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Pokud ano, navštivte Sportovní centrum Self Defence-MMA přímo v srdci Prahy – na Václavském náměstí!
Trénují u nás jedni z nejlepších trenérů a lektorů ČR, a to v kick boxu, karate, MMA, profesní sebeobraně, civilní sebeobraně, kardio trénincích, skupinovém cvičení a mnoha dalších sportech. Jsme
tréninkové centrum pro závodníky MMA v kleci, kterou využívají borci z různých klubů z celé republiky.

UŠIJEME VÁM VÁŠ TRÉNINK NA MÍRU. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!
SELF DEFENCE – MMA S. R. O., VÁCLAVSKÉ NÁM. 835/15,110 00 PRAHA 1, +420 607 376 332, SD-MMA@SEZNAM.CZ, WWW.MMAPRAHA.CZ
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EDITORIAL
když konečně nastane jaro,
je nejvděčnějším tématem
všemožných redakčních sloupků,
editorialů a podobných útvarů
– jaro. Snad všichni živí tvorové
jsou rádi, že místo pobytu v bytech
a norách se lze vyhřívat na sluníčku,
a náležitě si tuto pohodu užívají.
Záměrně jsem ale použil slovíčko
„snad“. Jsou totiž mezi námi i tací
– a zvířátka mezi ně tentokrát nepočítám –, kteří se nezačnou usmívat snad ani kdyby vyhráli miliony v loterii. Zřejmě
všichni takové jedince známe: nic moc jim nechybí, mnohdy
jsou i velmi dobře existenčně zajištěni, ale jejich nešťastná
povaha je stravuje jako zhoubná nemoc. Jsou nadměrně
ctižádostiví, zároveň mají neuspokojené ambice, a tak je
svět všeobecně štve jaro nejaro.
Pokud jde o jedince, který se vyskytuje v kolektivu jinak
veselých chlapíků a dam, člověk většinou přimhouří oko
a nějak se tou podivnou letorou smíří. Horší je, když na takové lidi narazíte v hustší koncentraci. Série setkání „naštvaná
prodavačka v pekařství – agresivní řidič na přechodu pro
chodce – kolega na radnici, jehož štve život“ – to je kombinace, která dokáže znechutit i krásný jarní den.
Vzpomínám si na jeden nádherný jarní víkend před několika lety v Paříži. Potkal jsem tehdy v centru místního „klošára“, tedy tuláka, bezdomovce. Zanedbaný člověk v ošuntělém sáčku seděl na zemi na umolousané dece, vedle ležel
pes neidentifikovatelné rasy. Přestože kolem spěchal dav
těch úspěšných, muž se psem si jaro vychutnávali natolik
labužnicky, že se za nimi otočilo mnoho z oněch spěchajících lidí.
Nemusíme si zrovna brát toho ošuntělého Pařížana za
životní vzor, ale něčím bychom se u něj určitě inspirovat
mohli.
Přeji vám nádherné jarní dny a úsměv na tváři!

OBSAH
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privatizaci dalších bytů.
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AKTUÁLNĚ

„ANO“ NA CELÝ ŽIVOT:
NETRADIČNĚ A POD ŠIRÝM NEBEM

KRÁTCE

POČET SŇATKŮ NA RŮZNÝCH
MÍSTECH PRAHY 1
Místo

FOTO PETR NAŠIC

S příchodem jara tak
jako každý rok stoupá zájem o svatbu
v některé ze zahrad
v Praze 1. Přestože
Staroměstská radnice
zůstává stálicí, a to
zejména pro konzervativnější páry, řada
snoubenců volí sňatek
pod širým nebem.

Pokud jde o uzavření sňatku v exteriéru, největší zájem je o Vojanovy sady,
Vrtbovskou zahradu a Ledeburskou
zahradu.
Takovou svatbu si lze dopředu
zarezervovat prostřednictvím webu
Prahy 1 (www.praha1.cz, sekce Rezervace svateb).
Z nových míst si snoubenci oblíbili
kapli sv. Terezie ve Vojanových sadech,
která pro svatby slouží od loňského léta.

POMOC PODNIKATELŮM

Jednotné kontaktní místo (JKM) Praha 1 je jedním z patnácti v České republice a patří k nevytíženějším. Hlavním
cílem JKM je usnadnění vstupu do podnikání v rámci celé
Evropské unie. Nejatraktivnějším státem je pro klienty JKM
Praha 1 Německo, následováno Slovenskem. Pomyslné
třetí místo připadá na Rakousko. Dále následují Itálie, Francie, Polsko, Velká Británie a další země.

ILJA HURNÍK – VŠECHNA ČEST!

Městská část Praha 1 udělila Ilju
Hurníkovi čestné občanství. Na Staroměstské radnici mu je slavnostně předal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Významný český hudební skladatel,
klavírista, hudební pedagog, dramatik
a spisovatel se narodil 25. listopadu
1922 v Porubě (dnes Ostrava-Poruba).
V roce 1938, po okupaci Sudet, utekl
s rodinou do Prahy.
Ilja Hurník začal skládat už v jedenácti letech. Prosadil se jako hudeb-
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2011 2012

Vrtbovská zahrada

88

89

Ledeburská zahrada

9

9

Nebozízek

26

30

Kaiserštejsnký palác

22

10

Obecní dům

25

13

Kaunický palác

11

10

loď na Vltavě

7

7

Vzhledem k tomu, že jde o novinku,
není ještě mezi snoubenci tolik známá
(pro letošek zatím matrika v Praze 1 eviduje čtyři objednávky, loni se uskutečnily čtyři obřady).
Při výběru místa pro uzavření sňatku
nechybí ani výškové dominanty:
občas se uzavírají svatby ve věžích,
například na Jindřišské věži, Prašné
bráně, Staroměstské mostecké věži
apod.

ník, dramatik a také jako spisovatel. Jako pianista vystupoval hodně v zahraničí a zaujal především interpretací Clauda
Debussyho a Leoše Janáčka. Hrál zejména spolu s Pavlem
Štěpánem, s nímž se zasloužil o renesanci čtyřruční klavírní
hry. Nápady do svých skladeb čerpal z lidové slezské intonace, později také z antických a biblických námětů.

AMNESTOVANÍ NA ÚŘADĚ

Několikanásobný nárůst agendy zaznamenali pracovníci
oddělení sociální prevence na radnici Prahy 1 v souvislosti
s nedávnou prezidentskou amnestií. Na toto pracoviště
se v prvních měsících letošního roku obrátilo 157 amnestovaných. Přibližně polovina z nich – 74 – posléze získala
jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci podle
§2 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

OBČAS FACKA ČI KRÁDEŽ

Přestupky proti občanskému soužití jsou nejčastějšími
prohřešky, které v rámci přestupkových řízení řeší radnice
Prahy 1. Mezi tyto přestupky se řadí zejména urážky na
cti, drobná ublížení na zdraví, schválnosti apod. Loni se
v Praze 1 projednávalo 286 takových případů.

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

UDÁLOSTI

BYTY MÍŘÍ DO PRODEJE,
DALŠÍ SE DOČKALY PRIVATIZACE

Přestože jednání zastupitelů vinou
některých členů tohoto ctihodného
sboru občas připomínalo divadelní kus,
nakonec se povedlo schválit klíčové
body jednání. Mezi ně určitě patří
i veškeré kroky, které mají za cíl udržet
centrum metropole jako přirozené místo
pro život všech generací.
Celkem pět bytů v domě v Krakovské
ulici změní majitele. Pokračuje tak privatizace bytového fondu, která je jednou
z priorit současného vedení městské
části.
Devatenáct bytů v Praze 1 půjde do
prodeje formou výběrového řízení. Jde
o byty, s nimiž se nepočítá pro sociální
bydlení ani jako se „služebními“ pro
pracovníky radnice či příspěvkových
organizací městské části.
„Pro prodej jsme schválili poměrně
přísná pravidla. Je jasné, že chuť na
získání takového bytu si musí nechat
zajít například podnikatelé – cílem je,
aby zde trvale žili skutečně autentičtí
obyvatelé, nikoli krátkodobí nájemníci
ve vyspekulovaných bytech,“ uvedl
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký s tím,
že rozhodne nejvyšší cena. O nových
majitelích bytů by mělo být jasno do
konce letošního roku.

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

FOTO PETR NAŠIC

Sliby voličům plní vedení Prahy 1, které se
mimo jiné zavázalo
co nejvíce podporovat
bydlení. Zatím posledním počinem bylo
prosazení prodeje
dalších bytů a pokračování privatizace při
jednání zastupitelstva
16. dubna.
Podpora bydlení je v Praze 1 klíčová otázka.
INZERCE

K V Ě T E N 2013 /

5

ROZHOVOR

DO VĚŽÍ NAD PRAHOU SE VRÁT
Přibližně půlrok mají milovníci historie na to, aby
navštívili Pražské věže, které od letošního února
nově spravuje Muzeum hlavního města Prahy,
a viděli tyto unikátní památky uvnitř „odstrojené“, tedy s autentickou středověkou atmosférou.
Nejen o tom v rozhovoru s ředitelkou muzea
Zuzanou Strnadovou.
: Pražské věže jste převzali
před třemi měsíci, nyní v nich nejsou
žádné expozice. Co v nich zamýšlíte
ukazovat v budoucnu?
Letos v listopadu ve věžích spustíme
projekt Kdo se bojí, nesmí do Prahy –
interaktivní výstavu a hru zaměřenou
na pražské pověsti a strašidla. Ta potrvá
do března příštího roku. Poté budou
v jednotlivých věžích postupně otevírány expozice, které přiblíží historii každé
věže, jejího okolí a podobně.
: Půjde tedy o klasické muzejní expozice?
Ne tak docela. Nechceme překrásné
gotické prostory zastavět výstavními panely, proto promýšlíme využití různých
moderních prvků. Například v Prašné
bráně hodláme instalovat 3D model
vývoje opevnění Prahy. Na opevnění
totiž lze velmi hezky představit historii
a vývoj města.
: Muzeum hlavního města
se nachází ve více objektech – kromě
zmíněných věží a hlavní budovy na
Florenci je ve vašem „portfoliu“ rovněž architektonický klenot – Müllerova vila – a pak také Podskalská celnice
na Výtoni a Zámecký areál Ctěnice.
Čím jsou tyto objekty charakteristické, co v nich návštěvníci naleznou?
Každý z nich je samozřejmě něčím
specifický. Hlavní budova slouží především k prezentaci bohaté historie hlavního města. Kromě výstav a publikací pro
dospělé myslíme i na děti; probíhají tam
nejrůznější tvůrčí dílny a podobné projekty. A snad asi nemusím připomínat,
že je tam umístěn unikátní Langweilův
model Prahy.
Müllerova vila je, jak známo, zřejmě
nejkrásnějším domem architekta Adolfa
Loose, a to nejen v českém měřítku. Jde
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o objekt hojně vyhledávaný zahraničními turisty. Ve vile také sídlí Studijní
a dokumentační centrum Adolfa Loose.
Podkalská celnice je zaměřena hlavně
na historii zaniklého Podskalí se vším,
co k němu patřilo: voraři, paroplavbou
a dalšími atributy.
Zámecký areál Ctěnice představuje
řemesla a tradiční lidovou kulturu.
Pořádáme tam klasické akce, jako
jsou například dožínky, masopust, ale
vymysleli jsme třeba i nový „svátek“ –
Jablkobraní. Už 18. a 19. května se tam
koná další slavnost, tentokrát květinová,
v souvislosti se svátkem svatého Jana
Nepomuckého.
: Zmínila jste děti. Když použijeme výraz z reklamní branže, jak
důležitou cílovou skupinou jsou?
Troufám si říct, že děti patří mezi hýčkané návštěvníky. Když jsem tady začala
před lety ředitelovat, výstavy i další projekty byly zaměřeny hlavně na dospělé.
To se postupem času podařilo změnit.
Jen v hlavní budově nabízíme v současnosti asi třicet programů pro děti
a mládež. Ony to po návštěvě u nás
většinou řeknou doma, takže jsme na
víkendy zařadili některé programy pro
celé rodiny.
: Připravujete pro ně v hlavní budově něco aktuálního?
V květnu slavíme významné výročí
–12. května roku 1883 byly pro veřejnost
otevřeny první muzejní expozice v první
budově muzea (bývalém kavárenském
pavilonu) Na Poříčí.
V červnu zahájíme výstavu Peníze,
nebo život?, která pochází z Dětského
muzea v rakouském Grazu. Jde o projekt, který má za cíl zvýšit finanční gramotnost dětí, ale věřím, že i některých
rodičů a dalších dospělých návštěvníků.

Zuzana Strnadová toho ví o historii Prahy jako málokdo.

: Můžeme se na nějakou
akci či nějaký projekt těšit také u nás
v Praze 1?
V současné době jednáme s divadlem Minor, které má výborný repertoár. Vypadá to, že některé programy
bychom mohli propojit s našimi
projekty pro děti. A pak to bude
v listopadu projekt „Kdo se bojí, nesmí
do Prahy,“ do kterého budou zapojeny
všechny pražské kamenné věže v naší
správě, které se zároveň nacházejí na
Praze 1.

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

IL NA PŮL ROKU STŘEDOVĚK
: Když se ohlédnete za
svým třináctiletým působením v čele
muzea, na co jste nejvíce hrdá a co
byste chtěla v budoucnu ještě zlepšit?
Slovo „hrdá“ bych asi nepoužila,
protože hned po svém nástupu jsem
stála před nezbytnými manažerskými úkoly, na nějakou osobní profilaci
nebyl čas ani prostor. Muzeum mělo
své sbírky v různých objektech po celé
Praze i mimo ni a kvůli restitucím bylo
nutné co nejdříve zajistit pro sbírkové
předměty nové místo – postavit depozitáře. To se posléze během několika
let podařilo, nicméně jak už jsem řekla,
šlo o nutný krok, který by musel učinit
každý ředitel.
Do funkce jsem ale nastoupila právě
s tím, že muzeum nesmí být jakýmsi
akademickým skanzenem pro několik
nadšenců. Tenhle neblahý trend se myslím podařilo úplně obrátit. Nepovedlo
by se mi to však uskutečnit bez mých
kolegů, kteří se k této myšlence přihlásili a pochopili, že ani muzeum nemůže
dnes fungovat jako v dobách svého
vzniku či ještě v minulém století.

FOTO PETR NAŠIC

: A ty plány pro další měsíce či roky?
Už jsem se zmínila, že chci do muzea
přilákat ještě více návštěvníků. Vy jste
se ptal na to, jak se nám daří oslovovat
lidi v konkurenci dalších podobných
institucí. Já jim nechci konkurovat –
naopak jsem se přesvědčila, že právě
spolupráce při nejrůznějších projektech
je správným receptem, jak dát muzeu
další impuls k jeho rozvoji.

: Jak se vám vůbec daří
oslovovat veřejnost v hlavním městě,
kde je největší koncentrace nejprestižnějších kulturních institucí, tudíž
i nejsilnější konkurence?
(klepe na stůl) Pražáci si zvykli do
svého muzea chodit, a návštěvnost je
poměrně dobrá. Jelikož ale vstupné tvoří jeden ze dvou našich hlavních zdrojů
příjmů, který pak investujeme zpět do
údržby a rozvoje muzea, musíme se
snažit, aby návštěvnost nadále rostla.
Všechny zmíněné aktivity, které jsou

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

patřičně prezentovány veřejnosti,
k tomu snad přispívají.
: Navštěvují vás i mimopražští?
Ani v tomto směru si nemůžeme
stěžovat, velký zájem je především
ze strany škol. Míří hlavně do hlavní
budovy na Florenci. Trochu mě mrzí, že
tento objekt se nachází mimo tradiční
turistické trasy, protože bych u nás ráda
přivítala i více cizinců. Ale zejména v letní sezóně si naše muzeum najdou i oni.

PhDr. ZUZANA STRNADOVÁ
absolvovala Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy (filozofie a ekonomie). Muzeum hlavního města
Prahy vede od roku 2000. Předtím
v něm několik let působila v pozici
vedoucí prezentačního oddělení.
V minulosti pracovala také jako
produkční soukromé galerie. Je
uznávanou odbornicí, v letech
2006-2012 předsedala Českému
výboru ICOM (Mezinárodní radě
muzeí a galerií při UNESCO), od
roku 2000 je předsedkyní pražské
sekce Asociace muzeí a galerií ČR.
Více informací o Muzeu hl. m.
Prahy včetně všech aktualit naleznete na www.muzeumprahy.cz.
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TÉMA

DEN PRAHY 1
VÁS ZAVEDE DO PASÁŽÍ
Každý – malý, velký,
mladý či starý – si určitě
najde „to svoje“ při Dni
Prahy 1, který tentokrát
zavede účastníky do
známých pasáží. Akce se
uskuteční 18. května od
10 do 16 hodin ve spolupráci s divadly ABC a Rokoko. Hrací kartu obdržíte
přímo na místě.
Den Prahy 1 bude i letos věnován
všem generacím, zvláště pak rodinám
s dětmi. Těšit se ale mohou i senioři.
Na každém z pěti stanovišť – odpovídajícím jedné části Prahy 1 – budou
dané místo charakterizovat staré
fotografie příslušné části Prahy a barva,
která bude zároveň navigačním prvkem
v programu akce i v pasážích.

Letošní ročník je v režii divadel, která sídlí v pasážích.

1. DIVADLO ABC – NOVÉ MĚSTO
 Výstava historických fotografií Nového
Města a soutěžní kvíz.
 Od 14.00 hod. výstava ve foyer divadla
„Lubomír Lipský slaví 90. narozeniny“.
 Od 13.45 hod. autogramiáda herců
divadel ABC a Rokoko.
 Pro děti – od10.30 a 14.30 hod. ve foyer
divadla představení pro děti v podání
divadelního souboru Loutky Bez Hranic.

2. DIVADLO ROKOKO – STARÉ MĚSTO
 Výstava historických fotografií Starého
Města a soutěžní kvíz.
 Smile box: na scéně divadla se návštěvníci budou moct nechat vyfotografovat
v divadelních kostýmech a hned dostanou suvenýr ve formě zarámované fotografie s logem/přáním radnice a divadla.
 Celodenní komentované prohlídky
zákulisí.
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Zákulisí kumštýřů je neobyčejně atraktivní.

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

Připraven je program pro všechny generace.

 Pro děti – házení míčků do úst veselého klauna.

3. ATRIUM PASÁŽE U NOVÁKŮ
– JOSEFOV

 Výstava historických fotografií Josefova a soutěžní kvíz.
 Pro děti: soutěž o nejhezčí obrázek na
zadané téma (nejlepší obrázky budou
vystaveny ve foyer divadla ABC).

pasáží a budou dětem rozdávat balónky.
Některé obchůdky a restaurace v pasážích připraví speciální výhodná menu
a poskytnou slevy.
V pasážích budou také stánky neziskových organizací, jako jsou například

Borůvka o. s., Devět životů o. s., Pohoda
o. s., Portus Praha o. s., Veselý senior atp.
Po předložení vyplněné „hrací karty“
návštěvníci obdrží dárkový předmět
a kupón na vstupenku zdarma do divadel ABC a Rokoko.

4. VCHOD Z ULICE V JÁMĚ – MALÁ STRANA
 Výstava historických fotografií Malé
Strany a soutěžní kvíz.
 Pro děti: výroba kytiček z krepového
papíru a dekorace a pokreslování památeční koláže.

5. U VCHODU Z VODIČKOVY ULICE
– HRADČANY

Na každém stanovišti budou položeny
tři otázky – jedna z okruhu kultury, jedna týkající se současné Prahy 1 a jedna
z historie.
Po celou dobu budou návštěvníky lákat
a vítat herci na chůdách v ulicích v okolí

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

FOTO MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ [4]

 Výstava historických fotografií Hradčan a soutěžní kvíz.
 11.30, 13.30 a 15.30 krátká divadelní
představení na chůdách
 Pro děti: školička chození na chůdách
a výroba masek.

Vítán je každý, kdo se rád baví a tvoří.
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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

ZPŘÍSTUPNĚNÍM ZAHRADY V OPATOVICKÉ
ULICI VZNIKNE JEDINEČNÉ MÍSTO PRO NERUŠENÝ ODPOČINEK A REGENERACI

„Nové Město je jednou z částí Prahy 1,
kde je každý nový strom kvůli husté
blokové zástavbě obzvláště ceněný. Ze
sdělovacích prostředků se také často
dozvídáme, jak ve městech bez náhrady
mizí zeleň. Tato zahrada je však doslova
zelenou oázou mezi domy. Proto jsme
se rozhodli, že zahradu zpřístupníme našim občanům pro účely klidné relaxace,“
uvedl jako důvod pro zahájení projektu
jeho iniciátor, 1. zástupce starosty Daniel
Hodek (ČSSD). Projekt počítá s vytvořením klidného prostoru s limitovanou
kapacitou návštěvníků, velikostí a vybavením orientovaným na místní obyvatele.
Zahrada nemá za cíl ohromit soudobým designem, nýbrž přirozenou obyčejností. Součástí vybavení by měl být
jeden velký, pevně kotvený stůl a volně
přenositelné židle a křesílka, případně
lehátka. Zahrada se dle historických
pramenů nachází na původním hřbitově, který přiléhal k tamnímu kostelu
sv. Michala z románské doby. Projekt
proto nepočítá s výstavbou dětského
hřiště. Cílem je naopak vytvořit místo,
kde si můžete v klidu přečíst knížku
nebo si zahrát šachy.

10

/ K V Ě T E N 2013

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Před okolním světem
schovaná zahrada, umístěná mezi ulicemi Nového Města Opatovická
a V Jirchářích, by se mohla
dočkat otevření pro veřejnost. Radnice Prahy 1 zde
chce vybudovat zahradu
pro nerušený odpočinek.
Projekt je nyní ve fázi
studie. Dalším krokem
bude zpracování projektové dokumentace. Prvotní
předpokládané náklady na
rehabilitaci zahrady se pohybují kolem 4 mil. korun.
Pohled na zahradu z ulice Opatovická.

Vzhledem k určité anonymitě zahrady
je jeden z nejdůležitějších prvků projektu budoucí režim užívání. „Zahrada
má sloužit výhradně slušným lidem,
kteří zde chtějí relaxovat. Nikoli závadovým osobám, jakými jsou bezdomovci
a narkomané,“ vyjmenovává možné
problémové uživatele Daniel Hodek.
Od začátku projektu proto Městská část
Praha 1 spolupracuje s Evangelickou
církví augsburského vyznání, která je
přímým sousedem této zahrady a čas
od času ji využívá ke své bohulibé činnosti, jakou je například venkovní bohoslužba. Cílem je nalezení optimálního
hlídaného režimu užívání zahrady, na
který dohlíží povolený správce schopný
zajistit dodržování návštěvního řádu.
Židle a křesílka mají být levná,
nelákající k odcizení. V případě rozbití
snadno nahraditelná. Použití volného
mobiliáře je výraz svobody a přihlášení
se k hodnotám, které jsou v evropských
parcích běžné. Pokud půjde všechno
dle plánu, mohla by se zahrada otevřít
široké veřejnosti v příštím roce.

Skica možného budoucího využití zahrady.

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

NOVINKY ZE STŘEDISKA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Blíží se letní tábor pro seniory a ti, kteří tak dosud neudělali, se na něj stále
mohou přihlásit. Členky Klubu poezie Týnka budou 9. května recitovat ve Viole.
Dámy z Klubu seniorů Haštalka pořádají 28. května v Týnské 17 jarní přehlídku
odívání a 13. května budou v sekretariátu Střediska sociálních služeb v Dlouhé 23
k vyzvednutí plavenky.
TÁBOR PRO SENIORY
Po loňském velmi úspěšném prvním
ročníku letního tábora pro seniory připravují Městská část Praha 1 a Středisko
sociálních služeb pro tento rok tábor
dokonce ve dvou týdenních turnusech
– od 15. do 22. června a od 22. do
29. června. Oba cykly se uskuteční
v krásném prostředí Masarykova tábora
YMCA nedaleko Soběšína na řece Sázavě.
Na účastníky obou turnusů čeká pestrá
táborová hra pod vedením Kapitána
Rikiho a jeho pobočnice Eriky, vycházky
do nádherné okolní přírody a výborná
táborová kuchyně.
Přihlásit se můžete ve Středisku
sociálních služeb Praha 1 v Dlouhé 23
(7. patro) u paní Lešnerové (tel.: 222 324
052, 724 021 784; e-mail: lesnerova@
socialnisluzbyp1.cz), která vám také ráda
zodpoví vaše dotazy.

RECITACE VE VIOLE
Klub poezie Týnka si vás dovoluje pozvat do divadla Viola na recitační pásmo
s názvem „Milostná poezie“. Akce se
koná 9. května od 16 hodin. Básně vám
budou recitovat paní Věra Čepková,
Karla Drahokoupilová, Marie Holubová,
Dagmar Hyklová, Danuše Kovandová,
Luciana Klobušovská, Květoslava Marková, Eliška Novotná, Marie Primusová
a Jarmila Šonková.

JARNÍ PŘEHLÍDKA ODÍVÁNÍ
Naše milé dámy z Klubu seniorů Haštalka vás srdečně zvou na jarní přehlídku odívání, která se uskuteční v úterý
28. května od 14 hodin v atriu v Týnské 17.
V případě nepříznivého počasí bude
celá akce o týden odložena, na úterý
4. června. Současně s přehlídkou se
bude konat malý bazar a prodej předváděných modelů.

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

Několik let navíc není důvodem k pasivitě.

PLAVENKY A ŽÍNĚNKY

PODĚKOVÁNÍ

V pondělí 13. května budou od
8 hodin v sekretariátu Střediska sociálních služeb k vyzvednutí plavenky.
Zájemci, neváhejte! V úterý 30. dubna
odstartovalo pravidelné cvičení na
žíněnkách v Týnské. Více informací
o této i dalších aktivitách naleznete na
www.socialnisluzby-praha1.cz.

Ve středu 10. dubna se uskutečnil
v Malostranské besedě koncert populárního dixielandu Steamboat Stompers,
na který měli senioři z Prahy 1 vstup
zdarma. Dorazilo jich kolem šedesátky
a my touto cestou děkujeme iniciátorovi celé akce, panu ing. Rybaříkovi
z Prahy 1 za krásný zážitek.

K V Ě T E N 2013 /
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

SPRÁVA
MAJETKU

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

RESTAURUJEME HISTORICKY CENNÝ
Středověký, raně gotický dům U Kutovců (U Bruncvíka) najdete mezi ulicí
Havelskou a Michalskou, přičemž hlavní
vchod je z ulice Havelské. Přestože dům
prošel v 16. století raně renesanční
přestavbou, která podstatně zasáhla do
vnitřního rozvrhu budovy a jejího křídla, má dodnes zachované své gotické
jádro, a to v místech sklepů a přízemí.
Úřad MČP1 v současné době v prostoru
nacházejícím se ve druhém patře tohoto domu restauruje historicky cenný
dřevěný záklopový strop a související
malířskou výzdobu stěn.
Z celé konstrukce stropu je patrné, že
dnešní místnost byla dříve větším renesančním sálem. Dřevěný trámový strop
je krásně malovaný, přičemž ornamentální výzdobu doplňují drobné figurální
motivy. Malba dřevěného stropu byla
v minulosti částečně poničena, a to
s největší pravděpodobností nátěrem
volskou krví, která se dříve hojně používala jako protipožární nátěr. Malba na
okolních stěnách souvisí s výzdobou
trámového stropu – vše je provedeno
rukopisem jednoho člověka. V bytě jsou
dodnes ve velkém rozsahu dochovány
pevné renesanční omítky, nachází se
zde však i zbytky barokních či klasicistních vrstev, ale ty jsou ve špatném stavu
zvláště tam, kde došlo, bohužel, ve velkém rozsahu k zatečení dešťové vody.
Voda zasáhla rovněž část malovaného
záklopového stropu a zhlaví stropních
trámů.
Při rekonstrukci malířské výzdoby dřevěného stropu restaurátoři postupují
podle restaurátorského záměru, jehož
zpracování MČP1 objednala v dubnu
2012. Restaurátorský záměr stanovuje postupy, dále také přesně určuje
přípravky, které mají být při opravách
použity. Předtím, než restaurátoři
malbu dřevěného stropu opraví, musí
trámy mnohde doplnit o dřevěné části,
důkladně očistit a ošetřit proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Teprve
poté očistí také samotnou malbu na
dřevěném stropě, kterou následně
zrekonstruují a zafixují, opět přesně
stanovenými přípravky. Rovněž při restaurování historické malířské výzdoby
stěn bytu je striktně postupováno podle
restaurátorského záměru. Je nutno
nejprve provést odkryv omítkové vrstvy
a očištění maleb. Následuje retušování,
tmelení defektů a zafixování barevných
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FOTO REDAKČNÍ ARCHIV [2]

STROP A VÝMALBU STĚN V HAVELSKÉ 5

Je to vskutku cizelérská práce...

vrstev. Průběžné konzultace s památkáři
během celé rekonstrukce jsou nezbytností a samozřejmostí.
MČP1 za restaurátorské práce v bytě
na adrese Havelská 5 ve svém výsledku
zaplatí kolem 600 tis. Kč bez DPH. Na
rekonstrukci této historicky cenné výzdoby obdržela MČP1 finanční podporu
od státu, a to v rámci dotačního titulu
„Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“. Jde o program vypisovaný
Ministerstvem kultury ČR. Městská část
Praha 1 získala v roce 2013, jako jediná
městská část Prahy, z tohoto programu
státní podporu, a to vedle např. Znojma,
Telče, Terezína, Příboru a jiných. Výše
dotace pro MČP1 z tohoto dotačního ti-

tulu činí v roce 2013 cca 495 tis. Kč. Tato
částka je rozložena i na další projekty,
mezi něž je 500tisícová dotace, pokud
možno spravedlivě, rozdělena. Všechny
dotované projekty jsou ze strany státu
velice přísně hlídány, finanční prostředky musí být využity účelně a efektivně,
součástí smluv s dodavateli musí být
přesné položkové rozpočty, práce ze
strany dodavatelů musí být řádně a včas
odvedeny.
Doufáme, že restaurátorské práce
budou probíhat bezproblémově a že
historický malovaný strop a s ním související malby stěn budou zase jako nové.
To vše za přispění trpělivých, šikovných
restaurátorů a jejich neskutečně titěrné
práce.

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 PETR NAŠIC

FINANČNÍ GRAMOTNOST
NENÍ JEN STŘÁDÁNÍ

Investiční kuchařky radí ledacos, buďte vybíraví!

Každý z nás se chová k penězům
po svém. Někdo je nejprve ideálním
klientem bank a jejich půjček, poté ideálním klientem nebankovních subjektů
a jejich půjček a pak už jen „klientem“
exekutorského úřadu. Jiný naopak
střádá, s napětím sleduje inflaci a každá
utracená koruna mu drásá srdce.
Dnes tolik módní výraz „finanční
gramotnost“ se zcela jistě netýká prvního případu – ale, pro někoho možná
překvapivě, ani toho druhého. Během
svých studií finančnictví ve Spojených
státech jsem se naučil, že finančně
gramotný člověk přistupuje k penězům
především jako k investici. Americký
systém už vlastní podstatou vychovává
lidi k tomu, aby při veškerém nakládání
s financemi přemýšleli v poměru „riziko
– výnos“. Tím výnosem samozřejmě

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

nemusí být pouze krátkodobý zisk.
Přiznám se, že se mi tento způsob
uvažování dostal velmi rychle pod kůži.
Přistupuji tak i k celé finanční problematice Prahy 1. Politik by se samozřejmě
neměl pouštět do vysoce rizikových
spekulací, jako jsme tomu byli v minulosti svědky u některých radnic, ale
rozhodně může nad každým finančním
počinem přemýšlet uvedeným způsobem.
Typickým případem dobře investovaných peněz jsou podle mého názoru
granty, jimiž městská část každý rok
podporuje nejrůznější organizace, které
se tady starají o potřeby handicapovaných, dětí, seniorů a dalších spoluobčanů. Zisk z této investice nespočívá
v nabobtnalém bankovním účtu. Přesto
přináší hodnoty, které jsou mnohdy ne-

vyčíslitelné. Jestliže nějaký problémový
mladý člověk, který vyrůstá v defektní či
neúplné rodině, například díky grantové podpoře najde své místo na slunci
a objeví v sobě třeba sportovní talent,
jde zcela nepochybně o zisk pro celou
komunitu.
Jsem přesvědčen, že naučit se uvažovat modelem „riziko – výnos“ může
změnit spoustě lidí život k lepšímu.
Ono se to ostatně týká i politiky jako
takové. Když se volič podívá na zvolené
reprezentanty touto optikou, většinou
mu je za krátký čas jasné, kdo přišel do
politiky pouze „střádat“ a kdo naopak
bere své angažmá ve veřejném prostoru
jako dlouhodobou investici ve prospěch
celku. Stačí mít otevřené oči a jasnou
mysl.
JAN 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)

ŘEDITELKA ZŠ NÁM. CURIEOVÝCH
OBDRŽELA MEDAILI OD MINISTRA ŠKOLSTVÍ

„Paní ředitelka má zásluhu na transformaci školy určené k útlumu v moderní vzdělávací zařízení, nabízející kvalitní
výuku několika jazyků, a to i dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Je respektována odborníky, kolegy,
rodiči i žáky,“ zdůvodnil ministr Fiala své
rozhodnutí.
Paní ředitelka převzala ocenění v Lichtenštejnském paláci. Medaile MŠMT je
nejvyšším resortním oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké
nebo umělecké práce, dlouhodobého
a vynikajícího působení v resortu školství

FOTO PETR NAŠIC

Ministr školství Petr Fiala
předal při příležitosti Dne
učitelů ředitelce ZŠ nám.
Curieových Mgr. Libuši
Vlkové „Medaili MŠMT
2. stupně – za vynikající
pedagogickou činnost“.

Libuše Vlková pro svou školu doslova dýchá.

nebo mimořádně záslužného činu při
zajišťování a zlepšování podmínek pro
výchovu a vzdělávání v České republice.
Medaile uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy vždy při příležitosti Dne

učitelů, který připadá na 28. březen.
„Gratuluji paní ředitelce k takto
významnému ocenění, z něhož mám
osobně velkou radost,“ prohlásila radní
pro školství Prahy 1 Karolina Polverini.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO
O VODĚ A LIDECH
GRANTY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Na návrh Rady Městské části Praha 1, konkrétně radní pro oblast školství Karoliny Polverini, schválili zastupitelé na svém dubnovém zasedání granty pro 47 projektů, jež se věnují využití volného času dětí a mládeže na území naší městské části a mezi které bude rozdělena částka ve
výši jeden milion korun.
Do výběrového řízení se celkem
přihlásilo 43 žadatelů s 83 projekty. Dohromady požadovali více než 4 miliony
korun. „Hlavním kritériem, kladeným
na projekty, byl jejich přínos pro děti
a mládež z Prahy 1. Vedle toho musely
projektové žádosti splňovat potřebné
formální náležitosti, aby bylo jasné,
že obecné peníze budou skutečně
investovány tak, jak mají. Pro závady
v předložených žádostech tak bylo vy-
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řazeno 21 projektů,“ vysvětlila Karolina
Polverini.
Mezi podpořenými aktivitami jsou
například umělecké dílny občanského
sdružení HaF, výtvarné kurzy Školičky
u sv. Michala, fotokroužek Michaely
Antůškové, Dětské studio Říše loutek,
víkendové akce a letní tábor ČSOP
Origanon či ZO ČSOP Lacerta, volnočasové aktivity základních škol a gymnázií
a další projekty.

V Galerii 1 ve Štěpánské 47 uspořádá
Městská část Praha 1 ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a společností
Veolia Voda rozsáhlou akci věnovanou
problematice vody. Vícerozměrná akce
se uskuteční od 29. května do 20. června
při příležitosti Mezinárodního roku vodní
spolupráce. „Její součástí budou výstava
fotografií Voda a věda (autor: Výzkumný
ústav pro rozvoj, Institut de Recherche
pour le Développement, www.ird.fr), interaktivní pokusy (autor: Centrum pro vědu,
Centre Science, www.centre-sciences.org)
a promítání dokumentárních filmů,“ popsala radní Karolina Polverini a dodala, že
celá akce se zaměří na následující témata:
voda a zdraví, voda a zemědělství, dopad
klimatických změn na vodní zdroje, geopolitika vody, voda a přírodní rizika. Cílem
je ukázat široké veřejnosti, že voda je pro
nás nezbytným životadárným zdrojem a že
problematika s ní spjatá se týká nás všech.

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

Tajemná zákoutí ulic Prahy 1, to
nejsou jen romantika a obdivování
jedinečné architektury. Takzvané boční
ulice, kterých jsou v Praze 1 desítky, se
během nocí mění v nechvalně známý
Bronx. Výsledkem jsou nejrůznějšími
barvami hrající fasády historických
domů. Opatovická, Pštrossova, Opletalova, ale i Slovanský ostrov či ulice Ve
Stínadlech. To jsou jen některá z nejvíce
zasažených míst, kde se „umělci“ se
spreji v ruce projevují.
Jak ale proti graffiti v Praze 1 bojovat?
I když se čas od času podaří sprejera
chytit, je to velmi obtížné. Nejvíce hyzdící
graffiti jsou totiž tzv. tegy – klikyháky
k nepřečtení, které lze naneštěstí vytvářet během několika vteřin. Praha 1 svojí
povahou centrální městské části, tedy
rušností, velkou fluktuací lidí a trasami
všech prostředků MHD, tyto „zakomplexované chudáky“ přímo vyzývá k umístění graffiti – sprejerův teg, kterou si
autor jako pes značí své teritorium,
bude totiž vidět víc než někde v zahrádkářské kolonii. I v noci je však v Praze 1
jen málo míst, kde byste byli zcela sami.
Spíše než klasické několikabarevné
graffiti, jehož vytvoření zabere řádově
deset patnáct minut, a tudíž zvyšuje
pravděpodobnost dopadení sprejera,
se v Praze 1 objevují právě narychlo
vytvořené tagy, případně dvouminutové „trowupy“ o velikosti jednoho
metru čtverečního. „Ideálním řešením
by z mého pohledu byla kombinace
anti-graffiti nátěrů na fasádách domů
a pravidelná pěší policejní hlídka v každém uličním bloku. Počty strážníků
přes všechny motivační prvky, kterými
Praha 1 dlouhodobě pomáhá Městské
policii, však rok od roku klesají, a na
takto komplexní hlídání ulic současné kapacity Městské policie zdaleka
nestačí. V minulém volebním období se
nám podařilo navýšit počet strážníků
až na 277. Nyní však bylo rozhodnutím
hl. m. Prahy určeno pro Prahu 1 pouze
cca 250 tabulkových míst strážníků, což
je na centrum zcela nedostatečné,“
uvedl JUDr. Ivan Solil, radní pro oblast
bezpečnosti a prevence kriminality.
„Zásadní ochranu nám pak nedává,“ jak
pokračuje pan radní, „ani stávající soudní judikatura např. v oblasti náhrady
škod, když soudy určí za škodu jen tu
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FOTO REDAKČNÍ ARCHIV [3]

TEMNÁ ZÁKOUTÍ ULIC
NEJSOU JEN ROMANTIKA

část znehodnocené omítky přímo pod
nápisem sprejera. Z toho pak bohužel
vyplývá i případná právní kvalifikace
a nízká sankce.“

KOUKAT KOLEM SEBE
A NEREZIGNOVAT MÁ SMYSL
Další opatření je možné chápat už jen
jako podpůrná. Prevence na školách,
motivační odměny za dopadení sprejerů, apel na jistou míru lhostejnosti
obyvatel nebo medializace trestů pro
dopadené sprejery pomáhají, ale celou
problematiku nevyřeší. Přesto však
není možné rezignovat. Pokud uvidíte
mladíky, jak se pomalu courají ulicí,
mají batohy či igelitové tašky, několikrát se vracejí k jednomu místu u zdi,
nebo je dokonce uvidíte se sprejem
v ruce, neváhejte kontaktovat Měst-

skou policii na čísle 156. Jedna z nejvyšších odměn Městské části Praha 1
pro Městskou policii v roce 2012 byla
udělena strážníkovi, který se podílel
právě na dopadení sprejerů. Věřte, že
hlídka Městské policie bude na místě
opravdu rychle. To, že nebudeme
lhostejní, bude mít smysl i viditelné
výsledky. Pro Městskou část Prahu 1 to
bude vítaná pomoc.
V nerovném boji však radnice Prahy 1
zdaleka nekončí. Informovali jsme již
o přípravných pracích na eventuálním
pořízení speciálního softwaru, který
bude umístěn na kamerový systém
a dohledové pracoviště policie či
strážníků bude informovat o předem
naprogramovaném závadovém jednání
v okolí kamery. Takovým jednáním je
pochopitelně i činnost sprejera.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

KULTURA

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

SPORTOVNÍ DEN PRO VŠECHNY
Městská část Praha 1 pořádá v sobotu
18. 5. 2013 od 14 hodin na hřišti Lannova Sportovní den pro všechny.
MČ Praha 1 navazuje na úspěšný
sportovní den z loňského roku. I letos
je připravena řada sportovních a zábavných akcí. Na nejlepší čekají odměny
v podobě sladkostí, medailí či pohárů. Na své si přijdou všechny věkové
kategorie. Určitě vítanou součástí bude
pro děti skákací hrad, pro ženy aerobic,
pro ostatní cyklozávod, hod na basketbalový koš či turnaj ve volejbalu a další
soutěže. Určitě to bude příjemně strávené odpoledne plné sportu, her, relaxace
i zábavy. Nebude chybět ani nezbytné
občerstvení. Vstup a účast v soutěžích
je zdarma. Vítáni jsou zejména rodiče
s dětmi. Start je bezplatný a součástí je
nezbytné občerstvení.
JARNÍ TURNAJ NOHEJBALU TROJIC
O pohár starosty MČ Praha 1 – 25. 5.
2013 od 10 hodin (Hřiště Na Františku a v ulici Masná)
Nohejbal je mezi občany velmi
rozšířenou a populární hrou. Potvrdily
to i turnaje v předcházejících letech.
O jeho výborné úrovni svědčí velký zájem o start v našem turnaji, kterého se
pravidelně zúčastňuje mnoho družstev.
Nejlepších pět družstev obdrží Poháry
starosty MČ Praha 1 a ostatní diplomy.
Účastníky je ceněna nejen organizace,
především však kvalita a oblíbenost
turnajů. Start je bezplatný a součástí je
nezbytné občerstvení.

FOTO PETR NAŠIC

ZAJÍMAVÉ AKCE: PŘIJĎTE SE ZÚČASTNIT!

Staročeské máje mají dlouholetou
tradici. Je to jeden z nejhezčích zvyků,
spojených s jarem. Na mnoha místech
se staví v průběhu měsíce května májka
(vysoký smrk, kterému se oloupe kůra
a na vršek stromu se nejčastěji připevní
malá břízka a pod ni velký opentlený
věnec). Druhý den se pod májkou tančí
Česká beseda. Česká beseda je tradiční
český tanec pro čtyři páry. Generace
šedesátých let devatenáctého století
se dočkala nového českého národního
tance. Stal se jím kontratanec ve formě
čtverylky ČESKÝ SALÓNNÍ TANEC BESEDA.

Divadlo Broadway

uvádí od 23. května 2013 muzikál

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2013
4.–6. 6. 2013
Na hřišti Na Františku se budou konat
opět 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. Těšit se můžete na kvalitní
sportovní úroveň, nasazení i sportovní
atmosféru a hlavně na zábavu.
STAROČESKÉ MÁJE
STŘEDA 15. května 2013 od 15 hodin
 PETRSKÉ NÁMĚSTÍ
ČTVRTEK 16. května 2013 od 15 hodin
 NÁMĚSTÍČKO NA KAMPĚ
Městská část Praha 1 Vás zve v rámci
SOUSEDSKÝCH SETKÁNÍ na STAROČESKÉ MÁJE, na kterých zatančí folklórní
soubor JARO, zahraje cimbálová kapela
MICHALA HORSÁKA a překvapení si
pro nás připravila TANEČNÍ SKUPINA
MEDUNKY (seniorky MČ Praha 1).
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U jeho zrodu stál básník Jan Neruda,
český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel – spolumajitel hudební školy s Bedřichem
Smetanou – Ferdinand Heller. Poprvé
byla tančena 11. listopadu 1863
v Konviktě při společenském večeru
tzv. Barákových besed. Zde tančili
v ukázce i Smetana a Neruda. O dva
měsíce později tančilo Českou besedu
na Žofíně již 140 párů na plese Národní besedy. Česká beseda má čtyři díly,
každý z nich dvě části. První část v 3/4
taktu, druhá ve 2/4.

v hlavních rolích účinkují

Radka FIŠAROVÁ, Tomáš TRAPL, Bohouš JOSEF, Dita HOŘÍNKOVÁ, Jakub ŠLÉGR,
Filip ANTONIO, Jan URBAN, Zdenka TRVALCOVÁ, Dominika RICHTEROVÁ a další…
Předprodej vstupenek již zahájen.
Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
pokladna tel.: +420 225 113 311,
online prodej vstupenek na www.divadlo-broadway.cz/program

www.divadlo-broadway.cz/casanova
Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Partneři Divadla Broadway
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

DOPRAVA

PETICE CHCE ZMĚNU DOPRAVY,

FOTO PETR NAŠIC

RADNICE SPOUŠTÍ OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM

Dvě společně podané petice
s totožným obsahem vedly
k revizi dopravního režimu
v oblasti ulic Karoliny Světlé,
Betlémská, U Dobřenských
a Náprstkova.
„Obě petice požadují totéž – změnu
dopravního režimu v uvedené oblasti.
Pod oběma je shromážděno dohromady dvaadevadesát podpisů. Samozřejmě nejsme hluší a slepí k nespokojenosti místních obyvatel, a okamžitě jsme
začali tyto petice projednávat,“ řekl

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

radní Prahy 1 pro dopravu Jiří Veselý.
Radniční odbor dopravy má nyní za
úkol vypracování nového ověřovacího
průzkumu, který objektivně zhodnotí
tamní stav. Jde především o detailní
posouzení toho, nakolik se změny,
k nimž došlo loni v létě, podepsaly na
celkovém dopravním režimu ve zmíněné oblasti.
Petice si stěžují především na navýšení provozu v celé lokalitě, nerespektování nového dopravního značení,
prodloužení délky trasy jízdy vozidel,
ztížené manévrování při průjezdech
křižovatek a zvýšení hluku. Podepsaní
žádají navrácení dopravního režimu
do původního stavu s tím, že dostatečným řešením by mohlo být dopravní

značení zákazu vjezdu všech vozidel
(mimo dopravní obsluhu), které by
bylo umístěno hned při vjezdu do ulice
Karoliny Světlé z Národní, nebo ponechání tohoto zákazu na současném
místě, v ulici Karoliny Světlé s křížením
s Konviktskou ulicí.
Loňské změny byly provedeny na
základě dlouhodobých analýz, které
jasně prokazovaly, že ulice Karoliny
Světlé byla velmi zatížena tranzitní
dopravou, kdy si řidiči zkracovali cestu
z Národní třídy směrem ke Karlovým
lázním. Požadavek na zamezení průjezdu byl odboru dopravy opakovaně
předkládán a i Dopravní komise Rady
Městské části Praha 1 se ke změnám
přiklonila.
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ODS

NÁZORY
OPOZICE

LIDÉ SI STĚŽUJÍ, ODS NAVRHUJE. RADNICE ODMÍTÁ
Nevyslyšeným bušením na vrata radnice Prahy 1 se dají nazvat stížnosti, prosby i návrhy obyvatel na zlepšení života v Praze 1
a zejména na Malé Straně.Nespokojenost lidí se projevila v posledních měsících hned několikrát. Ilustrativními jsou emotivní
vystoupení obyvatel na jednání zastupitelstva.

VV

Není proto divu, že se objevují nejrůznější občanské aktivity, které se pokoušejí tento neutěšený stav změnit. Nejbrutálnější
cestou je petice za odvolání starosty naší městské části Oldřicha Lomeckého. Jinou, méně razantní aktivitou je dopis obyvatel Malé
Strany, který poslali všem zastupitelům Prahy 1. Ve čtrnácti bodech zde popisují hlavní problémy, které jim znesnadňují život. Stěžují si
především na stále rostoucí počet společenských a kulturních akcí na veřejných prostranstvích, které je ruší, hlučné ohňostroje,
naddimenzované trhy na Kampě či stále se rozšiřující předzahrádky. Formulované problémy se však ve své obecnosti dotýkají každého obyvatele Prahy 1. Protože dopady rušivých aktivit na přiměřenou pohodu života dlouhodobě sledujeme, již v říjnu loňského
roku ODS prostřednictvím zastupitele Filipa Dvořáka navrhla zřízení komise, která by napříště měla doporučovat, se kterými
akcemi by radnice měla vyslovit souhlas a se kterými nikoli. Vzhledem k místní znalosti a přímé vazbě na dění v této části Prahy 1
bylo navrženo, aby Rada jmenovala členy této komise zástupce Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan a Komunitního centra
Kampa, tedy občanských sdružení, která jsou svou činností bytostně spjata s životem Malé Strany. Návrh byl bohužel koalicí odmítnut.
Žádáme, aby se Rada tímto návrhem znovu zabývala tak, aby lidé, kteří jsou zátěží centra města dotčeni nejvíce, měli aktivní
vliv na dění ve svém okolí.
Další informace o dění v Praze 1 najdete na www.odspraha1.cz, kde je ke stažení i časopis Jednička.
Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS

OBČANSKÉ PETICE A TLAK OPOZICE MAJÍ SMYSL
Michaela Valentová, Kateřina Klasnová a stovky občanů podepsaných pod peticí za zachování knihovny na Pohořelci donutily na zastupitelstvu radnici Prahy 1, aby se opět zabývala osudem pobočky. Po Praze 1 koluje např. i petice za odvolání starosty.
Debata o zachování knihovny na Pohořelci, jež provázela bod Michaely Valentové a Kateřiny Klasnové, trvala hodinu a půl. Skončila závazkem pro Radu MČ Praha 1, aby na příštím zastupitelstvu předložila řešení zachování knihovny. „Podle starosty nelze provoz pobočky, kterou
zřizuje magistrát, dotovat z obecních peněz. Toto ale nesmí být boj vedení Prahy 1 proti magistrátu, ani boj koalice a opozice. Toto je boj za
zájmy občanů Prahy 1. A ty by měly být nadřazeny při veškerém rozhodování,“ řekla Klasnová.
Občané se však zjevně domnívají, že jejich zájmy pro radnici důležité nejsou. Za odvolání Lomeckého už koluje po Praze 1 petice, iniciovaná
obyvateli městské části. Opoziční zastupitelka Alena Fraňková na minulém zastupitelstvu vyzvala Lomeckého k odstoupení. Dávat najevo
nesouhlas je zkrátka důležité. A, jako v případě knihovny na Pohořelci, to snad přinese i kýžený výsledek.

SZ

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

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán je společenskou dohodou o využívání území. Každý vlastník má zájem maximálně využít své pozemky k zástavbě, naopak
všichni bychom si přáli bydlet v klidném místě a pokud možno s výhledem do zeleně. Vyvážení funkcí potřebných k životu má zajistit územní
plán. Zajímejme se o něj dřív, než nám zmizí všechny zelené plochy ve vnitroblocích a malé ostrůvky parčíků. Potřebné informace najdete na
http://www.uppraha.cz/clanek/165/metropolitni-plan nebo na stránkách občanských sdružení – http://arnika.org/praha .
Michaela Valentová, zastupitelka zvolená za Stranu zelených

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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SENIOŘI

SENIORSKÉ VÝLETY POKRAČUJÍ,
NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV [2]

Že jste letos ještě nebyli na seniorském výletě? Je nejvyšší čas to napravit! Také v červnu si můžete vybrat.

V dubnu senioři navštívili mimo jiné hrad Kašperk na Šumavě.

PONDĚLÍ 17. ČERVNA:
VYŠŠÍ BROD – CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER
A PAPÍRNA VĚTŘNÍ
Odjezd v 8.00 od hotelu
Intercontinental, v Pařížské
ulici čp. 30.

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.

ČTVRTEK 20. ČERVNA:
LITICE NAD ORLICÍ
(HRAD) A VYSOKÉ
V případě již naplněMÝTO
Odjezd v 8.30 od hotelu ní výletu bude sdělen
Intercontinental, v Pařížské stav. V případě změny
bude každý zúčastněný
ulici čp. 30.
řádně a včas informován telefonicky. Tímto
Přihlašování na výlety:
také žádáme uvést
přes podatelnu Úřadu
vždy telefonní kontakt,
MČ Praha 1, Vodičkova
nejlépe mobilní telefon.
18. Senior/ka se prokáže
občanským průkazem. Na Odhlašování žádáme
stejným způsobem přes
tyto červnové výlety se
podatelnu nebo na tel.
přihlašuje od pondělí
13. června 2013!
číslo 777 161 539, Karel
Ulm, a to pouze ve střePro velký zájem o seniorské výlety sdělujedu a čtvrtek mezi 9.00
me, že se senior může
a 10.00 hod.

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

JUDR. IVAN SOLIL: POLICISTY
: Jak byste hodnotil rok
2012 z pohledu bezpečnosti a veřejného pořádku?
Tabulka dlouhodobého vývoje trestné
činnosti jednoznačně říká, že nemůžeme
počítat s tím, že by se v budoucnu situace
v Praze 1 sama zlepšovala. Ačkoliv se
trestná činnost páchaná na obyvatelích
Prahy 1 snižuje, trestná činnost všeobecně je stále na vzestupu. Statistika za rok
2012 však ukazuje, že s tím, jak se navyšuje počet trestných činů, přímo úměrně se
zvyšuje procento jejich objasnění.
Mnohem horší je to však v oblasti
veřejného pořádku. Stavy ozbrojených
složek v současné době stěží postačují na
potírání trestné činnosti, jde mi však o to,
aby zejména strážníci plnili to, na co byli
zřízení zákonem, tj. činnost ve prospěch
obyvatel obce – zejména zajištění klidu
a veřejného pořádku.
: Čím se Praha 1 odlišuje od
ostatních centrálních městských částí?
Pokud mluvíme o bezpečnostní
situaci v Praze 1, je třeba zmínit faktory
podmiňující kriminalitu v této městské
části. Centrum metropole je prioritním
cílem zahraničních návštěvníků a ti lákají
kapsáře, tedy typ kriminality, kterou
ostatní části Prahy či většina měst neznají,
případně jen okrajově. S turisty, ale nejen
s nimi, souvisejí také hazard a prostituce.
Příklady z roku 2012 jednoznačně říkají,
že bez potřebné opory v zákonech a bez
spolupráce s dotčenými institucemi tento
boj Městská část Praha 1 nevyhraje.
Jistá míra anonymity, kterou skýtá
centrum metropole, přitahuje bezdomovce z celé republiky i ze sousedního
Slovenska. Anonymita také láká narkomany a dealery drog. Situaci se nám daří
postupně zlepšovat, ale potřebujeme
k tomu pomoc Magistrátu a dalších orgánů. A to nejen pomoc finanční či organizační, ale především pomoc legislativní.
Centrum Prahy je i místem stovky barů
a restaurací, do kterých se sjíždí občané
z celé Prahy, ale i cizinci tzv. vyhodit si
z kopýtka. Současně však je centrum
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Bezpečnost a veřejný pořádek jsou jistě
priority každé městské části. Praha 1 se
v této oblastí potýká s komplexem složitých problémů daleko více, než ostatní
části města. O tom, že se v Praze 1 jedná
o velmi specifickou a komplikovanou oblast, jsme si povídali s členem Rady městské části Praha 1, JUDr. Ivanem Solilem,
do jehož kompetence patří bezpečnost,
prevence kriminality a veřejný pořádek.

i místem bydlení cca 29 tisíc občanů Prahy 1,
kteří nechtějí být obtěžováni negativními
jevy. Městská část Praha 1 ale spravuje jen
malou část těchto podniků, ve kterých
může uplatnit práva pronajímatele např.
na výpověd nájemní smlouvy.

: Jak konkrétně se Praha 1
snaží bezpečnost v ulicích zlepšovat?
Radnice Prahy 1 se dlouhodobě snaží
kombinací preventivních i represivních
nástrojů bezpečnostní rizika v Praze 1 snižovat. Zóny jako Václavské náměstí nebo
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A STRÁŽNÍKY MUSÍ BÝT VIDĚT!
ulice Ve Smečkách či Opletalova se nesmí
stát kriminogenním centrem, do kterého
se budou stahovat kriminální živly nejen
z České republiky, ale i různých koutů
světa a kterým se slušný člověk bude
vyhýbat. Podmínkou tohoto boje je cílená
kultivace centra. Jen kulturní, krásné a čisté prostředí negativní živly z nechvalně
známých ulic Prahy 1 odradí.
Městská část Praha 1 ze svého rozpočtu
každý rok navíc vyčleňuje na finanční
i materiální podporu veřejného pořádku
nemalé finanční prostředky. V roce 2012
to bylo přes 2 500 000 korun. Podporujeme i řadu preventivních akcí městských
strážníků i Policie ČR.
Každých čtrnáct dnů také zasedá Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality,
mezi jejíž členy patří ředitel Městské
policie Praha 1 i ředitel Policie ČR I. Komise řeší všechny aktuální i potencionální
problémy. Jedním z posledních výstupů
je výzva k podání nabídky na zpracování
analýzy bezpečnosti jednotlivých míst
a ulic na území Prahy 1, na jejímž základě
bude možné efektivněji rozmísťovat třeba
nové kamery nebo umístit software, který
cíleně dohledové centrum upozorňuje na
předem naprogramované negativní jevy
v ulicích.

současný počet strážníků a policistů
v ulicích Prahy 1 za adekvátní?
Musím říci, že řada „našich měšťáků“
patří mezi ty nejlepší. Díky motivačnímu programu se nám v uplynulých
letech podařilo v Praze 1 výrazně zvýšit
počet strážníků z původních 180 na
277, s cílem 300. O to více mě mrzí,
že i kvůli stále nižšímu platovému
ohodnocení nebo odebírání příspěvků
na bydlení došlo k situaci, kdy i přes
snahu Prahy 1 dorovnávat demotivující
finanční ohodnocení ze svého rozpočtu, se počet Městských strážníků i policistů Policie ČR stále snižuje. Současný
počet cca 250 městských strážníků za
adekvátní stav veřejného klidu a pořádku v Praze 1 rozhodně považovat
nemohu. Postoj odpovědných z hl. m.
Prahy k tomuto problému se dá jen
stěží pochopit.
: Jak boj proti negativním
živlům vypadá mimo ulici?
Podívejme se na konkrétní příklad - problematika nevěstinců v ulici Ve Smečkách.
K zásadnímu omezení negativních jevů
v centru Prahy by přispělo omezení vzniku erotických podniků pomocí zákonné
úpravy regulační role obce. Samotná ulice
a tamní problémy, které s vypětím sil neustále řeší strážníci i policisté, jsou už jen
důsledkem nedokonalosti našich zákonů
a vyhlášek.

: Víme, že jste dlouhodobý
zastánce hesla: Policista či strážník do
každého uličního bloku. Považujete

: Jak konkrétně by si Praha 1 pomoc představovala?
Zákonná úprava, kterou mám na mysli,
je známá například ze zákona o hazardních hrách. Obce samy rozhodují, zda
a kde budou provozovány herny a kasina.
Městská část Praha 1 usnesením zastupitelstva ze září 2012 preferuje v celé
Praze 1 pouze 13 kasin (z celé Prahy 1
zmizí všechny herny), a to jen v hotelech
a nebo kasinech obdobného hotelového
typu, např. v ulici Na příkopech. Taková
kasina nepředstavují žádná bezpečnostní rizika, a navíc provozovatelům bylo
uloženo odstranit i veškerou reklamu.
A právě po podobně účinné zákonné
úpravě v oblasti nabídky erotických služeb radnice Prahy 1 dlouhodobě hlasitě
volá. V souvislosti s otevřením nových
erotických podniků v ulici Ve Smečkách v červnu 2012 je ještě více patrná
potřeba takového zákona, jako jediného
funkčního mechanismu schopného
tento narůstající problém řešit.
Abych však nebyl jen pesimistický. Jistě
víte, že v nedávné době policisté obvinili
řadu osob z vedení a okolí veřejných
domů, a pokud vím, jeden z podniků
v ulici Ve Smečkách je po policejní razii
uzavřen. Tak snad se blýská na lepší časy.
Děkuji za rozhovor.
Redakčně kráceno; nezkrácenou verzi a související
statistiky naleznete na www.praha1.cz
INZERCE

MęSTSKÁ þÁST PRAHA 1
VÁS ZVE V RÁMCI
SOUSEDSKÝCH SETKÁNÍ NA

STAROþESKÉ
MÁJE

KONTAKT:
NÁM. JIěÍHO Z PODċBRAD 7, 8/1685
130 00 PRAHA 3
TEL.: +420 222 725 404
FAX: +420 222 729 589
E-MAIL: SEKRETARIAT@SKOLA-JIRAK.CZ

STŏEDA 15. KVęTNA 2013
OD 15.00
PETRSKÉ NÁMęSTÍ

ZŠ NÁM. JIěÍHO Z PODċBRAD, PRAHA 3
VYHLAŠUJE PRO ROK 2013-2014 PěIJÍMACÍ ěÍZENÍ:

þTVRTEK 16. KVęTNA 2013
OD 15.00
NÁMęSTÍþKO NA KAMPę

1

2

ZATANþÍ
FOLKLÓRNÍ
SOUBOR JARO

ZAHRAJE
CIMBÁLOVÁ
KAPELA MICHALA
HORSÁKA
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A) NA ROZŠÍěENOU VÝUKU CIZÍCH JAZYKģ,
(NABÍDKA 2. JAZYKA: NJ, ŠJ, FJ, RJ)

3
PŏEKVAPENÍ
SI PRO NÁS PŏIPRAVILA
TANEþNÍ SKUPINA
MEDUNKY

B) NA ROZŠÍěENOU VÝUKU
MATEMATIKY + INFORMATIKY
DO 4., RESP. 6. ROýNÍKU.
PěIHLÁŠKY LZE VYZVEDNOUT V RECEPCI ŠKOLY.

VÍCE NA WWW.SKOLA-JIRAK.CZ

(SENIORKY Mþ PRAHA 1)
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NARODILI SE

STAROSTA PŘIVÍTAL OBČÁNKY
Je nás zase o něco víc! Nové občánky Prahy 1 jsme přivítali 9. dubna.

Kubátová Petra

Smidáková Anežka

Beneš Jan

Prosecká Viktorie

Šmatová Rozárie
Rybová Ema
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Tuleškov Matěj
Žáková Nikol
Pokud chcete
svou ratolest
mezi občany
naší městské slavnostně uvést
části, zašlete ná
jméno a příjm
en
adresu trvalého í dítěte, datum jeho naroze m
pokud je odliš bydliště, popř. kontaktní adní a
ná od trvalého
re
bydliště, a to su,
bu
ď:
elektronicky na
radka.jirikova
@praha1.cz
nebo
písemně na O
dbor K
kultury, Vodičk ancelář starosty, oddělení
ova 18,
k rukám Radk 115 68 Praha 1,
y Jiříkové
Do hlavičky em
obálku napišt ailu nebo na
e „Vítání občá
nků“.
Každý odesíla
te
kontaktován se l bude písemně
přesného term sdělením
občánků a dal ínu konání vítání
ší
ohledně toho ch podrobností
to slavnostního
aktu.
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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 92,6FM.
Během pořadu neustále 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.
Nedílnou součástí pořadu jste i vy, sami
řidiči. Bezplatně voláte na 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 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
31. KVĚTNA OD 19 HODIN V RESTAURACI
U ŠVEJKŮ, ÚJEZD 424/22, PRAHA 1.
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.
mailů.
Těším se na Vás!
Oldřich Lomecký
starosta Prahy 1

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

K V Ě T E N 2013 /

23

TIPY

LIDÉ S HANDICAPEM
PRODÁVAJÍ HRAČKY Z FRANCIE
„K vlastnímu obchodu vedla cesta,
kterou zřejmě zná spousta podnikatelů: s kamarádkou, taky mámou malých
dětí, jsme byly nespokojené ohledně
omezenosti domácího trhu – konkrétně u nás se to týkalo výběru hraček.
Hledaly jsme pro naše děti hračky,
které by rozvíjely jejich osobnost,
ale masová nabídka nás neoslovila,“
vysvětluje jedna ze spolumajitelek Jana
Řehořková.
Podle druhé spolumajitelky Barbory
Vignerové se obchod již brzy po svém
otevření v březnu letošního roku stal
místem setkávání všech, které spojuje vztah k dětské fantazii a hře, ale
i podpoře lidí, kteří to nemají v životě
snadné. „Nejsme takový ten tradiční
obchod, kde se na vás prodavačky sice
formálně usmějí, ale z něhož přesto
cítíte především komerci,“ doplňuje
Vignerová.
Prodejna nabízí zajímavé a originální hračky Djeco, Janod, Unlimited
Design, Obrázkový ostrov a AladinE,
což jsou oblíbené designové hračky
ze dřeva a papíru, které si vydobyly
úspěch ve Francii a dalších zemích
Evropy.

V Hračkotéce umějí spojit příjemné s užitečným, takže obchůdek dělá radost nejen jim,
ale také spoustě dalších lidí.

Při placení byste se neměli nechat
zaskočit tím, že vaši platbu přijme
například vozíčkář. Lidé s handicapem právě zde nalézají nové možnosti seberealizace. Tento projekt je

podpořen z Evropského sociálního
fondu Operační program Praha adaptabilita.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.hrackoteka.cz.

OTEVŘENÉ
É DVEŘE PRO OBČAN
NY PR
RAHY 1
nabí
bízí MUDr. Martin
ar n Ja
an St
Strá
ránský (člen Zastu
upi
pite
els
lstvva MČ Praha
ha 1, nezávisslý)
ý.
Ve střředu
u od
d 16.00 hodin mohou občané
é přřijijítt do
ok
ka
anccelláře
na Nár
árod
dní s dotazy nebo jen na návšště
ěvu
v .
MUDr. M. J. Stránský se jako zasstu
upittel zabývvá
oblastí zdravotnictví a právv ob
bča
anů
ů
v této oblasti.

Kontakty:
Tel.: 222 075 101
E-mail na asistentku
L. Pospíšilovou:
pospisilova@mjs.narodni.cz
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Dřevěné a papírové hračky, které děti učí tvořit a jež rozvíjejí fantazii,
nabízí nový obchod Hračkotéka ve Školské ulici č. 34. Prodejna je však také
místem, kde lidé se zdravotním handicapem trénují pracovní dovednosti.

JEN PRO DÁMY
WORKSHOP
VÝSTAVA
KONCERTY
ZDRAVÍ
VÝZVA

DÁMSKÁ JÍZDA V ROKOKU
Druhou květnovou sobotu vyhradila Městská divadla pražská pro všechny ženy a dívky, které si chtějí užít odpočinkové odpoledne. V Divadle Rokoko pořádají akci s názvem
Dámská jízda v Rokoku. Dámy se mohou těšit na divadelní
představení, ale i doprovodný program – módní přehlídku,
soutěžní kvíz, tombolu a další lákadla. Cena vstupenky je
320 Kč a zakoupit ji lze online nebo v pokladnách Divadel
ABC a Rokoko.
11. května, 17.00, Václavské náměstí 38, pasáž Rokoko
www.mestskadivadlaprazska.cz/damskajizda

DĚTSKÁ HODINKA
Hudební workshop pro děti jakéhokoliv věku – práce s říkadly a rytmickými souzvuky. Děti získají odvahu samy přicházet s vlastními nápady a zahrát si na cokoliv kolem sebe.
15. května, 15.00–16.00, YMCA , Haštalská 21, Praha 1
www.rodinne-centrum-ymca.cz

JAN ZRZAVÝ V LORETĚ
Od 7. května až do konce září je v Loretě instalována výstava Neznámý Jan Zrzavý, která nabízí ke zhlédnutí soubor
24 drobných děl, která v 60. a 70. letech letech vytvořil Jan
Zrzavý během svých italských pobytů v benátském klášteře kapucínů Il Redentore na ostrově Guidecca.
Loretánské nám. 7
www.loreta.cz

VIOLONCELLOVÉ KONCERTY
Druhý ročník koncertů komorní hudby Festival Brikcius se
uskuteční v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském
náměstí. Koncerty se konají každý třetí čtvrtek v daném měsíci, od 19.30 hod.
Festival Brikcius letos připomíná 100. výročí narození britského skladatele Benjamina Brittena, 100. výročí narození polského skladatele Witolda Lutosławského, 140. výročí narození
německého skladatele Maxe Regera a 170. výročí narození
českého violoncellisty a skladatele Davida Poppera.
www.brikcius.com

DEN PREVENCE MOZKOVÉ MRTVICE
Přijďte si otestovat, zda vám hrozí riziko mozkové mrtvice,
a poradit se o vhodné prevenci.
7. června, 8.00–20.00, Hlavní nádraží
www.ictus.cz

KVĚTEN V KOMUNITNÍM
CENTRU KAMPA
4. května
Divadlo pro děti, 16 hod.:
PRUHOVANÉ PANENKY pohádka O Kůzlátkách
– po představení následuje dílnička, v které si děti
vyrobí vlastní kůzlátko z ovčího rouna a papíru.
5. května
10.00–17.00 Kurz první pomoci zážitkem
Výuka je založena na metodice vyvinuté a dlouhodobě rozvíjené v projektu ZDrSEM (www.
zdrsem.cz). Prázdninové školy Lipnice, lektor
Miroslav Londýn, cena 950 Kč.
18. května
Storytelling and Puppet Theatre (3-6 let)
Čtení z anglických knížek společně s interaktivním divadlem je věnováno dětem od 3 do 6
let. Děti programem provází oblíbená dětská
loutka, věčně unavený Mr. Snooze a zkušená
lektorka Leah Gaffen. Zábavnou formou se
dětem předčítá z anglických knížek, společně
si zazpívají a v závěru proběhne výtvarná dílna.
Organizuje Class Acts, o. s. Registrace nutná
na www.classacts.cz. Vstupné: 120 Kč platbou
předem/150 Kč na místě. JAK SE ZAPSAT?
Na všechny akce pořádané Class Acts, o. s. se
zapisujte na www.classacts.cz. Máte-li nějakou
otázku, rádi zodpovíme naclassacts@email.cz.
18. května
Divadlo pro děti 16 hod.: ANIČKA A LETADÝLKO
Květinový muzikál Království. Zcela autorský
muzikál pro malé i velké z divadelní dílny Aničky
Duchaňové a Michala Němce Jablkoně, který je
autorem hudby. Doporučujeme!!!
21. května
Filmový klub 20 hod.: Život s Kašparem (2013)
V roce 1989 jedenadvacetiletý iniciátor studentských protestů, dnes čtyřicátník, který má za
sebou životní zvraty, výhry i zklamání. Jakuba
Špalka pohání vpřed a zároveň pohlcuje posedlost divadlem. Jeho dům za Prahou se postupně
plní kulisami a kostýmy, Jakubova žena a dvě
dcery z něj však odešly. Za dveřmi čeká nový
začátek a jedno z nejtěžších rozhodnutí vůbec.
Film o hledání rovnováhy mezi svobodou,
odpovědností za druhé a uměleckými zásadami
přibližuje 23 let života jedné z nejvýraznějších
osobností českého divadla.
25. května
Refufest na Kampě
28. května
15.00 hod.: vernisáž studia Oáza
30. května
15.00 hod.: Dětský den
Den otevřených dveří, těšte se na divadlo pro děti,
bojovku, skákací hrad, ukázkové hodiny kurzů
probíhajících v KCK, malování na obličej, jarmark...
Více na www.kckampa.eu!

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. 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!
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OBJEKTIVEM

Oslavili jsme 101 let bývalé baletní sólistky Markéty Kyliánové.

Kolem sochy sv. Václava je zpátky řetěz. Při jeho
opětovné instalaci nechyběli ani autor řetězu Zdeněk
Kolářský a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Čtyři okrasné třešně nově zdobí Soukenickou ulici v Petrské čtvrti.

Skladatel Ilja Hurník obdržel čestné občanství.
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Roh Národní a Spálené ulice zdobí pamětní deska věnovaná Hansi Kelsenovi, rodákovi z Prahy 1 a spoluautorovi rakouské spolkové ústavy.
Přišel se podívat i rakouský ústavní vědec Herbert Schambeck.
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FOTO PETR NAŠIC [6]

Vrah z povolání v Městské knihovně – z dokumentu o bývalém komunistickém prokurátorovi Karlu
Vašovi mrazilo mladé diváky ze základních škol
Prahy 1.
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INVEST, s.r.o.
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