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Rozpočet je vyrovnaný

se starostou MČ Praha 1

TÉMA

Budoucnost a přítomnost Prahy 1

SENIOŘI

Také v únoru na výlet

20
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ZNOVU OTEVŘENÁ
OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ

HLEDÁTE
ZUBAŘE?

V SUTERÉNU OD TESCO NÁRODNÍ 63
(naproti pokladnám potravin)

S TÍMTO
INZERÁTEM
SLEVA -20 % NA
VŠECHNY SLUŽBY
POSKYTUJEME I DALŠÍ SLUŽBY:
• Rytecké práce • Výroba razítek
DÁLE U NÁS NAJDETE:
• Zabezpečovací techniku (visací zámky, vložky)
• Prostředky péče o obuv (krémy, impregnace)
• Dárkové předměty (nože, zapalovače, přívěsky)

Perlan Dental
Clinic, s. r. o. otevírá
druhou ordinaci se
službami dentální
hygienistky a přijímá
nové pacienty.
Bezbolestné ošetření.
Máme smlouvy se ZP.
Těšnov 1163/5,
Praha 1 – Nové
Město (stanice
metra Florenc nebo
zastávka Bílá labuť)
Tel.: 224 234 447

VĚTŠINU NAŠICH SLUŽEB POSKYTUJEME

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

www.perlandental.cz

EDITORIAL
& OBSAH
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Milí čtenáři,

UDÁLOSTI

jelikož loni 21. prosince nenastal
konec světa, dovolte mi, abych vás
opět přivítal v novém roce a také na
stránkách tohoto časopisu.

Uctili jsme památku
Jindřicha Pavliše.

Na první pohled jsou patrné
změny jeho podoby. Jednak jsme
přistoupili k zatraktivnění grafiky,
ale byl rovněž rozšířen obsah. Na přibyvších stránkách byste
měli nalézat především nejrůznější kulturní a volnočasové
tipy. Praha 1 pulsuje čilým kulturním a společenským životem
a radniční měsíčník by vám měl každý měsíc přinášet pestrý
mix možností, jak příjemně strávit volné chvíle.

se starostou Prahy 1 Oldřichem
Lomeckým.

ROZHOVOR

TÉMA

Úpravy vašeho oblíbeného časopisu jsme přichystali již na
sklonku loňského roku – řekněme, že to bylo jedno z novoročních předsevzetí. Co se týká dalších, oněch „velkých“, pak
vězte, že i nadále bychom chtěli vést městskou část a radnici
zodpovědně, otevřeně a nepopulisticky.

Budoucnost a přítomnost naší
městské části.

TIPY

Jedním ze stěžejních úkolů letošního roku bude revitalizace
Střeleckého ostrova. Kdysi oblíbené místo pro vycházky, zábavu nebo jen posezení na sluníčku postupem času zchátralo
a třeba v ponurém počasí se stalo spíše lákadlem pro režiséry
hororů než pro milovníky parkového korza.

Seznamte se s architektem
Janem Bočanem.

Po skončení rekonstrukce byste měli mít chuť se na „Střelák“
opět vracet. Nový mobiliář, revitalizovaná zeleň, ale i bezbariérový přístup – to vše nabídne znovuzrozená oáza klidu
a odpočinku přímo v srdci města.

5
6-7
8-9
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Na závěr tohoto sloupku bych chtěl připomenout jednu
zásadní, přestože mediálně asi ne úplně atraktivní zprávu:
Praha 1 bude i letos hospodařit vyrovnaně, bez dluhů a rozhazování.
Přeji vám úspěšný rok 2013!
13!

5

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta

Měsíčník Městské části Praha 1 • ročník XXII • Vychází 11x ročně • místo vydání Praha
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uzávěrka je 15. den každého měsíce• Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 1, není
periodikem žádného politického subjektu.
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AKTUÁLNĚ

PRAHA 1 PŘIJALA

Z

KRÁTCE

astupitelstvo Městské
části Praha 1 schválilo
na svém zasedání dne
18. prosince rozpočet
na rok 2013. Ten je koncipován jako vyrovnaný a počítá
s výdaji i příjmy ve stejné
výši, a to cca 770 milionů
korun. Pro rozpočet nakonec
hlasovalo 24 zastupitelů.
„Rozpočet byl připravován
svědomitě a realisticky a při
zachování široké a věcné
diskuse se všemi zastupiteli
a členy komisí, kteří o to projevili zájem,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. I proto
byl přijat jediný protinávrh,
který stanovil „strop“ pro výši
částky na zmírnění dopadů
deregulace nájemného, a to
ve výši dva miliony korun.
„Příjmy rozhodně ´neprojídáme´, ale jsou určeny na
nové investice, které pove-

dou ke zhodnocení majetku
naší městské části,“ vysvětlil
dále starosta. Do kategorie příjmů patří mimo jiné
poplatky za užívání veřejného prostranství (například
restaurační předzahrádky) ve
výši cca 100 milionů korun,
daň z nemovitostí – 28 milionů, správní poplatky – 16
milionů či příjmy z vlastní
hospodářské činnosti (například pronájmy nebytových
a bytových prostor) ve výši
zhruba 400 milionů korun.
Diskuse byla vedena například o nákladech Prahy 1 na
úklid komunikací. „Snažíme se
náklady na úklid maximálně
optimalizovat, na druhou
stranu chceme čistou Prahu 1,
a to nese zvýšené náklady.
Jedná se ale určitě o správnou
investici,“ prohlásil 1. zástupce
starosty Daniel Hodek.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Problém nákladů na úklid
není v nákladech na jednotku,
ale ve výrazně větší intenzitě
úklidu, v podstatně větším
důrazu na čistotu, než je tomu
v jiných městských částech,“
doplnil Zdeněk Kovářík,
zástupce tajemníka Úřadu
MČ Praha 1, zodpovědný za
finanční a majetkovou oblast.
Praha 1 výrazně doplácí na

POCTA V. HAVLOVI

Tradiční poděkování dárcům krve
a krevních složek se konalo 20. prosince v kavárně Divadla Rokoko. Organizoval je Oblastní spolek Českého
červeného kříže. Dárci obdrželi kromě
jiného zlaté kříže Českého červeného
kříže, plakety Jana Janského či drobné dárky. Součástí pěkného programu byl i koncert klasické hudby.

Celkem 258 českých a slovenských
krajanů z USA se složilo na vytvoření
pamětní desky na počest Václava Havla.
Bude umístěna do Chodníku svobody
u památníku amerického prezidenta
Woodrowa Wilsona před Hlavním
nádražím.

HASIČI JSOU MOBILNĚJŠÍ

Na rybí polévce a svařeném vínu si
mohli tradičně na Štědrý den pochutnat na Můstku sociálně slabší
spoluobčané, ale i další zájemci včetně
návštěvníků hlavního města. Podobná akce se konala také u vánočního
stromu na Kampě, kde navíc městští
strážníci připravili chutný čaj.

Dobrovolní hasiči Prahy 1 mají nový
přírůstek do svého technického vybavení. Je jím vůz Ford Tranzit, který obdrželi
od pražského magistrátu spolu se svými
kolegy z jiných částí hlavního města.
O využití vozu už mají hasiči jasno.
„Budeme v něm převážet důležité technické zabezpečení pro výjezdy, jako jsou
motorové pily, čerpadla a další vybavení,
jež nám umožňují všestranné zásahy
v terénu,“ vysvětlil šéf dobrovolných
hasičů Praha 1 Vladimír Krištof.
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U většiny zastupitelů zvítězila odpovědnost.
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POLÉVKA CHUTNALA

HLEDAJÍ SE PĚVCI
Pražský smíšený sbor přijímá nové
členy do mužské části sboru. Zkoušíme
ve správní budově Státní opery vždy

nová pravidla magistrátu pro
přerozdělování vybraných
daní. Tento příjem bude
v porovnání s předchozími
lety výrazně nižší. „Snažíme
se tento nepříjemný výpadek
nahradit zvýšenou aktivitou
zejména v oblasti vlastní
hospodářské činnosti, nová
pravidla nás nicméně poškozují,“ dodal Lomecký.

v pondělí a ve čtvrtek. Více na www.
psschoir.cz!

DO ZÁKULISÍ RUDOLFINA
Prohlídka vybraných prostor novorenesanční budovy konce 19. století – Rudolfina – se uskuteční 20. ledna v rámci
tradičního programu vlastivědných
vycházek, které pořádá Pražská informační služba. Impozantní budova dnes
láká návštěvníky především k poslechu
vážné hudby nebo k návštěvě výstav.
Účastníci prohlídky se podrobněji
seznámí s historií jejího vzniku, s jejími
tvůrci i s její novou úlohou v počátcích
Československé republiky. Bude připomenuta i historie České filharmonie
a působení jejích slavných dirigentů. Omezený počet účastníků na 50 osob. Začátek
akce v 10.00 před vchodem do Rudolfina
z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč.
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FOTO PETR NAŠIC

VYROVNANÝ
ROZPOČET

UDÁLOSTI

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

UCTILI JSME PAMÁTKU
JINDŘICHA PAVLIŠE

NESE POSELSTVÍ POTOMKŮM
Deset let od svého znovuotevření oslavila v prosinci jedna z dominant centra města – Jindřišská věž. Součástí oslavy bylo také
uložení pamětních listů pro budoucí generace do útrob věže.
znaky Starého a Nového Města a zemí
Koruny české. V roce 1648 byla pobořena obléhajícími Švédy. Poškozena byla
rovněž v roce 1757, kdy po bitvě u Štěrbohol obléhala Prahu pruská vojska.
V roce 1801 pak při vichřici vzala za své
její střecha.
V letech 1876 až 1879 byla věž podle
návrhu architekta Josefa Mockera

FOTO PETR NAŠIC

J

eden z pamětních listů, které byly
zhotoveny netradičně z čipů, do
věže umístil také starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký. Kromě něj se
slavnosti zúčastnili například kardinál
Dominik Duka a zvonař Petr Rudolf
Manoušek.
„Jindřišská věž je jednou z nejvýznamnějších památek Prahy, dnes podle mě

FOTO PETR NAŠIC

Do věže se vypravil i kardinál Dominik Duka.

poměrně opomíjenou, byť ji od znovuotevření navštívilo více než půl milionu
lidí. Její osud je připomínkou pohnuté
historie Prahy a její krása je ozdobou
současností a – doufám – dlouhé budoucnosti,“ řekl starosta Lomecký.
Historická dominanta centra metropole je původní zvonicí kostela svatého
Jindřicha a svaté Kunhuty a dosahuje
výšky 65,7 metru. Původně byla postavena v gotickém slohu, a to v letech
1472 až 1476, z pískovce s dřevěnou
střechou, která měla břidlicovou krytinu.
V té době byla majetkem Rytířského
řádu křížovníků s červenou hvězdou.
V roce 1577 na ni byly umístěny hodiny. Ciferník zdobí po stranách barevné

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

zrekonstruována a přestavěna v neogotickém stylu. Získala dnešní výšku a stala
se nejvyšší volně stojící zvonicí v Praze.
Dnes tato památka nabízí návštěvníkům vyhlídku z desátého patra, restauraci přímo ve zvonici i muzeum a galerii.
V současné době v ní můžete obdivovat
například výstavu třešťských betlémů.
Rekonstrukci před deseti lety nechala
provést společnost Jindřišská věž, která
má objekt v dlouhodobém pronájmu
od Pražského arcibiskupství. „Práce na
rekonstrukci byla výjimečná. Hlavním
úkolem bylo zachovat ducha věže, její
ráz a z toho vyplývající atmosféru,“ řekl
architekt Jiří Vrzal, který se na opravě
podílel.

Udělení čestného občanství in memoriam a odhalení krásné pamětní
desky byly hlavními body vzpomínkového setkání, které se uskutečnilo
7. prosince ve Vojanových sadech.
Jeho hlavní postavou pak byl pan
Jindřich Pavliš, který se svojí firmou
léta vzorně udržoval parky Malé Strany a Petřína, Františkánskou zahradu
a další zelené plochy Prahy 1.
„Máme toto místo rádi a máme ho
rádi právě díky panu Pavlišovi, který
se o krásu tohoto místa i Malé Strany
zasloužil,“ prohlásil při vzpomínkové
akci ve Vojanových sadech starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký, který vdově a synovi předal čestné občanství
pro Jindřicha Pavliše in memoriam.
„Jindřich Pavliš dával Malé Straně
něco navíc, jak to je u Malostraňáků
běžné, i když on sám z Malé Strany nebyl,“ řekl 1. zástupce starosty
Daniel Hodek a poděkoval Jindřichu
Pavlišovi mladšímu, který firmu po
otci převzal a zasloužil se tak o to, že
toto jméno z Malé Strany nezmizí.
Vzpomínkovou akci zahájila
i zakončila myslivecká fanfára. Po
skončení se přítomní představitelé
radnice, přátelé a malostranští občané přesunuli do nedaleké restaurace, aby si na památku významné
osobnosti, která neváhala za totality
zajišťovat pronásledovaným disidentům zaměstnání, připili.
Firma pana Pavliše byla po revoluci
a dosud je významným zaměstnavatelem zdravotně handicapovaných
osob.
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ROZHOVOR

OLDŘICH LOMECKÝ:
I MOTÝLÍ ZÁCHVĚV UMÍ SPUSTIT VICHR

N

a rozdíl od
mnoha jiných
politiků se nebojí říkat nepohodlné
věci, často dá přednost tvrdé diskusi
před bezbolestným
kompromisem. V novoročním rozhovoru
jsme se ptali starosty
Prahy 1 Oldřicha Lomeckého:
: V Praze 1 starostujete už
dva roky, jste v „poločase“ volebního
období. Co se radnici pod vaším vedením především povedlo, a co ne?
Za největší úspěch jednoznačně považuji nápravu hospodaření.
: Není to příliš fádní odpověď? Buďte konkrétnější.
Je mi jasné, že někteří čtenáři mohou
takovéhle sdělení považovat za příliš
„obyčejné“, ale je to skutečně nesmírně
důležité. Praha 1 měla v minulosti ze
všech městských částí nejhorší audit ve
smyslu nesprávností a chyb při vedení
učetnictví. Náprava minulosti trvala
více než rok a zahrnovala tisíce položek.
Od pořádku v inventarizacích účtů se
totiž odvíjí přímo kvalita rozpočtu na
každý rok a taky dlouhodobější investiční plány. A tady už jsme u konkrétních
věcí – úprav ulic, parků atd.
: Vy jste byl zvolen za TOP
09. Není žádným tajemstvím, že tato
strana prosazuje zdravé, nezadlužené hospodaření. Nakolik se ale tahle
programová priorita skutečně týkala
a týká Prahy 1? Je nutné škrtit rozpo-
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čty z objektivních důvodů, nebo jde
jen o „povinná ideologická cvičení“?
Ale já se zdaleka nepovažuji za
nějakého vyznavače ideologických
formulek. Pokud budeme tak bohatí,
že si budeme moct dovolit všude po
Praze 1 rozmístit zlaté fontány, klidně to
udělejme. Jak jste asi nicméně pochopil z mé nadsázky, měli bychom žít
podle našich možností. Mým krédem je
vyrovnaný hospodárný rozpočet, který
plní všechny základní potřeby Prahy 1 –
jako vlastní chod úřadu, opravy budov
i veřejných prostranství, údržbu zeleně,
úklid, školství, sociální služby apod. To
by ale ještě bylo málo; rozpočet musí
pokrýt nové investiční akce, které však
musí být opravdu potřebné a ekonomicky opodstatněné.
: Co tím myslíte?
V rozpočtech se plýtvalo, podle mě
z některých rozhodnutí doslova čouhalo, že šlo „pouze“ o veřejné peníze.
Příkladem za všechny byly rekonstrukce
veřejných prostranství. Snad každý
projekt byl uměle navýšen nejrůznějšími dílčími prvky, které rozhodně nebyly
klíčové, ale projekty často zbytečně
zdražovaly.
: Ještě jste mi neodpověděl,
co se naopak podle vás nepovedlo...
Opozice mě bude za tuhle odpověď
zřejmě kamenovat, ale já si opravdu
nemyslím, že by za současným vedením městské části stál nějaký velký
neúspěch. Za problém spíše považuji
někdy ne zrovna dobrou komunikaci
s pražským magistrátem. Významným
negativním dopadem je změna pravidel
dělení financí pro jednotlivé městské
části. Změnou, kterou natrvalo provedl
v loňském roce, snížil magistrát příjem
naší městské části z rozpočtu města
bez jakékoliv kompenzace o 50 procent,
což je zhruba 80 milionů korun. Z celkového rozpočtu zhruba 750 milionů jde
tedy o významnou položku. Částečně se
nám podařilo tento výpadek nahradit
lepším výsledkem vlastní hospodářské
činnosti, výnosy z nájmů nebytových
prostor a výnosy ze záboru veřejných
prostranství.
: Pojďme k aktuálním
záležitostem. V médiích se v prosinci

hojně zmiňovala kauza nájemce,
který prodává domácí potřeby v ulici
28. října. Proč Praha 1 dala tomuto obchodníkovi výpověď, když jde o tolik
žádaný segment trhu?
To, co se odehrálo a stále ještě odehrává kolem téhle věci, mně připomíná
teorii chaosu. Znáte efekt motýlího
křídla?
: Ne, oč jde?
Tato myšlenka vyjadřuje závislost
systému, kdy i třepetání motýlích křídel
může nakonec znamenat vichřici na
druhém konci světa. V souvislosti se

„Václavské náměstí by
mělo být takové malé
české Champs Élysées.“
zmíněným železářstvím mám občas pocit, že efekt motýlího křídla prožíváme
právě nyní v Praze 1. Z celkem běžné
situace se dominovým efektem vyvinul
mediální tajfun. Radnice je líčena div
ne jako zločinec, obyvatelé podepisují
petice apod.
: V čem tedy podle vás
spočívá jádro této kauzy?
Je to jednoduché: městská část si čas
od času novým výběrovým řízením
ověřuje objektivní hladinu nájmu ve
svých nebytových prostorech. Vracím
se zpátky ke zdravému hospodaření,
k němuž samozřejmě patří i vybírání
adekvátních nájmů. Když se najde možnost nějaký nebytový prostor pronajmout výhodněji a přitom samozřejmě
tak, aby se tam neprodávaly například
turistické cetky, je naší povinností konat
coby správný hospodář. A opakuji: čím
víc peněz v rozpočtu, tím lepší kvalita
života obyvatel v Prahy 1.
: Víte, ale kritici oponují,
že domácí potřeby jsou přece jen
z ranku základních prodejen, které
by zanikat neměly.
Tak za prvé, nikdo nebrání nájemci,
aby se přihlásil do soutěže na pronájem
jiného nebytového prostoru, který patří
městské části. Mohl by pak působit

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

FOTO: JAROSLAV TATEK

Kostky jsou vrženy. Městská část Praha 1 bude také v letošním roce hospodařit vyrovnaně a bez zadlužování.
možná i na lepším místě z hlediska
každodenního pohybu stálých obyvatel
– tedy potenciálních zákazníků, nikoli
turistů. A za druhé: kdyby široko daleko
v Praze 1 nebyla jiná možnost nákupu
sortimentu domácích potřeb, něco by
na kritice bylo; pokud ale vím, v docházkové vzdálenosti se nachází obchodní
dům Tesco, železářství u bývalého Rotta
v Linhartské ulici, o drogeriích a kadeřnictvích ani nemluvím. Další prostor
v nabídce Prahy 1 pro tento sortiment
je v tuto chvíli v menším prostoru v blízkosti, ve Skořepce.
Rozdíl mezi novým a starým nájmem
je 1,3 milionu korun ročně, a to není
částka rozhodně zanedbatelná.
: Zmínil jste spor ohledně návratu tramvají na Václavské

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

náměstí. Z jakého důvodu je tam
nechcete zpátky?
Studie revitalizace „Václaváku“ počítá
s kultivací celého prostoru, kdy náměstí
bude sloužit především chodcům. Mělo
by to být takové malé české Champs
Élysées. Ono „návrat tramvají“ zní
pěkně, ale tramvaje by se nevracely do
někdejších kulis, nýbrž do zcela nové
podoby náměstí. Při pohledu na detaily
zmíněné studie takový nápad považuji
za přímo nesmyslný.
: Dokonce i opozice uznává, že se nebojíte říkat nepopulární
věci, nezřídka se hlasitě ozýváte proti
líbivým frázím. Nedávno jste tak hájil
kamerový systém, o němž jedni kritici říkají, že omezuje lidem soukromí, jiní zase, že je špatně využíván.

Opravdu jde o zásadní spory? Nebylo
by lepší vlastní názor „spolknout“?
Občas mě přepadnou myšlenky, jestli
by nebylo z politického hlediska rozumnější být více konformní a říkat jen
takové ty hezké věci, které lidé rádi slyší.
Jenže to bych si asi nemohl vážit sám
sebe... A pokud jde o kamery, díky nim
je nyní v centru Prahy mnohem bezpečněji než dříve, objasněnost zejména
pouliční kriminality výrazně stoupla.
Pachatelé jsou často dopadeni mnohem dříve a díky tomu nemají možnost
svoji trestnou činnost dlouhodobě opakovat a terorizovat tím všechny slušné
obyvatele i návštěvníky Prahy 1. Slušní
lidé se nemusí narušení svého soukromí
bát, záznamy používá policie v režimu
daném zákony, a to pouze za účelem
objasňování trestné činnosti.
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TÉMA

Téměř dvacet rozvojových projektů představil další ročník
výstavy Budoucnost
a přítomnost Prahy 1,
která se letos konala
ve Štěpánské 47 –
tedy v budově, která
by v blízké budoucnosti měla sloužit
Úřadu Městské části
Praha 1.

TRADIČNÍ VÝSTAVA
„Jsem rád, že jsme mohli výstavu zpřístupnit v těchto zajímavých, právě rekonstruovaných prostorech, kde budou
po dokončení sídlit odbory a oddělení
radnice, které dosud musí být rozmístěny v různých budovách, což znesnadňuje
jejich spolupráci, naši kontrolu a komplikuje i poskytování služeb občanům.
Přesídlením sem tyto problémy odpadnou,“ řekl starosta první městské části

8
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Oldřich Lomecký. Revitalizace Václavského náměstí, Vrchlického sadů či parku
na Kampě – to jsou příklady některých
prezentovaných rozvojových projektů.
„Všechny je spojuje naše snaha o rozšiřování zeleně a odpočinkových ploch
a o zklidnění a zpříjemnění života v naší
městské části,“ dodal starosta. V některých případech – kupříkladu právě
u zmíněných Vrchlického sadů – však jde

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

UKÁZALA ROZVOJ PRAHY 1
zatím skutečně jen o úvahy, které zatím
zůstanou na papíře. V podobě, ve které
je rekonstrukce Vrchlického sadů ztvárněna, jde totiž o nadhodnocený projekt,
který bude muset být z hlediska nákladů
výrazně zeštíhlen.
Návštěvníci výstavy se mohli seznámit
také s projekty, které již byly úspěšně
dokončeny, například se seniorským
klubem Haštalka.

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

UŽ PATNÁCT LET
Výstava Budoucnost a přítomnost
Prahy 1 se koná od roku 1997. Její
návštěvníci se mohou pravidelně nejen
seznamovat s projekty úprav veřejných
prostranství nebo objektů, které byly
právě uskutečněny nebo připraveny ve
formě studie, ale také psát své připomínky k jednotlivým projektům. Na tyto

náměty je pak brán zřetel při finalizaci
studií. Po 11 let se veřejnost i návštěvníci
Prahy v podzimním čase seznamovali
s projekty ve výstavním stanu na Můstku.
V letech 2008 a 2009 se výstava konala
v novém – 12. a 13. ročník byl zaměřen
pouze na zpracované a uskutečněné studie veřejných prostranství na území MČ
Praha 1 a poprvé se uskutečnil i na jiném
místě – v budově Akademie věd ČR.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

OBCHOD
A SLUŽBY

DANIEL HODEK (ČSSD)

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

PRODEJNA POTRAVIN

FOTO PETR NAŠIC

V MOSTECKÉ ULICI NADÁLE FUNGUJE

O svůj oblíbený obchod
nepřišli zákazníci, kteří si zvykli nakupovat
potraviny v Mostecké
ulici č. 3. Dosavadní
nájemce obstál v nové
soutěži na pronájem
této provozovny.
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„Po skončení nájemního vztahu jsme
nechtěli vypisovat klasické výběrové řízení, naopak jsme postupovali záměrem
obce na zachování prodejny potravin.
Nabídnutá výše pronájmu byla až
druhořadým kritériem při rozhodování
o budoucím nájemci. Rozhodování bylo
jednodušší v tom, že stávající nájemce
pan Vacek nabídl nejen velice slušnou
částku za nájem, ale zároveň se zavázal
k výrazné úpravě interiéru a zvýšení
kultury prodeje,“ uvedl 1. zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který má na
starosti oblast obchodu a služeb.
Radnice při rozhodování o nájemci
přihlédla nejen k petici za zachování
této prodejny potravin, ale také k mnoha
kladným ohlasům, které na adresu této
provozovny přicházely od místních občanů. „Žijeme v demokracii a já naslouchám lidem, které zastupuji. Současný
provozovatel nastavil pro zákazníky
určité standardy, a jelikož má v plánu je
výrazně zlepšit, nebyl důvod, proč by
potraviny nemohl provozovat i nadále.
Radnice si váží každého obchodníka,
který v první městské části – a zvláště
v turisticky zatížených lokalitách – provozuje obchod či službu pro místní obyvatele. „Je samozřejmé, že soukromým
majitelům domů nemůžeme diktovat,
komu mají pronajímat své nebytovky.

Staronový nájemce se zavázal,
že zlepší kulturu prodeje a že také
upraví interiér prodejny.
1. zástupce starosty Daniel Hodek
(vlevo) to jednoznačně vítá.
Proti tomu naše nebytové prostory často
pronajímáme právě záměrem obce. Díky
tomu můžeme přímo ovlivnit kvalitu
a podobu konkrétních provozoven
sloužících občanům,“ připomíná Hodek
známou skutečnost.
Na kvalitu samotného prodeje pak
u nájemců dohlíží kromě příslušných
orgánů státní správy také radniční oddělení obchodu a služeb. Díky opakovaným
kontrolám tak radnice má k dispozici
objektivní obrázek o každé provozovně
na území městské části.

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

KLIENTI DPS
SI UŽILI VÁNOČNÍ BESÍDKY
Krásné chvíle vzájemné pospolitosti zažili klienti Střediska sociálních služeb
Praha 1, kteří se zúčastnili některého předvánočních setkání v klubech a DPS.

P
Nikdo se nenudil
v Benediktské....

...ani v Haštalce.

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

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV (3)-

...U Zlaté studně...

ři vánoční besídce v DPS Pštrossova
se sešlo jak všech sedmnáct obyvatel
domu, tak i tři klienti, kteří do zdejší
jídelny docházejí na oběd. A právě
v jídelně se besídka uskutečnila. Místnost
ozdobily vánoční stromek a díky šikovným
pečovatelkám i slavnostně prostřené stoly
a chutné občerstvení – chlebíčky, jednohubky, výborné vánoční cukroví, káva, čaj
i šumivé víno. „K naší velké radosti všem
chutnalo, takže se nakonec vše snědlo
i vypilo,“ prozradila koordinátorka pečovatelské služby v DPS Pštrossova Miloslava
Bedřichová. Klub seniorů v Tomášské patřil
během vánoční besídky „Malostraňákům“,
kteří ho zaplnili do posledního místa.
I tam se oslavy, stejně jako jinde, nesly ve
znamení příjemné atmosféry, vánočních
koled i povídání. Spolu se seniory oslavili
příchod nejkrásnějších svátků i ředitelka
Střediska sociálních služeb Helena Čelišová, její zástupkyně a hlavní koordinátorka
pečovatelské služby Marta Lešnerová či
vedoucí zájmových kroužků. Výborné pohoštění si připravili senioři sami a šikovné
dámy dokonce upekly i cukroví.
Také v DPS U Zlaté studně se v předvánoční čas uskutečnila besídka. Sešly se na
ní všechny obyvatelky, koordinátorka Jitka
Peštová a další pracovnice, aby společně
s předstihem oslavily vánoční svátky.
Sváteční nálada, slavnostně prostřené
stoly s vánočním cukrovím a povídání
o vánočních tradicích, včetně vzpomínek
na Vánoce během dětství – to vše vytvořilo
krásnou atmosféru, kterou ocenila i nová
obyvatelka DPS.
Svátečně prostřené stoly s cukrovím,
vánočkou a ovocem, které doplňoval
nezbytný vánoční stromek, přivítaly spolu
s personálem také obyvatele domů v Benediktské, Dlouhé a Týnské.
Zcela zaplněná Haštalka hostila poslední ze série vánočních besídek, konaných
v zařízeních Střediska sociálních služeb
Praha 1. V Haštalce se sešly vesměs dámy,
které se setkávají v Týnské při cvičení na
židlích či tai-či nebo jež právě v Haštalce
navštěvují kroužek šití. Nutno při této
příležitosti připomenout, že v novém roce
se právě nabídka kroužků rozroste o dramatický kroužek pod vedením studentek
AMU.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

SPRÁVA
MAJETKU

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

PLÁN EKONOMICKÉ ČINNOSTI NA ROK 2013
ANEB JAK PRAHA 1 HOSPODAŘÍ SE SVÝM NEMOVITÝM MAJETKEM

J

těles a kotlů, zařizovacích předmětů atp.
Dále se počítá s kompletními opravami
malometrážních bytových jednotek,
které budou následně využívány k řešení dopadů jednostranného navyšování
nájemného.
Výnosy z ekonomické činnosti městské části, jak již bylo také uvedeno, dále
zahrnují výnosy z prodeje nemovitého
majetku, přičemž přepokládáme tyto
výnosy ve výši 185 mil. Kč. Půjde zejména o výnosy z privatizace bytů jejich
oprávněným nájemcům.
Na druhou stranu jsou tu náklady.
Plán výnosů a nákladů ekonomické
činnosti MČ Praha 1 na rok 2013 počítá
s náklady o celkové výši 410 mil. Kč.
Významnou položkou jsou zde náklady na opravy a udržování a to ať již
bytů a nebytových prostor, tak i celých
domů, přičemž tyto náklady jsou odhadovány celkem na cca 158,3 mil. Kč.
Co se týká oprav celých domů, půjde
zejména o opravy společných částí
bytových domů, jako jsou rekonstrukce

fasád včetně oken a dveří, nutné opravy komínů a střech, častým problémem
je ale také dosluhující vodovodní nebo
kanalizační potrubí nebo staré elektrorozvody.
Další významnou položkou v nákladech jsou platby společenstvím vlastníků jednotek, kde je městská část členem
takového společenství, tzn. vlastní
v příslušném domě společenství bytový
nebo nebytový prostor. V této souvislosti předpokládá MČ Praha 1 v roce 2013
vynaložit cca 62 mil. Kč.
Další náklady jsou pak spojeny s platbami za revize, stěhování, úklidy, právní
služby, posudky, projekty, náhrady škod,
notářské poplatky, odměny správcům
spravujícím městské domy, odpisy pohledávek, platby DPH nebo platby daně
z převodu nemovitostí, dále náklady za
spotřebu elektřiny, vody, plynu nebo
odpisy dlouhodobého majetku. Tyto
náklady jsou nutné a nedílně spojené se
správou nemovitého majetku.
TOMÁŠ MACHÁČEK

FOTO JAROSLAV TATEK

ak se můžete dočíst na jiných místech tohoto časopisu, zastupitelé
Prahy 1 schválili loni v prosinci rozpočet městské části na letošní rok.
Co se týká vlastní ekonomické činnosti města, tedy zejména hospodaření
s nemovitým majetkem, je počítáno
se ziskem ve výši 465 mil. Kč, což je
zachyceno v plánu výnosů a nákladů
ekonomické činnosti na rok 2013. MČ
Praha 1 v tomto roce očekává výnosy ve
výši 875 mil. Kč a náklady 410 mil. Kč.
Očekávané příjmy jsou tvořeny
výnosy z nájemného, výnosy z prodeje
nemovitostí a výnosy ostatními.
Pokud jde o příjmy z nájemného,
Praha 1 v roce 2013 očekává výnosy
z nájmu bytových jednotek ve výši 145
mil. Kč, z nájmu nebytových jednotek
ve výši 430 mil. Kč a výnosy z ostatních
nájmů ve výši 35 mil Kč. Výnosy z nájmu
bytů hodláme dát především zpět do
oprav a obnovy svých domů a bytových
jednotek. V obsazených bytech půjde
zejména o výměnu starých topných
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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

NEZADLUŽUJEME SEBE, VÁS ANI NAŠE DĚTI

FOTO PETR NAŠIC

P

raha 1 má na letošní rok vyrovnaný
rozpočet. Tak zní zásadní sdělení,
které je výsledkem jednání prosincového zastupitelstva.
Co mně jako místostarostovi odpovědnému za finance udělalo velkou
radost, byla podpora nejsilnějšího
opozičního klubu – ODS. Rozpočet jsme
samozřejmě na radnici už od podzimu
připravovali nanejvýš odpovědně, ale až
výrazně většinový souhlas zastupitelů
mu dal oficiální punc kvality.
V čem ona kvalita spočívá? Podle
mého názoru především ve střízlivém
pohledu na potřeby městské části,
jejích obyvatel, a opravdu detailní analýze jednotlivých priorit. Lidově řečeno
– tupě jsme neškrtali, naopak pečlivě
zvažovali skutečné potřeby jednotlivých rozpočtových kapitol.
Je již tradicí, že se rozpočet na každý
rok projednává v několika fázích. Do
projednávání je tak od počátku zapojena právě zmíněná opozice. Výsledkem
je posléze názorový konsenzus, kdy se
přeme pouze o detailech. Součástí projednávacího „kolečka“ bylo i tentokrát
výjezdní zasedání členů zastupitelstva.
A tady jsou definitivní čísla: rozpočet
byl schválen s celkovými příjmy 766
921 tis. Kč (což představuje meziroční
nárůst o 2,6 %) a s celkovými výdaji 771
921 tis. Kč (pokles o 3,4 %). Rozdíl mezi
příjmy a výdaji tvoří splátka půjčky od
MČ Praha 8 ve výši 5 000 tis.Kč.

Nejen pro Jana Krejčího skončil schválením rozpočtu dlouhý maraton jednání a schůzek.

V příjmové části v třídě I. již nebudou poplatky za provozování hracích
přístrojů z důvodů změny zákona a nyní
budou formou daně, které se dostanou
do rozpočtu obce jako dotace. Způsob
rozdělení je v kompetenci HMP.
Z výsledků ekonomické činnosti roku
2012 se do hlavního rozpočtu zapojuje
ve tř. 4 částka ve výši 300 000 tis. Kč.
Základem navrhovaného plánu je
dodržení zásad pro sestavení rozpočtu
schválených radou a cílový hospodářský

výsledek ve výši 465 000 tis. Kč, který
bude po zdanění základem rozpočtu na
rok 2014.
Těm, kteří se s exaktními čísly příliš
nekamarádí, bych na závěr rád poskytl
alespoň trochu „pozitivní dojmologie“: Praha 1 je vedle Prahy 3 a Prahy 6
jedinou městskou částí, která hned od
začátku hospodaří podle řádně schváleného rozpočtu. Ostatní se nacházejí
v rozpočtovém provizoriu.
JAN KREJČÍ
INZERCE

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)

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

AKTUALITY
Z NAŠEHO ŠKOLSTVÍ

„Bylo vyprodáno a potlesk, který po
opravdu perfektním představení zazněl,
byl obrovský,“ popsala ředitelka obou
škol Jitka Kendíková a dodala, „doslova
nás mrazilo z toho, jak obtížné písně

FOTO DOMINIKA HYNKOVÁ [2]

K Vánocům patří pohádky, řekli
si žáci a studenti ZŠ a Gymnázia
Jiřího Gutha-Jarkovského a rozhodli se sobě, svým učitelům,
rodičům a přátelům věnovat
opravdu zajímavý a zároveň
netradiční vánoční dárek –
studentský muzikál Sedmero
havranů. Nápad vznikl v pěveckém sboru školy pod vedením
sbormistryně Jany Ferstlové
a spousta práce, kterou studenti
projektu věnovali, se vyplatila:
16. prosince měl muzikál premiéru v divadle Rokoko, a to
nadmíru úspěšnou.
Předcházela mu představení „Petr a Lucie“ a „Alena“. Paní ředitelka také věří,
že se nejnovější divadelní počin, který
finančně podpořila Nadace Pražské děti,
předvede i během repríz. Jistá by už
měla být prezentace během divadelní
přehlídky v Laterně Magice.
Příběh, na jehož počátku bylo prokletí,
nakonec prolomené statečnou Bohdankou, byl inspirován pohádkou Boženy
Němcové Sedmero krkavců. Původní
verzi muzikálu pro „velké“ divadlo, která

je nyní uváděna v Semaforu, napsali
Pavel Trojan ml. (hudba, bývalý student
Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského)
a Tereza Karpianus (libreto). Autorkou
námětu byla Jana Ferstlová, která se
rovněž podílela na úpravě libreta pro
studentskou verzi.
Studenti a žáci se ale v Rokoku neomezili „jen“ na muzikál: v tamější kavárně uspořádali výstavu Citace slavných,
během které vystoupila školní kapela
Kořeněné kuře.

Děti z Mateřské školy Masná vystoupily během adventu na vánoční besídce
seniorů, pořádané v domě s pečovatelskou službou v Benediktské ulici. Nacvičily si pásmo koled a měly s ním velký úspěch. Samy rozdaly radost a odměnou jim byly bouřlivý potlesk a chutné cukroví.

KRÁTCE

MALÍ UMĚLCI POTĚŠILI SENIORY

MČ PRAHA 1 ZŘÍDILA STŘEDISKO RANÉ PÉČE
dokázaly naše děti zazpívat, a musím
říci, že jsem na ně hrdá.“
Nutno ještě doplnit, že muzikál důkladně prověřil jak pěvecké a herecké
umění účinkujících, tak i jejich taneční
schopnosti. Sedmero havranů je už
třetím muzikálem, který na škole vznikl.
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Ke změně dochází v péči o naše nejmenší. Jesle Řásnovka, doposud spadající
pod Středisko sociálních služeb Praha 1, se od Nového roku staly střediskem
rané péče a náleží pod Mateřskou školu Národní. „Tento krok přinese naší
městské části velkou úsporu nákladů, umožní užší spolupráci střediska a mateřské školy, a usnadní tak následný přechod dětí do ‚mateřinky’,“ vysvětlila
radní pro oblast školství Karolina Polverini.

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

POLICISTÉ A STRÁŽNÍCI BYLI OCENĚNI

FOTO PETR NAŠIC

Stovce strážníků Městské policie a příslušníků oddělení Policie ČR I se dostalo ocenění a poděkování za vykonávanou službu.

Z

a jejich obětavou práci a každodenní úsilí o bezpečnější Prahu 1
jim 16. prosince ve velkém sále
Malostranské besedy poděkoval
radní Prahy 1 pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Ivan Solil
a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.
Nechyběli ani ředitelé obou místně příslušných složek policie Karel Prommer
(PČR) a Miroslav Stejskal (MP).
„Jsem si vědom, že úsilí, které naši policisté a strážníci vynakládají při plnění
pracovních povinností, je na maximální
možné úrovni. Pracují v tropických
vedrech i v celodenním dešti, mrazu
a nepohodě. Provádějí fyzicky i psychicky velmi náročnou práci v lokalitě,
která je vzhledem ke skladbě a počtu
osob páchajících nejrůznější přestupky
pro práci policistů i strážníků velmi složitá. Tímto krokem chceme vyjádřit naši
vděčnost za jejich vynaložené úsilí,“
uvedl iniciátor akce Ivan Solil.

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

Strážníky a policisty sloužící v Praze 1
lze právem zařadit do kategorie nejvíce
vytěžovaných uniformovaných strážců
zákona a veřejného pořádku v České
republice. Na druhou stranu jejich počet,
finanční ohodnocení za tuto práci a obecná neúcta k dodržování zákonů není
v dnešní době adekvátní. V době snižování rozpočtů na obě složky policie se tak
Praha 1 ještě víc než kdy dřív snaží svoje
strážníky a policisty motivovat a materiálně i finančně je podporovat. V roce 2012
byly z rozpočtu Prahy 1 vyčleněny celkem
tři miliony korun určené v rámci motivačního programu na odměny a technické
vybavení policistů a strážníků.
Mezi oceněnými policisty budou také
účastníci bleskového dopadení dvou
pachatelů, kteří 16. listopadu okradli
o mobilní telefon osmiletou školačku
jen pár metrů od její školy v Pštrossově
ulici. Vyděšené holčičce navíc vyhrožovala pachatelka násilím, pomocí

Těmto profesionálům –
mužům a ženám nejen
v uniformách – vděčíme za
to, že centrum Prahy není
eldorádem zločinu.
kterého se mobilu nakonec zmocnila.
Její komplic se psem vše „jistil“ z druhé strany chodníku. Díky bleskovému
zásahu policie a uličnímu kamerovému
systému se bezcitné pachatele podařilo
ještě týž den dopadnout. Po výslechu
putovali rovnou do policejní cely s návrhem na vzetí do vazby. „Toto je zářný
příklad efektivního a nekompromisního postupu vůči pachatelům trestné
činnosti v ulicích Prahy 1. Jedině touto
cestou se nám může podařit snížit pouliční kriminalitu na minimum,“ uzavřel
Ivan Solil.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

Pět kategorií, pět vítězů
a Malostranská beseda
plná múz – takové bylo
slavnostní vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do
35 let, kterou pořádala
Městská část Praha 1.
Ceny nejlepším předal
6. prosince předseda kulturní komise a zastupitel
Zdeněk Barták.

FOTO PETR NAŠIC [2]

KULTURA

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

Jsou mladí, ale díky své empatii již vidí a cítí více než my ostatní.

CENY ZA SVÁ DÍLA

1. místo – Lukáš Jůza
2. místo – Jakub Krejča
3. místo – Eugen Liška

S

B. KATEGORIE VÝTVARNÉ A UŽITÉ
UMĚNÍ V AMATÉRSKÉ KATEGORII:

outěž 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.
Soutěž je určena pouze pro fyzické

osoby. Účastník soutěže musí být občan
EU nebo musí být občan EU jeden z jeho
zákonných zástupců, v případě neplnoletého žadatele. Účastník soutěže nesmí
být v roce, kdy se do soutěže hlásí, mladší
15ti let a starší 35ti let. Účastník soutěže
může být v době realizace díla žákem či
studentem jakékoliv školy v ČR.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

MLADÍ UMĚLCI SI ODNESLI

A. KATEGORIE LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ UMĚNÍ:

1. místo – nebylo uděleno
2. místo – Miroslava Holá
3. místo – Kristina Kvapilová

C. KATEGORIE VÝTVARNÉ A UŽITÉ
UMĚNÍ V PROFESIONÁLNÍ KATEGORII:
1. místo – Martin Vavrys
2. místo – Lucie Jindrák Skřivánková
3. místo – MgA. Jan Vajda

D. KATEGORIE HUDBA:
1. místo – Jan Špaček
2. místo – Matouš Petrus
3. místo – Jan Dušek

E. KATEGORIE FOTOGRAFIE A VIDEO:

Vyhlášení se odehrálo stylově v Malostranské besedě...
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1. místo – Ivana Kučerová
2. místo – Michaela Klakurková
3. místo – Hana Brožková

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

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

ČISTOTA
A POŘÁDEK

FOTO PETR NAŠIC

M

ěsto je sice nyní pod sněhovou pokrývkou, občas nám
dělá problémy led nebo bláto,
ale zanedlouho přijde jaro
a ukáže se v plné „kráse“, jak jsme na
tom s čistotou zejména na chodnících.
Každý z nás má rád doma čisto a pořádek a také ve svém okolí uvítáme, když
je vše tak, jak má být. Na ulici se však
mnozí chovají tak, že čistota a pořádek
jsou pro ně pojmy zcela cizí. Je to od
papírků, pohárků, umělohmotných
lahví a jiných druhů různých odpadků,
odhozených nedopalků cigaret až po
psí exkrementy neuklizené po svých
miláčcích. Proč se mnozí chovají na
ulici jinak než doma. Je to ve výchově?
Ano, neukázněnost a nedodržování
základních pravidel chování je v zásadě
součástí výchovy. Chovají se tak však
i naši spoluobčané, o nichž nelze říct, že
by byli nevychovaní. Jakási anonymita
pohybu v prostoru města dává člověku
možnost chovat se jinak než ve společnosti známých. Nechci nikoho mentorovat, ale vynakládání nemalých finančních prostředků z veřejných prostředků
na úklid chodníků jde často i na úkor
odložení realizace některých jiných důležitých záměrů. Snad mi tu prominete
trochu osobního apelu. Když půjdete
po našem krásném městě a budete mít
potřebu odhodit nějaký ten nepotřebný malý odpad, zkuste se rozhlédnout,
jestli není v blízkosti odpadkový koš. Je
to přece náš společný prostor, ve kterém se pohybujeme, žijeme a pracujeme a mělo by být naším zájmem udržovat si „svůj“ prostor čistý. Často voláme
po tom, aby se vzájemná ohleduplnost
a slušnost vrátila do našich vztahů. Tady
máme příležitost věci ovlivnit a můžeme začít každý sám u sebe.
Stejně jako byla popsána situace
v opravách chodníků v listopadovém
čísle našeho měsíčníku i tady se však
ukazuje jedna velmi důležitá skutečnost. Málokdo ví, že komunikace, tedy
chodníky i vozovky, jsou až na malé
výjimky, jakými je soukromé vlastnictví,
majetkem hlavního města Prahy. Jedná
se tedy o majetek, který není svěřen
do správy Městské části Praha 1. Přesto
se naše městská část v minulosti, opět
sama a dobrovolně podobně jako u malých oprav chodníků, ujala péče o čistotu
na chodnících. Bylo vybráno 120 000
m2 chodníků, o jejichž čistotu pečuje
náš smluvní partner a náklady na tuto
činnost jsou hrazeny z rozpočtu Městské části Praha 1. Ročně se jedná o více
než pět mil. Kč, a to mimo plánované
prostředky na tzv. komplexní úklid komunikací, který probíhá každoročně ve
třech kolech (jarní, letní a podzimní). Jde
však o maximum možného, co je naše
městská část schopna realizovat ze svých
prostředků a přitom jde pouze o mar-

DOPRAVA

ginální část z celkové plochy chodníků
na území naší městské části, na nichž
by měl být realizován pravidelný úklid
v krátkých časových intervalech.
Je tedy zřejmé, že současný stav
čistoty zejména chodníků nám není
lhostejný a sami, jako městská část,
výrazně přispíváme značnými finančními prostředky i do úklidu chodníků,
které nám nejsou svěřeny do správy.
Naší snahou je především maximálně
zabezpečit odpovídající komfort čistoty
na území pražské památkové rezervace. Ukazuje se však, že pro uspokojivé
řešení je nezbytné, mimo naši poměrně
velkou finanční účast, také navýšení
dosud vynakládaných finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu Hlavního města Prahy. Mělo by jít, podle
našeho názoru, o každoroční navýšení
finančních prostředků pro tuto oblast.
Jsme však svědky toho, že v rozpočtu
hlavního města Prahy na rok 2013 se při
hledání úspor škrtalo zcela nepochopitelně právě v této oblasti. Je třeba si
uvědomit, že město tak významné, jako
je naše, žije, zejména v centru plných
24 hodin denně, a je tedy nezbytné,
aby se také 24 hodin denně, na celém
významném území pražské památko-

Centrum Prahy žije
čtyřiadvacet hodin denně,
a tak je úklid jednou
z nejdůležitějších povinností.
vé rezervace uklízelo. V řádech by se
mohlo jednat o každoroční navýšení
o několik málo milionů korun a v centru
našeho krásného města by to jistě bylo
vidět. Nedostatek finančních prostředků
pro tuto oblast činnosti totiž vede a podle posledních škrtů v celoměstském
rozpočtu dále povede k tomu, že úroveň čistoty, která i dnes není na úrovni
našich představ, ještě dále poklesne.
Chápeme mimořádnou důležitost řešení této problematiky a usilujeme o pozitivní změnu v posílení financování této
oblasti z celoměstského rozpočtu, zatím
však marně. Bez navýšení finančních
prostředků do této oblasti půjde náprava současného neuspokojivého stavu
jen velmi pomalu a jistě není potřeba
zdůrazňovat, že jde o oblast naší práce,
která je citlivě vnímána občany, kteří
zde žijí nebo pracují, a také návštěvníky
od nás i ze zahraničí.
JIŘÍ VESELÝ
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ODS

NÁZORY
OPOZICE

RADNICE, KTERÁ NECHRÁNÍ SVÉ OBYVATELE, JE NANIC
V roce 2007 měla ODS odpovědnost za řízení naší radnice. Trnem v oku nám byli ti, kteří porušují své zákonné povinnosti a neudržují své domy v řádném stavu. Nejprve jsme je oslovili s přátelskou výzvou, aby nezanedbávali své
povinnosti. Pár z nich se chytlo za nos a chopili se díla. Je nutno přiznat, že většinou naši výzvu ignorovali. Dalším
krokem byla represe. Rada schválila navýšení počtu pracovníků stavebního úřadu, ten měl převzít otěže další komunikace. Stavební úřad měl využít všech sankčních možností, aby přiměl nepořádné vlastníka zamyslet se nad tím, že
zákony se mají dodržovat. Rozhodnutí TOP 09 o neuzavření koalice s námi a odsunutí ODS do opozice znamenalo
přelom v nastartovaném procesu. Obrazně řečeno se na seznamu zanedbaných domů na webové stránce Prahy 1 začal
usazovat prach a koalice vedená TOP09 nepovažovala problém ohrožených objektů za vážný. Čas přidal další roky
v kalendáři. Pak přišel osudný čtvrtek 6.prosince. Na zastávku tramvaje u právnické fakulty spadl kus fasády jednoho z neudržovaných domů, velký jako hrom. Studenti, kterých je tu obvykle plno, naštěstí mohli slavit narozeniny.
Jsme rádi, že tento důkaz našeho správného odhadu nedopadl tragicky. O co větší bylo naše překvapení, že tato hrozivá událost nechala radnici v klidu. Odpovědnost udržovat dům v řádném stavu jednoznačně leží na jeho vlastníkovi,
na bedrech radnice však leží nekonečná odpovědnost za prosazování právního stavu. V tomto případě právního
stavu prosazovaného jak finančními sankcemi, tak až i zajištěním údržby na náklady vlastníka domu.
Zjevně se tak nestalo. Vzhledem k tomu, že v čele úřadu je starosta, ta bedra zjevně patří jemu! Jsme přesvědčeni,
že náhoda, která znamenala šťastný konec příhody se spadlou fasádou, se již nemusí opakovat. Proto vyzýváme pana
starostu, aby využil všech svých kompetencí, sfoukl prach z našeho plánu a přiměl vlastníky, aby se vzchopili a chopili se péče o své domy.
Pane starosto, nechceme, aby nám kusy domů padaly na hlavu. Chceme, aby ulice Prahy 1 byly bezpečné.

VV

Tento text vyjadřuje názor Klubu ODS

Jak plní TOP 09 své sliby? Ruší služby občanům
Bod, kterým se snažily zvrátit rozhodnutí radnice o zrušení prodejen v ulici 28. října, předložila na prosincovém zastupitelstvu Kateřina Klasnová a Jana Pařízková společně se Stranou zelených. Petice proti zrušení prodejny měla v té době
více než tři tisíce podpisů, obyvatelé protestovali i přímo na jednání zastupitelstva.

SZ

„Starosta bude starostou všech občanů Prahy 1, individuální zájmy nepřeváží nad zájmy městské části a většiny občanů, opozice bude zapojena do zásadních rozhodnutí. Musíme se denně potýkat s deformovanou nabídkou obchodů
a služeb. Proto budeme usilovně pracovat na zajištění snazšího a klidnějšího života v naší městské části.“ To slibovala
TOP 09 před volbami v roce 2010.
Jak se chová nyní? Navzdory odporu tisíců obyvatel Prahy 1 i opozice – VV a SZ – rada ruší prodejny železářství, svítidel, domácích potřeb aj. v ulici 28. října, které mají více než 70-letou tradici. Namísto nich tam bude butik s oblečením.
Argumenty, jež zazněly při projednávání bodu, předloženého VV a SZ, vedení městské části nepřesvědčily, starostu
Oldřicha Lomeckého úbytek služeb pro občany zjevně netrápí. Zaštiťuje se tím, že Praha 1 získá od nového nájemce
asi o jeden a čtvrt milionu ročně víc. Klasnová ovšem upozorňuje na četné případy, kdy radnice vyhodila spolehlivého
nájemce, avšak ten nový slíbené vyšší nájemné neplatí, Praha 1 uzavírá splátkové kalendáře a na svých rozhodnutích
tratí i finančně.

Transparentní radnice?
Komise jako poradní orgán Rady městské části by se měly zabývat důležitými záměry radnice, a jejich stanoviska pak
mají Radě pomoci při rozhodování. Na minulém zastupitelstvu jsme proto navrhovali zápisy z jednání komisí a Rady
zveřejňovat. V jiných obcích tato praxe možná je, na Praze 1 však nikoliv. Koaliční zastupitelé náš návrh odmítli s absurdním odůvodněním, že by ohrožoval ochranu osobních údajů. Veřejnost se podle koalice nemá právo ani dozvědět, jak
kdo z členů Rady hlasoval.
Michaela Valentová
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NARODILI SE

STAROSTA PŘIVÍTAL
„PŘEDVÁNOČNÍ“ OBČÁNKY
Necelé dva týdny před oslavami
narození Ježíška přivítala Praha 1 své
nové občánky. Postaral se o to na
Staroměstské radnici starosta Oldřich
Lomecký, který malým spoluobčanům
a jejich rodičům předal i předvánoční
dárek – vkladní knížku s počátečním
vkladem, leporelo a hezkou kytičku.
„Jak už v dávných dobách prohlásil
řecký filozof Démokritos z Abdér,“ řekl

Lomecký, „odchovat děti je nejistá
věc, neboť úspěch je tu pln zápasů
a starostí a neúspěch je větší nad jiné
bolesti. A myslím, že všichni rodiče mi
potvrdí, že ta slova platí v nezmenšené míře dodnes.“ Starosta se rovněž
obrátil na samotné nové občánky: „My
všichni vám přejeme krásné dětství
a spokojený život. Doufáme také, že
jednou, až i vy budete rodiči, přijdete

sem se svými dětmi, aby je naši následovníci rovněž přivítali v řadách občanů Prahy 1.“ Dětem a jejich rodičům
zazpíval i dětský sbor Pražská cukrátka
ze ZŠ nám. Curieových.
Svého potomka nám můžete poslat
také sami. Fotografie se jménem
a příjmením a datem narození v tiskové kvalitě (rozlišení nejlépe 300 dpi)
zasílejte na redakce@praha1.cz!

ášek
Martin Roger Tom

Anna Kubíková
Martin Lipš

Jan Perlík
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otová
Markéta Ellen Plch

Timea Březinová
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SENIOŘI

SENIOŘI SE MOHOU TĚŠIT
NA DALŠÍ LETNÍ TÁBOR U SÁZAVY

T
VÝZVA

ábor se uskuteční již podruhé
a vzhledem k velkému zájmu
bude mít dva turnusy. První se
uskuteční od 15. do 22. června
(táborovou hrou bude „Let balonem
kolem světa“), druhý od 22. do 29. června (táborovou hrou bude „Plavba lodí
kolem světa“).

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Na cestu kolem světa – táborovou hru – se
mohou těšit senioři z Prahy 1, kteří se přihlásí
na další letní tábor – ten bude připraven speciálně právě pro zástupce nejstarší generace.
Pozor, přihlásit se lze už nyní!
Oba turnusy jsou opět situovány do
kempu – Masarykova tábora YMCA
U Soběšína u řeky Sázavy. Účastníci
loňského tábora si pochvalovali krásnou okolní přírodu a rovněž skvělou
táborovou kuchyni.
Zájemci se mohou hlásit již nyní od
ledna ve Středisku sociálních služeb

v Dlouhé 23, u paní Lešnerové v sedmém patře budovy.
Přihlášky budou k dispozici také
v Klubech seniorů (Haštalská 7, Týnská
17, Tomášská 6).
Na táborníky se už teď těší Kapitán
Riki, pobočník Erika a jejich plavčíci
a letušky!

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

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

 Úterý 19. 2., 8.30 hod: Sychrov – zámek a město Semily
 Čtvrtek 21. 2., 8.30 h od: Nové Město nad Metují
– zámek a město Dobruška
Na tyto únorové výlety se přihlašuje od středy
16. ledna 2013
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se
senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů.
Vždy je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 2 dny před výletem a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.
V případě již naplnění výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně
a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní
telefon. Odhlašování žádáme stejným způsobem přes podatelnu nebo na tel. číslo 777 161 539,
Mgr. Karel Ulm, a to pouze ve středu a čtvrtek 9.00-10.00 h.
Mgr. Karel Ulm,
člen Sociální komise ÚMČ Praha 1
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GRAND RESTAURANT FESTIVAL 2013
STARTUJE JIŽ 15. LEDNA

P

o úspěšném třetím ročníku, který navštívilo přes
22 000 hostů, se festival
rozšiřuje do celé České
republiky. Praze však stále
zůstává dominantní postavení
v počtu restaurací, nejvíce jich
najdete právě v Praze 1. Doba
konání festivalu se prodlužuje
o čtrnáct dní: od 15. ledna do
28. února 2013.
Festival probíhá přímo v interiérech vybraných TOP podniků
z publikace Maurerův výběr
Nelze odolat...
Grand Restaurant. Hosté mohou ochutnat luxusní delikatesy
K tomu, abyste se mohli zúčastnit
za zvýhodněné festivalové ceny. Novinkou tohoto unikátního gastronomického Grand Restaurant Festivalu, musíte mít
zakoupenu festivalovou ochutnávku
svátku je propagace lokálních surovin,
ve vámi vybrané restauraci. Navíc si
biopotravin a ekologických farem, které
můžete zakoupit zážitkový Mňam Bus,
spolupracují s festivalovými podniky. TěMňam Vlak či Mňam Balíček na přísluššit se můžete na speciální Mňam Balíčky
ný den a čas. Prodej probíhá na www.
pro dva, oblíbené Mňam Busy a Mňam
grandrestaurantfestival.cz. Samostatné
Vlaky, které budou vyjíždět z Prahy.

ochutnávky se pohybují v rozmezí od 200 Kč do 600 Kč.
Připraveny jsou pro vás opět
i dárkové poukazy do libovolné festivalové restaurace.
Navzdory tomu, že festival
probíhá v celé České republice, má Praha stále dominantní
postavení. Pražské restaurace,
které se účastní GRF 2013:
Amade, Aria hotel, Coda,
Aureole Fusion Restaurant
and Lounge, AvantGarde,
Bellevue, Café Amandine,
Café B. Braun, Castle Residence, Chagall‘s club, Chateau St.
Havel, Cowboys, Francouzská restaurace Art Nouveau,
Hergetova cihelna, Kavala,
La Degustation Bohême
Bourgeoise, LaTruffe, La
Veranda, Le Grill restaurace
se zahradou @ Kempinski, Le
Patio, Lichfield restaurant,
Mandarin Oriental hotel,
Prague, Essensia, Máneska,
Marriott hotel, Midtown Grill, Mercato,
Miyabi, Mlýnec, Mozaika, Radisson
Bluhotel, Alcron, Radisson Blu hotel,
La Rotonde, Samurai, SaSaZu, Soho+,
Suterén, Terasa U Zlaté studně, U Bílé
krávy, U Emy Destinnové, V Zátiší, Villa
Richter, Vojanův dvůr, Yasmin hotel,
Noodles, Zdenek‘s Oyster Bar.
FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

„Nejezte blbě!“ Tak zní
motto IV. ročníku Grand
Restaurant Festivalu,
nad kterým převzal
záštitu starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.

INZERCE
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ANKETA

SERVIS

Vážení spoluobčané,

POZVÁNKA

od posledních komunálních voleb uplynuly více než dva roky. Nacházíme se tedy
zhruba v poločase vládnutí současné koalice. Rádi bychom vás proto požádali o “pololetní vysvědčení”.
Napište nám, prosím, co se podle vás v Praze 1 za uplynulé dva roky povedlo, s čím
jste spokojeni méně a samozřejmě připojte – pokud budete chtít – konkrétní názory
a připomínky.
Vaše emaily čekáme na redakce@praha1.cz!
Rada MČ Praha 1

Pozor, ples seniorů 24. února se blíží!
Letošní ročník oblíbené seniorské akce se opět uskuteční v paláci Žofín, ovšem
tentokrát se bude konat s podtitulem „Filmový svět”!
Můžete se těšit na motivy z populárních filmů, tanec a setkání se svými přáteli.
Chybět samozřejmě nebude ani dobré občerstvení.

VÝZVA

V příštím čísle tohoto měsíčníku naleznete podrobnosti včetně plesového
programu! Vstupenky si můžete vyzvednout od 15. února v Informačním centru
MČ Praha 1, Vodičkova 18.

Výzva divadlům, kulturním spolkům a neziskovým organizacím
Chcete oslovit nové diváky, upozornit na zajímavý projekt nebo představit novou
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 k vašim aktivitám.
Uzávěrka pro zasílání je vždy 15. každého měsíce!
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SKVĚLÁ VÝSTAVA:
SEZNAMTE SE S ARCHITEKTEM BOČANEM
Až do 27. ledna lze v Galerii
Jaroslava Fragnera zhlédnout
tvorbu Jana Bočana – tvůrce,
který na dlouhá léta určil prostor české architektury.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

V

ýstavu a stejnojmennou doprovodnou publikaci připravilo občanské sdružení Člověk a prostor.
Obsáhlá monografie představuje
Bočanovy hlavní realizace a projekty
(budovy ambasád v Londýně, Stockholmu a Tbilisi, hlavní nádraží v Praze,
nadstandardní bydlení v Praze-Troji
atd.), ale také návrhy nábytku a interiérů (například pražský hotel InterContinental) přímo s architektovými
popisy. Kniha obsahuje také architektův
životopis (Daniela Bočanová) nebo také
rozhovory s jeho kolegy Stanislavem
Kolíbalem, Zdeňkem Rothbauerem
a Alenou Šrámkovou, které vedl Jakub
Železný.
Architekt, designér a pedagog Jan
Bočan patřil od 60. let až do svého předčasného odchodu mezi nejvýraznější
domácí osobnosti ve všech oborech, do
nichž zasáhl. Oč mladší vstoupil mezi
pražskou architektonickou elitu 60. let,
o to rychleji si mezi jejími členy vydobyl
výlučné postavení a respekt.
Je spolupodepsán pod skvělými
realizacemi československých ambasád
v Londýně a Stockholmu (přelom 60.
a 70. let) a pod přístavbou nové haly
pražského hlavního nádraží (1979).

Z prací, v nichž měl hlavní slovo, nelze
pominout diplomatickou čtvrť v Praze-Troji (přelom 80. a 90. let) ani stavbu,
jíž se po letech vrátil k projektování
zastupitelských úřadů – elegantní
Velvyslanectví České republiky v Tbilisi
(2005). Díky svému více výtvarnému
než technickému zaměření dokázal

těmto realizacím vtisknout i neopakovatelný vnitřní design.
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
Otevřeno denně mimo pondělí
11–19 hodin. www.gjf.cz
INZERCE

3 HODINY ZDARMA
V RELAXAČNÍ ZÓNĚ

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

TIPY

ÍRÁNSKÝ FILM MÍŘÍ DO CENTRA PRAHY
Především starší filmy nabídne
festival íránských filmů, který
proběhne od 9. do 13. ledna v kinech Světozor a Lucerna.

F

PROGRAM KC KAMPA

estival představí významné tvůrce,
jakými jsou Amir Naderi, Abbas
Kiarostami, Jafar Panahi či Bahram
Beizai. Spojujícím článkem těchto
oceňovaných filmů je téma „dítě“. Filmoví fanoušci se mohou těšit na kolekci
celovečerních hraných i dokumentárních a také krátkých snímků, které divákům umožní nahlédnout do světově
oceňované íránské kinematografie.
Zahajovacím filmem druhého ročníku Festivalu íránských filmů bude
živelný film Běžec íránského scenáristy
a režiséra Amira Naderiho, který patří
už od sedmdesátých let minulého
století k nejvlivnějším tvůrcům íránské
kinematografie. Je držitelem mimo jiné
Zlatého lva z festivalu v Benátkách.
Dalším výrazným filmem v dramaturgii druhého ročníku festivalu bude
snímek Bílý balónek (Badkonake sefi;
1995) režiséra Jafara Panahiho, jednoho z nejvýznamnějších představitelů
íránské nové vlny. Panahi získal za svou
práci řadu ocenění po celém světě
(Zlatý lev na MFF v Benátkách, Stříbrný medvěd na MFF v Berlíně a další).
Za svůj celovečerní režijní debut Bílý
balónek obdržel v roce 1995 Zlatou

kameru v Cannes. Britský list The
Guardian tento film také zařadil mezi
padesát nejvýznamnějších rodinných
filmů světové kinematografie. Pod
snímkem je podepsána jako scenárista další výrazná osobnost íránského
filmu, Abbas Kiarostami. Jeho vliv se
odráží i na rukopisu režiséra Jafara
Panahiho, který byl nějakou dobu také
jeho asistentem.

Film Kde je dům mého přítele?
(Where is the Friends Home?) Abbase
Kiarostamiho je situován do rustikálního prostředí na severu Íránu. Realisticky ztvárněný příběh mapuje napínavou cestu chlapce, který se snaží vrátit
svému spolužákovi sešit, aniž by blíže
tušil, kde ho hledat.
Dětská nevinnost, zodpovědnost
vůči druhému a ryzost přátelství tak
motivují malého hrdinu k intimnímu
objevování neznámého světa kolem
něj. Na pozadí chlapcova pátrání se
vyjevují laskavé mezilidské vztahy
ovlivněné přísnou morálkou, problémy dospělých a pracovní hektičností.
S přicházejícím večerem je možné
navíc nahlédnout do světa tajemna
a tradičního dekorativního umění
světel a stínů.
Bashu, malý cizinec (Bashu, the little
stranger) vypráví příběh osiřelého
chlapce, který se na korbě náklaďáku
dostane z válkou zmítaného jihu do
severnější části Íránu a vzbudí odlišným vzhledem a jazykem značnou
pozornost místních vesničanů. Post-válečné trauma a chlapcovy vidiny jsou
v přímém kontrastu s mírumilovným
krajem, snímaném pohyblivou kamerou.
Rytmický zvukový doprovod, ať už se
jedná o Bashuovu rituální hru, imitaci
ptáků či halekání při odhánění divočáka, posiluje intenzivní vztah mezi lidmi
a přírodou.

PROGRAM KOMUNITNÍHO CENTRA KAMPA NA LEDEN 2013
5. 1., 16 hod. Divadlo pro děti: divadlo KRAB: Tučňákův výlet
Pohádka o tučňácích a o tom, co se malý tučňák Tučík naučí, když se na utržené kře dostane do teplých krajin,
a koho tam potká.

15. 1., 20 hod., Filmový klub: DOBRÉ SRDCE
Island, Dánsko, Francie 2009, Režie: Dagur KÁRI
Nostalgická tragikomedie nás zavádí do jednoho newyorského baru, jehož neurvalý majitel Jacques (Brian Cox) už chce
pověsit řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici svého následovníka, mladého pobudu a snílka Lucase (Paul Dano),
který má ale na barmanskou profesi až příliš „dobré srdce“. Lekce otrlosti může začít…
Mladík se rychle učí práci za barem a přizpůsobuje se místnímu stylu. Všechno jde podle plánu. Až jednoho deštivého
večera do pánského baru vejde krásná a namol opilá letuška. Lucas se bezprizorní cizinky ujme a nabídne jí útočiště. Přítomnost ženy atmosféru baru zcela promění, což cholerický majitel nese s nelibostí. Od této chvíle už se události mohou
vyvíjet jen špatným směrem.

19. 1. 16 hod., Divadlo pro děti: divadlo KAKÁ: Ošklivé káčátko
Klasická pohádka na motivy H. CH. Andersena
Bylo nebylo, jedno malé káčátko, které mělo maminku a spoustu sourozenců, ale vůbec se jim nepodobalo. A tak se
muselo vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu za opravdovým štěstím a svým pravým domovem.
Během ledna se můžete znovu přihlasit do kroužků pro děti i dospělé v Komunitním centru Kampa. Více informací na
kckampa.eu, facebook.com/KCKampa nebo na tel. 608 444 654.
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POJĎTE ZA KULTUROU!
FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

DIVADLO V ŘEZNICKÉ: JEŠTĚRKA NA SLUNCI

Komorní komediálně
laděná hra kanadského dramatika Johna
Murrella zachycuje
dny na sklonku života
herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve
společnosti jediného
muže – oddaného
tajemníka – Georgea
Pitoua. Groteskní
i jímavé rozhovory již
nemohoucí a nemocné Bernhardtové
s Pitouem, který trpělivě snáší její rozmary
i hašteřivost, otevírají
nejen poutavý pohled na svět přelomu
19. a 20. století, ale
především do osamělé duše velké osobnosti světového divadla. V hlavních
rolích Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský.
10. ledna, 19.30, Řeznická 17, www.reznicka.cz

DIVADLO VIOLA: VIOLA A JÁ

Dr. Marta Ehlová a Tomáš Pavelka vyprávějí o životě
s divadlem, hudbou a poezií a také o knížkách, ke kterým
se rádi vracejí.
„Lidská paměť“ je tak ošidná – někdo by chtěl na
všechno zapomenout, někdo se tváří, jako by už dáv-

no zapomněl, na někoho se zapomnělo a jiný se stále
připomíná sám...“ – takové je motto knihy Marty Ehlové:
Zelená vrátka s lampionem.
Dramatizaci příběhu uvedla Viola v režii Karla Weinlicha s Borisem Rösnerem v hlavní roli. A právě Boris
Rösner, Petr Čepek nebo Věra Galatíková se na jeviště
Violy vrátí ve vzpomínkách našich hostů.
Tomáš Pavelka přidá písničky ze staršího pořadu Jako
záblesk dýky a připomene Malého prince, který je ve
Viole stále na repertoáru. Večerem provází Robert Tamchyna.
19. ledna, 20.00, Národní třída 7, www.divadloviola.cz

DIVADLO MINOR: KONCERT PRO MALÉ I VELKÉ

Hudební skladatel a zároveň instrumentalista a zpěvák
Petr Skoumal nashromáždil za svůj život už velkou řadu
písniček určených dětským posluchačům.
Zhudebnil texty Jana Vodňanského, Pavla Šruta,
Emanuela Frynty, Zdeňka Svěráka, ale i své. Napsal také
hudbu k řadě filmů, známým večerníčkům a nespočet
jeho hudebních kousků zná zcela jistě každý obyvatel
této země.
31. ledna, 18.00, Vodičkova 6, www.minor.cz

BESEDA ŽIJE!

Pestrý program opět připravila Malostranská beseda. Ve
čtvrtek 10. ledna tam od 20.30 vystoupí Vladimír Mišík &
Etc… s hostem Olinem Nejezchlebou. V pondělí 21. ledna
se můžete od 20.30 těšit na Ondřeje Havelku & Melody
Makers, v úterý 29. ledna rovněž od 20.30 na Lauru a její
tygry... Celý program a další informace naleznete na internetové adrese www.malostranska-beseda.cz!

UPOZORNĚNÍ
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Připomínáme občanům, kteří si doposud nevyměnili stávající parkovací průkaz
„Označení vozidla přepravující osobu těžce zdravotně nebo pohybově postiženou O1“,
že jeho platnost skončila 31. 12. 2012.
Od 1. 1. 2013 jsou platná pouze nově vydávaná
á označení, uznávaná v zemích EU.
K VÝMĚNĚ POTŘEBUJETE:

Nově
vydávaná
značení:



1. Průkazovou fotografii
35 x 45 mm,
2. Stávající označení vozu O1,

Staré
značení:



3. Průkazku mimořádných
výhod ZTP nebo ZTP/P.
Nové označení je vydáváno na počkání v úředních dnech – pondělí a středa na Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, 3. patro, kancelář č. 311. Případné dotazy na tel.: 221 097 458.
www.praha1.cz
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OBJEKTIVEM
Radnice opět pro obyvatele Prahy 1 připravila možnost
objednání mikulášské trojice. Tuto nabídku přivítalo velké
množství rodin a přichystalo svým ratolestem skvělý zážitek.
▼

▲

Tajemství pražských půlnocí aneb Strašidla a pověsti staré Prahy – tak se jmenuje nová
kniha Filipa Jana Zvolského, kterou pokřtili Oldřich Lomecký a Michaela Kuklová.

◀ K Vánocům v Praze 1 již neodmyslitelně
patří také spoluúčast strážníků, kteří obětavě
slouží v Městské části Praha 1 a podporují zde
také spolkový život.

▲ Na Štědrý den znovu otevřely stánky s rybí
polévkou a svařeným vínem, které Městská část
Praha 1 nabídla všem potřebným, spoluobčanům
i dalším zájemcům.

▲

Téměř tisícovka seniorů z celé Prahy 1 se sešla
v Divadle ABC, kde byly připraveny dva skvělé koncerty
Orchestru Václava Hybše, které jim bezplatně věnovala
radnice.
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▲ Čeští a slovenští krajané z USA se složili na vytvoření pamětní desky na počest Václava Havla
u památníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona před Hlavním nádražím.
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VOLBA PREZIDENTA
REPUBLIKY JE ZA DVEŘMI!
OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ

V

olba se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 12. ledna 2013. od 08.00 hod.
do 14.00 hod. Případné druhé kolo volby prezidenta
republiky by se konalo v pátek 25. ledna 2013 a v sobotu 26. ledna 2013. Volič, který se nebude zdržovat v době
volby prezidenta republiky ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat podle zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz.
O voličský průkaz lze stále ještě osobně požádat, a to u Úřadu městské části Praha 1, Informační centrum (Ing. Rolincová,
Mgr. Raimanová, pí Doubková) do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do středy 9. ledna 2013 do 16.00 hod.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz
na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro
obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po prokázání
totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem) může u Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, detašované
pracoviště Vodičkova 32, 2. patro (pí Novotná, pí Sodomková) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze
sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti
občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených
v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit, úřad je povinen
do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto
vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze.

UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE

Užitečné odkazy a další informace týkající se volby prezidenta republiky naleznete na webových stránkách Úřadu
městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY –
Volba prezidenta republiky.
V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor
občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu
městské části Praha 1, buď osobně – detašované pracoviště
Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední dny: PO, ST od 08.00
– 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190 (Bc.
Ručka, pí Sodomková, pí Novotná).

NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU

Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se
nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit,
může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební
schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor
občansko správních agend, oddělení služeb a informací Úřadu
městské části Praha 1 – tel. 221 097 647 (Ing. Rolincová), nebo ve
dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

FOTO JAROSLAV TATEK

PRAHA 1 SE HLÁSÍ
K ODKAZU J. J. ŠVECE
Finanční podporu obnovení
modelu pomníku legendárního legionářského velitele
Josefa Jiřího Švece schválila
Praha 1.
Při jednání zastupitelů
městské části 18. prosince
přivezli zástupci Sboru pro
obnovu pomníku Hrdinům
od Zborova na Spořilově
věrný model sochy plk. J. J.
Švece do paláce Žofín, kde
s projektem podrobně seznámili volené zástupce první
městské části.
Původní pomník stával na
Pohořelci. Za dob nacistické
okupace v roce 1940 byl
pomník na příkaz německého
náměstka pražského primátora dr. Josefa Pfitznera odstraněn spolu s dalšími pomníky
Československých legionářů.

J. J. Švec byl vojákem
a horlivým pracovníkem
Sokola, který jej vyslal v roce
1911 jako učitele tělocviku
do carského Ruska, aby tam
zakládal vyučování tělocviku
ve školách. Po vypuknutí
první světové války bojoval
v České družině a později se
stal velitelem československých legií na Rusi. S nimi
prodělal památnou bitvu
u Zborova dne 2. července
1917. V květnu 1918 převzal
plk. J. J. Švec velení 1. pluku
československých legií. Když
unavení a bolševickou agitací
rozvrácení vojáci odmítli
splnit jeho rozkaz postavit se
postupu bolševiků, spáchal
jako velitel dne 25. 10.1918 na
stanici Aksanovo sebevraždu
zastřelením.

PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ PROGRAMY PRO CELOU RODINU
VŽDY 14.00–16.00 HODIN
KLUZIŠTĚ NA OVOCNÉM TRHU

Í
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S PRAHOU 1

12. 1.

DISKOLED 2013
DISKOTÉKA NA LEDĚ

13. 1.

ČESKÝ ANIMAČNÍ TEAM
DĚTSKÁ DISKOTÉKA A SOUTĚŽE O CENY
PRO KLUKY A HOLKY NA BRUSLÍCH I BEZ NICH

19. 1.

DISKOLED 2013
DISKOTÉKA NA LEDĚ

20. 1.

ČESKÝ ANIMAČNÍ TEAM
DĚTSKÁ DISKOTÉKA A SOUTĚŽE O CENY
PRO KLUKY A HOLKY NA BRUSLÍCH I BEZ NICH

26. 1.

DISKOLED 2013
DISKOTÉKA NA LEDĚ – UVÁDÍ MARTIN HRDINKA

27. 1.

ČESKÝ ANIMAČNÍ TEAM
DĚTSKÁ DISKOTÉKA A SOUTĚŽE O CENY
PRO KLUKY A HOLKY NA BRUSLÍCH I BEZ NICH

MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 1
ZVE VŠECHNY S BRUSLEMI I BEZ
NICH – PŘIJĎTE SE POBAVIT!

PROVOZ ZDARMA, PŮJČOVNA BRUSLÍ

