formálních náležitostí specifikovaných v bodě B
„Přihláška do soutěže musí obsahovat“.
3. Přihlášku v případě neplnoleté osoby může podepsat
žadatel nebo jeden z jeho zákonných zástupců. Přihlášku
do soutěže podepisuje za MČ Praha 1 vedoucí oddělení
kultury ÚMČ Praha 1.
D. HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚL DO SOUTĚŽE:
Díla přihlášená do soutěže hodnotí odborná porota,
kterou na návrh Komise kultury RMČ Praha 1 jmenuje
Rada MČ Praha 1, včetně předsedy odborné poroty.
Porota je sedmičlenná a jsou v ní zastoupeny význačné
osobnosti všech čtyř soutěžních oborů, resp. výjimečné osobnosti kulturního života Prahy 1 a zástupce
Nadace Pražské děti.

Nově bude od roku 2013 udělována čestná cena tzv. „Cena
odborné poroty“ – čestné uznání bez nadačního příspěvku – pouze formou diplomu.
E. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
1. Odborná porota se sejde nejdéle do 8 týdnů po uzávěrce přihlášek a posoudí přihlášená díla.
2. Ze zasedání odborné poroty bude vyhotoven zápis.
3. Odborná porota vyhlásí vítězné dílo a díla, která se
umístí na druhém a třetím místě. Výsledky budou zveřejněny na www.praha1.cz a v měsíčníku „Praha 1“.
4. Městská část Praha 1 uspořádá ve spolupráci s Nadací
Pražské děti slavnostní setkání, na kterém předseda poroty
oznámí oficiální výsledky.
5. Autor vítězného díla za každou vyhlašovanou kategorii
získá nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč, autor na druhém místě získá nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč a autor na třetím místě získá nadační příspěvek ve výši 20 000
Kč. Autoři oceněných děl poskytují Městské části Praha 1
právo bezplatně využít oceněná díla. Městská část Praha 1
rozhodne o jejich dalším využití (např. uvedení díla v rámci
autorského čtení, vystavení objektu v prostorách Městské
části Praha 1 atp.) v souladu s příslušnými ustanoveními
autorského zákona č. 121/2000 Sb.
6. Úspěšní účastníci soutěže budou vyzváni odd. kultury
ÚMČ P1 k účasti na slavnostním setkání, na kterém
předseda odborné poroty ve spolupráci s Nadací Pražské
děti oznámí výsledky soutěže v jednotlivých oborech
(kategoriích). Na základě výsledků soutěže budou s jednotlivými úspěšnými uchazeči uzavřeny Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku. V případě, že mezi oceněnými bude
neplnoletý účastník soutěže, Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku bude uzavřena s jedním z jeho zákonných
zástupců.
7. U neúspěšných účastníků soutěže budou na vyzvání
díla vrácena autorům, případně bude dohodnuta možnost
vystavení jejich děl pro potřeby ÚMČ P1.
8. Oznámení odborné poroty o výsledcích soutěže je
konečné.
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SERVIS

KNIHOVNA NA
HRADČANECH ZŮSTÁVÁ
Dobrá věc
se podařila,
pobočka městské knihovny
na Hradčanech zůstane
zachována. To,
že měla skončit
z důvodu
nedostatku
financí, vadilo
nejen mně, ale
především spoluobčanům Malé
Strany, což pro mě bylo rozhodující.
Na jedné straně se jako zastupitelé snažíme chovat zodpovědně, což
znamená šetřit a držet vyrovnaný
rozpočet. Pobočku knihovny financuje částečně Praha 1 a částečně
pražský magistrát.
Větší a „lepší“ městská knihovna
stojí o pouhých pár set metrů dál,
což byl důvod k úspoře výdajů ze
strany Prahy 1. Na druhé straně
pro občany Pohořelce a Hradčan
pobočka slouží jako komunitní
centrum a jako důležitá část jejich
čtvrti.
Pro mě je politika o plnění představ a přání těch, kteří mě zvolili.
Mnohdy má věc jiný význam než
finanční.
Po setkání s organizátorem petice
občanů za zachování knihovny

Petrem Kučerou a dalšími zainteresovanými osobami jsem obdržel
okamžitý souhlas starosty Oldřicha
Lomeckého pro nalezení řešení.
Chtěl bych poděkovat za vstřícnost
řediteli Městské knihovny v Praze
Tomáši Řehákovi, který snížil provozní náklady pobočky o 100 000
korun a zároveň ostatním občanům,
kteří nabídli finanční i pracovní
pomoc. K iniciativě se okamžitě připojil radní pro kulturu Pavol Škrak,
který dojednal podmínky včetně
financování ze strany Prahy 1
a prezentoval návrh pro záchranu
pobočky na jednání zastupitelstva,
kde byl schválen.
Pobočka knihovny tedy dostane
od Prahy 1 účelovou dotaci ve výši
515 730 korun a od 1. září letošního
roku opět začne sloužit občanům.
Od příštího roku pak bude její provoz financován vícezdrojově, takže
by se měla v budoucnu vyhnout
existenčním problémům.
Jedná se o malý krok, ale symbolický. Nalezlo se systémové řešení,
které splnilo přání spoluobčanů
pro místní potřeby i pro rozumné
hospodaření Prahy 1. Budeme se
snažit, aby podobných kroků bylo
čím dál více.
Martin J. Stránský
zastupitel MČ Praha 1 (nezávislý)

KAMEROVÝ SYSTÉM
BUDE JEŠTĚ LEPŠÍ

Zajištění bezpečnosti v ulicích první městské
části patří k prioritám radnice. K dosažení tohoto
cíle slouží každý den v ulicích nejen desítky
dobře viditelných policistů a městských strážníků, ale rovněž více než sto padesát bezpečnostních kamer napojených přímo na dohledová
střediska obou policií. Stále je ale co vylepšovat,
a tak starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) koncem
letošního května zadal tvorbu Analýzy bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1.
Tato studie má za úkol souvisle popsat úroveň
bezpečnosti v městské části, nalézt rizikové
lokality, v nichž se děje trestná činnost nebo
jsou výjimečné počtem a charakterem přestupků. Součástí popisu bude návrh postupu proti
takovým ohniskům kriminality z kamerových
bodů, detektorů hluku a případně též i speciálního „inteligentního“ software, který je běžně
používán v evropských metropolích.
Zdeněk Skála
zastupitel MČ Praha 1 za TOP 09
a předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: POŠLETE PŘIHLÁŠKU!
K významné změně došlo při organizaci jedné z nejhezčích akcí, kterou společně s vámi opakovaně prožíváme – vítání občánků. Přijetím zákona o základních registrech nemá radnice možnost aktivně oslovovat rodiče nově narozených dětí a zvát je k účasti na tomto slavnostním aktu. Nelze již totiž nahlížet do databáze, v níž bylo možné nalézt
datum narození a adresu trvalého bydliště miminka.
Řešením je, že rodiče nově narozených dětí budou sami zasílat na radnici přihlášky k účasti při vítání občánků!
Pokud chcete svou ratolest slavnostně uvést mezi občany naší městské části, zašlete nám jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště, popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště,
a to buď elektronicky na radka.jirikova@praha1.cz nebo písemně na Odbor Kancelář starosty, oddělení kultury,
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové.
Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků“.
Každý odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného termínu konání vítání občánků a dalších podrobností ohledně tohoto slavnostního aktu.
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TIPY

STAŇTE SE SPOLUAUTORY
BEZSTAROSTNÉ JÍZDY
Bezstarostná jízda je aktuální
dopravní servis, který si můžete
naladit každý všední den v dopravních špičkách, ráno od 6.00
do 10.00 a odpoledne od 15.00
do 19.00 hodin, na frekvenci
ČRo Regina 92,6 FM.
Během pořadu sledujeme dopravní
situaci v ulilcích hlavního města prostřednictvím kamerového systému Dopravního informačního centra, spolupráce
s Policií ČR, Dopravním podnikem hl. m.
Prahy a Global assistance. V ulicích po
celou dobu vysílání pořadu máme dvě
motohlídky, které se hlásí s aktuálními informacemi přímo z ulic. Nedílnou součástí
pořadu jste i vy, sami řidiči. Bezplatně
voláte na linku 800 900 500, sdělíte ak-

tuální 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
regina.rozhlas.cz

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!
Dovolte mi, abych Vás pozval na další z pravidelných
setkání, při kterých si budeme povídat o Vašich problémech, námětech a vůbec o všem, co je pro nás, obyvatele Prahy 1, důležité.
DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK
21. ČERVNA OD 20 HODIN V RESTAURACI
KÁVOVARNA LUCERNA, ŠTĚPÁNSKÁ 61 (PŘÍMO
V PASÁŽI, KOUSEK OD VÝCHODU DO ŠTĚPÁNSKÉ UL.)
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.
ilů.
Těším se na Vás!
Oldřich Lomecký
L
starosta Prahy 1
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TIPY

V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ
SE MŮŽETE DOTKNOUT VEČERNÍHO NEBE
Unikátní možnost večerní prohlídky půdní galerie v Malostranské besedě nabízí
organizátoři výstavy Vikýře PLAY. Nevšední zážitek si můžete v červnu užít třikrát.
Z prostoru galerie můžete vystoupat
do nejvyšší věže budovy a tam můžete
obdivovat neopakovatelné výhledy na
panorama Pražského hradu a chrámu
sv. Mikuláše, jak je neznáte. Večerní
prohlídky se konají 6., 13. a 20. června
vždy od 21do 23 hodin. Vstupné činí 100
korun za jednu osobu.
Na výstavě Vikýře PLAY se stanete aktivními tvůrci expozice, které se můžete
dotýkat, hrát si s ní a dokonce ji přímo
INZERCE
dominikánská 8
místo vzdělání a kultury
při klášteře sv. Jiljí v Praze
a spolek pro zvelebení staré
hudby v Čechách

hudební
večery
barokní refektář dominikánského
kláštera, vstup z ulice Jilská 7a

čtvrtek 13. června 2013 v 19:30 hod.

FOTO PETR NAŠIC

G. P. Telemann
Harmonický rok

Gabriela Eibenová - soprán
Ensemble Sporck

vstupné 230 Kč/120 Kč,
rezervace na www.dominikanska8.cz
nebo dominikanska8@op.cz,
tel. 721 676 018

Spolek pro zvelebení
staré hudby v Čechách
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Výstava Vikýře PLAY je interaktivní a zábavná.

měnit. Čeká na vás spousta herních
instalací a nástrojů, speciálně připravených pro vybrané sály, místnosti a podkroví Malostranské besedy. Atmosféra
půdního prostoru v samém srdci Prahy
inspiruje k vytvoření tajuplného kabinetu koncentrujícího souhrn zážitků pro
všechny smysly.
Tak jako všechny předešlé expozice
projektu ORBIS PICTUS PLAY je i výstava
Vikýře PLAY plně interaktivní a svými
nástrojovými objekty reaguje na dané
prostředí.

Výstava je určena návštěvníkům bez
rozdílu věku. Nabízí jim aktivní tvůrčí
prostředí plné překvapení, sebereflexe,
imaginace a spoluhry. Malostranská
beseda se tak ještě více stává okem
i uchem Malostranského náměstí.
Výstava je pokračováním mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY
autorů Jiřího a Radany Waldových, který
umělecky koncipuje Petr Nikl ve spolupráci s dalšími výtvarníky.
Více informací na www.orbis-pictus.com
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NOČNÍ PROGRAM
RECITÁL
DIVADLO
KONCERT
VÝSTAVA
VÝZVA

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC
Navštivte v rámci Pražské muzejní noci Muzeum hl. m. Prahy.
Vstup do hlavní budovy na Florenci, do Podskalské celnice
na Výtoni, do Zámeckého areálu Ctěnice a na Svatomikulášskou městskou zvonici je zdarma. Program v hlavní budově
na Florenci: pracovní listy pro nespavé děti, výtvarné dílny
pro děti a rodiče, divadelní představení pro malé i velké.
8. června, 19.00–01.00, Muzeum hl. m. Prahy.

JITKA SMUTNÁ A JEJÍ HOSTÉ
Recitálový večer plný autorských písniček herečky Jitky
Smutné, která je členkou stálého souboru Městských divadel pražských. Hlavními hosty večera budou Tereza Nekudová,
Lukáš Burian a Mejla Matoušek.
9. června, 19.00, Malá scéna ABC, Vodičkova 28.
www.mestskadivadlaprazska.cz

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu tráví čas ve starobinci, kde vzpomínají
na své lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na „prchavý
svět divadelního života“.
12. června, 19.30, Divadlo v Řeznické, Řeznická 17.
www.reznicka.cz

DUCHOVNÍ HUDBA
Koncert cyklu Varhanní nešpory maltézských rytířů. Účinkují: Iva Lokajíčková – barokní flétny, Alena Hönigová – varhany. Vstup volný.
18. června, 17.00, Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ul.

ČERVEN V KOMUNITNÍM
CENTRU KAMPA
ŽBLUŇK
Režie: Andrej Krob, hrají: Jirka Reidinger
a Silva Krobová, výprava: Jiří Sopko. Představení nejen pro děti. O nerozlučném přátelství
ropušáka Žbluňka a žabáka Kvaka na motivy
knihy Arnolda Lobela.
20. 6., 16.00
PLAVBA PARNÍKEM ANDANTE S EVD
Registrace nutná na mailu ivonak@email.cz
nebo na tel. 608 265 499.
29. 6., 16.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LES
AVANTURES DES BARBACOULEURS
Vystoupení připravili studenti francouzské
střední školy. Před představením (od 14.00)
a po něm budou probíhat hry pro nejmenší.
Přístupné jak pro frankofonní, tak pro nefrankofonní obecenstvo (ideální pro děti od
2 do 6 let).Vstup dobrovolný.

VODNÍ KORIDOR DUNAJ-ODRA-LABE

TAI CHI + ČCHI-KUNG
– ukázková hodina bude 12. 6.,
8.45–9.45 h. pro seniory,
18.00–19.00 pro širokou veřejnost.

Putovní výstava věnovaná projektu vodního koridoru
Dunaj-Odra-Labe.
Ke shlédnutí až do 25. 8. 2013. Jindřišská věž, 3. patro.
www.d-o-l.cz

Stále máte možnost přihlásit se na příměstské
tábory, které budou probíhat v létě v KC Kampa. Více na www.kckampa.eu nebo
na tel. 608 444 654.

VÝZVA DIVADLŮM, KULTURNÍM SPOLKŮM A NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM
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. Nezapomeňte přidat také webovou adresu, kde čtenáři naleznou kompletní
program a případné další informace o vašich aktivitách. Uzávěrka pro zasílání je vždy 15. každého měsíce!
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PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – ČERVEN 2013
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. út.
5. st.
6. čt.
7. pá.
9. ne.
11. út.
12. st.
14. pá.
16. ne.
17. po.
18. út.
20. čt.
21. pá.
22. so.
23. ne.
24. po.
25. út.
26. st.
27. čt.
28. pá.
29. so.
30. ne.

ZNC speciál – zač. 20.30
Jablkoň – 35. výročí kapely – zač. 20.30
Jan Spálený & ASPM – zač. 20.30
Krausberry – zač. 20.30
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – zač. 14.30
Werichova Kampa 2013: “... a na hrušce sedí diktátor” – zač. 20.00
Marián Varga (SK) – zač. 20.30
Ivan Hlas Trio – zač. 20.30
Bluesberry – zač. 20.30
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – zač. 14.30
Lili Marlene – zač. 20.30
Jananas Vol. 1 – zač. 20.30
Jananas Vol. 2 – zač. 20.30
Klubová noc United Islands:
Megaphone + Simple Muffin – zač. 19.30
Klubová noc United Islands:
Goodfellas + My Name Is Music (AT) – zač. 22.00
Klubová noc UI České spořitelny: John Primer (US) – zač. 22.00
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – zač. 14.30
Roman Dragoun & His Angels – zač. 20.30
Jana Šteflíčková – křest alba ! – zač. 20.30
Vltava – zač. 20.30
Potlach: Pacifik + Gladly SW – zač. 20.30
Visual Manual Vol. 14. – zač. 20.00
Střídmý klusáci v kulisách višní – zač. 20.30
Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20.00
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – zač. 14.30

Pozvánka na fotograﬁckou výstavu

VÝLOHY

– OBCHODY

Městská část Praha 1 v zastoupení radní pro oblast školství Karoliny Polverini
a fotograﬁcký kroužek pod vedením Michaely Antůškové
si Vás dovolují pozvat na vernisáž fotograﬁí dne 27. 5. v 15,30 hod.
v 7. patře Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.
Výstava je volně přístupná v úřední dny MČ Praha 1, pondělí a středa 8—19 hod.

Tento projekt „FOTO–MŮZY“ a „WEB a FOTOANIMACE“ podpořila MČ Praha 1 prostřednictvím Grantu

INZERCE

6XYHUpQQtĜiGPDOWp]VNêFKU\WtĜĤ
6SROHþQRVWSURGXFKRYQtKXGEX
si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

V .267(/(3$11<0$5,(32'ě(7ċ=(0
Praha 1 – 0DOi6WUDQD/i]HĖVNiXO

v úterý 18. þHUYna 2013 v 17,00 hod.
6. koncert cyklu
VARHANNÍ NEŠPORY 0$/7e=6.é&+5<7Ëěģ
probíhá za podpory MČVWVNpþiVWL3UDKD
ÒþLQNXMH

,YD/RNDMtþNRYi – barokní flétny
Alena Hönigová – varhany
Program:
Sebastian Raval, Azzolino Bernardino della Ciaja, Arcangelo Corelli Jan Pieterszon Sweelink,
Jacob van Eyck, Johann Ludwig Krebs

(vstup volný)

HAFstudio pro vás připravuje bohatý prázdninový program!
PŘIHLÁŠKY, DOTAZY A INFORMACE NA VŠECHNY
UVEDENÉ PROGRAMY CO NEJDŘÍVE E-MAILEM.

PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

LETNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA
PRO DĚTI OD 3 DO 15 LET

– PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ

Od 1. do 31. srpna 2013
Výtvarné, taneční, hudební hrátky, pohybové, logické a jiné hry
a spousta další zábavy.
Denně kromě víkendů od 9.00 do 17.00.
Přijatelná cena, bohatý program.

NA TÉMA PRAHA – JEJÍ KRÁSY A TAJEMSTVÍ.
Vyjádřit se můžete v oborech fotografie – kresba – malba –
koláž – komiks – povídka – fejeton, či jiný drobný literární
útvar. Svá díla posílejte poštou či e-mailem do
31. srpna 2013. Vyhodnocení bude v září 2013, o výsledcích
a výstavě vybraných děl budete včas informováni.
Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. K cenám pro
vítěze patří i vybraný kurz v HAFstudiu ZDARMA!

PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
– LETNÍ HERECKÁ DÍLNA

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

LETNÍ KURZ KRESBY A OLEJOMALBY
Během celých prázdnin 2x týdně 3 hodiny kresby, malby a dalších
výtvarných technik dle vašeho přání. V přírodě i ve studiu. Je možné
se přihlásit na libovolný počet lekcí.

Od 26. do 30. srpna 2013
Pod vedením herce – režiséra
studujeme divadelní představení,
které na závěr veřejně předvedeme. Při
pěkném počasí budeme v přilehlých
parcích, při dešti v HAFstudiu.

HAFstudio, Ostrovní 16, 110 00 Praha 1 tel.: 603 181 001, e-mail: haf@hafstudio.cz

www.HAFstudio.cz

