SENIOŘI

19

lednové výlety

SERVIS

21

festival šéfkuchařů

SETKÁNÍ

27

se starostou v Louvru

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 / ČÍSLO 12 – PROSINEC 2013 / ROČNÍK XXII / WWW.PRAHA1.CZ

UDÁLOSTI

Atlas přístupnosti i na webu

ROZHOVOR

s Jiřím Štěpničkou

4

6–7

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI: 8–9
POLICIE RADÍ

dfgd
Jak si ochránit kapsy

20

Užijte si nejkrásnější svátky roku!

SETKÁNÍ TÍ
S OSOBNOS
V REDUTĚ
ři,
Vážení seniovelké oblibě
k
em
d
le
azzovém
zh
v
obností v J olujeme
ov
Setkání s os
d
m
ta si vá
klubu Redu další odpoledne se
že
,
it
Oldřicha
oznám
e starosty
oř
p
od
p
y
ík
d
skuteční
Lomeckého u

osince
17. pr
do 16.00!
od 14.00

Hosté: provází

a své hosty
em
d
a
oř
P
emala.
lexander H
představí A

budou
Vstupenkyci od 9. prosince
i
z
k dispo
ěstské
ím centru M
v Informačn (Vodičkova 18).
1
části Praha
a vás!
Těšíme se n

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
A MĚSTSKÁ POLICIE –
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRAHA 1
ZVOU NA

KURZY
SEBEOBRANY,
JIU-JITSU
A KONDIČNÍ CVIČENÍ
pod vedením držitele čtvrtého danu jiu-jitsu a druhého danu
karate, autora učebnic sebeobrany BEDŘICHA RÝČE, který
patnáct let slouží u Městské policie hl. m. Prahy a mimo jiné vede
kurzy sebeobrany pro strážníky a ostatní zájemce.
Kurzy pro nejširší veřejnost se konají v objektu Městské policie
– Obvodního ředitelství Praha 1 v Lodecké ulici č. 2
(bývalém hudebním klubu Bunkr).

PROGRAM PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ:
Pondělí

Úterý
Středa
Čtvrtek

18.30 až 20.00: Krav Maga
20.00 až 21.00: Kondiční cvičení pro ženy
18.00 až 19.00: Jiu-Jitsu pro děti
19.00 až 20.30: Jiu-Jitsu pro dospělé
18.30 až 20.00: Krav Maga
18.00 až 19.30: Jiu-Jitsu pro dospělé

Přihlášky na konkrétní cvičení zasílejte formou SMS
na tel. číslo 605 958 245.
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Milí čtenáři,
o Vánocích se říká, že jsou
nejkrásnějšími svátky roku, což si
rozhodně myslí děti, ale poněkud
o tom pochybují mnozí rodiče, kteří
se snaží s Ježíškem domluvit rozumný kompromis mezi obstaráním
všech vysněných dárků, finančními
možnostmi a nervovým zhroucením. Známe to snad všichni:
člobrda si už v srpnu sepíše soupis dárků, posléze ho během
podzimu několikrát přepracuje (a patřičně nafoukne), načež
s ním v prosinci není k vydržení: „Mami, tati, když už přijde
Ježíšek?!“
A on opravdu přichází. Prvně se objevuje s každým rozsvícením vánočního stromu na náměstích, s vánoční výzdobou
v ulicích a s vůní všech laskomin, které provázejí adventní čas.
Uspěchaný manažer náhle zjišťuje, že s tou dosud ne příliš
oblíbenou kolegyní z vedlejší kanceláře se při předvánočním
posezení dobře povídá. Policista, který by jindy nekompromisně dal pokutu za porušení předpisů, tentokrát přimhouří
obě oči, když vidí auto plné dárků. Cizí lidé, kteří se zastavili
u stánku na svařené víno, se na sebe zničehonic usmívají...
Podruhé se Ježíšek zjevuje na Štědrý večer. Nic na světě se
nevyrovná napjatému očekávání ratolestí a poté jejich radosti
při rozbalování vánočních dárků. A muž se ženou si vyměňují
pohledy, v nichž se Ježíšek vidí jako v zrcadle...
Potřetí nás Ježíšek poctí svou návštěvou při půlnoční mši,
která umí sblížit tak jako málo co. S ranním probuzením
25. prosince sice nastávají dny, kdy se vrháme na všechny
možné sváteční pochoutky, navštěvujeme se s příbuznými,
chodíme na procházky a podobně, ale stále ještě cítíme, že
nás Ježíšek zpovzdálí odkudsi pozoruje...
S několika pracovními dny před Silvestrem a příchodem
Nového roku se však svět náhle opět promění „do normálu“.
Poezie Vánoc je pryč a přichází čas bilancování a výhledů do
budoucna. Ježíšek se znovu přesvědčuje, že lidstvo je nepoučitelné a že křehké okouzlení mělo jen dočasnou moc.
Ale za rok to s námi zkusí znovu. A o to jde, myslím.
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AKTUÁLNĚ

OD NÁVRATU DEMOKRACIE
UPLYNULO TÉMĚŘ ČTVRT STOLETÍ

KRÁTCE

Téměř čtvrtstoletí let uplynulo od
brutálního zásahu komunistických
policejních jednotek na Národní třídě,
kde zmlátily bezbranné studenty. Tento
akt, spolu se smyšlenou zprávou o smrti
jednoho ze studentů, odstartoval takzvanou sametovou revoluci, která vedla
k pádu komunistické diktatury.
„To, co je dnes samozřejmé, bylo tehdy nemyslitelné. To, co je dnes běžnou
součástí našich životů, bylo před čtyřiadvaceti lety snem, který když studenti
nahlas požadovali, dočkali se zmlácení.
Nezapomínejme na to. Nezapomínejme
na svobodu. Kritizujme ty, kteří si to
zaslouží, že tolik let po revoluci stále
výrazně zaostáváme za vyspělou Evropou, ale nezapomínejme. Je to jen pár
týdnů, co reálně hrozilo, že komunisté

FOTO PETR NAŠIC

Také politici z Prahy 1
– starosta Oldřich Lomecký
a 1. místostarosta Daniel
Hodek – se připojili 17. listopadu k těm, kteří si přišli na
Národní třídu připomenout
čtyřiadvacáté výročí návratu
demokracie do naší země.

Události 17. listopadu si přišli připomenout také zástupci Prahy 1.

budou sestavovat vládu,“ řekl starosta
Lomecký.
Praha 1 – konkrétně Palác Žofín –
večer hostila vyhlášení Cen Paměti
národa. Také v tomto roce vybralo
občanské sdružení Post Bellum ze sbírky vzpomínek Paměť národa a z cyklu
Příběhy 20. století osobnosti, jejichž
osudy by neměly upadnout v zapomně-

NOVÍ PŘÁTELÉ

Gruzínské Batumi se stalo jubilejním desátým městem,
s nímž uzavřela Městská část Praha 1 partnerský vztah.
Nové přátelství bylo stvrzeno při nedávné návštěvě delegace Prahy 1 v gruzínské metropol.
Souběžně s navázáním partnerského vztahu s Batumi
Praha 1 nastartovala stejnou aktivitu také jiným zeměpisným směrem – na Maltu, do hlavního města La Valletty.

VODIČKOVA VE ŠTĚPÁNSKÉ

S historií, ale především současností ZŠ Vodičkova se
mohli až do konce listopadu seznámit návštěvníci Galerie 1,
která je výstavním prostorem Městské části Praha 1. Výstava
byla důstojným připomenutím 150. výročí založení školy ve
Vodičkově ulici.

„FRANTIŠEK“ NEJEN LÉČÍ

Nejen přímou péčí o pacienty, ale i odbornou činností žije
Nemocnice Na Františku, jejímž zřizovatelem je Městská
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ní a jejichž postoje si zaslouží ocenění.
Zcela zaplněný sál Paláce Žofín ovacemi
odměnil čtyři laureáty letošních cen:
Felixe Kolmera, Františka Wiendla, Jiřího
Stránského a Danu Němcovou, kteří
převzali ceny z rukou svých patronů –
Zdeňka Svěráka, Kryštofa Hádka, Hynka
Bočana, Jiřího Schmitzera a Magdaleny
Sidonové.

část Praha 1. V nemocnici se totiž také koná mnoho odborných seminářů – zatím poslední se uskutečnil 21. listopadu
a byl zaměřen na problematiku kolorektálního karcinomu.

SENIOŘI SE NÁSILÍ NEBOJÍ

Užitečné poznatky o násilí páchaném na nejstarší generaci a nezbytné prevenci se dozvěděli senioři z první městské
části, kteří zavítali na některou ze série besed „Umění říci
ne“. Ty pořádalo Středisko sociálních služeb Praha 1 ve
spolupráci s občanským sdružením ROSA.

KONTROLY LIHU

Důkladné kontroly prodeje lihovin na vánočních tržištích,
ale i v restauracích během adventu chystají pracovníci
živnostenského úřadu Prahy 1. Pomůže jim v tom také novela živnostenského zákona, která rozšiřuje v tomto směru
jejich možnosti a jež začíná platit 1. prosince. Letos provedli
pracovníci živnostenského úřadu Prahy 1 již stovky kontrol
původu lihovin prodávaných na území městské části.

W W W. P R A H A 1. C Z
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ATLAS PŘÍSTUPNOSTI
PRO HENDIKEPOVANÉ
JE NOVĚ I NA WEBU

CANDRBÁL
SKVĚLE
POBAVIL

Nejen v tištěné podobě, ale nově i na webu mají obyvatelé
a návštěvníci Prahy 1 k dispozici údaje o přístupnosti jednotlivých objektů v centrální městské části. Atlas přístupnosti s téměř třemi stovkami vybraných objektů vznikl díky
spolupráci radnice Prahy 1 a Pražské organizace vozíčkářů.
„Spuštěním
těchto internetových stránek
se završuje dílo,
jehož vznik trval
rekordně krátkou
#VNCURɬȐUVWRPQUVKQDLGMVʄPC2TC\G
dobu a které, jak
věřím, je a bude
užitečnou pomůckou pro naše
spoluobčany, kteří
se z jakéhokoli
důvodu pohybují
hůře nebo velmi
obtížně,“ uvedl
při spuštění webu
www.bezbarierova1.cz starosta
Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP
09).
Od chvíle, kdy
vzniku atlasu dali
zelenou radní
:HERY¢DSOLNDFH$WODVXSĚ®VWXSQRVWLREMHNWİ3UDKDY¢PSĚLQ¢Ģ®XĿLWHÎQª
Prahy 1, a spušLQIRUPDFHRP®ĚHSĚ®VWXSQRVWLWªPÜĚY\EUDQ¾FKREMHNWİQD»]HP®0ÜVWVNª
těním moderní
Î¢VWL3UDKD,QIRUPDFHMVRXXUÎHQ\QHMHQSURREÎDQ\VWÜOHVQ¾PSRVWLĿHQ®P
webové aplikace
DOHLGDOĢ®PVNXSLQ¢PRE\YDWHOQDSĚ®NODGURGLÎİPVPDO¾PLGÜWPLQHERVHQLRUİP
uplynul necelý
rok a půl. Mezitím
hendikepovaní
spoluobčané,
ale i senioři či
maminky s kočárky získali dva samostatné tištěné
díly atlasu. Zatímco první díl mapuje
se základní občanskou vybaveností.
budovy radnice, neziskových orgaSoučástí druhého dílu jsou dále také
nizací, nemocnic, bankovních domů
kostely a další kulturní stánky. Dvoja dalších institucí denní potřeby, druhý
dílný atlas je doplněn samostatnou
se věnuje přístupnosti do vzdělávavelkoformátovou mapou, s vyznačenýcích institucí, knihoven, obchodních
mi polohami objektů radnice včetně
domů, potravin a dalších provozoven
optimální, bezbariérové trasy.

W W W. P R A H A 1. C Z
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V pořadí už pátý Malostranský
candrbál hostila 9. listopadu Malostranská beseda. Letošní taneční
a společenské setkání Malostraňáků
i hostů z pravého břehu se neslo
v latinskoamerickém duchu.
Začínalo se o osmé večerní, ale
už od sedmé hodiny se prostory
Malostranské besedy zaplňovaly
osobami, které známe většinou jen
z ponurých snímků, popisujících
beznadějný život mexických a latinskoamerických vesničanů, živořících
pod jhem krvelačných a bezcitných
banditů.
Na první pohled nezaměnitelní
byli přítomní dobrovolní hasiči
Prahy 1, jejichž parádních uniforem
by pro zásah sice byla škoda, jejich
elegance však nenechala nikoho
na pochybách, že nemají se zaprášenými končinami, v nichž se daří
maximálně tak kaktusům a zločinu,
nic společného.
Pestrý program pobavil každého.
Kromě tradičního významného programového přispění našich strážníků nebo módní přehlídky Pavly
a Olgy Michálkových mohli přítomní
mimo jiné obdivovat seskupení
a interprety Tam Tam Orchestra Q
& Tam Tam Batucada, Bona Fide
Tango, Santy y su Marabú, Caribiana,
Arneldo Rodríguez & Berrak Yedek.
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ROZHOVOR

HARRISON FORD Z MALÉ STRANY

JIŘÍ
ŠTĚPNIČKA
JE NESNESITELNÝ V PRÁCI I DOMA
: Vy jste před rozhovorem
upozorňoval, že to s vámi novináři
nemají lehké, že jste pedant na finální vyznění textu. Je tohle vaše důležitá povahová vlastnost i v osobním
životě nebo se to týká jen profese?
Myslím si, že obé bude pravdou. Doma
jsem – podle spolubydlících – taky nesnesitelný. Mám rád pořádek, ale přitom jsem
bordelář. Tohle skvěle vystihl Miroslav
Horníček: jde o přehledný nepořádek.
Když mi v tom někdo udělá pořádek,
nic nenajdu, a to mě deptá. Jsem prostě
nejen pedant, ale i klasická „konzerva“.
: Jak konkrétně se vaše konzervativní povaha projevuje v práci?
No tak například tím, že hraji vlastně
jen v Národním divadle a občas ve Viole.
V Národním v devíti inscenacích, ve
Viole v jedné. Sice dostávám nabídky
také i z jiných divadel, ale mně to takhle
vyhovuje. Navíc to mám z Malé Strany,
kde bydlím, kousek do práce.
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Říká o sobě, že je pragofil
a hrdý obyvatel Prahy 1. Jeho
blízcí a kolegové o něm zase
tvrdí, že je pedant v osobním
i profesním životě. Něco na tom
bude – vánočního kapra si obstaral již na začátku listopadu,
a to tak, že se osobně zúčastnil
výlovu rybníka. Získanou rybu
poté vzorně naporcoval a narovnal do mrazáku. Tradiční
rozhovor nám tentokrát poskytl
herec Jiří Štěpnička.

Divadlo Viola je druhou scénou, kde – kromě Zlaté kapličky – Jiří Štěpnička pravidelně hraje.

: Od kdy na Malé Straně
bydlíte?
S různými peripetiemi někdy od
třinácti let.
: To jste pamětník. Nakolik
se Malá Strana v průběhu vašeho
života proměnila?
Navzdory moderní době je Malá
Strana stále vesnicí uprostřed města.
Nejsem jediný Malostraňák, který tohle
říká, a je to pravda. Bydlení tam je velmi
poetické, ale má to i stinné stránky.
Kdysi jsem bydlel přímo na Nových
zámeckých schodech – měl jsem vodu
na chodbě, malovaný strop a dřevěnou
podlahu. Takže se nedalo hovořit o ně-

jakém luxusu a navíc jsem si nemohl
doma bez souhlasu památkářů pomalu
ani pověsit obraz nebo položit parkety.
Dnes žije na Malé Straně méně lidí než
dříve. Na druhou stranu po listopadu
1989 byly opraveny všechny nádherné
objekty, které se tam nacházejí. Jdete
padesát metrů jednou uličkou, pak
zabočíte do druhé, ujdete dalších padesát metrů – a všude je nějaký skvost.
Podobně nádherně prokoukla Kampa.
Taky díky tomu považuji Prahu za nejkrásnější město na světě.
: Máte v „malostranské vesnici“ nějakou oblíbenou hospůdku?
Nemám a nikdy jsem neměl. Na
posedávání v hospůdkách moc nejsem.

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

Ale rád si zajdu pro víno, kterého musím
mít doma pořádnou zásobu. Jak nemám
ve sklepě alespoň 800 litrů vína, jsem
nesvůj.
: Je známo, že vaši maminku komunisté v padesátých letech
zavřeli na deset let za pokus o ilegální opuštění republiky, vy sám jste
dočasně skončil v dětském domově.
Jak moc vás toto poznamenalo v pozdějším hereckém životě?
Přivlastnil jsem si dvě přísloví: „Co tě
nezabije, to tě posílí“ a „Všechno zlé je
k něčemu dobré“. Uvěznění mé maminky
a všechny další záležitosti mi daly do dalších let hnací motor a potřebné sebevědomí. To je v herecké branži velmi důležité.
Když o něj přijdete, přestáváte být hercem.
: Podle divadelních kritiků
se umíte do svých rolí opravdu ponořit.
Sám jste v jednom rozhovoru prohlásil,
že s aktuální rolí „chodíte i na záchod“.
Co vám přepínání z role do role dělá
v hlavě? Není to trochu schizofrenní?
Tak strašné to zase není... Řeknu vám
příhodu. Před mnoha lety za Národním
divadlem bydlel jeden pan profesor,
a ten uměl dvanáct jazyků. Simultánně
překládal pro vládu. Já jsem si s ním
jednou povídal a on se mě zeptal, jak si
můžu pamatovat všechny své role. Což
mě docela pobavilo. Když jsem mu opáčil, že zajímavé je spíše to, jak se on dokázal naučit dvanáct jazyků, přiznal se, že je
to trochu prokletí. Rád chodil svého času
na dnes už zaniklou žofínskou plovárnu.
Popisoval mi, jak se jednou opaloval
a vtom se přišli nějací mladíci potápět.
On je pozoroval, kterak se oblékají do
neoprénu, připravují si šnorchl a ploutve, a v mysli mu automaticky skákala
jednotlivá slovíčka ve všech dvanácti
jazycích. Když se ale dostal k tomu, jak se
řeknou „ploutve“ japonsky, zjistil, že to
zapomněl. Takže se musel hned obléct
a jít se podívat domů do slovníku. Tak
takhle to naštěstí s rolemi nemám.
: Říkal jste, že divadlo hrajete v deseti inscenacích. Přitom vám
příští rok v dubnu bude šedesát sedm
roků. Jak se vám s přibývajícími léty
daří udržet jednotlivé role v paměti?
Je to těžší, přiznávám. Dneska, když
jdu na představení, přicházím do divadla
o dvě hodiny dřív a celou roli si pěkně
pomalu projdu. To jsem v mládí vůbec
dělat nemusel. Tenhle rozhovor děláme
od šestnácti hodin, v sedmnáct hodin
bych už rád seděl nad rolí.
: Pokud tedy povedeme
další rozhovor třeba za pět let, sraz si
dáme už ve dvě odpoledne?
Asi tak nějak! Mám však i jednu výhodu:

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

když nějakou roli přestanu hrát, jsem
schopen ji zapomenout s vyhozením
scénáře do koše. Dokonce to funguje tak,
že jsem jednou při televizním natáčení
zahrál jednu scénu, odešel do šatny, vyhodil svůj part a začal se připravovat na další.
Pak mě náhle zavolali zpátky na plac, že
prý onu scénu potřebují ještě jednou přetočit. No a já jsem si musel vyžádat čvrthodinku na opětovné naučení se svého
textu. Opravdu jsem tím aktem vyhození
scénáře do koše své repliky zapomněl.
: Jste po celá desetiletí
seriálová stálice. Jak moc se podle
vás proměnily seriály v průběhu let
a hlavně s nástupem zahraniční konkurence po listopadu 1989?
Ne všechno, co přichází ze zahraničí,
je dobré. Nejvíc mi vadí to, jak funguje
produkce. V minulosti to bylo tak, že
jsem dostal veškeré dispozice včetně natáčecího plánu, a podle toho se přesně
jelo. V současné době se mi často stane,
že odcházím z natáčení a ptám se, kdy
mám tedy druhý den přijít. A dostávám
odpovědi typu „my vám ještě večer pošleme esemesku“. Tohle nemám rád, jelikož večer většinou hraji divadlo a nebaví
mě pozdě po představení přemýšlet, jak
druhý den vše skloubím.
: Pojďme k dabingu. To je
vaše další významná profesní kapitola. Jak se coby zasloužilý dabér – mluvíte například Harrison Forda – díváte
na snahy dabování filmů významně
omezovat, a tím podporovat přirozenou potřebu učit se cizím jazykům?
Ano, zaznamenal jsem nedávnou
výzvu středoškoláků, kteří chtějí, aby
televize nahradila dabing titulky. Mohu
je však ujistit, že z titulků se nenaučí cizí
jazyk ani omylem.
: Proč?
Vždyť titulky nemají se stavbou cizího
jazyka nic společného! Signatářům té výzvy bych odpověděl, že existuje mnoho
jiných metod, jak se opravdu efektivně
učit cizí jazyk.
: Chtěl byste se s Harrisonem Fordem osobně setkat?
Mně je velmi sympatický tím, že
se dodnes nezřekl svého původního
povolání. On je původně truhlář, a když
má dobrou náladu, vyrábí pro své kolegy
z Hollywoodu intarzovaný nábytek. To se
mi velice líbí. Ale že bych nějak zásadně
toužil po setkání s ním? Asi ne... Bojím se,
že bychom si neměli moc co říct, poněvadž život v Americe a tady je úplně jiný.
: V jaké aktuální formě je
česká dabingová škola?
V nijak oslnivé. Moderní technika

samozřejmě posunula možnosti dabingu do úplně jiné dimenze, ale mnoho
mladých herců stejně dabuje špatně.
Příliš spoléhají na techniku, řada z nich
má anglický přízvuk a podobně. Přitom
kdysi se k nám dabing jezdili učit z ciziny.
: Harrison Ford ve volných
chvílích rád vyrábí nábytek, vy prý rád
rovněž fyzicky pracujete. Taky něco
vyrábíte?
V tomto směru vás zklamu, nevyrábím
vůbec nic. Mám rád, jako relaxaci, fyzickou práci, u které se nemusí přemýšlet –
sekání dříví na chalupě, čištění bot nebo
něco takového. Při těchto činnostech se
mi dobře učí nové role a zároveň mě to
naučilo obrnit se vůči rušivým vlivům
během představení.
: Třeba?
Když vám dneska zazvoní v hledišti telefon, už mě to nevykolejí. Jsem
schopen říct: „V klidu si to vyřiďte, já
počkám.“
: Při přípravě na tento
rozhovor jsem se nikde nedočetl,
co posloucháte za muziku...
Poslouchám všechno, od vážné hudby
přes jazz až po country. Vždycky si rád
poslechnu Lojzu Armstrongů a tyhlety
staré kluky. Nemusím ale nové písničky
se stokrát opakovaným textem „mám tě
rád“ nebo něčím podobným.
: Vánoce jsou za dveřmi.
Jak je strávíte?
Samozřejmě že tradičně, jak se na
správnou „konzervu“ sluší. Takže s rodinou, v klidu a míru.
: Předpokládám, že žádné
experimenty se neodehrají ani na
vašem štědrovečerním stole.
Předpokládáte správně. Štědrovečerní
menu bude rovněž ryze tradiční. Kapra
jsem získal za odměnu, když jsem se
zúčastnil výlovu rybníka u známých na
Šumavě, kde máme chalupu. Tam taky
jako každý rok Vánoce strávíme.
: Počkejte, povídáme si
spolu 8. listopadu. To už vážně máte
vánočního kapra?
Snad jste od mě po tom všem, co už
o mně víte, neočekával, že bych tak
důležitou věc nechal na poslední chvíli.
Rozhovor s Jiřím Štěpničkou včetně fotografování nakonec trval místo původně
plánované hodiny pouhých pětatřicet
minut. Nevíme, jak mistr s necelou půlhodinkou navíc naložil, ale při rozloučení
se tvářil poněkud nešťastně, že jsme mu
nabourali pečlivě naplánovaný itinerář
dne. Bylo to ale fajn povídání.
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VÁNOCE KLEPOU NA DVEŘE, CENT
„To svoje“ si každý
určitě najde během
vánočních trhů, které
opět po roce zavítaly
do centra metropole.
Samozřejmě nemohou
chybět ani místa, kde
si mohou obyvatelé
Prahy 1 zakoupit kapry, stromky a jmelí.
Slavnostní rozsvícení „hlavního“
vánočního stromu se uskutečnilo 30.
listopadu, čímž byly letošní vánoční
trhy v Praze zahájeny. Strom – 24 metrů
vysoký smrk ze středočeských Ratají
nad Sázavou – rozsvítila jedna z nejpopulárnějších českých hereček, Libuše
Šafránková.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí potrvají do 1. ledna 2014. Bezprostředně na ně naváží Tříkrálové oslavy,
které potrvají do 6. ledna 2014. Současně s trhy na „Staromáku“ začaly i trhy na
Václavském náměstí, které zde zůstanou
až do 12. ledna 2014. Vánoční atmosféru
si lze užít také na náměstí Republiky,
a to do 30. prosince 2013.

LETOS TROCHU JINAK
V letošním roce se organizátoři
rozhodli pro zásadní změnu rozmístění
jednotlivých prvků na Staroměstském
i Václavském náměstí.
Hlavní pódium, kde probíhá doprovodný program, letos není umístěno
v bezprostřední blízkosti stromu, ale
bylo přemístěno blíže k pomníku Jana
Husa směrem k Dlouhé ulici. „Vzhledem
k tomu, že při samotném rozsvícení
stromu, ale i v dalších dnech, se kolem
vánočního stromu kumuluje velké
množství lidí, rozhodli jsme se náměstí
rozdělit na dvě hlavní zóny, a to kolem
vánočního stromu a kolem pódia. Obě
místa se tak více uvolní a usnadní pohyb
všech osob na Staroměstském náměstí,“
vysvětluje změny Pavel Kocych, architekt Vánočních trhů v Praze.
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Kde si v Praze 1 koupíte stromek či kapra?
VÁNOČNÍ TRHY:
Králodvorská
u zadního vchodu OD Kotva
Malé nám.
Malostranské trhy
Malostranské nám. na parkovišti
Na Kampě
Nám. Republiky prostor před Celnicí
Nám. Republiky prostor před Palladiem
OD KOTVA vchod z Nám. Republiky
Staroměstské nám.
Václavské nám. ve spodní části
Václavské nám. v horní části

30. 11. 2013 – 29. 12. 2013
25. 11. 2013 – 24. 12. 2013
30. 11. 2013 – 29. 12. 2013
30. 11. 2013 – 26. 12. 2013
30. 11. 2013 – 06. 1. 2014
30. 11. 2013 – 12. 1. 2014
28. 11. 2013 – 07. 1. 2014

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ:
28. října u č. 1/371
Jungmannova u č. 34/750
Karmelitská u č. 30/270
Národní u č. 17/981
Národní u č. 26/63 u OD Tesco
Na Poříčí u č. 27/1066
Rytířská u č. 10/406
Spálená u č. 53/110
nám. Republiky u OD Kotva

20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
19. 12. 2013 – 23. 12. 2013
20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
20. 12. 2013 – 23. 12. 2013
19. 12. 2013 – 23. 12. 2013

12. 11. 2013 – 31. 12. 2013
30. 11. 2013 – 13. 1. 2014
01. 12. 2013 – 31. 12. 2013

PRODEJ KAPRŮ V RÁMCI TRŽIŠŤ A VÁNOČNÍCH TRHŮ:
Havelské tržiště
20. 12., 22. 12., 23. 12. 2013
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A JMELÍ:
nám. Republiky u vstupu do metra
14. 12. 2013 – 23. 12. 2013
směr Hybernská
Jungmannovo nám. u výstupu z metra 14. 12. 2013 – 23. 12. 2013
Národní u č. 26/63
17. 12. 2013 – 23. 12. 2013
Národní u č. 40/36
07. 12. 2013 – 23. 12. 2013

Tímto krokem se zároveň zatraktivní
zadní zóna za památníkem Jana Husa.
Zvířecí betlém, který je větší než v loňském roce, se naopak přesune blíže ke
stromu.
Novinkou je rovněž speciální odpočívárna s možností posezení, občerstvení,
kterou doplní i dětský koutek, kde si
ti nejmenší vyzkouší výrobu ozdob
a zapojí se i do dalších rukodělných

činností. Pro děti poslouží i schránka na
dopisy Ježíškovi.

PESTRÁ NABÍDKA
Součástí vánočních trhů jsou již
tradičně i prodejní stánky s bohatým
sortimentem. Návštěvníci mohou na
Staroměstském náměstí zavítat do stovky stánků, kde si mohou pořídit atraktivní dřevěné hračky, slaměné výrobky,
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FOTO PETR NAŠIC

RUM SE OBLÉKLO DO SVÁTEČNÍHO

Užijte si letošní Vánoce!

svíčky, vánoční ozdoby, typické české
suvenýry, kovářské výrobky, perníčky,
šperky, bižuterie, krajky, vlněné produkty, produkty z medu a spoustu dalších
zajímavostí.
Chybět nebudou ani oblíbené gastronomické pochoutky jako je svařené víno,
špízy, klobásy, trdla, langoše, staročeské
koláče, punče, lázeňské oplatky atd.

Stánky s produktovým sortimentem
budou otevřeny každý den od 10 do
21 hodin. Stánky s gastronomickou
nabídkou budou otevřeny denně od 10
do 24 hodin.
Podrobnosti o vánočních trzích na
Staroměstském a Václavském náměstí
jsou k dispozici na webové adrese www.
trhypraha.cz.

PRO LOKÁLNÍ PATRIOTY
Kromě stromů na Staroměstském
a Václavském náměstí byly další vztyčeny i jinde v Praze 1. „Svůj“ strom tak mají
i obyvatelé Petrské čtvrti, a to desetimetrový smrk na Petrském náměstí.
Osmimetrový smrk byl rovněž vztyčen
před radnicí Prahy 1 ve Vodičkově a devítimetrový na Kampě.

Také letos si můžete pochutnat na výborné rybí polévce,
kterou vám 24. prosince od 11 hodin budou na
Václavském náměstí osobně nalévat starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký a jeho zástupci.
Přijďte si pošmáknout i popovídat!
P. S.: Bude i svařák!

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

MRKEV, GULÁŠEK A ČISTÝ ODĚV:
PRAHA 1 OCENILA NEJLEPŠÍ PROVOZOVNY
Obchod se zeleninou, rychločistírna a tradiční restaurace – to jsou vítězové již sedmého ročníku ankety Provozovna roku, kterou každoročně pořádá radnice Prahy 1.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

tika směřovala také k pouličnímu nabízení nejrůznějších
služeb.
Podrobný přehled zákazníky oceněných obchodů
a služeb bude zveřejněn
v prosincovém vydání přílohy
Katalogu obchodu a služeb –
Mapě sortimentu a cen.

FOTO PETR NAŠIC

„Tato anketa je vlastně
jakousi veřejnou knihou
přání a stížností. Zákazníci
z Prahy 1 mohou pochválit
nebo zkritizovat jakoukoli
provozovnu v naší městské
části, do které chodí za nákupy, občerstvením nebo službami. Jde tedy o velmi dobře
vyleštěné zrcadlo, v němž
se každý živnostník vidí bez
příkras,“ uvedl 1. zástupce
starosty Daniel Hodek, který
vítězům ankety 14. listopadu
slavnostně předal ocenění.
Anketa se jako tradičně
uskutečnila ve třech hlavních
kategoriích (Obchod, Služba,
Restaurace). Nechyběly ani
dvě vedlejší (Skokan roku
a Černý Petr). Nejlepším obchodem je letos Malostranská
zelenina na Tržišti 11, nejlepší
službou Chemická rychločistírna ALBE v Martinské 10
a nejlepší restaurací Haštalský
dědek v Haštalské 20. Skokanem roku se stala farmářská

Ocenění předal jako tradičně 1. zástupce starosty Daniel Hodek.

prodejna Náš GRUNT v Dlážděné 7. Černého Petra si

vysloužily především některé
příliš hlučné provozovny, kri-

Vítězka kategorie „Skokan roku“
Markéta Vohnoutová, provozovatelka farmářského obchodu
Náš GRUNT v Dlážděné ulici 7.

PŘEHLED OBCHODŮ A SLUŽEB V PRAZE 1 PŘINÁŠÍ MOBILNÍ APLIKACE
Tištěný katalog obchodů a služeb
je dle ohlasů velmi oblíbeným
pomocníkem. Obsahuje užitečné
informace o obchodech a službách
základní občanské vybavenosti v Praze 1. Nejde jen o prostý
seznam obchodů. Najdete zde rovněž otevírací dobu, popis služeb,
kontaktní informace atd. Vše na
jednom místě jasně, stručně a přehledně. A právě taková je elektronická verze tohoto katalogu. Tou je
mobilní aplikace pro chytré telefony. Uživatel v ní nenajde vše, na co
je zvyklý z tištěné verze vč. anketní- Mobilní aplikace je velmi přehledná i pro displeje
ho lístku, kde je možné odpovědět mobilních telefonů.
na několik dotazů z této oblasti.
Novinku je pak interaktivní mapa, přehled
gorií a navigování podle vzdálenosti dle
provozoven, které uspěly v tradiční anketě aktuální polohy a možnost zaslání námětů
provozovně roku dle jednotlivých katena vylepšení samotné aplikace. „Pokud hle-
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dáte například květinářství, jednoduše
si zvolíte tuto sekci a aplikace vám dle
vaší současné polohy seřadí jednotlivé
provozovny od nejbližší dále. V této
aplikace nefunguje předplácení pozic
při vyhledávání, reklama, umělé navyšování tzv. „like“ a jiné skryté praktiky,
které objektivitu a aktuálnost informací dohledaných na internetu značně
snižují. Vše je rychlé a intuitivní“ uvedl
místostarosta pro obchod a služby
Daniel Hodek.
Data do aplikace dodává radniční
oddělení obchodu a služeb a aplikace bude aktualizována jednou za tři
měsíce. V současné době je připravena
pro přístroje s operačním systémem
IOS, na verzi aplikace podporující přístroje
s operačním systémem Android, se již
začíná pracovat.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Mgr. ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSSD)

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

SOCIÁLNÍ
VĚCI

PODPORA SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH
Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém
listopadovém jednání schválilo mimo
jiné materiál s názvem „Koncepce pomoci
Městské části Praha 1 zmírňující sociální
a ekonomickou situaci občanů Městské
části Praha 1, související s výší nájemného
v bytech“, který předložila radní pro oblast
Sociální péče Šárka Chládková Táborská.
Tímto materiálem došlo ke sjednocení
všech dosavadních koncepcí sociálních
pomocí v souvislostí s deregulací nájemného, které Zastupitelstvo a Rada městské
části Praha 1 za několik uplynulých let
schválily, novelizovaly, či měnily.
Výsledný materiál tak lze právem
považovat za ucelený soubor řešení
sociálních a ekonomických dopadů
spojených s deregulací nájemného,
vzrůstajícími výdaji na bydlení nebo
změnami ve výši sociálních dávek
poskytovaných státem. Při jeho přípravě
byly využity nejen všechny informace
spojené s těmi jednotlivými problematikami, ale rovněž zkušenosti, které
Městská část Praha 1 za posledních téměř osm let nasbírala při samostatném
řešení sociálních problémů občanů své
městské části.
„S ohledem na maximální ucelenost
materiálu a efektivitě sociální pomoci,
které byly jedním z hlavních cílů, vycházela koncepce nejen z námětů odborníků z Úřadu městské části Praha 1 a členů
Komise Sociální, obsažených v novelizaci
systému pomoci pro vyplácení finančního daru schválené na červnovém
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, tak
z přímé spolupráce odborníků na sociální oblast z řad zastupitelů. Ráda bych
tímto poděkovala zejména paní Zděnce
Kulišové, která se na přípravě této koncepce velkou měrou podílela a pomohla
tak tento materiál zpracovat“ uvedla
radní pro sociální oblast Šárka Chládková Táborská. Díky tomu materiál získal
stoprocentní podporu napříč politickým
spektrem, což vyústilo v jednomyslné
odsouhlasení. Díky tomu je tak možné
pomalu začít uvádět jednotlivé mechanismy pomoci do praxe.

NOVÁ PRAVIDLA ZEFEKTIVNÍ
VYNALOŽENÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY
A co konkrétně se změnilo? Je to především vyvážení poměru poskytování
jednotlivých způsobů pomoci. Hlavním
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OBČANŮ DOSTALA JASNÁ PRAVIDLA

Koncepce získala stoprocentní podporu napříč politickým spektrem.

mechanizmem řešení sociální pomoci tak již není v některých případech
dlouhodobé poskytování finančního
daru na bydlení, který se de facto stával
příjmem soukromých majitelů bytů, ve
kterých příjemci darů žijí. Jedním z hlavních pilířů je nově efektivní bytové
řešení, tedy výměna současného bytu
(třeba soukromého) za menší, ekonomicky výhodnější byt ve vlastnictví
Městské části Praha 1. Občan tak může
okamžitě ušetřit nejen tisíce korun za
nájemné, ale rovněž za energie a služby,
které s sebou obývání většího bytu logicky přináší. Ruku v ruce s přijetím této
koncepce tak jde i průběžné navyšování
bytového fondu v rámci seznamu bytů
ze sociální rezervy, které Rada MČ Praha 1 na jednom z listopadových jednání

započala. Další změnou je pak časové
ohraničení při poskytování pomoci
formou finančního daru poskytované
občanům v bytech soukromých vlastníků. Koncepce totiž přináší požadavek
na aktivní spolupráci ze strany žadatele
při řešení jeho sociální, ekonomické,
nebo bytové situace. Finanční pomoc
směřující k občanům žijícím v obecních
bytech MČ Praha 1 bude podle této
koncepce nově řešena systémem slevy
na nájemném, která bude odpovídat
skutečným sociálním a ekonomickým
možnostem každého nájemce. Zájemci
o pomoc v sociálně tíživé situaci se
mohou obracet na sekretariát radní
Chládkové Táborské anebo na Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
MČ Praha 1.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

SPRÁVA
MAJETKU

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

Jak se zdá, počátek účinnosti nového
občanského zákoníku již asi nic neovlivní a neposune. Nový občanský zákoník
bude s největší pravděpodobností od
1. 1. 2014 účinný, což znamená, že od
1. 1. 2014 se budou ustanovení tohoto
zákoníku aplikovat v praxi a také vymáhat. Nový zákoník zasáhne prakticky do
celého našeho života, ale není potřeba
se nijak obávat, ba naopak. Je postaven
na řadě zásad, jako jsou poctivé jednání,
dobré mravy, právní jistota, zdravý rozum,
ochrana slabšího, rodiny, svobody, cti,
života, zdraví atd. Co je třeba zdůraznit,
cílem nového zákoníku je zavést do právního prostředí zdravý rozum a zamezit
vykukům, kteří by chtěli obcházet smysl
zákona. Již nebude možné vytrhávat jednotlivá ustanovení z kontextu a vykládat
je jinak, než byl úmysl zákonodárce, což
se doteď hojně praktikuje, a vykukům
to také hojně prochází.
Nový občanský zákoník přinese řadu
změn a nových věcí. Nás v tomto článku
zajímá nájem bytu, tak vstříc novému
ohledně bydlení.
Byt je v novém občanském zákoníku
definován jako místnost nebo soubor
místností, které jsou částí domu, tvoří
obytný prostor a jsou určeny a užívány
k účelu bydlení. Nový zákoník již nebude
rozlišovat byt či nebytový prostor, ale
bude důležitý účel samotného prostoru,
tzn. zda je prostor užíván k účelu bydlení
či nikoliv. Právní úpravě o nájmu bytu
se tak nově podřídí i ty případy, kdy
pro uspokojování potřeb bydlení bude
pronajatý takový prostor, který sice není
rozhodnutím stavebního úřadu určen
k bydlení, ale je fakticky k bydlení vhodný
a zdravotně způsobilý. I na takové nájemce, jako např. nájemce zkolaudovaného
ateliéru či dílny, se tedy budou nově vztahovat ustanovení o nájmu bytu, pokud
nebudou prostory využívat k podnikání,
ale k bydlení. Důležitý tedy bude účel nájmu, tj. zajištění bytových potřeb nájemce
a členů jeho domácnosti, nikoliv vlastní
obsah kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu. Naopak jinou skupinou bude
nájem prostor sloužících k podnikání.
A nebude hrát roli, zda dle kolaudačního
rozhodnutí půjde třeba o byt. Bude-li i byt
pronajat k jinému účelu než k bydlení,
ustanovení o nájmu bytu se zde nepoužijí. Důležité bude jen, zda budou pronajaté
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NÁJEM BYTŮ PO ÚČINNOSTI
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Nový občanský zákoník zavádí do právního prostředí zdravý rozum.

prostory sloužit dle nájemní smlouvy
k podnikání či nikoliv.
Novým občanským zákoníkem je
výslovně řečeno, že ujednání v nájemní smlouvě se nemůže odchýlit od
zákona v neprospěch nájemce. Ke všem
takovýmto ujednáním, která zkracují
nájemcova práva, se nepřihlíží. Toto přináší nájemci zvýšenou ochranu oproti
starému občanskému zákoníku.
Další novinkou je, že pokud nájemce užívá byt po dobu tří let v dobré
víře, že nájem je po právu, považuje se
nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
Úmyslem zákonodárce je zabránit jednání
pronajímatelů, kteří neuzavřou s nájemci
písemnou nájemní smlouvu, lehce takový
nájem ukončit a nájemce takřka okamžitě
z bytu vyhodit. Přestože nový občanský
zákoník vyžaduje, aby smlouva o nájmu
bytu byla uzavřena v písemné formě, nedává pronajímateli právo namítnout vůči

nájemci neplatnost smlouvy z důvodu, že
smlouva písemně uzavřena nebyla. Je tím
respektována nejen svobodná vůle stran,
ale také chráněn poctivý nájemce, kdy
odpovědným za dodržení písemné formy
smlouvy je ze zákona jen pronajímatel.
Se zavedením zcela nových věcí do
občanského práva nutně souvisí zrušení
celé řady zákonů, zrušením starého
občanského zákoníku počínaje, přes zrušení zákona o vlastnictví bytů, o nájmu
a podnájmu nebytových prostor, zákona
o rodině, až po zrušení obchodního
zákoníku konče. S tím také nutně pozorujeme nabobtnání nového občanského
zákoníku. Zlí, možná jen pesimističtí,
jazykové tvrdí, že současná generace se
s novým občanským právem zcela sžít
nestihne. Možná další generace už ano.
Dále k tématu „Nájem bytů po účinnosti
nového občanského zákoníku“ zase v jednom z dalších měsíčníků.
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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

Praha 3
Praha 8
Praha 10
Praha 1
Praha 4
Praha 5
Praha 11
Praha 6
Praha 13
Praha 12
Praha 2
Praha 9
Praha 7
Praha 14
Praha 17
Praha 15
Praha 20
Praha 18
Praha 16
Praha 22
Praha 21
Praha 19
Zbraslav
Čakovice
Libuš
Suchdol
Kunratice
Petrovice
Štěrboholy
Dolní Měcholupy
Zličín
Běchovice
Klánovice
Ďáblice
Velká Chuchle
Vinoř
Nebušice
Újezd u Průhonic
Dolní Počernice
Lipence
Řeporyje
Dubeč
Dolní Chabry
Slivenec
Lysolaje
Kolovraty
Satalice
Troja
Březiněves
Šeberov
Koloděje
Lochkov
Přední Kopanina
Křeslice
Benice
Královice
Nedvězí

PŘÍJMY
skut.
k 31. 12. 12
1 181 971
948 948
898 515
874 911
811 141
741 432
694 711
671 858
584 460
499 504
491 734
453 835
403 454
372 055
333 845
256 823
180 878
135 368
107 399
105 643
81 372
73 764
63 492
56 476
51 383
47 322
42 629
41 018
38 822
34 817
33 323
32 222
29 265
28 330
27 079
25 220
24 238
24 119
21 927
21 008
20 282
18 892
18 553
17 872
16 495
15 298
14 470
14 414
12 375
11 356
6 266
6 037
5 320
4 479
3 253
2 785
2 432

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

VÝDAJE
skut.
k 31. 12. 12
1 066 367
918 780
817 255
780 687
832 729
592 956
550 138
681 373
494 895
343 445
499 199
452 208
407 759
323 140
229 327
234 219
178 062
107 848
101 905
102 576
84 777
69 882
59 379
82 040
56 994
37 461
30 674
40 360
41 676
37 160
29 675
32 649
26 568
24 888
33 028
20 462
22 964
23 188
20 593
18 660
17 420
17 380
17 820
21 449
20 104
14 823
13 865
14 662
15 709
12 672
7 291
6 037
5 240
5 308
2 815
2 550
3 264

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

skut.
k 31. 12. 12
115 605
30 168
81 260
94 224
-21 588
148 475
144 573
-9 515
89 565
156 059
-7 465
1 627
-4 305
48 915
104 518
22 605
2 816
27 520
5 494
3 067
-3 406
3 882
4 113
-25 564
-5 611
9 861
11 955
657
-2 853
-2 344
3 648
-427
2 697
3 442
-5 950
4 758
1 275
931
1 334
2 348
2 862
1 513
732
-3 576
-3 609
475
605
-249
-3 334
-1 316
-1 025
0
80
-829
438
235
-833

PRAHA 1
SE NETOPÍ
V BOHATSTVÍ

FOTO PETR NAŠIC

MĚSTSKÁ ČÁST

FINANCE

Příprava rozpočtu Prahy 1 finišuje. Také tentokrát se kolem
něj „točí“ různé interpretace
včetně tvrzení, že naše městská
část je v rámci hlavního města
jednoznačně nejbohatší. Ale je
tomu skutečně tak?
Pokud si porovnáme reálná
čísla za rok 2012 (za letošek
ještě statistika pochopitelně
není k dispozici), vidíme, že
Městská část Praha 1 má až
čtvrté nejvyšší příjmy (a páté
nejvyšší výdaje).
Městskou částí s největšími
příjmy za rok 2012 byla Praha 3,
na pomyslném druhém místě
se umístila Praha 8 a na třetím
Praha 10.
Nejlepší hospodářský
výsledek měla Městská část
Praha 12, proti tomu nejhorší
hospodářský výsledek za rok
2012 měla Městská část Praha-Čakovice. Městská část Praha 1
měla šestý nejlepší hospodářský výsledek.
Zajímavá jsou i některá další
čísla: Pokud bychom sečetli
příjmy všech městských částí
v Praze, podíl naší městské
části představuje 7,5 % z celku
(a výdaje 7,3 %). A ty, kteří si
myslí, že hlavní město jako

celek se topí v přepychu,
možná překvapí skutečnost,
že výrazně nadpoloviční počet
– 37 – městských části má
roční příjmy pod 100 milionů
korun. Při hodnocení tohoto
údaje samozřejmě musíme vzít
v úvahu, že mnoho městských
částí je skutečně malých – na
druhou stranu, statistika je
neúprosná a jednotlivé údaje
průměruje...
Tímto exkurzem jsem chtěl
připomenout, že čísla nepodléhají emocím (a politickým
proklamacím) a že Praha 1 není
premiantem, co se týká bohatství, přestože některým nezasvěceným pozorovatelům by
to tak mohlo připadat. O to více
oceňuji práci všech zastupitelů
Prahy 1, a to včetně opozičních,
kteří se poctivě snaží porozumět parametrům rozpočtu naší
městské části na příští rok ve
všech souvislostech.
Schválení rozpočtu Prahy 1
se s nejvyšší pravděpodobností
dočkáme při prosincovém
jednání zastupitelstva.
Jan Krejčí
zástupce starosty
Městské části Praha 1
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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)

ZŠ NÁM. CURIEOVÝCH JE
SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠE DÍTĚ

„V to pevně doufám! Děti do školy
chodí a nemám zprávy o tom, že by
cokoliv prodávaly v blízkých restauračních zařízeních. Stejně tak policejní
práce ve škole je již jiného druhu –
policisté i strážníci připravují pro naše
žáky velmi zajímavé programy směřující nejen k prevenci sociálně patologických jevů, ale i posilování vhodného
chování.“
Předpokládám tedy, že rodičům vřele
doporučíte, aby své děti přihlásili
právě k vám.
„To rozhodně! Nabízíme přátelské
prostředí, které respektuje individualitu
jednotlivých žáků, jimž umožňujeme
pracovat dle jejich možností. Nabízíme
výuku angličtiny ve více úrovních již od
první třídy a na prvním stupni úspěšně
integrujeme mimořádně nadané žáky.
Na druhém stupni vyučujeme tři další
cizí jazyky a český jazyk a matematiku ve dvou úrovních a i tím nabízíme
alternativu k víceletým gymnáziím.
Naší velkou předností je zařazení etické
výchovy do naší vzdělávací nabídky
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Na přelomu 19. a 20. století
nepatřila škola na dnešním
náměstí Curieových zrovna
k chloubám rakousko-uherského školství: rodiče žáků
dostávali pokuty, protože
jejich děti nechodily do
školy a místo toho zvyšovaly
příjmy svých rodin žebrotou
a prodejem všeho možného
po hospodách; alarmující
bylo i množství policejně
trestaných žáků. Zlepšila se
už škola v tomto směru?
Na to jsme se zeptali nové
ředitelky ZŠ nám. Curieových Terezy Martínkové.
Ředitelka ZŠ nám. Curieových Tereza Martínková nedá dopustit na mateřský jazyk.

a především profesionální a vstřícný
tým všech pracovníků školy.“
Jak byste popsala profil absolventa
ZŠ nám. Curieových?
„Určitě se velmi liší od toho z přelomu
19. a 20. století. Pokud bych to měla
shrnout jedinou větou, naši absolventi
jsou mladí lidé, kteří zvládnou obstát ve
složitém světě současnosti a úspěšně se
vypořádat s jeho nástrahami. Povinnou
školní docházku absolvovali v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry
v jejich schopnosti a jsou připraveni
a motivováni ke studiu na střední škole.
Důležité je rovněž, že jsou jazykově vybaveni tak, aby se dokázali dorozumět
v běžných situacích v jednom až dvou
cizích jazycích.“
Jaké předměty vy sama učíte a s jakými plány jste nastoupila do funkce
ředitelky?
„Vystudovala jsem český jazyk a li-

teraturu a dějepis, ale dlouhodobě se
soustředím na výuku českého jazyka.
Pracuji s žáky různého věku i založení
a všechny se snažím přesvědčit, jak
je čeština krásná. Do funkce ředitelky
jsem nastoupila s plánem vést a rozvíjet školu v nastaveném kurzu. Jedním
z mých cílů je zpřístupnit informace
o škole, způsobu naší práce i výsledcích
žáků nejen rodičům, ale i širší veřejnosti.
Dále bych chtěla zvyšovat standard už
tak výborné práce našich pedagogů
a rozvíjet profilaci školy, především její
zaměření na práci s mimořádně nadanými žáky. A v neposlední řadě chci
pedagogům zajistit práci v komfortním
prostředí s dostatečným materiálním
i osobním zázemím.“
Jste v práci spokojená?
„Musím být, jinak bych svou práci ani
nemohla dělat. Je velmi posilující cítit
podporu kolegů a jako učitelka tělem
i duší si nesmírně užívám práci se žáky.“
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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

Bezpečnost a veřejný pořádek v ulicích Prahy 1 je téma, nad kterým se diskutovalo, diskutuje a diskutovat bude
neustále. Počty policistů, akceschopnost, nebo respektovanost stanovených pravidel jsou pojmy, které budou
v občanech Prahy 1 vyvolávat emoce
pravděpodobně pořád. A je to tak vlastně dobře. Neustálý tlak alespoň nikomu
nedovolí usnout na vavřínech. Pravda je
ovšem taková, že díky citlivosti a mimořádné důležitosti této oblasti komunální
politiky, je velmi často zneužívána k politickému hašteření a těžení politického
kapitálu. Prohlásit, napsat na blog, nebo
sdělit do médií, že policisté jsou slepí,
nebo že se radnice nezajímá o občany,
které trápí nadměrný hluk nejrůznějšího původu, umí téměř každý. Přijít
s řešením, které zohlední všechna úskalí
i reálné možnosti zainteresovaných
institucí, si však žádá nejen dlouhodobé
zkušenosti a umění pracovat s aktuálními a ověřenými informace, ale bohužel
také odvahu. A to nikoli kvůli těm, proti
kterým jsou nová opatření zaměřena,
ale kvůli těm, kteří nekonají a především kritizují.
Koncem září tohoto roku byla odborné i laické veřejnosti představena
Analýza jednotlivých ulic a míst na
území Prahy 1. Tento obsáhlý materiál
komplexně popsal bezpečnostní situaci
v Praze 1, posoudil efektivitu stávajících
opatření a navrhl varianty budoucího
řešení dílčích oblastí této problematiky.
Tedy současné problémy tato analýza
nejen popsala, ale na základě vyhodnocení reálných možností dotčených
institucí, jakými jsou například městská
policie, hasiči, kontrolní orgány a jiné,
navrhla konkrétní a zejména nadčasové
způsoby řešení.
Kromě pozitivních ohlasů se však objevili nejrůznější negativné reakce, jejíž
původci byli nejen občané, odborníci
nebo zájmové skupiny, ale také politici. A právě politici, kteří jsou nejlépe
obeznámeni s omezenými možnostmi
Městské části Praha 1 ovlivnit například
navýšení počtu policistů či strážníků,
volali po řešeních v této oblasti nejhlasitěji. Když však způsoby řešení doslali,
místo konstruktivní diskuze začali
podpásově napadat nejen vlastní obsah
materiálu, ale rovněž to, kdo materiál
zhotovil, co jeho obsahem autor sleduje
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK V PRAZE 1
– KRITIZOVAT UMÍ KAŽDÝ

Bezpečnost je ostře sledovaným tématem.

a jiné. Vrcholem pak bylo překrucování
vyjádření ředitele Městské policie Praha 1. Vyjádření pana ředitele Miroslava
Stejskala pro naši redakci snad rozptýlí
všechny dezinformace. „Jako ředitel OŘ
MP Praha 1 vnímám pozitivně všechny
opatření, která z analýzy a připravovaného projektu vyplývají, neboť v konečném
důsledku významně přispějí k ochraně
života, zdraví a majetku občanů a tato
opatření se budou daleko významněji
promítat do případného postihování pachatelů narušování veřejného pořádku.
Mám-li se vyjádřit k tomu jak vnímám
nově připravovaný kamerový systém
z pozice občana Prahy, pak mohu zodpovědně říci, že se žádného zneužití příp.
„špiclování“ občanů i mě samotného
neobávám. Tím spíše, že jsem si dobře
vědom na základě jakých principů a s jakými ochrannými mechanismy Městský
kamerový systém funguje“. V tomto du-

chu se také pan ředitel vyjádřil při svém
vystoupení při listopadovém jednání
Zastupitelstva MČ Praha 1.
Městská část Praha 1 je připravena
vést jednání se všemi občany i odborníky na tuto oblast, kteří přijdou
s konstruktivní kritikou, jenž by přispěla
k nalezení ideálních řešení. Názorů
odborné veřejnosti si vážíme a snažíme
se z jejich zkušeností vytěžit maximum.
Reagovat však na výpady, proč analýzu
připravila společnost, která se zabývá
bezpečnostním systémy a tedy i kamerami, je skutečně pod úroveň rozumně
uvažujícího člověka. Pekař, nebo řezník
je pro život v Praze 1 nepostradatelný
a představitelé radnice k těmto drobným podnikatelům chovají hlubokou
úctu. S bezpečnostními mechanizmy by
však pravděpodobně pomoci nedokázali, a proto nebyli v této souvislosti
osloveni.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

KULTURA

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

SPOLUPOŘADATELSTVÍ

– VÝZNAMNÁ CESTA PODPORY ŽIVÉ KULTURY NA PRAZE 1
Blíží se konec roku, a proto můžeme hodnotit jeden z nejúčinnějších způsobů podpory kultury a volného času na území
Městské části Praha 1, kterým je SPOLUPOŘADATELSTVÍ, které
podporuje subjekty působící na Praze 1 pořádající akce a nebo
přímo akce konané na území MČ Praha 1, jako jsou například:
„Prahou plnou strašidel“, „Masopust“, „České doteky hudby“,
„Kampa střed světa“, „Grafika roku“, „Královský průvod“, „Malostranské vinobraní“ a jiné.
Spolupořadatelství v oblasti kultury a volného času je zároveň jednou z nejvíce kontrolovaných forem podpory, protože
prochází „tvrdým sítem“ na Komisi kultury a konečné slovo má
Rada Městské části Praha 1.
V letošním roce jsme obdrželi 64 žádostí o spolupořadatelství, z kterých si zasloužilo podporu jen 47 žádostí, výsledkem
čehož byla dotace podpory ve výši 1 525 519,- Kč.
Zvýšená kontrola je věnována vlastní realizaci akce a jejímu
vyhodnocení, a to způsobem jmenování garanta akce, z řad
členů Komise kultury, který zpětně informuje na jednáních
Komisi kultury o přínosu akce pro občany Městské části Praha 1,
respektive Městskou část.
U akcí, které získají spolupořadatelství, je zpravidla pořizovaná fotodokumentace nebo TV záznam a jsou zveřejňovány
buď v Měsíčníku Prahy 1 nebo na webových stránkách Městské
části Praha 1.
Předpokládáme, že dokážeme přesvědčit zastupitele, aby

KULTURA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

V neděli 1. 12. 2013 v 16 hodin se na Petrském náměstí na
Praze 1 uskuteční již tradiční Sousedské setkání s názvem
Adventní zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu,
které bude pokračovat po tři adventní neděle – 8. 12. 2013
v ulici Vodičkova roh Jungmannovy tzv. plácek před Českou
spořitelnou, 15. 12. 2013 na Kozím plácku a 22. 12. 2013 na
Betlémském náměstí vždy od 16 do 18 hodin.
Těšit se můžete na zpívání základních a uměleckých škol MČ
Praha 1, Hlahol, Dětskou operu Praha, Dětský lidový orchestr
Osminka, Dětský lidový soubor Notička, Chlapecký sbor Bruncvík nebo Pěvecké sdružení pražských učitelek a další.

„PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“

Městská část Praha 1 připravila pro seniory Prahy 1 projekt
mluveného slova a hudebních vystoupení jednotlivých umělců z řad profesionálních zpěváků, případně dalších osobností
kulturně společenského života s názvem „Po roce Vánoce
přicházejí“ určený a věnovaný seniorům k Vánocům.
Místo a datum konání: společenský sál Malostranské
besedy dne 15. 12. 2013 od 16 hodin
V průběhu hudebního pořadu vystoupí Karel Bláha, Milan
Drobný, Jiří Štědroň a, Yveta Simonová. Celým pořadem bude
provázet moderátor Jožka Zeman.
Vstupenky ZDARMA pro seniory z Prahy 1. Vyzvedněte si je
od 6. prosince v informačním centru, Vodičkova 18.
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tuto formu financování kultury podpořili při projednávání
rozpočtu na rok 2014.
Zásady pro poskytování spolupořadatelství a veškeré další informace s tím spojené naleznou případní zájemci na webových
stránkách Prahy 1 www.praha1.cz v sekci Kultura – kapitola
Spolupořadatelství.

SPORT
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1
O POHÁR MČ PRAHA 1

V sobotu 14. 12. 2013, pořádá Městská část Praha 1
v bazénu Tyršova domu (vchod z ulice Všehrdova) Plavání
s Městskou částí Praha 1. Tradiční a již velmi oblíbená akce,
která je zároveň vhodnou sportovní relaxací mezi volnočasovými iniciativami. Start je zdarma. Soutěže jsou vypsány
pro všechny věkové kategorie. Nejlepší z každé kategorie
budou oceněni diplomem a pohárem MČ Praha 1. Ostatní
obdrží účastnický list. Soutěž probíhá od 14 do 18 hod.
Registrace budou v recepci bazénu. Tratě jsou rozděleny
podle věkových kategorií, v délce od 25 do 100 m volným
plaveckým stylem. Těšit se můžete na příjemné plavecké
odpoledne zpestřené ukázkami záchrany tonoucího a základy potápění v bazénu.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU

Městská část Praha 1 pořádá výhradně pro své obyvatele
turnaj čtyřčlenných družstev, včetně smíšených, v bowlingu
o „Pohár MČ Praha 1“ a další ceny. Turnaj se uskuteční dne
15. prosince 2013 v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1
(Millennium Plaza).Soutěží se na osmi drahách, vždy dvě hry,
tj. jedna série. Doporučujeme sportovní oblečení, obuv je
možno zapůjčit na místě. Start soutěžících je zdarma.
Program:

15.00 – 16.30 – 1. série,
16.30 – 18.00 – 2. série,
18.00 – 19.30 – 3. série,
19.30 – 20.00 – vyhlášení výsledků

Závazné přihlášky je nutné podat do 11. 12. 2013 do 13:00
hod. Přihlášky, které jsou uveřejněny na web. Praha 1.cz
(Sport), zasílejte na E-mail: jindrich.nejezchleba@praha1.cz
Telefonicky: 602 699 268 nebo 221 097 400.
Po schválení změním i na letáku terminologii – runda nebo
série.

KLUZIŠTĚ PRAHA 2012

Je tu dobrá zpráva, kluziště na Ovocném trhu opět bude.
Letos již po dvanácté.
Na základě velikého zájmu nejen ze strany občanů Prahy 1,
Pražanů, ale i turistů se bruslení v centru stalo nezapomenutelným zážitkem a tradicí. Kluziště se otevírá tradičně na
Mikuláše 5. 12. 2013 a bude otevřeno denně od 10.00 do
22.00 hodin po dobu dvou měsíců a to do 31. 1. 2014.

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

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

DOPRAVA

VÁNOCE V CENTRU

FOTO PETR NAŠIC

SI LZE UŽÍT, STAČÍ JEN TROCHU CHTÍT

K zimě a Vánocům občas patří i přívaly sněhu a náledí. Radnice je i letos připravena zasáhnout, kdyby to situace vyžadovala.

Pochybuji, že bych měl něco podrobně psát o křehké poetice Vánoc, jelikož
o tomto tématu přede mnou zasvěceně
a mnohem poutavěji psali a píší jiní –
opravdoví mistři pera. Pokusím se tedy
na nejpoetičtější svátky roku podívat
očima obyčejného starousedlíka.
Centrum naší metropole se nepochybně opět stane eldorádem nákupů dárků,
ale i nejrůznějších setkání. I když už
pominuly časy, kdy se do Kotvy sjížděly
autobusy z celé republiky, je jisté, že
vánoční nabídka zboží, ale i jedinečná atmosféra svátečních trhů, přitáhne rovněž
spousty mimopražských návštěvníků.
A to už vůbec nemluvím o zahraničních
turistech, pro něž je vánoční Praha obrovským magnetem.

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

Co si s tím mumrajem má počít našinec? Já osobně to každý to řeším tak,
že nechávám zaparkované auto před
domem a chodím po Praze 1 zásadně
pěšky. Místo abych před vánočním
ruchem prchal, stávám se jeho součástí
a snažím si z něj „vytáhnout“ to příjemné: svařák na Staroměstském náměstí,
pokoukání na Vltavu z Kampy, posezení s přáteli v některé ze zastrčených
hospůdek, o nichž se zahraniční bedekry
nezmiňují a které leží mimo hlavní turistické stezky...
Předvánoční a vánoční atmosféru si
zkrátka lze užít i v centru hlavního města.
Když jsem si kdysi dobrovolně vybral
Prahu 1 jako místo, kde chci žít a zestárnout, sváteční třeštění spojené s komercí

se ještě odehrávalo v jakž takž snesitelné
rovině. To dnes sice už dávno neplatí, ale
považoval bych za popření svého vztahu
k naší městské části, kdybych vnímal Vánoce v centru jen jako negativní záležitost se spoustou obtěžujících elementů.
Přeji vám, ať si vánoční svátky opravdu
užijete – a pokud se budete muset vyhýbat tuzemským či cizokrajným návštěvníkům naší Stověžaté, neberte je jako
vetřelce. Přestože někteří z nich přijeli jen
za nákupy dárků, většina z nich dorazila
na chvíli obdivovat krásu, kvůli níž jsme
my trvale hrdými patrioty.
Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy
Městské části Praha 1
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ODS

NÁZORY
OPOZICE

Tady něco smrdí, a odpadky to zatím nejsou
Městská rada obsazená výhradně členy TOP 09 vážně uvažuje o tom, že by mělo hl.m.Praha odkoupit akciový podíl 19,3 procenta v a.s. Pražské služby. Za tento minoritní podíl chtějí zaplatit
750 milionů korun! Majoritní akciový podíl 76,9 procenta vlastní hl.m.Praha a díky němu již mnoho
let tuto společnost ovládá. Prostou trojčlenkou se lze dopočítat, že tímto krokem hl. m. Praha ocení
celkovou hodnotu společnosti Pražské služby na 3,886mld Kč.
Zamysleme se nad tím, zda je toto ohodnocení odpovídající. Po nahlédnutí do výročních zpráv zjistíme, že celkový zisk po zdanění, který dokázaly Pražské služby generovat za 10 let, činil 700milionů
Kč. Na 19,3 procenta akcií z tohoto zisku připadá 140milionů korun – desetinásobek výnosu, který na
tento akciový podíl připadal. Pokud bychom byli maximálně přející, lze si představit zvýšení této částky ještě o 20%, jako prémii za získání velmi kvalitní společnosti. Zamysleme se nad tím, proč by však
mělo hl.m.Praha toužit po získání něčeho, co nepotřebuje? Město má v Pražských službách majoritu, i ve výroční zprávě je vedeno jako ovládající osoba a minoritního akcionáře v podstatě k ničemu
nepotřebuje. Proč tedy chce TOP 09 protlačit koupení něčeho tak neuvěřitelně předraženého?
Praze tento nákup nemůže přinést žádný užitek! Proč chce TOP 09 vyhodit více než půl miliardy
v čase, kdy městu peníze chybí?
Pokud získá město 100% podíl v Pražských službách bude moci této společnosti bez soutěže
netransparentně zadávat zakázky a obcházet tak zákon o zadávání veřejných zakázek. Navíc
jistě bez zajímavosti není ani otázka, kdo je skutečným vlastníkem společnosti, která nyní 19,3 procenta vlastní. A tu půlmiliardu navíc za TOP 09 uhradí pražané ve zvýšené ceně za svoz odpadu.

VV

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

Proti rozhodnutí Prahy 1 zasáhl magistrát

SZ

Na posledním zastupitelstvu Kateřina Klasnová a Alena Fraňková spolu se Stranou zelených podaly
bod, jímž chtěly zastavit prodej domu na Václavském náměstí 39. „Aspoň do doby, než budou mít
všichni zastupitelé od vedení a úřadu městské části veškeré důležité informace. Například podle
odborné konzultace, která však nikdy nebyla zastupitelům předložena, je prodej domu připraven
pod cenou o více než 150 milionů korun,“ uvedla Klasnová. Zařazení bodu do programu jim však ani
nebylo odhlasováno. Klasnová pak ještě prodej interpelovala. Upozornila, že souhlas s prodejem
domu pod cenou s sebou nese riziko trestní odpovědnosti. Zastupitelé se mohli dopustit trestného
činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Netečnost zastupitelů TOP 09, ČSSD a ODS v Praze 1 však možná napraví magistrát, kterému dům patří a Praha 1 jej pouze spravuje. Rada hl. m. Prahy totiž revokovala své červnové usnesení, jímž s prodejem souhlasila, a bude muset rozhodnout přímo pražské zastupitelstvo. „Doufám, že na základě
nově zjištěných skutečností magistrát prodej nepovolí,“ řekla Klasnová.

Zaujaly výpady radního Ing. Jiřího Veselého (TOP 09) v minulém měsíčníku P1 proti cyklistům a cyklistice na Praze 1. Vypadá to téměř tak, že snad ani radní pro dopravu v Praze 1 nebydlí, jinak by si
nemohl nevšimnout stovek cyklistů, kteří brázdí denně ulice Prahy 1, ovšem nikoliv z touhy projet se
centrem na kole, ale protože bicykl používají jako dopravní ekologický prostředek. Cyklisté přitom
neprodukují zplodiny, nepůsobí hluk a neucpávají ulice. Prospívají životnímu prostředí a zasloužili by
si větší podporu a trochu více rozhledu ze strany politiků MČ P1. Jedno kolo v centru znamená o jedno auto méně.
Jana Titlbachová, členka SZ
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SENIOŘI

LEDNOVÉ VÝLETY 2014

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

4 Výlety pokračují také v příštím roce!
4 Přihlašování zůstává stejné!
4 Těšíme se na vás!

Na tyto lednové výlety se přihlašuje od 12. 12. 2013...
ČTVRTEK 9. 1. 2014, 8.30

ROSICE U BRNA – ZÁMEK A MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

LOUČEŇ – ZÁMEK A BENÁTKY NAD JIZEROU
Odjezd od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30. Přihlašování na výlety:
pouze přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1,
Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže občanským průkazem. Výlety jsou poskytovány pouze pro seniory z Prahy 1.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze
na jeden výlet v daném měsíci a upřed-

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

nostněni budou ti, kteří se nezúčastnili
minimálně 3 posledních výletů.
Vždy je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
dva 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

ČTVRTEK 23. 1. 2014, 8.30
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 UMČ Praha 1
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KRIMI
SERVIS

NEDEJTE KAPSÁŘŮM ŠANCI!

Prevence – to je hlavní slovo, které policisté používají
v souvislosti s kapesními
krádežemi. Specialistu na tuto
problematiku – npor. Radka
Mudrocha z Obvodního ředitelství Policie ČR Praha I – zpovídal šéf bezpečnostní komise
Prahy 1 Zdeněk Skála (TOP 09).

: Jaká jsou ona základní
pravidla?
Nedávejte si do zadních kapes u kalhot peněženku ani mobilní telefon.
Všechny kapsy na oblečení včetně vnitřních mějte zapnuté. Ženy by měly nosit
kabelky zavřené, a to zipem dopředu.
Pokud se chystáte do míst, kde předpokládáte tlačenici, rozdělte si větší obnos
na více míst, abyste v případě krádeže
nepřišli o všechno.
: Není taková opatrnost až
přehnaná?
Nejde o nic, co by se člověk nemohl
naučit automaticky dělat. Uvědomte si,
že kapsáři jsou zruční, a navíc organizováni do skupin, kde každý má nějaký
úkol. Zlodějce – většinou jde skutečně
o ženy – stačí velmi krátký kontakt, aby
vás okradla. Ostatní členové skupiny
hlídají, jestli se poblíž nevyskytuje policie, blokují ostatní lidi a zároveň dávají
pozor, jestli si oběť ničeho nevšimla.
Když ano a začne se bránit, mnohdy ji
kapsáři fyzicky napadnou.
: Co mají udělat lidé, kteří
takové jednání uvidí?
Není třeba si hrát na hrdinu, ale policii
je povinen zavolat každý svědek trestného činu. Když je lidí na místě víc, lze
se pokusit pomoct oběti tím, že jeden
člověk vyzve adresně několik ostatních, ať s ním jdou zasáhnout a někoho
dalšího opět adresně vyzve, ať okamžitě
zavolá policii. Těmito adresnými výzvami „rozbije“ anonymitu davu.
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: Je prevence opravdu tím
„kouzelným slovíčkem“?
Jednoznačně ano. U kapesních
krádeží skutečně platí, že když budete
dodržovat určitá pravidla, významně
snížíte riziko, že vás kapsáři okradou.

V předvánočním čase je třeba si dávat zvýšený pozor v obchodních centrech, na tržištích apod.

: Blíží se Vánoce. Budete
navyšovat počty kriminalistů v nákupních centrech, na tržištích a podobných místech?
Ano, jde o obvyklou praxi v tomto
období. Jsme nicméně limitováni
počtem – pracujeme v ranních, odpoledních i nočních směnách. Když už nás
není přehršel, určitě bychom přivítali
– pokud mohu mluvit i za své kolegy –
zefektivnění kamerového systému, další
dovybavení miniaturními kamerami
a také navýšení vozového parku pro
operativu. To jsou věci, které výrazně
pomáhají v boji proti kapsářům.
: Kolik tak během jedné
směny nachodíte kilometrů?
Takových deset dvanáct určitě.
: Kde by si měl člověk,
kromě zmíněných obchodních center
a vánočních tržišť, dávat na kapsáře
největší pozor?
V dopravních prostředcích projíždějících centrem, smutně je v tomto
směru proslulá tramvajová linka č. 22.
Kapsáři také hodně operují v Karlově

ulici či na Zámeckých schodech. Nejvíce
zadržených evidujeme na Křižovnickém
náměstí – na přechodu u Karlovy ulice.
Kapsáři, a to nejen zde, často používají
k zakrytí svého jednání takzvaná šátra.
Jde o části oděvu, mapy apod. Pokud
proti vám půjde partička ověšená
různými šály, svetry přes ruku a tak dále,
určitě zpozorněte.
: V jak velkých skupinách
se kapsáři pohybují?
Tuzemští kapsáři kradou většinou ve
dvojicích, protože jsou poučeni, že skupina tří a více osob je klasifikována jako
organizovaná skupina s vyšší trestní sazbou. Kapsáři z řad cizinců – často Rumuni
a Bulhaři – kradou ve větších skupinách.
: Co hrozí těmto pachatelům? A jaká je objasněnost kapesních
krádeží?
Objasněnost stoupá. Horší je to s výší
trestů. Když se nepodaří prokázat
příslušnost k organizované skupině,
kapsáři většinou dostávají podmíněné
tresty nebo krátké nepodmíněné – půl
roku apod. Takže je to začarovaný kruh.
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„NEJEZTE BLBĚ!“

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

VYZÝVÁ JIŽ TRADIČNĚ FESTIVAL NEJLEPŠÍCH ŠÉFKUCHAŘŮ

Není nad dobré jídlo!

Blíží se V. ročník oblíbeného
Grand Restaurant Festivalu, který
začíná 15. ledna a končí 28. února
2014. Prodej unikátních degustací
začíná 1. prosince. Za zvýhodněné festivalové ceny ochutnáte
speciality nejlepších a nejzajímavějších restaurací z publikace
Maurerův výběr Grand Restaurant
2014. Festival probíhá po celé
České republice, ale již tradičně
se účastní nejvíce podniků právě
z Prahy. Ochutnávky se pohybují
v rozmezí od 250,- Kč do 600,- Kč.
Šéfkuchaři TOP restaurací nabídnou pokrmy v kategoriích „To
jste ještě nejedli!“, „Ctíme tradiční
recepty a zvyklosti“
a „Láska prochází žaludkem".

Novinkou je Singles Mňam Bus pro
nezadané, ale i pro ty, kteří partnera již mají, ale chtějí poznat nové
přátele se společným zájmem
o gastronomii. Druhou novinkou je
Tajný Mňam Bus, o kterém budou
hosté vědět jen místo a čas setkání.
Připraveny jsou také zážitkové
výpravy – dvoudenní expedice
z Prahy do Ostravy a farmářský výlet na poklidný venkov na rodinnou
„hovězí“ farmu do Soběsuk. Pokud
zakoupíte speciální Mňam Balíček,
vyzkoušíte nejen tříchodové festivalové menu, ale také širokou škálu
služeb luxusních hotelů.
Připraveny jsou vánoční dárkové
poukázky, zakoupit můžete zde:
www.grandrestaurantfestival.cz

RESTAURACE ÚČASTNÍCÍ SE GRAND RESTAURANT FESTIVALU V PRAZE 1:
• Amade, Karolíny Světlé 34, Praha 1
• Aria hotel, Coda, Tržiště 9, Praha 1
• Bellevue, Smetanovo nábř. 18, Praha 1
• Casa De Carli, Vězeňská 5, Praha 1
• Černý jelen, Týnská ulička 2, Praha 1
• Francouzská restaurace Art
Nouveau, nám. Republiky 5, Praha 1
• Chagall's club, Kozí 5, Praha 1
• InterContinental hotel, Zlatá Praha,
Pařížská 30, Praha 1
• La Degustation Bohême Bourgeoise,
Haštalská 18, Praha 1
• La Truffe, Týnská 633/12, Praha 1
• Le Grill restaurace se zahradou
@ Kempinski, Hybernská 12, Praha 1
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• Mandarin Oriental hotel, Prague,
Essensia, Nebovidská 1, Praha 1
• Marriott hotel, Midtown Grill,
V Celnici 8, Praha 1
• Miyabi, Navrátilova 10, Praha 1
• Mlýnec, Novotného lávka 9, Praha 1
• Pot-au-feu, Rybná 13, Praha 1
• School restaurant & lounge,
Smetanovo nábř. 22, Praha 1
• Terasa U Zlaté studně,
U Zlaté studně 4, Praha 1
• V Zátiší, Liliová 1, Praha 1
• Villa Richter, Staré zámecké
schody 6, Praha 1
• Yasmin hotel, Noodles, Politických
vězňů 12, Praha 1
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NEMOCNICE NA FRANTIŠKU? ZMĚNY K LEPŠÍMU

: Pane docente Špačku. Jak
vnímáte změny probíhající v Nemocnici Na Františku v posledních letech?
Nemocnice Na Františku (NNF) je
historicky nejstarší českou nemocnicí,
která poskytuje nemocniční péči v centru Prahy již řadu staletí. Ačkoliv rozvoj
a modernizace, která započala před
zhruba 15 lety, pokračuje, je zřejmé,
že teprve v poslední době se situace
začíná nejen skutečně stabilizovat, ale
rovněž měnit k lepšímu. Pravdou totiž
zůstává, že předchozí vedení nemocnice nenašlo žádný recept na řešení těžké
situace, do které se NNF díky výsledkům
svého hospodaření dostala, a její osud
tak byl ještě na konci roku 2011 nejistý.
Novému řediteli MUDr. Robertovi
Zelenákovi, se však díky významné
podpoře Městské části Praha 1 coby zřizovatele, podařilo nejen podepsat nové
smlouvy s pojišťovnami, ale také zajistit
příslib jejich budoucího prodloužení na
delší časový horizont. Tento krok považuji z hlediska další perspektivy NNF za
zásadní. V NNF byly rovněž vybudovány
nové operační sály, nová JIP chirurgických oborů, zrekonstruována chirurgická a ortopedická lůžková oddělení. Na
špičkové úrovni je RDG pracoviště, které
je plně digitalizované s novým ultrazvukovým přístrojem poslední generace
a novým CT přístrojem. Z původně
zastaralé nemocnice se tak dík těmto
konkrétním krokům realizovaných v poslední době, stal konkurence schopný
subjekt, nabízející širokou škálu služeb.
Jejich rozsah a kvalita je nyní srovnatelná s obory fakultních zařízeni.
NNF je navíc vyhledávána pacienty
pro svoji určitou intimitu a osobní
přístup jak lékařů, tak i sester. Tato
skutečnost se v posledních několika letech odrazila například v opakovaných
čelných umístěních NNF při hodnocení
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Nemocnice Na Františku prochází
mnoha změnami. Jejich zavádění je nevyhnutelná součást změn, díky kterým
je možné nejstarší nemocnici v České
republice vyvést z tzv. červených čísel,
při zachování spektra i dostupnosti poskytovaných zdravotních služeb. V rámci
těchto změn došlo také k personální
obměně na postu primáře chirurgického oddělení. Položili jsme proto dotazy
novému primáři chirurgického odd.
MUDr. Davidu Erhartovi, který přišel
z Chirurgické kliniky Ústřední vojenské
nemocnice, a zároveň primáři interního
oddělení Doc. MUDr. Rudolfu Špačkovi,
CSc, který v této funkci pracuje řadu let
a má tak možnost srovnání.

Předseda Správní rady Nemocnice na Františku MUDr. Rudolf Demeš a primář chirurgie
MUDr. David Erhart s novým přístrojem na detekci nádoru a uzlin, který výrazně zvyšuje
kvalitu poskytované péče.

nemocnic pacienty, nebo ve vysoké
poptávce u studentů všech lékařských
fakult.
: Pane primáři Erharte, co
konkrétního se vám za krátkou dobu
působnosti podařil změnit na pracovišti, kterého jste primářem?
Těch věcí, které se za devět měsíců
podařilo změnit je více. Pokud mám
však vyzdvihnout jednu z nich je to mammární tým (tým pro léčbu onemocnění prsu – pozn. redakce), jehož činnost
se ve spolupráci s Breast Unit Prague
a Onkologickou klinikou Všeobecné
Fakultní nemocnice Praha podařilo
v krátkém časovém období nastartovat.
Důležité pro nás bylo zakoupení přístroje na detekci sentinelových uzlin s dotykovou obrazovkou, který je první svého
druhu v naší republice a napomůže
chirurgovi ještě šetrněji přistupovat při
operaci nádorů prsu a pro pacientku
znamená daleko menší operační ránu
a tedy lepší kosmetický efekt. Jsem
také rád za úzkou spolupráci a podporu
Chirurgické kliniky Fak. nemocnice Král.
Vinohrady při řešením těch nejtěžších
chirurgických případů.
: Jaké další změny k lepšímu byste rád realizoval v rámci
chirurgie?
Všechny další kroky jsou podmíněny

tím, že jej budou chtít realizovat zástupci Městské části Praha 1. Musím říci, že
současné vedení přistupuje k řešení
jednotlivých otázek velmi fundovaně
a s rozmyslem.
Také proto se domnívám, že by bylo
dobré zahájit propagaci chirurgického
oddělení a NNF směrem k laické veřejnosti. Zde vidím velké rezervy.
: Stejná otázka i pro vás
pane docente Špačku. Jak měníte
interní odd. v NNF?
V nedávné době byla dokončena I.
etapa rekonstrukce interního oddělení financovaná z prostředků MČ
Praha 1. V navazující II. etapě, která je
již součástí rozbíhajícího se rozvojového programu NNF, bude provedena
rekonstrukce interního lůžkového oddělení, dokončení vybudováním nové
jednotky intenzivní péče interních
oborů, situované uvnitř interního oddělení. Ti nejzávažnější nemocní, tak
již nebudou muset být převáženi doprovodným personálem z jednoho
konce budovy nemocnice na druhý,
nebo transportováni na jednotlivá
vyšetření výtahy. Zároveň dojde
k uvolnění prostorů v přízemí, kde je
v současnosti interní JIP provizorně
provozována a tím k další možnosti
rozvoje komplexní ambulantní péče
v přízemí NNF.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
A TÍSŇOVÁ PÉČE USNADŇUJE
SENIORŮM ŽIVOT
pomoc při podávání jídla a pití; pomoc
při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové
orientaci; pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík; pomoc při úkonech osobní
hygieny; pomoc při použití WC; dovoz
nebo donáška teplého oběda; pomoc
při přípravě jídla a pití; běžný úklid;
údržbu domácích spotřebičů; nákupy;
pochůzky; praní a žehlení; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod; základní sociální
poradenství. Služby jsou hrazeny dle
platného sazebníku úhrad za úkony
pečovatelské služby, který je vyvěšen na
www.socialnisluzby-praha1.cz. Máte-li zájem o více informací, kontaktujte
Martu Lešnerovou, tel.: 724 021 784,
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz

LISTOPADOVÉ AKCE SE VYDAŘILY
PLAVENKY

Plavenky na zimní období budou
k vyzvednutí u K. Schwarzové, Dlouhá
23, 1. patro, od pondělka 11. 11. 2013
od 8.00 hodin.

VÁNOCE V HAŠTALCE

Vyzýváme všechny seniory z Prahy 1,
kteří se věnují výtvarné tvorbě, aby přihlásili svoje práce s vánoční tématikou
na výstavu Vánoce v Haštalce. Kontakt:
Tereza Nosková, 607 048 183, noskova@socialnisluzbyp1.cz

POETICKÉ ODPOLEDNE

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 15 hodin vás
srdečně zveme na Poetické odpoledne
klubu poezie Týnka v divadle Viola,
spojené se křtem knihy Aleny Horáčkové-Pelikánové Vesele do důchodu.
Pořadu i křtu se zúčastní také patronka
klubu poezie Týnka Taťjana Medvecká.
Vstupenky budou pro všechny seniory
z Prahy 1 zdarma k vyzvednutí v infocentru Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18,
dne 1. 11. 2013.

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA

VÝTVARNÝ ATELIÉR
V HAŠTALSKÉ
JE OTEVŘENÝ VŠEM SENIORŮM
S TVŮRČÍM DUCHEM

V sobotu 9. 11. 2013 Středisko sociálních služeb pořádá tematický výlet na
výlov Vyžlovského rybníka. Přihlášky
přijímá Tereza Nosková, 607 048 183,
noskova@socialnisluzbyp1.cz

JAZZOVÉ ODPOLEDNE

Ve středu 13. 11. 2013 od 15 hodin
se bude konat koncert jazzové kapely
Steamboat Stompers v Malostranské besedě. Vstupenky budou pro
všechny seniory z Prahy 1 zdarma
k vyzvednutí v infocentru Úřadu MČ
Praha 1, Vodičkova 18, ve dnech 1. 11.
a 8. 11. 2013.

VÁNOČNÍ KONCERTY

V neděli 8. 12. 2013 od 13 a od
16 hodin se uskuteční koncerty
Orchestru Václava Hybše v Divadle
ABC. Vstupenky budou pro všechny
seniory z Prahy 1 zdarma k vyzvednutí v infocentru Úřadu MČ Praha 1,
Vodičkova 18, ve dnech 8. 11., 15. 11.,
22. 11. a 29. 11. 2013.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚKUJE ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE
KRÁSNÉ, A HLAVNĚ POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ VŠEM OBYVATELŮM PRAHY 1.
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Všichni senioři a osoby se zdravotním postižením, občané Prahy 1, mohou využít služeb systému tísňové
péče. Systém zajistí klientům a jejich
rodinám zkvalitnění života v domácím prostředí. Díky systému tísňové
péče lze jednoduchou technickou
podporou zajistit dostupnou pomoc
v krizových situacích. Služba také napomáhá zajistit bezpečnost klienta
v jeho domácím prostředí. Maximální cena za využívání systému tísňové
péče je 180 Kč měsíčně. Máte-li
zájem o více informací, kontaktujte
Arielu Thielovou, tel.: 724 021 778,
e-mail: thielova@socialnisluzbyp1.cz
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Všem seniorům a osobám se zdravotním postižením, občanům Prahy 1,
nabízí Středisko sociálních služeb svou
pomoc a podporu školeného personálu.
Naše služba je sociální terénní služba,
která napomáhá seniorům a občanům
se zdravotním postižením setrvat v jejich domovech a zachovat tak vazby na
přirozené prostředí, na rodinu, přátele,
blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou službu, která přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, prodlužuje
období relativně nezávislého života
a oddaluje, nebo dokonce vylučuje
nutnost komplexního zaopatření např.
v domovech seniorů. Tato služba je
poskytována v domácnostech klientů
na území Prahy 1.
Středisko sociálních služeb nabízí

SYSTÉM TÍSŇOVÉ
PÉČE POSKYTUJE
SENIORŮM JISTOTU

Od listopadu funguje v klubu
seniorů Haštalka nový výtvarný
ateliér pod vedením PhDr. Jany
Skarlantové. Již při prvním setkání
si šikovné seniorky vytvořily krásné
mozaiky z nádherně barevného
podzimního listí, podruhé vyráběly
vlastní emailové šperky. A ukázalo se,
že slova „já nemám talent“ se stávají
pouhou frází. Krásná byla všechna
díla! Všechny zájemce čeká spousta zajímavých technik, budou se
podílet na výzdobě klubu seniorů,
a v příštím roce se dočkají i vlastní
výstavy. Máte-li zájem o více informací, kontaktujte Terezu Noskovou,
tel.: 607 048 183, e-mail: noskova@
socialnisluzbyp1.cz
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BRAZIL II.: DESIGN

Tropická postmoderna podávaná na tradičním portugalském porcelánu

Výstava bude otevřena od 29. 11. 2013 do 14. 2. 2014
Galerie Kvalitář navazuje výstavou Brazil II.: Design na
probíhající výstavní projekt Brazil I.: Architektura, který podává kritický komentář k zužování datových toků a s nimi
spojeného poznání brazilské architektonické moderny
v očích evropské veřejnosti.
Tentokrát představujeme jedinečný, v Česku dosud
neprezentovaný, vhled do nábytkového a průmyslového
designu v díle brazilských designérů Rodriga Almeida
a Brunna Jahary.
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Kvalitář
Senovážné nám. 17, 110 00 Praha 1, jana@kvalitar.cz
www.kvalitar.cz, 775 032 007

Informační
kanály
vás seznámí se vším
zajímavým, co se děje
v centru města!

Městská část Praha 1

Praha 1 TV
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OFICIÁLNÍ WEB

MĚSÍČNÍK PRAHA 1

FACEBOOK STRÁNKA

YOUTUBE KANÁL

GALERIE 1

www.praha1.cz

www. ipraha1.cz/mesicnik

www. facebook.com/praha1

www.praha1.tv

www. galerie1.cz
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V poslední době není nijak
výjimečné, že divoce žijící
zvířata vyhledávají blízkost
lidí. Stěhují se do měst,
kde mají snadnější obživu.
I v centru velkoměsta najdete zvířata, která byste tam
rozhodně nečekali.
Takový byl i případ kavky obecné, která v Panské
ulici vlétla do vnitrobloku
jednoho z domů. Tady ji
našel zaměstnanec firmy,
která v domě sídlí. Duchapřítomně zavolal na pomoc
Pražskou zvířecí záchranku.
Ta kavku s poraněným křídlem převezla do záchranné
stanice pro divoce žijící
poraněná zvířata. Po třech
týdnech léčení opět mohla
kavka na svobodu mezi své
druhy. Kavka je hejnový pták
a v Praze se vyskytuje jen na
několika lokalitách, například
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PRAHA 1 POMÁHÁ DIVOKÝM ŽIVOČICHŮM

Kavka obecná nalezená v ulici Panská.

v Dejvicích či Modřanech.
Tato kavka není ojedinělým
případem. Pražská zvířecí
záchranka, které první měst-

ská část poskytla finanční
podporu, v této lokalitě za
posledního půlroku zachránila celkem 14 zvířat. Jednalo

se o dva ježky východní,
netopýra pestrého, dva kosy
černé, drozda zpěvného, dva
holuby domácí, poštolku
obecnou, čtyři rorýse obecné
a výše zmíněnou kavku.
Sedm jedinců se podařilo
vrátit zpět do přírody, dva
jsou v péči Záchranné stanice
Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Poštolka, holub
a tři rorýsové uhynuli. Jednalo
se o zvířata, která se ocitla
v nouzi kvůli dopravě a také
především špatnému počasí.
Pražská zvířecí záchranka
pomohla také více než v 50
případech radou na telefonu
774 155 155 nebo na mailu
info@csop.cz. Pokud ani vám
není lhostejný osud zraněných divokých zvířat, můžete
přispět na sbírkové konto
č. ú.: 33 55 33 22/0800 v. s.
1111.
INZERCE

PODOŘTE DOBROČINNOU SBÍRKU SOS DĚTSKÝCH
VESNIČEK POD VÁNOČNÍM STROMEM
PRAŽSKÉHO HRADU!
Od 1. 12. 2013 do 6. 1. 2014 na Jiřském náměstí.
Výtěžek sbírky pomůže ohroženým dětem v SOS dětských vesničkách.
Děkujeme všem lidem dobré vůle!
Sbírka se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Ivany Zemanové
a za laskavé podpory Hradní stráže a Správy Pražského hradu. Více o činnosti
SOS dětských vesniček a průběhu sbírky najdete na
www.sos-vesnicky.cz
www.sos-vesnicky.cz
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SILVIE DYMÁKOVÁ:
„KDYBYCH NEZVEŘEJNILA TO, CO JSEM ZAŽILA, SELHALA BYCH
Dokumentaristka Silvie Dymáková
odhalila snímkem „Šmejdi“ otřesné
praktiky obchodních dealerů nutících
důchodce kupovat předražené zboží.
Jak sama říká: „Kdybych nezveřejnila to,
co jsem zažila, selhala bych sama před
sebou.“ K tématu se dostala díky babičce, která výlety „s obědem zdarma“
navštěvovala. O tom co jí k natáčení
jedinečného dokumentu vedlo, jestli
měla strach, nebo co se dělo po natáčení, si povídala s radní pro Sociální oblast
Šárkou Chládkovou Táborskou, která
pomítání filmu „Šmejdi“ pro seniory na
Praze 1 iniciovala.
Dobrý den paní režisérko. Úvodem
bych vám ráda poděkovala za spolupráci, na jejímž konci bylo promítání
„Šmejdů“ pro naše seniory v kině
Světozor začátkem listopadu. Podle
reakcí se domnívám, že akce měla svůj
jednoznačný pozitivní přínos.
První otázka je nasnadě. Co vás k realizaci takto ojedinělého projektu
přimělo?
Moje babička na obdobné akce
často jezdila a často si z nich také
přivážela věci. Nechápala jsem, proč
utrácí za zbytečnosti, a tak jsem jela
na akci s ní. A pak znovu, abych zjistila,
jestli šlo poprvé o výjimku nebo strategii. Nebyla to výjimka, ale pravidlo.
„Došlo mi, že nechci být tím, kdo svou
tolerancí či ignorací připustí, aby se
taková zvrácenost stala normou a proto
jsem se dalších akcí zúčastnila jako
doprovod seniorů Dany a Jardy a do té
doby běžní prodejní praktiky mezi které patřily také nátlak, ponižování nebo
vyhrožování jsem natáčela skrytou
kamerou.
Věděla jste o těchto akcích něco před
tím, než jste se jim zašla věnovat?
Zprvu jsem o nich věděla jen to,
že se na nich prodává předražené
nádobí a deky. Nikdy by mě nenapadlo, o jak propracovanou manipulaci jde.
Seniory, kteří prodejní akce opakovaně
navštěvují, jsem považovala za hloupé.
Ale nejsou. Zdravý člověk v produktivním věku, který má rodinu, kamarády,
práci, nemůže odsuzovat někoho,
komu je osmdesát, žije sám a selhává
mu zdraví, navíc je na akci pod neuvěřitelným nátlakem ze strany prodejců.
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Režisérka dokumentu Silvie Dymáková během besedy k problematice předváděcích akcí.

Měla jste během natáčení strach?
Často. Je mi třicet a na akcích jsem
byla vždy podezřelá. Soustředili na mě
svou pozornost, hlídali mě. Co tady dělá
tak mladý člověk? Připadala jsem si v sálech jako vězeň, kolem kterého krouží
bachaři. Jednou jsem sahala pod stůl do
tašky pro kapesník a řečník kvůli mně,
přerušil prezentaci, sledovali každý můj
pohyb. Bála jsem se, že mě odhalí, ale
strach jsem měla i o své seniory, bez
nichž bych se na akce nedostala. Hned
na prvním výletě skřípli Danu, tlačili
na ni, ale ustála to. Za to všechno bych
jí chtěla moc poděkovat. Strach jsem
měla i o Jardu, prodejce na něj jednou
křičel, že mu nedá oběd a pak si ho odvedl na chodbu. To jsem už zasáhla a při
následné konfrontaci jsem dostala
strach, jen jsem si ho v tu chvíli pořádně
neuvědomovala.

Co vás při natáčení nejvíce překvapilo?
Spíš šokovalo, a to několik mých
„schizofrenních momentů“, kdy jsem
se přistihla při úvaze koupit si pro sebe
nějaký ten hrnec i za vysokou cenu. To
je důkaz, že jejich postupy jsou opravdu
promyšlené. Nejde jen o silácké řeči. Je
to kombinace, účelového překrucování
informací, psychického nátlaku a dle
síly odpory k nákupu také zastrašování
a vyhrožování.
Co se dělo po natáčení?
Okamžitě jsme pustili informace o dokumentu do médií. Přímým a otevřeným
svědectvím se nám podařilo vyvolat obrovskou rezonanci a zájem, za což jsem
moc ráda. Sesypaly se na nás seniorské
kluby z celé republiky, žádají po nás
projekce, ve volném čase jezdím s psy-
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SAMA PŘED SEBOU!”
choložkou Romanou Mazalovou po
přednáškách, kde děláme mezi důchodci osvětu. Natočené materiály jsme
také postoupily policii a JUDr. Černý na
základě záznamů vyhodnotil, kde dle
jeho právního názoru dochází k trestným činům či přestupkovému jednání.
Vyšetřování už probíhá, nejdeme proti
konkrétní firmě, ale problematice jako
celku.

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ
SE STAROSTOU

ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!

Když se někdo s obdobným chováním
při prodeji setká, co by měl dle vás
udělat?
Jednoznačně by se neměl nechat donutit k podpisu. Nejlepší je naučit se říkat
ne. NEchodit, NEpodepisovat, NEvěřit
prodejcům. Je to smutné, ale je to tak.

FOTO PETR NAŠIC

Spolupracujete s nějakými dalšími
subjekty na ochranu spotřebitele?
Velmi dobré zkušenosti máme se sdružením a časopisem DTest, na problematiku předváděcích akcí jsou odborníci na
slovo vzatí a na lince 299 149 009 poradí
poškozeným a podvedeným lidem zdarma, jak postupovat.
Jaké konkrétní výsledky váš dokument přinesl? Víte například, že nějaké společnosti tento typ „podnikání“
již v ČR vzdaly?
Od té doby, co jsme vypustili film,
se tohle téma stalo celospolečensky
uznávaným, naprosto plnohodnotným
problémem. A slovo „Šmejdi“ se stalo
značkou nejenom pro prodejce z předváděček, ale skoro pro každého podvodníka. Od ledna budou moci inspektoři České obchodní inspekce nahrávat
a pořizovat audiovizuální záznamy na
předváděcích akcích. Měl by být schválený i zákaz řetězení živností, což znamená, že když bude „šmejdovi“ odebrané
živnostenské oprávnění, nebude si moci
zítra založit novou předváděcí firmu.
Začaly se ukládat daleko vyšší pokuty
a první firmy přišly o živnosťáky. Promítali jsme v Bruselu, dokument bude
mít vliv i na tvorbu evropské legislativy.
Některé firmy tento druh podnikání
skutečně vzdávají, daří se nám seniory
informovat, společnostem proto klesají
zisky a to rapidně.
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Dovolte mi, abych Vás pozval na
si budeme
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při
,
z pravidelných setkání
h a vůbec
ětec
nám
,
ech
blém
povídat o Vašich pro
hy 1, důležité.
o všem, co je pro nás, obyvatele Pra

Í
DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČN
OD
VE STŘEDU 19. PROSINCE
19 HODIN V PRVNÍM PATŘE
GALERIE LOUVRE, NÁRODNÍ 22.
POHOŠTĚNÍM!
TENTOKRÁT S PŘEDVÁNOČNÍM

šování
Pokud chcete přímo přispět ke zlep
prosím, toto
e,
života v naší městské části, přijmět
příliš
mě
pozvání. Problémy Prahy 1 jsou pro
ze
pou
l
vída
důležité, než abych se o nich doz
!
z dopisů a e-mailů. Těším se na Vás
OLDŘICH LOMECKÝ
starosta Prahy 1

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
úspěchů v profesním i soukromém
životě.
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SERVIS
INZERCE

BOUVARD & PÉCUCHET

S tímto
kupónem
sleva 15%

Bouvard & Pécuchet jsou
dvě jména, která si vypůjčili
do názvu majitelé nového
francouzského vinného
baru ve Vodičkově ulici ze
stejnojmenného románu,
který u nás proslavili v televizním seriálu o dvou písařích,
pánové Miroslav Horníček
a Jiří Sovák. Vinotéku najdete
v proluce z Vodičkovy č. 17 do
Jungmannovy ulice. Stylově zařízený podnik na vás
ihned při vstupu dýchne vůní
Francie. V nabídce je samozřejmě velký výběr vín ze
všech francouzských regionů. Kromě tichých vín vám
pánové nabídnou samozřejmě i bublinky, které k Francii
neodmyslitelně patří. K vínu
patří sýry a to samozřejmě
z Francie. Skutečnou lahůdkou je plísňový sýr Saint Agur
nebo horský sýr Comté. Přímo povinností je dát si k vínu

sýry Brie de Meaux nebo
Morbier. Pokud tak učiníte,
zamilujete si je na celý život.
Neváhejte a navštivte tuto
francouzskou oázu v centru
Prahy, kde Vás pan Bouvard
a pan Pécuchet přesvědčí,
že kvalitní vína z Francie jsou
dostupná i za rozumné ceny.
Navíc ve všední dny od 11

hod si zde můžete vychutnat
lahodné cappuccino s křupavým croissantem.Otevřeno
tady mají kromě neděle
každý den.
www.bouvardpecuchet.cz
facebook/BouvardPecuchet
Vodičkova 17
tel. 605 230413
INZERCE

SERVIS

STAROSTA
PŘIVÍTAL
OBČÁNKY
Karolína Mixová

Je nás zase
o něco víc!
V listopadu
jsme přivítali
nové občánky
Prahy 1.

Anna Jechoutová

Laura Veselá

Emma Kubánková

Karel Gvuzd

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA, MUZIKANTI Z KAMPY, KAVÁRNA
MLÝNSKÁ, TURAS, AGENTURA AV, KAMPANULA, SOKOL – ČOS

spolupořádají

PŘEDVÁNOČNÍ VEČER
MORAVSKÝCH KOLED A PÍSNÍ
pátek 20. 12. v 19.30 hod
MICHNŮV PALÁC TYRŠOVA DOMU
vstup z Kampy nebo ze Všehrdovy ulice (z Újezda),
tram 9, 12, 20, 22
vystoupí
Ženský sbor Tetky z Kyjova pod vedením Hanky Petrů!
Mužský sbor a muzikanti z Horňácka a Kyjovska
pod vedením Martina Hrbáče a Jury Petrů.
Občerstvení zajištěno! Vstupné dobrovolné - minim. 50 Kč.
----------------------------------------------------------------------Sponzorují: Břevnovský Klášterní pivovar Sv.Vojtěcha,
Kavárna a cukrárna U Knoflíčků (Újezd 17)
Dámy přineste prosím cukroví k ochutnání! Díky!
--------------------------------------------------------www.kckampa.eu
www.kampanula.cz
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D KY
LI JSTE VÝPA
ZAZNAMENA HOTO MĚSÍČNÍKU?
NÍ TO
V DORUČOVÁ NO, SDĚLTE NÁM
POKUD A
U
TO NA ADRES
Z!

REDAKCE@PR

AHA1.C
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OBJEKTIVEM

Malostranský candrbál opět spolehlivě pobavil – tentokrát v latinskoamerickém stylu.

Při vernisáži k 150. let výročí základní školy Vodičkova se vzpomínalo.

Pražský hrad hostil 7. listopadu Českou Sinfoniettu.

Ceny Paměti národa připomněly 17. listopadu skromnost a hrdinství.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

V neděli 24. listopadu Žofín patřil všem generacím.
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PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – PROSINEC 2013
Praha 1, Malostranské nám. 21,
Tel: 257 409 123,
E-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz
Předprodej vstupenek:
Ticketstream – www.ticketstream.cz
Rezervace vstupenek:
E-mail: pokladna@malostranska–beseda.cz
Tel: 257 409 123
2. po.
3. út.
4. st.
5. čt.
6. pá.
7. so.
8. ne.
9. po.
10. út.
11. st.
12. čt.
13. pá.
14. so.
15. ne.
16. po.
17. út.
18. st.
19. čt.
20. pá.
21. so.
22. ne.
23. po.
24. út.
25. st.
26. čt.
27. pá.
28. so.
30. po.

Christmas Brass Band / host: Matěj Ruppert – zač. 20.30
BB 702 / host: Jana Koubková, Roman Hampacher,
Šimon Ornest – zač. 20
Střídmí klusáci v kulisách višní – zač. 20.30
Lydia Lunch Retrovirus (USA) – zač. 20.30
Krausberry – zač. 20.30
Gram Bazzar 2013 – předvánoční vinylová burza – zač. 14
Please The Trees, Wild Tides a Houpací koně – zač. 20.30
zavřeno
Křest alba Milana Prince - Tabula rasa – zač. 20
Fleret – zač. 20
Petr Kolář – exkluzivní akustický bánoční koncert – zač. 20.30
Ivánku, kamaráde, můžeš pomoct Jaruš? – zač. 20
klub zadán
MaSna – křest alba! – zač. 20.00
Odpoledne pro seniory – zač. 15
Zuzana Michnová, Oskar Petr a Petr Kalandra Memory
Band – zač. 20.30
klub zadán
Sto zvířat – zač. 20.30
Umakart – zač. 20.30
Vítkovo kvarteto – zač. 20.30
Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20
Iva Marešová – zač. 20
Vánoční Jablkoň – zač. 20.30
zavřeno
42. Vánoce s Pacifikem a hosty – zač. 20
Blaženka a hosté – zač. 20
5P Luboše Pospíšila – zač. 20.30
Velký Vánoční uklele večer: P.U.B. + René Souček
+ Marcela Brožová – zač. 20.30
Kujooni
Otevřeno: 19–02.30 hod.

Caramelka Dance Company
uvádí
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Foto: Petr Moidl

Choreografie:
Jarmila Vašáková,
Jiří Vašák ml.

www.caramelka.cz
Akce je pořádána ve spolupořadatelství s MČ Praha 1,
s podporou MČ Praha 6, NADACE ŽIVOT UMĚLCE,
Techniserv spol. s r. o. a ve spolupráci s Americkým centrem
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.

www.moidl.com

