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Vstupenky si můžete vyzvednout od 15. února od 8.00 hod. v Informačním centru MČ Praha 1, Vodičkova 18

       24.      ÚNORA 2013 

Hity st íbrného plátna
MODERUJE: VLADIMÍR HRON 

VYSTOUPÍ: LIMONÁDOVÝ JOE – KAREL FIALA, 

MÓDNÍ P EHLÍDKA – KOSTÝMY Z FILM  

CÍSA V PEKA  A PEKA V CÍSA ...

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 VÁS ZVE NA:

PLES 
SENIOR

DÁLE VYSTOUPÍ: TANE NÍ ORCHESTR HLAVSA 

ORCHESTRA, P EDTAN ENÍ LATINSKO-

AMERICKÝCH TANC  – D TI ZE ZŠ UHELNÝ TRH,  

KABARET – LIZA MINELLI, 

COUNTRY TANE NÍ SOUBOR MEDUNKA, N KDO 
TO RÁD HORKÉ – MARILYN MONROE, TANE NÍ 

VYSTOUPENÍ NELY ELIŠOVÉ S PARTNEREM, 

NOC NA KARLŠTEJN  – NEJV TŠÍ HITY Z FILMU 

AJ.

V PALÁCI ŽOFÍN BUDOU K VID NÍ KOSTÝMY Z FILMU AMÁDEUS

VSTUPENKY ZDARMA!



Milí čtenáři, 

konec dobrý, všechno dobré, říká 
se a je to určitě pravda v souvislosti 
s právě skončenou arbitráží s fi rmou 
Severní nemovitostní, s. r. o. Jak 
známo, po léta „létaly ve vzduchu“ 
stamilionové částky, které Praha 1 
měla podle někdejšího soudního 
rozhodnutí této firmě zaplatit. Roz-

hodčí soud však na počátku ledna konstatoval, že právo je na 
straně městské části. Více se dočtete v tomto čísle. 

Asi nemá příliš valný význam, abych se zde po bezmála 
čtrnácti dnech po prezidentské volbě pouštěl do nějakého 
hodnocení, poněvadž snad vše již bylo v této souvislosti 
řečeno a napsáno. Chtěl bych tedy jen velmi poděkovat všem 
voličům, kteří přišli k urnám a vyjádřili podporu svému kan-
didátovi. Tito lidé mají nesporně právo v příštích pěti letech 
nadávat na prezidenta, nebo ho naopak chválit. U těch, kteří 
alibisticky k volbám nešli, si tímto právem nejsem tolik jist, 
byť si samozřejmě každý může v rámci zákona dělat, co chce...

V Praze 1 byla volební účast poměrně hojná a věřím, že 
hodně obyvatel naší městské části dorazí také na tradiční ma-
sopust, který se uskuteční v sobotu 9. února na Hradčanech 
a Malé Straně. Jako každý rok půjde o hezkou podívanou 
spojenou s mnoha zážitky. Na své si přijdou velcí i malí, tudíž 
opravdu všechny srdečně zvu!

Na závěr tohoto sloupku bych rád připomněl odkaz Jana 
Palacha. Obávám se, že v dnešní době plné povrchních medi-
álních zkratek ztrácejí pro mnohé osobní oběti na významu. 
Přitom když se před čtyřiačtyřiceti lety Jan Palach na Vác-
lavském náměstí chystal k osudovému činu, v jistém smyslu 
dopředu za celý národ symbolicky vykoupil zbabělost řady 
z nás, kteří jsme pak při normalizaci ohnuli hřbet. 

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta
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PŘIJĎTE NA ZABIJAČKU!

Na tradičních pochoutkách si může 
pochutnat každý, kdo přijde na pravou 
staropražskou zabijačku. Ta se bude 
konat 7. února na Petrském náměstí, 
8. února na Uhelném trhu, 16. února na 
Kozím plácku a 17. února na Kampě. 
Začátek vždy v 11 hodin. 

SPORT TAKÉ V ÚNORU
Jak dodržet novoroční předsevzetí 

o sportu a pohybu? Nejlépe s akcemi 
Prahy 1! Zimní turnaj v nohejbalu 
trojic O pohár starosty MČ Praha 1 se 
uskuteční 9. února od 10.00 v hale 
ZŠ Truhlářská (vchod ze Zlatnické) 
a v hale v Lodecké ulici č. 1 (vchod 
z Barvířské). 

Kapacita je omezena na 16 druž-
stev. Start je bezplatný a součástí je 
nezbytné občerstvení.

Zimní turnaj ve futsalu (1+3) se 
bude konat 23. února rovněž od 
10.00 na stejných místech. 

Plavání s MČ Praha 1 se uskuteční 
2. března od 14.00 v bazénu Tyršova 
domu (vchod ze Všehrdovy ulice). 
Registrace je přímo u bazénu.

ZA HISTORIÍ „VÁCLAVÁKU“
Jak kdysi vypadal Koňský trh? Lze 

se to dozvědět na další vycházce 
Pražské informační služby, která se 

uskuteční v neděli 10. února. Začátek 
akce ve 13.00 u pomníku sv. Václava na 
Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE 

Taneční odpoledne pro starší a po-
kročilé pokračují od 3. února v Malo-
stranské besedě.

K tanci a poslechu hraje kapela 
DD Combo Oldy Doležala. Těšit se 
můžete na pestrý program, bezplatný 
vstup a příznivé ceny občerstvení. Po-
zor, začínáme vždy už od 14.30 hodin!

MILIONOVÁ ARBITRÁŽ: 

PRAHA 1 VYHRÁLA!

M
ěstská část Praha 1 
vyhrála soudní při 
s fi rmou Severní ne-
movitostní, s. r. o. Ta 

po Praze 1 požadovala více 
než jednu miliardu korun za 
přerušený projekt výstavby 
a převodu půdních bytů. Roz-
hodčí soud při Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře 
ČR požadavek fi rmy zamítl 
a výši škody, kterou má první 
městská část Severní nemo-
vitostní zaplatit, stanovil na 
zhruba 63 milionů korun. 
Vzhledem k tomu, že Praha 1 
už fi rmě v minulosti zaplatila 
205 milionů, bude chtít rozdíl 
vrátit zpět.

„Rozhodnutí Rozhodčího 
soudu vnímám jako velké 
vítězství, které přišlo po dlou-
hých letech sporů a nejisto-
ty,“ prohlásil starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký.

Projekt výstavby a převodu 
půdních bytů byl realizován 
na základě veřejné soutěže 
vyhlášené v roce 1999. Zapo-
jily se do něj fi rmy Navatyp, 

Centra a Sever (předchůdce 
Severní nemovitostní). Úřad 
pro ochranu hospodářské 
soutěže vše ale v roce 2003 
zrušil pro porušení zákona 
č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

Protože fi rmy již některé 
práce vykonaly, radnice se 
s nimi musela vyrovnat. 
Rozhodčí soud v roce 2004 
rozhodl, aby jim Praha 1 do-
hromady zaplatila částku 
534 milionů korun.

Ta peníze vyplatila, s výší 
částky pro fi rmu Sever, která 
byla stanovena na 205 mili-
onů korun, ale nesouhlasila 
a vše napadla u Městského 
soudu v Praze, který rozsudek 
Rozhodčího soudu v roce 
2008 zrušil. 

Nástupce společnosti 
Sever – Severní nemovitost-
ní, s. r. o. – se proti rozsudku 
odvolal k Vrchnímu soudu. 
Své odvolání posléze zrušil 
a obrátil se v roce 2010 opět 
na Rozhodčí soud s žádostí 
o nové vyrovnání a navý-

šil svůj požadavek na více 
než jednu miliardu korun. 
Rozhodčí soud ale 8. ledna 
letošního roku rozhodl, že 
výše škody, kterou musí MČ 
Praha 1 společnosti Severní 
nemovitostní uhradit, je 
63 milionů korun.

„Praha 1 zaplatila fi rmě 
v roce 2004 205 milionů. 
Přestože byl rozhodčí nález 
Městským soudem poté 
zrušen, jsou uvedené peníze 

stále v držení Severní nemo-
vitostní. Na základě nového 
rozhodnutí Rozhodčího sou-
du, který škodu vyčíslil na 63 
milionů, budeme zbývajících 
142 milionů chtít co nej-
rychleji zpátky,“ řekl starosta 
Lomecký.

Nález Rozhodčího soudu je 
konečný, doručením oběma 
stranám nabyl účinku soud-
ního rozhodnutí a je soudně 
vykonatelný.
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Půdní bydlení patří mezi nejatraktivnější. 
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„Počítáme také s tím, že prostory 
budou otevřeny pro veřejnost. Tělo-
cvičnu by mohly navštěvovat jak školy, 
tak obyvatelé Prahy 1. Tyto podmínky 
v současné době dolaďujeme,“ řekl 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. 

Tělocvična se bude nacházet v sute-
rénu objektu, kde bude rovněž zázemí 
pro městské strážníky. S jejich kance-
lářemi se počítá v prostorech někdejší 
kavárny. „Věřím, že dokonalé zázemí 
bude také impulsem pro příchod 

nových strážníků do naší městské části, 
která jako centrum města samozřejmě 
přitahuje mnoho problémových exis-
tencí,“ podotkl Lomecký. 

Hudební klub Bunkr v Lodecké ulici 
osiřel v roce 1997 poté, co dostal výpo-
věď z nebytových prostor – především 
kvůli opakovaným stížnostem místních 
obyvatel na nadměrný hluk. Radnice 
Prahy 1 dlouhá léta hledala další využi-
tí objektu. Měla zde například vznik-
nout „říše pohádek“ pro děti. 

ATLAS PRO 
HANDICAPOVANÉ 

Budovy úřadů, institucí, poskytova-
telů sociálních služeb a neziskových 
organizací, nemocnic, poliklinik 
a pohotovostí, lékáren, prodejen zdra-
votnických potřeb, bankovní domy, 
pojišťovny a pošty – to vše je v prvním 
díle Atlasu přístupnosti vybraných ob-
jektů na území MČ Praha 1 pro osoby 
s omezenou schopností pohybu.

Atlas je určen především pro imobilní 
nebo jinak postižené osoby, případně 
pro osoby s kombinovaným pohybo-
vým a mentálním postižením, dále pak 
pro matky s kočárky apod.

Byla vydána také podrobná mapa 
území Prahy 1 s vyznačením řešených 
objektů, základními údaji o dopravním 
systému MHD s odkazem na bezba-
riérové stanice metra na území první 
městské části, piktogramovými lištami 
s vysvětlivkami k použitým symbolům 
a zkratkám, adresami budov a tele-
fonickým a e-mailovým spojením na 
jednotlivé úřady a instituce apod. 

Publikace a mapa bude poskytnuta 
zdarma organizacím, které byly vybrá-
ny ve spolupráci s Pražskou organizací 
vozíčkářů, o. s. Druhý díl atlasu pak 
bude vydán o prázdninách 2013 
a bude obsahovat budovy vybraných 
mateřských škol a základních škol, škol 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
knihovny, budovy pro služby, obchod-
ní domy, nákupní galerie a potraviny, 
prádelny a čistírny oděvů, policie, 
veřejné bezbariérové WC a veřejné 
prostory a budovy pro volnočasové 
aktivity jako jsou dětská hřiště, divadla 
a kina, vybrané kostely, Malostranskou 
besedu a palác Žofín. Celkem bude 
zmapováno 271 objektů.

Kvalitní zázemí, kanceláře, ale například i tělocvičnu 
získají strážníci z Prahy 1, kteří se už brzy přestěhují do 
zrekonstruovaných prostor bývalého klubu Bunkr.
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Bunkr poskytne strážníkům dokonalé zázemí. 

BUNKR: ROCKERY 
VYSTŘÍDAJÍ STRÁŽNÍCI

AT LAS

P R A H A 1
PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

UDÁLOSTI
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PAVEL VOŠICKÝ:
JEDNO JMÉNO BURÁCÍ DO CELÉ EVROPY

: Máme několik dnů po 
volbě prezidenta, proto by mě na 
začátek zajímalo, jak hodnotíte ze 
svého profesionálního pohledu vo-
lební kampaň obou kandidátů? 

Nebudu se vyjadřovat ke způsobu 
argumentace obou kandidátů, to si asi 
každý udělal obrázek sám. Když se ale 
podívám na kampaň jako art director 
kampaně Jimmyho Cartera, nemohu 
nevidět jisté nedostatky. 

: Mám pocit, že tuzemská 

 /  Ú N O R  2 0 1 3 W W W. P R A H A 1 . C Z

ROZHOVOR

6

Karel Schwarzenberg se možná mohl stát prezidentem, kdyby angažoval 
do svých služeb Pavla Vošického – originálního člověka a výtvarníka, který 
v roce 1969 emigroval do USA a tam se významně podílel na prezidentské 
kampani Jimmyho Cartera. Dnes je Pavel Vošický už nějaký pátek zpátky 
doma a kromě toho, že výtvarničí, strhává nelegální výlep v Praze 1. 

kampaň musela profíkovi z Ameriky 
připadat směšně, ne?

To jste řekl vy. Lidé na obou stranách 
se však podle mého mínění velmi snažili 
a každý nepochybně odvedl to nejlepší, 
co umí. 

: Je něco, co byste jim 
opravdu vytkl? 

Jako bývalý art director jsem sice 
přesvědčen, že to šlo dělat výrazně lépe, 
ale skutečně ze mě nedostanete v tom-
to směru nějakou konkrétní kritiku. 

Vždyť to byla teprve první prezidentská 
kampaň v historii této země! 

Pokud mám ale mluvit jako volič Karla 
Schwarzenberga, vadí mi, že jeho tým 
poněkud duchaplněji neodrážel útoky 
oponenta a některé „pasti“, které na něj 
byly obratně připraveny. 

: Konkrétně?
Tak třeba ono omílané podřimování. 

Schwarzneberg určitě v nejdůležitějších 
momentech nespí, což sice zaznívalo, 
ale veřejnosti to mělo být servírováno 
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v trochu jiné rovině. Kdyby se mě někdo 
zeptal, jak bych reagoval na tuhle výtku, 
řekl bych, že Karel Schwarzenberg může 
klidně prospat celé zasedání vlády, 
jelikož jeho jméno v každém okamžiku 
doslova burácí do celé Evropy. 

: Počkejte, Miloš Zeman je 
přece taky velmi uznáváná osobnost.

V české kotlině ano, ale mimo ni 
opravdu ne. Já si pravidelně čtu v zá-
padním tisku a můžu vás ubezpečit, 
že prestižní média věnovala pozornost 
hlavně Schwarzenbergovi. A například 
jedno z nejčtenějších periodik – The 
Economist – otisklo Schwarzenbergovu 
fotografi i, zatímco toho druhého ne. 

: Pojďme k vašim výtvar-
ným aktivitám. Nedávno jste vysta-
voval ve smíchovské MeetFactory 
soubor obrazů pod názvem Patapo-
litický komiks. Nyní chystáte tuto 
výstavu taky v Praze 1. Proč Patapoli-
tický komiks? 

Pocházím z vysloveně reakční rodiny. 
Bolševici mého otce vyakčnili už 25. úno-
ra 1948, což je možná rekord. Můj táta 

chtěl tenkrát řešit celou situaci přímo 
na ulici s revolverem v ruce, ale máma 
mu v tom zabránila. Je tedy asi jasné, že 
totalitní režimy dvakrát v lásce nemám – 
a tak si vyřizuji účty alespoň prostřednic-
tvím svých obrazů. 

: Jak obrazy tvoříte a kde 
se v nich bere nepřehlédnutelná 
patina? 

V mládí jsem studoval klenotnickou 
školu se zaměřením na kovorytectví 
a kovářství. Z toho dodnes vycházím. 
Docela mi lichotí, když někde zaslech-
nu, že moje obrazy mají něco společ-
ného se smyslem pro detail, jako měl 
kupříkladu svého času Dürer. 

: Kdy uvidím vaši výstavu 
v Praze 1? 

Termín se ještě upřesňuje, ale mělo by 
to být v první polovině letošního roku. 

: Vy jste obyvatelem Prahy 1. 
Jak vnímáte proměny, jimiž prošla?

Bydlím ve Zlatnické ulici a samozřej-
mě nemůžu přehlédnout, jak moc se 
Praha 1 proměnila k lepšímu. Obrovsky 
mi ale vadí, že si všechny ty kouzelné 

uličky a malebná zákoutí dokážeme 
vysloveně zprasit nejrůznější černou 
reklamou. 

Tohle přitom není podružný problém. 
Jak už jsem řekl, jsem pravidelným 
čtenářem zahraničního tisku a tam se 
opakovaně objevují povzdechy turis-
tů, kteří nechápou, že Praha se svojí 
jedinečnou architekturou je polepená 
všemi možnými plakáty, inzercí a jiným 
smetím. 

: To je holt demokracie...
Ale vůbec ne! V západních velkoměs-

tech je černé reklamy mnohem méně. 
Dříve byl puberťák, který někde na 

sloup namaloval kosočtverec s patřič-
ným příslušenstvím, mezi svými kama-
rády za výjimečného hrdinu. Dneska 
skoro nikdo nemá respekt k veřejnému 
prostoru. 

: Radnice Prahy 1 postu-
puje proti nelegální reklamě velmi 
nekompromisně – 

(směje se) A já jí v tom pomáhám tak, 
že když někde vidím černou reklamu, 
bez milostí ji odstraňuji!

: Do Prahy jste se z Ameri-
ky vrátil začátkem devadesátých let. 
Jste dnes více doma už tady, nebo 
pendlujete mezi USA a vlastí? 

„Do Spojených států 
létám docela často, 

ale doma jsem už tady.“

Obraz s názvem 
Naděje jasně 
symbolizuje 
zúčtování 
s totalitou. 

Do Států létám docela často, ale doma 
jsem už tady. Jsou věci, které leckdo 
považuje za samozřejmé, nicméně mě 
stále ještě ohromují. 

: Třeba? 
Les v Čechách. Nasednete do mo-

toráčku a za hodinku jste úplně sám, 
uprostřed ničeho. V Americe za tímhle 
zážitkem musíte velmi dlouze cestovat.

PAVEL VOŠICKÝ 
se narodil 11. května 1939. Po stu-

diu na klenotnické škole v Turnově 
absolvoval vojenskou službu, poté 
byl vězněn a následně dosloužil 
službu vlasti u jednotky, která se 
sice už nejmenovala PTP, ale jejíž 
princip byl stále stejný. 

Po dokončení vojny se díky 
neuvěřitelné shodě náhod dostal 
do ateliéru Adolfa Hoff meistera na 
UMPRUM. 

V roce 1969 emigroval do USA, 
kde nejprve manuálně pracoval 
(myl nádobí v restauraci); po ně-
jakém čase se díky svému výtvar-
nému zaměření dostal přes známé 
až do volebního týmu Jimmyho 
Cartera jako art director.



MALOSTRANSKÝ 
„Malostranský masopust se i letos 

bude konat v obvyklém duchu. Jde 
o každoroční osvědčenou dramaturgii, 
která počítá se zábavou pro malé a velké. 
Průvod masek vyjde jako tradičně od 
hostince U Černého vola na Loretánském 
náměstí, poté zamíří do Nerudovy ulice 
a postupně – po návštěvě několika míst-
ních hospůdek – dojde na Kampu, kde 
bude pro příchozí připravena veselice,“ 
říká za organizátory masopustu Jiřina 
Borkovcová ze Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan (SOPMH).

Není žádným tajemstvím, že obyvatelé 
Malé Strany a Hradčan vnímají své čtvrti 
spíše jako „vesnici“ než centrum velko-
města. Tradiční masopust je součástí celé 
mozaiky aktivit, které místní pořádají. 
O to překvapivěji působí skutečnost, že 
mnozí si nejsou jisti, o kolikátý ročník 
masopustního veselí letos vlastně jde. 

„Buď to letos pořádáme počtrnácté 
nebo popatnácté,“ přemýšlí nahlas Jiřina 
Borkovcová. Ale její kolega Petr Burgr 
ze SOPMH si je celkem jistý: „Je to už 
patnáctý ročník!“ říká rezolutně. 

PŘIJĎTE V TRADIČNÍCH MASKÁCH!
„Více než to, že přesně nevím, o koli-

kátý ročník jde, mě trápí vkus některých 
účastníků masopustního průvodu,“ 
podotýká Jiřina Borkovcová. Někteří 
totiž volí nikoli tradiční masku, nýbrž 
jakousi ultramodernu. „Nechci se nikoho 
dotknout, jelikož vím, že lidé se na 
masopust přicházejí především bavit, ale 
Mickey Mouse nebo Spiderman úplně 
nepatří mezi klasické masopustní fi gury. 
Samozřejmě nemůžeme nikomu nic 
přikazovat, ale snažíme se, aby masopust 
odpovídal lidovým tradicím a nebyl 
volnou maškarádou,“ dodává. 

Její slova potvrzuje i módní návrhářka 
Pavla Michálková, která také pro letošní 
ročník masopustu připravuje oblečení 
hlavních aktérů. „Mělo by jít o mix ven-
kovského a městského oblečení, pocho-
pitelně s naprostou převahou tradičních 
fi gur, jako jsou Medvěd, Žid, Krkovička 
a další,“ vysvětluje zkušená návrhářka.

„Zelenou“ průvodu vydá jako vždy 
starosta Prahy 1. Oldřich Lomecký také 
přinese starostenskou slivovici, která 
zahřeje a povzbudí dobrou náladu. Prů-
vod absolvuje cestou na Kampu několik 
zastávek v přilehlých osvěžovnách, jimž 
patří velký dík za letitou podporu akce. 
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Spoustu dobré zábavy, 
muziky a dobrot nabíd-

ne tradiční masopust, 
který „sami sobě“ kaž-

doročně pořádají patri-
oti z Prahy 1. Letos se 

oblíbené masopustní 
veselí nastěhuje do 

uliček Malé Strany 
a Hradčan v sobotu 

9. února. 

Na Kampě se mohou účastníci prů-
vodu těšit nejen na veselici, ale také na 
zabijačkové pochoutky, koblihy, svařené 
víno a další pochoutky. A pochopitelně 
nebude ticho – zahraje několik kapel, 
mezi nimiž nebude chybět ani jedna 
složená z městských strážníků. 

Masky by měly být tradiční, masopust není maškarní bál. 



MASOPUST JE ZA ROHEM
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„Zvu všechny, kteří si chtějí užít pří-
jemné odpoledne plné zážitků. Myslím, 
že nikdo nebude své účasti litovat,“ 
usmívá se Jiřina Borkovcová, ale podle 
zkušeností z minulých ročníků je zby-
tečně skromná. I LETOS TO TOTIŽ BUDE 
STÁT ZA TO!

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM MASOPUSTU: 
13.30 – Sraz u pivnice U Černého vola, Loretánské náměstí
13.40 – Slib masek, poté starosta Prahy 1 udělí svolení k masopustnímu veselí
13.45 – Průvod se vydá na cestu
14.05 – Hradčanské náměstí – zpěv písničky „Ach, synku“ u sochy TGM
14.15 – Hostinec U Dvou slunců, Nerudova 47 – porážka Kobyly
14.35 – U Zeleného čaje, Nerudova 19 – nealkoholické občerstvení pro děti 
   Baráčnická rychta, Tržiště 23 (průchod Nerudova 13)
14.55 – Krčma U Krále Brabantského, Thunovská 10 – zazpívá chlapecký sbor 
   Bruncvík 
15.00 – Pivnice U Hrocha, Thunovská 10 – „svatba“ 
15.30 – Malostranská Caff eteria, Malostranské náměstí 9
   JO´S Bar, Malostranské náměstí 7
   Kavárna Starbucks, Malostranské náměstí 28
Kolem 16.00 – Kampa – zastřelení Medvěda a veselice

PROGRAM NA KAMPĚ: 
13.00 – Martin Ševčík, 
14.00 – Petr Čermák se skupinou Brnk@Frnk, 
15.00 – Dixi Band Městské policie, 15.50: Chlapecký sbor Bruncvík, 
16.15 – Romano Trajo, 17.10: Rock´n´roll Gang 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

DANIEL HODEK (ČSSD)
1. zástupce starosty, daniel.hodek@praha1.cz 

obchod a služby, tržní řád, cestovní ruch, životní prostředí, zdravotnictví

PEČIVO V DUŠNÍ ULICI
ZŮSTÁVÁ, ALE S PODMÍNKOU

„Městská část podporuje občanskou 
vybavenost, nicméně na druhou stranu 
požaduje ze strany všech nájemců zvy-
šování kultury prodeje, dostatečnou šíři 
sortimentu a také přiměřeně dlouhou 
otevírací dobu pro zákazníky,“ uvedl 
1. zástupce starosty Daniel Hodek, který 
odpovídá za oblast obchodu a služeb. 

V případě zmíněné prodejny v Dušní 
ulici proběhlo jednání mezi Danielem 
Hodkem, vedoucí radničního oddělení 
obchodu a služeb Dagmar Koníčkovou 
a jednatelkou fi rmy Michelské pekárny 
Stores, s. r. o., Jiřinou Alexandrovou. 
Zástupkyně nájemce poté přislíbila 
urychlenou proměnu provozovny podle 
představ Prahy 1. Do 28. ledna pak 
proběhly tyto úpravy: nátěr výkladců 
a vstupních dveří, nátěry dřevěných stěn 

 /  Ú N O R  2 0 1 3  W W W. P R A H A 1 . C Z

OBCHOD
A SLUŽBY

10

Lepší kulturu prodeje 
očekává MČ Praha 1 od 
společnosti Michelské 
pekárny v její prodej-
ně v Dušní ulici č. 1. 
Lidé z okolí sepsali pe-
tici za zachování této 
provozovny, z níž měly 
Michelské pekárny 
původně dostat výpo-
věď právě kvůli nevy-
hovující kultuře pro-
deje. Praha 1 nakonec 
naposledy přimhouřila 
oko – ale prodejna se 
musela v krátké době 
opravdu výrazně změ-
nit k lepšímu. 

Praha 1 chce po svých nájemcích, aby pronajaté prostory splňovaly 

určitá kvalitativní kritéria. 
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za pultem, malby a nátěry stěn a stro-
pu, elektropráce a výměna osvětlení 
(demontáž původního a montáž nového 
osvětlení a také osvětlení výloh haloge-
novými svítidly), demontáž části pultů 
a přesun části vybavení z prostoru pro 
zákazníky, vytapetování části prostor, za-
krytí radiátorů v prostoru pro zákazníky 
a další. Instalace nových polepů výklad-
ců již proběhla v nedávné době. 

„Tím jsme zahájili plán renovace. Jeho 
další části jsou nyní předmětem jednání 
a schvalovacího procesu,“ sdělila Ale-
xandrová. MČ Praha 1 bude podle Dani-
ela Hodka nadále bedlivě sledovat další 
proměny prodejny v Dušní ulici a hlídat 
dodržení všech sjednaných závazků tak, 
aby lidé z okolí nakupovali v kultivova-
ném prostředí.



TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. OLDŘICH LOMECKÝ (TOP 09)
starosta, oldrich.lomecky@praha1.cz 

sociální věci a protidrogová prevence
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SOCIÁLNÍ 
VĚCI

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRO VÁS
Máte problémy zvládat běžné každodenní úkony péče o sebe? Žijete sami 
a nemůžete si pro sebe vařit? Potřebujete obstarat nákupy, pochůzky anebo 
byste rádi využili služeb, které nabízejí naše střediska osobní hygieny? Obrať-
te se na nás ve Středisku sociálních služeb Praha 1! Rádi vám pomůžeme. 

Naše kvalifi kované a milé 
pečovatelky pomohou 
zvládnout běžné každodenní 
úkony péče o sebe. Ale i ti, 
kteří základní úkony zvládají 
sami, si mohou vybrat z naší 
široké nabídky.

Ne každý, kdo žije sám, si 
může sám vařit. Proto pro 
vás všechny, zájemce z řad 
seniorů a osob se zdravot-
ním postižením, zajišťujeme 
dovoz hotových obědů 
domů. Jídlo tak bezpečně 
dostanete každý den a do-
cela určitě si pochutnáte. 

Možná ale vaření není 
problém. V tom případě jistě 
oceníte, když vám někdo 
donese potřebné suroviny. 
Naše zdatné pečovatelky to 
udělají s úsměvem, a ještě 
s vámi prohodí pár slov. 
Nebo třeba využijete služeb, 
které nabízejí naše střediska 
osobní hygieny. Určitě se 
hodí i pomoc s běžnou péčí 
o domácnost či vyřízení 
pochůzek. Pečovatelky vám 
rády zajdou do lékárny, na 
poštu a podobně. Nákupy 
a pochůzky vám přijdou 
vhod zejména v zimním 
období, kdy vycházet ven 
bývá pro seniory a méně 
pohyblivé občany obtíž-
né a riskantní. Navíc při 
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NEBO DO KROUŽKU!

PŘIHLÁŠKY NA TÁBOR PRO SENIORY
Přihlášku si vyzvedněte u koordinátorek PS, kapacita 

dosud není naplněna!

DIVADELNÍ KROUŽEK
Více informací a přihlášky u paní Lešnerové, Dlouhá 23, 

Praha 1, 7. patro, tel.: 222 322 243

náhlých změnách počasí lze 
tyto služby u koordinátorek 
pečovatelské služby sjednat 
ihned. 

Nabízíme ale i další sociál-
ní služby, které poskytujeme 
prostřednictvím Systému 
tísňové péče a denního 
stacionáře. Systém tísňové 
péče pomáhá seniorům 
a osobám se zdravotním 
postižením v krizových situ-
acích a je schopen po 
24 hodin denně zajistit nebo 
zprostředkovat potřebnou 
pomoc. Více informací zís-
káte od paní Ariely Thielové, 
vedoucí Systému tísňové 

péče (tel.: 222 322 201, 
e-mail: thielova@socialni-
sluzbyp1.cz).

Pobyt v Denním stacionáři 
v Týnské 17 je pro vás vhod-
ný, pokud žijete s rodinou, 
která musí například chodit 
do zaměstnání. Nemusíte se 
stěhovat od svých blízkých, 
ale můžete docházet mezi 
své vrstevníky do prostředí, 
které je zcela přizpůsobeno 
potřebám seniorů a zdravot-
ně handicapovaných a kde se 
o vás na profesionální úrovni 
postarají kvalifi kované pečo-
vatelky a další vyškolený per-
sonál. Více informací získáte 
od paní Marcely Dražanové, 
hlavní pečovatelky Denního 
stacionáře (tel.: 603 308 077, 
e-mail: drazanova@socialni-
sluzby.cz). 

Ozvěte se nám. Jsme tu pro 
všechny, kdo v Praze 1 potře-
bují pomoc druhých.

Nezajišťujeme ale jen 
sociální služby, nabízíme také 
širokou škálu volnočasových 
aktivit a vzdělávacích progra-
mů v našich domech s pečo-
vatelskou službou a v klubech 
seniorů. Pokud máte pocit 
osamělosti, přijďte si posedět 
a popovídat se svými vrs-

tevníky a třeba si mezi nimi 
najděte nové přátele. Nebo 
s námi vyrazte do divadla, na 
koncert či na výstavu. A má-
te-li rádi cestování, přidejte 
se k nám na některém ze zají-
mavých výletů. Vždyť u nás je 
tolik krásných míst, kam byste 
se třeba s radostí vrátili nebo 
je poznali, protože jste se tam 
dosud nedostali. Nebo byste 
rádi jeli na tábor? Tak i to je 
s námi možné. Ano, dokonce 
i jet na tábor! Už podruhé se 
totiž letos bude konat tábor 
pro seniory na řece Sázavě. 
Bližší informace a přihlášky 
získáte ve Středisku soci-
álních služeb v Dlouhé 23, 
v sedmém patře u paní Marty 
Lešnerové (tel.: 222 322 243, 
e-mail: lesnerova@socialni-
sluzbyp1.cz).

Letos také otevíráme di-
vadelní kroužek pro seniory. 
Přijďte se pobavit s ostatními 
a zahrajte si divadlo. Nikdy 
totiž není pozdě vstoupit na 
„prkna, která znamenají svět“. 
Bližší informace získáte a při-
hlásit se můžete opět u paní 
Lešnerové.

Více o Středisku sociálních 
služeb a poskytované péči: 
www.socialnisluzby-praha1.cz

Naše kontakty:
 Marta Lešnerová, koordinátorka PS, tel.: 222 322 243, 
    e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
 Miloslava Bedřichová, koordinátorka PS, tel.: 224 932 237, 
    e-mail: bedrichova@socialnisluzbyp1.cz
 Mgr. Milena Borská, koordinátorka PS, tel.: 224 826 476, 
    e-mail: borska@socialnisluzbyp1.cz
 Hana Haučnerová, koordinátorka PS, tel.: 222 315 294, 
    e-mail: haucnerova@socialnisluzbyp1.cz
 Jitka Peštová, koordinátorka PS, tel.: 257 181 640, 
    e-mail: pestova@socialnisluzbyp1.cz
 Ariela Thielová, vedoucí Systému tísňové péče, tel.: 222 322 201,         
    e-mail: thielova@socialnisluzbyp1.cz
 Bc. Marcela Dražanová, hlavní pečovatelka Denního stacionáře,     
    tel.: 224 827 102, 603 308 077, drazanova@socialnisluzby.cz 
 Karolína Schwarzová, koordinátorka volnočasových aktivit, 
    tel.: 222 324 248, 725 397 934, schwarzova@socialnisluzbyp1.cz



TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)
zástupce starosty, tomas.machacek@praha1.cz 

správa majetku
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P
oliklinika se nachází v atraktivní lo-
kalitě centra Prahy, v bezprostřední 
blízkosti Václavského náměstí. Je 
nestátním zdravotnickým zaří-

zením, poskytujícím širokou nabídku 
ambulantní zdravotní péče v základních 
i specializovaných zdravotních oborech, 
přičemž tato nabídka je určena široké ve-
řejnosti s důrazem na obyvatele spádové 
oblasti Prahy 1. 

Do konce roku 2008 byla poliklinika 
součástí příspěvkové organizace Nemoc-
nice na Františku. V lednu 2009 došlo 
k oddělení polikliniky od nemocnice, kdy 
poliklinika získala postavení samostatně 
stojícího majetku. Z výše popsaného 
nedávno ukončeného vztahu z velké 
části plyne i stávající struktura lékař-
ských specializací a oborů v poliklinice 
Palackého, kdy cílem polikliniky bylo 
především zajišťovat primární zdravotní 
péči a v případě potřeby posílat pacienty 
na sekundární specializovaná vyšetření, 
případně za účelem hospitalizace, do 
Nemocnice na Františku. V objektu po-
likliniky jsou toho času nabízeny různé 
lékařské specializace, jejichž struktura je 
tedy dána spíše historicky.

V poliklinice se v současné době 
nachází celkem 47 lékařských pracovišť 
z 22 různých lékařských specializací nebo 
oborů. Nejvyšší počet zastoupení mají 
praktiční lékaři, kteří představují více než 
třetinu všech nájemců v poliklinice. Mezi 
služby nabízené v objektu polikliniky 
patří také lékárna nebo prodejna zdra-
votnických potřeb, jež jsou provozovány 
Nemocnicí na Františku. Tyto prostory 

POLIKLINIKA PALACKÉHO 

Poliklinika Palackého 
vedle Nemocnice na 
Františku představuje 
jedno z klíčových zdra-
votnických zařízení 
v majetku Hl. města 
Prahy svěřených do 
správy MČ Praha 1.

NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

nemocnice využívá bezplatně a to na 
základě smlouvy o výpůjčce. V polikli-
nice se nachází i několik nájemců, kteří 
neposkytují přímo služby zdravotní péče, 
jejich nabídka ovšem s poskytováním 
zdravotní péče velmi úzce souvisí. V ob-
jektu polikliniky je i několik prostor, které 
v současné době není možno vzhledem 

k nevyhovujícímu stavu těchto prostor 
využívat pro lékařské účely. V takových 
prostorách je mj. umístěn např. archiv 
Nemocnice na Františku. Kapacita 
polikliniky Palackého je v současné době 
takřka plně využita – všechny prostory, 
které jsou vhodné k pronájmu, jsou 
pronajaty nájemcům.

PŘEHLED LÉKAŘSKÝCH SPECIALIZACÍ V POLIKLINICE PALACKÉHO:
 Alergologie-2  Dětská neurologie-1  Endokrinologie-1  Gynekologie-2 

 Chirurgie-3  Interna-2  Kardiologie pro dospělé-1  Kardiologie pro děti-1 

 Kožní-1  Neurologie-1  Oční-2  Odběry krve, laboratoře-1  Ortopedie-1 

 Otorinolaryngologie (ORL)-1  Plicní-2  Praktický lékař pro dospělé-15 

 Praktický lékař pro děti a dorost-2  Psychologie a psychiatrie-2 

 Rehabilitace-2  Rentgen, ultrazvuk-1  Stomatologie-2  Urologie-1

PŘEHLED NELÉKAŘSKÝCH SLUŽEB V POLIKLINICE PALACKÉHO:
 Pedikúra  Poradenství v oblasti zdravé výživy  Kosmetické služby, 

 Obvodní sdružení lékařů České komory Praha 1  Středisko sociálních služeb 

(příspěvková organizace Prahy 1)

Součástí polikliniky je také lékárna. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)
zástupce starosty, jan.krejci@praha1.cz 

fi nance, transparentní radnice (on-line zakázky), protikorupční opatření
FINANCE

„Chceme ještě více rozšířit možnosti 
komfortního odbavení obyvatel naší 
městské části při styku s radnicí, ale také 
více zatraktivnit centrum města pro turis-
ty,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký. Právě proto byla pro nové informační 
centrum zvolena budova vedle sídla 
Komerční banky mezi ulicemi Štěpánská 
a Ve Smečkách. „Je to velmi vhodné místo 
uprostřed Václavského náměstí, které se 
těší velké návštěvnosti,“ dodal zástupce 
starosty Jan Krejčí.

Kromě běžné agendy, která je typická 
pro informační centra tohoto druhu, kan-
celář na Václavském náměstí nabídne tu-
risticky velmi atraktivní příležitosti, jako je 
například možnost uzavření svatby v první 

městské části – v tomto směru je kromě 
běžných míst velmi žádaná například 
Vrtbovská zahrada. Chybět samozřejmě 
nebudou tipy pro klasickou turistiku, tedy 
na návštěvu památek apod. 

„Za velmi důležitou považuji také pre-
zentaci podnikatelů v tomto centru. Mělo 
by jít skutečně o jakousi výkladní skříň 
Prahy 1,“ konstatoval starosta, podle jehož 
názoru by s otevřením centra mohlo dojít 
rovněž k přesunu tradičního „informač-
ního auta“ městské policie a jeho osádky 
z Václavského náměstí do běžné hlídkové 
služby. 

Městská část Praha 1 zatím provozuje 
dvě informační centra – ve Vodičkově uli-
ci č. 18 a na Malostranském náměstí č. 22. 

NA VÁCLAVSKÉM 
NÁMĚSTÍ BUDE 
NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Nové informační centrum pro obyvatele Prahy 1 i turisty 
chce otevřít radnice první městské části. Když vše půjde 
hladce, infocentrum začne fungovat už na jaře. 

Nové informační centrum bude přímo v srdci města. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)
karolina.polverini@praha1.cz 

školy a školství (rozvoj hřišť)
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ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

PRVNÍ 
VYSVĚDČENÍ

VÍTEJTE V NAŠICH ŠKOLÁCH
Zatímco jedny děti mají svůj první 

půlrok ve škole za sebou, jiné to teprve 
čeká. Šestice základních škol, zřizo-
vaných Městskou částí Praha 1, totiž 
v lednu zapisovala budoucí školáky, 
kteří letos v září nastoupí do prvních 
tříd. ZŠ Uhelný trh plánuje otevření 
jedné první třídy, ZŠ nám. Curieových 
bude oproti tomu otevírat hned tři 
první třídy a například ZŠ Vodičkova má 
v plánu otevřít dvě první třídy a navíc 
jednu přípravnou třídu pro předškoláky. 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského přivítá prvňáčky 
ve dvou třídách, ZŠ Brána jazyků ve třech 
a Malostranská ZŠ ve dvou. 

ČESKO-FRANCOUZSKÝ PROJEKT
Studentský projekt česko-francouz-

ské spolupráce, fi nančně podpořený 
z programu Comenius Regio, se zdárně 
rozjíždí. Svědčí o tom například návštěva 
z partnerského města Nîmes, jehož školy 

Tak už to naši prvňáčci 
mají za sebou. První 
vysvědčení svého ži-

vota převzali většinou 
slavnostně oblečení, 

s kytičkou pro paní uči-
telku, a za své výsled-
ky v prvním pololetí si 

určitě zasloužili velkou 
pochvalu. „Všichni jim 
držíme palce, aby i ta 
další vysvědčení byla 

pěkná a aby jimi dělali 
radost svým bližním 

i sami sobě,“ popřála 
malým školákům rad-

ní pro oblast školství 
Karolina Polverini.

– jako například Lycée Alphonse Daudet 
– se do projektu zapojily. Z české strany 
se ho účastní Základní školy Brána jazyků 
a nám. Curieových, Gymnázia prof. Jana 
Patočky a Jana Nerudy či Asociace bý-
valých studentů českých sekcí v Dijonu 
a Nîmes. 

„Jsem velmi ráda, že se nám pro-
jekt zdárně rozjíždí. Jeho náplní jsou 
mimo jiné vzájemné návštěvy, výměna 
zkušeností a poznávání života a kultury 
v partnerských městech,“ vysvětlila radní 
Karolina Polverini, která na Staroměstské 
radnici přivítala studenty a pedagogy 
z Nîmes.

Program Comenius Regio fi nančně 
podporuje mezinárodní spolupráci na 
úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřa-
dům s působností ve školním vzdělávání, 
školám a dalším organizacím z partner-
ských regionů spolupracovat na jednom 
nebo více tématech společného zájmu. 
Cílem je zlepšení vzdělávacích možností 
v oblasti školního vzdělávání.

Děti si převzaly 31. ledna vysvědčení a vyrazily si užít pololetní prázdniny.
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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

V
 polovině prosince kontaktovala 
strážníky žena, která se obávala 
o život svého přítele. Ten neužil 
léky předepsané lékařem, při pro-

cházce ulicí 17. listopadu se začal cho-
vat zvláštně a od oznamovatelky utekl. 
Žena se bála, že by mohl sobě nebo 
někomu jinému ublížit. Strážníci ho po 
několika minutách našli na nástupišti 
metra Malostranská. V okamžiku, kdy 
ho strážník uviděl, chtěl muž skočit do 
kolejiště metra. Strážník k němu doběhl 
a za pomoci donucovacích prostředků 
od kolejiště odvedl. Záchranná služba jej 
převezla do jedné z pražských nemocnic. 

O den později oznámila žena vloupání 
do domu v Navrátilově ulici. Na místě 
strážníci našli jedenadvacetiletého muže, 
který se přiznal, že ve sklepě odcizil svaz-
ky kabelů. Vypáčené dveře se snažil svést 
na údajného kamaráda. Mladíka strážníci 
pro podezření ze spáchání trestného 
činu omezili na osobní svobodě. 

Na Štěpána vyjížděla hlídka strážníků 
zajišťující odvoz podnapilých osob 
na záchytnou stanici do ulice V Jámě 
k opilému muži. Strážníci za pomoci 
policistů odvedli muže do vozu, aby ho 
převezli na záchytnou stanici. Ve voze 
muž vyndal z kapsy obálku, strčil ji do 
úst a začal ji rychle žvýkat. Strážník 
mu v rozžvýkání obálky zabránil, stiskl 
muži tváře, donutil ho otevřít ústa 
a obálku mu z úst vyndal. V obálce 
bylo šestnáct sáčků s bílým práškem. 
Muž skončil na záchytné stanici, po 
vystřízlivění na služebně Policie ČR. 

STRÁŽNÍCI Z PRAHY 1

ZACHRAŇOVALI I ZATÝKALI 
Strážníci z Prahy 1 se 
ani v zimě nevěnují 
pouze preventivní 
činnosti. V průběhu 
prosince a ledna byli 
u několika událostí, 
které určitě stojí za 
zmínku.

BEZPEČNOST
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Tam musel vysvětlovat, proč u sebe měl 
15 gramů kokainu za více než 45 tisíc 
korun. 

Strážníkovi, který ve středu 2. ledna 
odpoledne vykonával hlídkovou čin-
nost na Staroměstském náměstí, ozná-
mila žena, že viděla neznámého muže, 
jak rozkopl uzamčenou plastovou 
pokladnici charitativní sbírky pro děti, 
vytáhl z ní několik bankovek a zmizel 
v davu lidí. Díky jejímu popisu strážník 
za pár minut muže objevil, zadržel a na 

místě předal do rukou hlídky Policie 
ČR. Navíc se ukázalo, že s tím samým 
mužem se jiná hlídka v ten den už jed-
nou potkala, a to hodinu po půlnoci. 
Tehdy pětačtyřicetiletý muž v Jilské 
ulici poničil betonový odpadkový koš. 
Poté šel dál na Malé náměstí, a aniž by 
si všiml přicházející hlídky strážníků, 
převrátil další betonový koš, ten už 
nepoškodil. V tomto případě strážníci 
oznámili přestupek správnímu orgánu.

OKV MP

F
O

T
O

 R
E

D
A

K
Č

N
Í A

R
C

H
IV

Na některé výtečníky musí mít strážníci přísný metr. 



TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)
pavol.skrak@praha1.cz 

kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy
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KULTURA

S
myslem a cílem grantů v oblasti kul-
tury je podpořit široké spektrum na-
bídky kulturních příležitostí (existující 
funkční aktivity i začínající subjekty), 

jež slouží ke kulturnímu vyžití především 
občanům Městské části Praha 1.

O grant mohou žádat subjekty, které 
provozují svoji činnost na území Městské 
části Praha 1 a které jsou registrované dle 
právních předpisů platných v ČR a splňují 
všechny zákonem předepsané podmín-
ky pro příslušnou činnost. Právnické 
osoby předkládají projekty prostřednic-
tvím svého statutárního zástupce.

Granty jsou poskytovány pouze 
hlavním pořadatelům, producentům či 
koordinátorům, kteří ve vlastní produkci 
či koprodukci odpovídají za realizaci 
kulturních projektů, činností a aktivit. 

Maximální částka na podporu jednoho 
projektu je 150 000 Kč.

POŽÁDEJTE SI O GRANT!
Výběrové řízení na po-
skytnutí grantů v ob-
lasti kultury a grantů 
na ochranu kulturního 
dědictví pro letošní rok 
vyhlásila Rada MČ Pra-
ha 1. 
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Koncerty pro seniory Prahy 1 v Malostranské besedě
Městská část Praha 1 ve spolupráci s profesory a studenty Pražské konzervatoře 

pořádá pravidelné koncerty pro seniory MČ Praha 1, které se konají zpravidla 

první středu v měsíci (kromě července a srpna) od 14.30 hod.

Rádi vás zde přivítáme i v novém roce. Aktuální program nalezete na 

www.praha1.cz – sekce Kultura a na nástěnce v Informačních centrech 

MČ Praha 1 ve Vodičkově ulici a na Malostranském náměstí. Na koncerty 

budete rovněž zváni prostřednictvím Měsíčníku Praha 1.

Termíny koncertů v I. pololetí 2013

6. 2. 2013, 6. 3. 2013, 3. 4. 2013, 15. 5. 2013, 5. 6. 2013

Koncerty pro seniory Prahy 1 se konají od 14.30 hod. v Malostranské besedě, 

v 1. patře. Vstupné na koncerty je zdarma.

Dovolujeme si upozornit, že v prostorách Malostranské besedy je k dispozici výtah!

Přihlášky s veškerými požadovanými 
podklady opatřené razítkem a podpisem 
vedoucího organizace nebo podpisem 
a plnou adresou soukromé osoby v zale-
pené obálce s adresou žadatele výrazně 
označené „Granty v oblasti kultury pro 
rok 2013“ se předkládají v souladu se Zá-
sadami pro poskytnutí grantů v oblasti 
kultury pro rok 2013 do podatelny na 

adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vo-
dičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpoz-
ději do 15. února 2013 do 12 hod.

Ochrana dědictví
Grant na ochranu kulturního dědictví 

je zaměřen na podporu obnovy drob-
ných architektonických prvků viditelných 
pro veřejnost, jako jsou např. domovní 
znamení, portály, kování, vrata, ozdobné 
štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, 
studny, pítka, sochařská výzdoba fasád 
a společných prostor, dlažby v průjez-
dech a dvorcích, křížky, atp.

Žadatelé mohou být vlastníci (fyzické 
a právnické osoby), majitelé domů na 
území Pražské památkové rezervace 
Prahy 1. Maximální částka na podporu 
jednoho projektu je 100 000 Kč.

Přihlášky s veškerými požadovanými 
podklady opatřené razítkem a podpi-
sem vedoucího organizace nebo podpi-
sem a plnou adresou soukromé osoby, 
v zalepené obálce s adresou žadatele 
výrazně označené„Granty na ochranu 
kulturního dědictví 2013“ se předkládají 
v souladu se Zásadami pro poskytnutí 
grantů na ochranu kulturního dědictví 
pro rok 2013 do podatelny na adrese: 
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 
115 68, Praha 1, a to nejpozději do 
15. března 2013 do 12 hod. Více nalez-
nete na www.praha1.cz!

Granty pomáhají rozvíjet kulturní život v Praze 1. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)
jiri.vesely@praha1.cz 

doprava

P
sát o významu první prezidentské 
volby a ohlížet se za vyhrocenou 
volební kampaní? To s radostí 
přenechám jiným, povolaněj-

ším z novin a ostatních médií. Raději 
se budu věnovat „zákulisí“, tedy oné 
drobné mravenčí práci, která nezbytně 
provází každé volby a díky níž se po-
sléze můžeme na informačním pruhu 
ČT 24 dočíst, že „volby proběhly bez 
problémů“. 

Měl jsem tu čest být během obou kol 
prezidentské volby členem okrskové 
volební komise na Pražském hradě. I já 
jsem zde využil svého volebního práva 
a hlasoval pro Karla Schwarzenberga. 

I když se můj kandidát prezidentem 
nakonec nestal, na volby vzpomínám 
spíše příjemně. Zklamání z toho, že Ka-
rel nezvítězil, totiž významně koriguje 
celkový příznivý dojem z naší volební 
místnosti. O prezidentskou volbu byl 
velký zájem. Přicházeli mladí i staří, 
mnoho z nás chtělo být skutečným ob-
čanem, nikoli pouze pasivním divákem 
veřejného dění. 

Přiznám se, že jsem si sám pro sebe 
hrál malou hru. Kdykoli přišel další 
volič, snažil jsem odhadnout, koho asi 
přišel volit. Pozoroval jsem, s jakým 
sebevědomím konkrétní člověk přichá-
zí, jak se tváří, kolik mu je let... Byla to 
docela příjemná kratochvíle.

V minulých komunálních volbách 
jsem byl zvolen do zastupitelstva Prahy 1 
a poté se stal i radním. Jsem přesvěd-
čen, že k práci voleného zastupitele by 
měly přirozeně patřit i takové aktivity, 
jako je právě účast ve volebních komi-

DOPRAVA

OHLÉDNUTÍ ZA PRACÍ VE VOLEBNÍ KOMISI
ANEB SEDĚL JSEM CHVÍLI NA HRADĚ 
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sích, ale třeba i nalévání štědrovečerní 
polévky a podobně. Nechat se zvolit 
a pak prosedět celý volební mandát 
v kanceláři – to bych dokonce považo-
val za jistý druh podvodu na voličích. 

Na této stránce k vám často promlou-
vám k různým tématům, i k těm, které 
bezprostředně nesouvisejí s mou gescí, 

tedy dopravou. V některých dopisech 
mě za to chválíte, v jiných trochu 
káráte, ale i to podle mého názoru patří 
k demokracii. Rovněž každý podepsaný 
dopis nebo e-mail, který mi přijde, po-
važuji za důkaz aktivního občanského 
postoje. 

Jiří Veselý

Jiří Veselý ví, že občanská společnost nejsou jen slova.

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 K      50 minut 990 K      90 minut 1.490 K

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

INZERCE
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Čeká starosta Lomecký na tragédii? 
 
Více než 200 mrtvých, více než 200 zraněných. To je bilance lednové tragédie na diskotéce v brazilském městě Santa 

Maria. Lidé se tady po vypuknutí požáru buď udusili, nebo zahynuli v tlačenici, když se pokoušeli uniknout smrti. Příčiny 
tragédie? Extrémně přeplněný klub a nedostatek nouzových východů. Stejně jako v ruském Permu, kde v roce 2009 zahy-
nulo 152 lidí, stejně jako v argentinském Buenos Aires, kde před devíti lety zemřelo v přeplněném klubu 200 lidí. 

 
Z Jižní Ameriky je to v tomto ohledu do Prahy 1 bo-

hužel velmi blízko. Hemží se to tady podniky, které 
jsou provozovány v rozporu s kolaudovaným 
stavem, nesplňují bezpečnostní a hygienické nor-
my, obtěžují nočním hlukem spící lidi a navíc dělají 
„dlouhý nos“ na poctivé podnikatele, kteří investovali 
značné fi nanční prostředky do odhlučnění svých 
podniků a zajištění bezpečnosti návštěvníků. 

 
Proto radnice Prahy 1 v roce 2010 za starostování 

Filipa Dvořáka prováděla série intenzivních kon-
trol, aby pomohla občanům, kteří se nemohli díky 
hluku vyspat. Stavební úřad začal postupně vystavo-
vat jednotlivým provozovnám tzv.technický průkaz, 
z něhož lze lehce zjistit, jaká je nejvyšší přípustná 
hladina hluku v klubu a jaký je maximální počet 
návštěvníků. Aktivní tlak ze strany radnice přinesl 
první úspěchy. 

 
Pak ale nastoupila na radnici Prahy 1 nová koalice 

TOP 09 a ČSSD a projekt „usnul“. Vybízíme starostu 
Lomeckého (TOP 09), aby nečekal na podobnou 
tragédii, která se stala v Brazílii, aby začal vymá-
hat od nepoctivců dodržování zákonů. Přeplně-
ných několikapatrových klubů s úzkými schodišti 
a minimem nouzových východů je 
v Praze 1 dost a dost. 

 Tento text vyjadřuje stanovisko klubu ODS
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Praha 1 přichází o miliony 
 
Už v roce 2009 řešilo zastupitelstvo Prahy 1 dluh na nájmu 
za restauraci Šatlava na Malé Straně. Loni v květnu však 
byl soud s dlužným nájemcem zastaven. Včetně penále se 
přitom už v roce 2009 jednalo o částku 3,6 milionu korun. 
„Jak je možné, že si ji nechalo vedení Prahy 1 utéci?” ptá se 
Klasnová. 

 Zastupitelka VV Kateřina Klasnová říká, že Praha 1 nemá 
přehled o dluzích, tedy je ani není schopná vymáhat. „Je 
to zjevné na příkladu restaurace Šatlava. Dluh zde dosáhl 
téměř čtyř milionů, Praha 1 ale neuvidí ani korunu, protože 

soud žalobu městské části na žádost žalovaného přerušil 
a loni v květnu zcela zastavil,” uvedla Klasnová. Nájem nepla-
til provozovatel restaurace již od roku 2003. 

Vina za loňské zastavení soudního řízení může být na 
městské části, protože možná o pokračování řízení nepožá-
dala včas. Pokud byla vina na straně obecního úřadu, musí 
nést dotyčný úředník plnou odpovědnost za své pochybení,” 
upozornila Klasnová. 

Podobných případů dlouholetých dlužných nájmů je 
bohužel více. Podle Klasnové by neměla radnice coby řádný 
hospodář vypovídat ověřené a platící nájemce, ale starat se 
o vymáhání starých dluhů. 

Jak je to tedy s COPA centrem?
Již půl roku je mimo provoz jedna z nejfrekventovaněj-

ších stanic metra Národní třída, která je zároveň jedním 
z mála bezbariérových vstupů do podzemní dráhy v centru 
města. K tak citelnému omezení veřejné hromadné dopra-
vy dochází kvůli výstavbě obchodního a administrativního 
COPA centra. Stavba nerespektuje blokovou zástavbu 
typickou v historickém jádru města a po dokončení bude 
výrazně převyšovat okolní budovy, tudíž radikálně zasáhne 
do urbanistického uspořádání okolí Spálené ulice. Místo, 

aby město při prodeji pozemku uložilo investorovi pod-
mínku zpřístupnit vstup do metra i pro lidi na vozíku, zbavil 
Dopravní podnik investora jakýchkoli povinností a sám 
investoval do výstavby bezbariérového přístupu do stanice 
metra Národní z ulice Magdaleny Dobromily Rettigové. 
Výtah byl slavnostně otevřen v roce 2011 a necelý rok po 
svém uvedení do provozu byl vstup opět uzavřen. Investi-
ce, která přesáhla 100 miliónů, přichází nazmar. Opravdu si 
může město takové plýtvání penězi dovolit? 

Za Stranu zelených na Praze 1, Sára Vidímová

VV

Reakce starosty: 

Nechci bagatelizovat úspěchy bývalého starosty pana 
Dvořáka v roce 2010, ale nemyslím si, že by tehdy bylo nějak 
bezpečněji a klidněji než dnes. Stávající vedení radnice prová-
dí velice časté kontroly ve zhruba padesáti vytipovaných pro-
blémových provozovnách. Bezpečnost je samozřejmě daná 
dodržováním podmínek kolaudace a není žádným objevem 
opozice , že se vždy najdou takoví, kteří si s dodržováním pra-
videl a zákonů příliš hlavu nelámou. V současnosti opakovaně 
probíhají kontroly v rámci akcí Prostor PČR (vizuální) a dále 
samostatné kontroly za přítomnosti SÚ MČ Praha 1, předsedy 
BEKO a též za přítomnosti PČR a MP. Zjištěné závady řeší ve 
své pravomoci SÚ MČ Praha 1 s konkrétními kontrolovanými 
provozovnami.

Dále se zvyšuje počet tabulek vydávaných SÚ MČ Praha 1, 
které v provozovnách na viditelném místě upozorňují na 
kolaudovaný stav, aby byl každý návštěvník seznámen s tím, 
kolik hostů nejvýše může v provozovně být, jaké jsou hlukové 
limity apod. Věštění tragédie a srovnávání Prahy 1 s Jižní Ame-
rikou je spíše úsměvné šíření poplašné zprávy. Přísnost postihů 
těch nezodpovědných je však omezena legislativou, přesto 
k nim v rámci možných mantinelů často dochází jak ze strany 
živnostenského, tak ze strany stavebního úřadu i policie. Bru-
tální tresty nad rámec zákona by asi situaci vyřešily rychleji, 
ale to bychom se ocitli v jiném režimu. 

Oldřich Lomecký 
Starosta MČ Praha 1 
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Hrad Rábí a město Sušice
Výlet se uskuteční v úterý 

12. března 2013. Odjezd je 
v 8.30 od hotelu Interconti-
nental v Pařížské ulici čp. 30. 
Přihlašování na výlet: přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1, 
Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže občanským průkazem.

Zámek Rájec nad Svitavou a město Blansko
Výlet se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2013. Odjezd je v 8.00 

také od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30. Přihlašo-
vání na výlet: opět přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1, Vodičko-
va 18. Senior/ka se prokáže občanským průkazem.

Na tyto březnové výlety se přihlašuje od pondělí 18. února!
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 

může přihlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci, přičemž 

upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří 
posledních výletů.

Vždy je možné zavolat Karla Ulma dva dny před výletem a ze-
ptat se, zda se neuvolnilo místo.
V případě zaplnění výletu bude sdělen stav. V případě změny 
bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonic-
ky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. Odhlašování žádáme stejným způsobem přes 
podatelnu nebo na tel. číslo 777 161 539, Karel Ulm, a to pouze 
ve středu a čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin.

Karel Ulm, 
člen Sociální komise ÚMČ Praha 1

Na dva březnové 
výlety se mohou 
těšit senioři z Pra-
hy 1. Mohou si 
vybrat z výletů na 
hrad Rábí, do Su-
šice, zámek Rájec 
nad Svitavou a do 
Blanska. 

PR
O

G
R

AM
 K

LU
B

Ů
 S

EN
IO

R
Ů

Program Klubů seniorů pro letošní rok
Stejně jako v ostatních letech připravuje Středisko sociálních služeb i pro rok 2013 bohatý 
program v Klubech seniorů. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl otevřen nový Klub seniorů 
Haštalka, přesouvají se právě tam některé programy z jiných klubů, případně se některé akti-
vity pro velký zájem do tohoto nového zařízení rozšiřují.
Klub seniorů Haštalka v Haštalské ulici nabízí natolik účelné, příjemné a moderní zázemí, že 
je zcela nepochybné, že se v průběhu roku 2013, ale pravděpodobně i v dalších letech, bude 
jeho program dále rozšiřovat a zdokonalovat. Již nyní tam byly přesunuty některé akce z Klu-
bu seniorů Týnská 17, kde ovšem stále zůstává mnoho volnočasových činností.
Kluby seniorů Tomášská 6 a Benediktská 13 jsou ve srovnání s oběma většími Kluby seniorů 
využity o něco méně. Je to dáno především omezeným prostorem, který tato zařízení nabízejí. 
V budoucnu bychom ovšem rádi pro seniory našli i takové aktivity, které by se daly uskutečnit 
v těchto menších, ale tudíž také o něco intimnějších a klidnějších prostorách, jež máme k dis-
pozici.

BŘEZNOVÉ VÝLETY SE BLÍŽÍ! 

Loni se senioři podívali například do Vranova nad Dyjí.
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V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ MŮŽETE 
PODPOŘIT NICHOLASE WINTONA

N
árodní knihovna ČR se stala 
místem, kde je možné podepsat 
petici za nominaci sira Nicholase 
Wintona na Nobelovu cenu míru. 

Petiční iniciativa za ocenění muže, který 
v roce 1939 zachránil 669 židovských 
dětí z území okupovaného nacistickým 
Německem, vzešla z pražského gymná-
zia Open Gate.

Zájemci mohou petici podepsat každý 
den kromě neděle v prostorách vstupu 
do Národní knihovny ČR. „Velmi rádi pod-
poříme smysluplnou iniciativu s kultur-
ním a hluboce lidským podtextem, jako 
je tato petice,“ uvedl generální ředitel NK 
ČR Tomáš Böhm. A dodal: „S tématem re-
zonuje i naše výstava nazvaná Zničené 
židovské památky severních Čech, která 
je k vidění ve Výstavním sále Galerie 
Klementinum od 23. ledna do 3. března. 
Připomínku toho, co se během války 
zachránit nepodařilo, tak vhodně doplní 
iniciativa na podporu člověka, který 
v téže době zachránil stovky životů.“

Příběh „Wintonových dětí“ oslovil 
žáky říčanského gymnázia natolik, že se 
rozhodli zahájit iniciativu na podporu 
nominace sira Nicholase Wintona na 
Nobelovu cenu míru. K petici připojilo 
své podpisy zatím 130 000 lidí nejen 
z Česka, ale i Slovenska, Izraele, Švéd-
ska, Velké Británie, USA, Kanady, Francie, 
Austrálie nebo z Dubaje. „Byl jsem velice 
překvapený, jak moc se celá iniciativa 
rozšířila a že studenti byli schopni za 
tak krátkou dobu v tak velkém rozsahu 
oslovit celý svět. Sir Nicholas Winton 
sám prohlásil, že kdo chce konat dobro, 
musí mít odvahu. A mně se líbí, že naši 
žáci tu odvahu i ten náboj mají,“ řekl 
David Nitsche, učitel na gymnáziu Open 
Gate. První kolo petice, jehož cílem je 
oslovit obě komory Parlamentu, aby 
sira Nicholase Wintona nominovaly za 
Českou republiku, trvalo do pátku 
25. ledna 2013. Následuje druhé kolo, 
během něhož by organizátoři rádi 
získali až půl milionu podpisů a podpo-
řili tak nominaci v samotném norském 
Nobelově výboru. 

V prosinci 1938 požádal jeden z pra-
covníků organizace British Committee 
for Refugees from Czechoslovakia 
(BCRC) svého přítele Nicholase Win-
tona, aby místo na alpskou dovole-
nou odjel do Prahy a pomohl tamní 
kanceláři organizovat transporty dětí 
z ohrožených židovských rodin. Pro 
každé dítě ve věku do 17 let bylo nutné 

najít náhradní rodinu v Británii a kauci 
ve výši asi 50 liber, aby bylo možné 
získat britské vízum a povolení k poby-
tu. Winton pak řídil z Londýna Dětskou 
sekci BCRC, kde vyhledával adoptivní 
rodiče, vyřizoval osvojení u britských 
úřadů a získával fi nanční příspěvky. 
První dětský transport z Prahy byl 
vypraven 14. března 1939 s pouhý-
mi dvaceti dětmi, poslední úspěšný 
dětský transport byl vypraven 2. srpna 
1939, kdy celkový počet zachráněných 
dětí v osmi transportech dosáhl počtu 669. 

Další vlak s 250 dětmi byl vypraven 
1. září 1939, ale do Anglie nikdy 
nedorazil, neboť právě vypukla druhá 
světová válka. 

Petici bude v Národní knihovně ČR 
možné podepsat každý den s výjim-
kou neděle od 9 do 22 hod. a v sobotu 
do 19 hod. První kolo petice bylo 
sice  již uzavřeno, vzápětí na něj však 
navázalo kolo druhé, které potrvá až 
do konce června 2013. Podpisy obou 
kol se sčítají. Více na www.nicholas-
-winton.blogspot.cz a www.nkp.cz 

Kdo jiný než on? 
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VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ 
NA PODPORU VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2013
Rada MČ Praha 1 vyhla-
šuje výběrové řízení pro 
poskytnutí Grantů na 
podporu využití volného 
času dětí a mládeže pro 
letošní rok. 

Předkladatelé projektů:
O grant mohou žádat subjekty, které 

provozují svoji činnost na území Městské 
části Praha 1, ve výjimečných případech 
i mimo území městské části, je-li ze 
žádosti patrné naplnění cílů grantového 
programu, a které jsou registrované dle 
právních předpisů platných v ČR a splňu-
jí všechny zákonem předepsané pod-
mínky pro příslušnou činnost. Právnické 
osoby předkládají žádosti prostřednic-
tvím svého statutárního zástupce.

Žádost s veškerými požadovanými 
podklady v zalepené obálce výrazně 
označené „GRANTY VOLNÝ ČAS 2013“ se 
předkládají v souladu
se Zásadami pro poskytnutí grantů 
osobně na adrese: Úřad Městské části 
Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, 
a to nejpozději do:
  
 22. února 2013 do 12.00 hod.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost 
následujícím bodům:
 bedlivě čtěte podmínky vyhlášení gran-
tového řízení a zásady;
 žádost lze podat pouze osobně v poda-
telně (nikoli poštou);
 zalepená obálka o max. rozměru A4 
musí být výrazně označena dle podmí-
nek vyhlášení grantu; 
 jedna obálka = jedna žádost o grant;
 podává se pouze 1 originál žádosti 
(žádná kopie);
 nová povinná příloha: čestné prohlá-
šení o podpoře malého rozsahu - de 
minimis;
 každá žádost musí být vč. formuláře 
a všech povinných příloh kompletně 
sešita, slepena štítkem a všechny listy 
posloupně očíslovány;
 nedoporučuje se: kroužková vazba, 
nepovinné přílohy typu knihy, katalogy 
ani jiné objemné zprávy apod.

Konzultace k podání žádosti o grant je 
možné dohodnout telefonicky na tel. čís-
le 221 097 216 nebo 724 185 558 nebo 
hana.pankova@praha1.cz

INZERCE

PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o.     Přemyslovská 8/1135, Praha 3 – Vinohrady     info@pudnibyty.cz     tel.: 777 222 279

Chcete opravit ZDARMA Váš dům?
Nabídněte nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...                                                                                                                                     

Děti by se neměly nudit! 
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C
ílem projektu je i letos podpo-
ra sběru a opětovného využití 
mobilních telefonů a podpora 
organizací, které se věnují práci 

s handicapovanými spoluobčany. Prin-
cip akce je velice jednoduchý. Školy 
registrované do projektu Recyklohraní, 
aneb Ukliďme si svět mohou až do 
28. 2. 2013 sbírat staré nebo nepou-
žívané mobilní telefony, ať už ty, které 
fungují, nebo i ty nefunkční. Školy 
jsou za svou snahu odměňovány body, 
a tak jistě uvítají i příspěvky od spo-
luobčanů ze svých spádových obcí či 
měst. V březnu pak společnost Asekol 
vše sveze, spočítá a společně vyhod-
notíme tři nejlepší sběrače (školy), na 
ně pak čekají odměny v podobě výletů 
dle vlastního výběru.

Že je tato akce u žáků a studentů 
velice oblíbená, svědčí i počet sesbí-
raných mobilních přístrojů během 
prvních dvou ročníků – celkem bylo 
zrecyklováno nebo předáno potřeb-
ným spoluobčanům téměř 65 tisíc 
přístrojů.

A jak se s vybranými mobily naloží? 
Funkční telefony budou zkontrolovány 
a předány organizacím, které pracují 
s handicapovanými spoluobčany, 

například společně podpoříme děti 
v dětských domovech. „V roce 2012 
společnost Asekol předala repasované 
telefony dětem v domově v Hodoníně 
u Kunštátu nebo v Hranicích v Olo-
mouckém kraji. Jsme velice rádi, že 
původně nepoužívané mobilní telefo-
ny našly i díky žákům zapojeným do 
projektu Recyklohraní aneb Ukliďme 
si svět znovu své uplatnění,“ říká Ilona 
Johnová Koukalová, ředitelka obecně 
prospěšné společnosti Recyklohraní.

Nefunkční telefony procházejí 
recyklací. Rámcově mobilní telefony 
obsahují v závislosti na modelu asi 
56 % plastů (kryt, podložka kláves-
nice, deska plošných spojů), 25 % 
kovů (vodiče, elektronické součástky, 
mechanické komponenty), 16 % skla 
a keramiky (displej, keramické díly) a 3 % 
ostatních látek (tekuté krystaly, látky 
zpomalující hoření). Tyto součástky 
se dále sestávají z více než padesáti 
surovin. Přes polovinu mobilního te-
lefonu tvoří plasty, čtvrtinu pak měď, 
hliník a železo. Podíl ostatních surovin, 
jako např. olova, niklu nebo stříbra, je 
přibližně jedno procento. 

V mobilních telefonech najdeme 
i těžké kovy, jejich slitiny a sloučeni-

ny, dále stopy kadmia, olova, lithia, 
niklu, zinku, arzénu a beryllia. Většina 
jmenovaného lze zrecyklovat, tj. opě-
tovně použít bez nutnosti získávání 
důležitých a často už vzácných prvků 
z přírody. Proč toho nevyužít?

VĚNUJ MOBIL 
A VYHRAJ VÝLET PRO SVOU TŘÍDU
Projekt „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“, který stejně jako v minulých letech pořádá 
Recyklohraní, o. p. s., ve spolupráci se společností Asekol a partnerem společností T-Mobile Czech 
Republic, odstartoval svůj již třetí ročník.

STAŇTE SE SPOLUAUTORY BEZSTAROSTNÉ JÍZDY
Bezstarostná jízda je aktuální dopravní 

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

Během pořadu moderátoři neustále sledují 
situaci prostřednictvím spolupráce s Poli-
cií ČR, Dopravním podnikem hl. m. Prahy 
a Global assistance. Redaktor Reginy přímo 
v Dopravním informačním centru sleduje ka-
merový systém. Spoluautory pořadu můžete 
být i vy. Jednoduše zavoláte na bezplatnou 
linku 800 900 500, sdělíte aktuální dopravní 
informaci a ta je během několika minut zařa-
zena do vysílání. Vedle dopravních informací 
Český rozhlas Regina přináší i vyvážený mix 
hudby, zpravodajství a zábavy. Více informací 
naleznete na www.regina.rozhlas.cz  
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Chytré mobilní telefony a dotyková 
zařízení jsou dnes velmi populární a pro 
mnoho lidí se stávají prakticky nepostra-
datelnou součástí výbavy. V budoucnu 
bude nezbytností nejen pro komerční, 
ale i pro kulturní subjekty poskytnout 

TIPY

všem návštěvníkům snadný, rychlý a na 
místě nezávislý přístup k webovým 
stránkám. Proto Divadlo Komedie ve 
spolupráci se společností Qoolture, s. r. o., 
provozující mobilní aplikaci v oblasti kul-
tury, připravilo pro své diváky speciální 
mobilní prezentaci. 

Zadáním www adresy divadla (www.
divadlokomedie.eu) do mobilního tele-
fonu v kterémkoli místě chytrý telefon 
rozliší IP adresu Divadla Komedie pro 
mobilní zařízení a uživateli se v jeho 
telefonu otevřou webové stránky divadla 
– tzv. web pro mobilní aplikaci.

Ovládání této mobilní prezentace je 
velmi jednoduché a intuitivní. V budouc-
nu bude jejím prostřednictvím umož-
něna také rezervace vstupenek či jejich 
zakoupení, aniž bude nutné kamkoliv 
chodit nebo dokonce čekat ve frontě 
u pokladny.

Mobilní prezentaci lze také spustit 
přímo na ulici – jednoduše, pomocí 
speciální „QR“ vizitky u vstupu do diva-
dla. Kód stačí načíst pomocí QR čtečky 

v mobilním telefonu (kterou je každý 
chytrý telefon vybaven) a téměř okamži-
tě je umožněn přístup k aktuálnímu pro-
gramu, podrobnostem o představeních 
a dalším zajímavým informacím.

Tento krok umožní také rezervaci nebo 
nákup bez ohledu na provoz pokladny.

Mobilní prezentace je určena pro 
všechny chytré telefony a tablety s ope-
račním systém iOS, Android, Windows 
mobile, Symbian. 

Mobilní prezentace Divadla Komedie je 
pro všechny uživatele zdarma. 

Webové stránky divadla Komedie: 
www.divadlokomedie.eu

KOMEDIE SE STĚHUJE DO TELEFONU 
Divadlo Komedie, jako jedno 
z prvních v ČR, přichází s mobil-
ní aplikací pro chytré telefony. 
Tento systém je k dispozici 
pro všechny současné mobilní 
platformy a chytré telefony, 
které mají přístup k internetu. 
QR kódy umístěné na pokladně 
zvýší dostupnost informací 
o repertoáru i rezervačního 
a nákupního systému divadla.

INZERCE



„Soubor těchto záběrů vznikl v pod-
statě náhodou, během tří dnů, kdy 
jsem měl neplánovanou zastávku při 
průjezdu Srí Lankou. Dostal jsem se tam 
díky humanitárnímu projektu jednoho 
občanského sdružení,“ vysvětlil Našic, 
který je mimo jiné osobním fotografem 
slavného režiséra Emira Kusturici a foto-
dokumentaristou Prahy 1.

A jak vidí tento uznávaný fotograf 
svou profesi? „Nemám žádný vyhraněný 
žánr. Fotím to, co mi přijde takříkajíc 
pod ruku, co mi dají za úkol, na co 
stačím já i moje technika. Někdy je to 
slon, jindy politik. Stává se, že mě někdy 
stojí hodně úsilí, aby mě zadané úkoly 
bavily, ale zatím v mých projektech pře-
važuje štěstí a volnost nad pracovními 
povinnostmi. Žiji v Praze, ale radši bych 
žil v Prysku – tam se však v současné 
době neuživím… složenky a cestování 
jsou mojí prioritou,“ vyznal se Našic. 
Pinnawala Elephant Orphanage se roz-
kládá na ploše pětadvacet akrů kokosové 

 /  Ú N O R  2 0 1 3 W W W. P R A H A 1 . C Z

TIPY

24

NA ÚJEZDĚ SE VYSTAVUJÍ ONI.SLONI.
Do 15. února lze navštívit výstavu 
fotografi í ONI.SLONI., která je 
k vidění v galerii pražské re-
staurace Luka Lu na Újezdě 33. 
Fotograf Petr Našic zde vystavuje 
snímky ze sloního sirotčince ve 
vesnici Pinnawala na Srí Lance.

plantáže v těsné 
blízkosti řeky Maha 
Oya severozápadně 
od města Kegalle asi 
devadesát kilometrů 
od hlavního města 
Colombo. Sirotčinec 
byl založen v roce 
1975 a původním 
záměrem bylo sou-
středit do jednoho 
místa opuštěné ra-
něné slony nalezené 
v džungli. Od roku 
1982 převzala správu 
nad sirotčincen 
National Zoological 
Gardens a od té doby 
se zde narodilo více 
než padesát slonů. 
V celém parku žije 
asi stovka slonů. 
Tento sirotčinec je 
velmi vyhledávaným 
turistickým centrem. 
Hlavní turistickou 
atrakcí je koupání 
slonů, prováděné 
dvakrát denně, 
a krmení malých 
slůňat mlékem přímo 
z lahve s velkým dud-
líkem. Většina slonů jsou zdraví jedinci, 
někteří jsou však slepí, další pak postižení 
následkem nášlapu na minu, kterých je 

v džungli po válce s Tamilskými tygry stále 
ještě bezpočet.

Více informací na: www.petrnasic.eu

PROGRAM MALOSTRANSKÁ BESEDA – ÚNOR 2013

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

Předprodej vstupenek: 
Ticketstream – www.ticketstream.cz

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

Otevřeno: 19–02.30 hod.
 4. po.  Lili Marlene – 20.30
 5. út.  Karel Gott & skupina Pavla Větrovce – 20.30 
 6. st.  Kabaret improvizace – 20.30 
 8. pá.  Barování se Sandrou Novákovou – 20.00 
 9. so.  Macbeth presents: High Five + Jason Helicopta (AUT) 
 + guest – 20.00
10. ne.  Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 14.30 
 Roman Dragoun & His Angels – 20.30 
11. po.  Werichova Kampa 2013:  „... A na hrušce sedí diktátor“ 
 (hrají A. Polívková, M. Táborský) – 20.00 

12. út.  Luso–brasilský karneval – 19.30 
13. st.  Ivan Hlas – 20.30 
14. čt.  Zimní Vlčkovicefest 2013: Už jsme doma, 
 Ponožky pana Semtamťuka, Jamchestra – 19.00
15. pá.  One Man Band Fest : Don Juan Disco, Petr Wajsar, 
 Tomáš Reindl – 20.30 
16. so.  Vobezdud – křest alba – 20.30 
17. ne.  Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 14.30 
18. po.  Jiří Dědeček – koncert k šedesátinám (účinkují: 
 J. Burian, P. Skoumal, kapela Úterý, V. Dědečková 
 + F. Tomášek + překvapení) – 20.30 
19. út.  Žalman & Spol. – 20.30 
20. st.  Traband – 20.30 
21. čt.  Jan Spálený & ASPM – 20.30 
22. pá.  Improliga – 20.00 
23. so.  The Incredible Sax Band (UK) – 20.30 
24. ne.  Taneční odpoledne pro starší a pokročilé – 14.30 
  Divadelní spolek LA‘MY: centrifuga hadr – 20.00
25. po.  Majerovky – 20.30 
26. út.  Šansonovinky – večer písní P. Hapky a M. Horáčka  
 (účinkují: V. Nerušilová P. Hřebíčková, L. Šoralová 
 a O. Ruml) – 20.30 
27. st.  Potlach: Pacifi k + Nová sekce – 20.00
28. čt.  Zrní – 20.30 

PR
O

G
R

AM
 M

AL
O

ST
R

AN
SK

Á 
B

ES
ED

A

To je on, Petr Našic (vpravo). 
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Komunitní centrum Kampa 
nabízí celotýdenně zázemí pro rodiče 

s dětmi- najdete u nás hernu pro děti, kurzy 
a kroužky pro děti a dospělé, skupinové 
hlídání dětí a mnoho dalších aktivit. Nové 
pololetí našich kroužků začíná v únoru a ti 
z vás, kteří se rozhodnou přijít se na jakýkoliv 
kroužek podívat, mají první hodinu ZDARMA. 
Více informací najdete na www.kckampa.eu. 

Úterý 5. února, 19 hod.
Kurz FIMO tvoření: dvě hodiny tvoření 

s FIMO hmotou, materiál a pomůcky v ceně 
kurzu (i fi nální zapečení v remosce). Možno 
vyrobit např. přívěsky, korálky, náušnice, kre-
ativitě a fantazii se meze nekladou. V případě 
zájmu či dotazů prosím kontaktujte lektorku 
Veroniku Prachařovou, nejlépe prostřednic-
tvím emailu: ateshsuyerhava@gmail.com,či 
na telefonním čísle:773 131 588.  

Sobota 16. února, 16 hod.
Divadlo pro děti: ŽIVOT NA DRÁTKU  uvá-

dí divadlo KAKÁ - autorská inscenace plná 
písniček a nečekaných interakcí

Marionetová inscenace pro děti se skládá ze 
dvou kašpárkových příběhů. Pomůže kašpá-
rek vyřešit případ ukradené kravičky? A doká-
že si kašpárek poradit s pyšným princem? 

 
Úterý 19. února, 20 hod. 

Filmový klub: Havana blues, Španělsko, 
Kuba, Francie, 2005, režie Benito Zambrano, 
fi lm o hudbě, přátelství a lásce k Havaně

Dva mladí rockoví kubánští muzikanti Ruy 
a Tito žijí sice ve skromných podmínkách, ale 
díky hudbě a přátelům jsou v Havaně šťastní. 
Chybí jim jen jediné: proslavit se ve světě. Ruy 
žije společně s manželkou a dvěma dětmi. 
I když se stále ještě milují, zdá se, že jejich 
vztah neodvratně směřuje ke svému konci. 
Kamarád Tito žije sice bez partnerky, ale život 
mu zpestřuje alespoň společná domácnost 
s poněkud volnomyšlenkářskou babičkou. 
V průběhu zkoušek a příprav na první velký 
koncert se oba mladíci dozvídají, že na Kubě 
jsou právě španělští hudební producenti 
hledající mladé talenty. Příležitost dobýt slávu 
je tak na dosah… Film, jehož rytmus tvoří 
různorodá kubánská hudba, zobrazuje život 
v Havaně a všechny pochybnosti a rozhodnu-
tí, která zde lidé musí udělat. Snímek HAVANA 
BLUES získal prestižní španělské ocenění Goya 
za nejlepší hudbu a střih. 
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Studio Citadela: Šípková Růženka
Klasická pohádka trošku jinak – maňáskové a písničkové 
představení. Hrají obyčejné děti ze Žižkova a obyčejná 
principálka Olinka. Představení nehýří barevnými kostý-
my ani složitou výpravou. Ale rozhodně je tahle pohádka 
pohlazením pro malé i velké diváky. Přijďte pobejt!
8. února, 18.00, Klimentská 16, 
www.studiocitadela.cz
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Divadlo ABC: Herecký kurz pro neherce
Městská divadla pražská pořádají první Herecký kurz pro 
neherce. Jeho součástí bude také návštěva představení 
Shirley Valentine od 17 hodin a následná beseda v diva-
delním klubu. Účast na besedě přislíbila i Simona Stašová. 
Herecký kurz pro neherce je určen všem, kdo chtějí o diva-
dle vědět víc, i pro ty, kteří chtějí zažít divadlo jinak. 
9. února, 10–16 hod., Vodičkova 699/28, 
www.mestskadivadlaprazska.cz

Laterna magika: Vidím nevidím
Rodinné představení Laterny magiky připravila fi lmová 
režisérka Procházková na motivy dětské knihy Ivy Procház-
kové Pět minut před večeří. Inscenace se stane součástí 
stálého repertoáru Nové scény Národního divadla. 
14. února, 18.00, Nová scéna ND, Národní 1393/4, 
www.narodni-divadlo.cz
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Divadlo Kampa: Příšerné příběhy 
strýce Montaguea
Premiéra! Kniha Chrise Priestleyho ožívá na jevišti. Přijďte 
se příjemně bát... 17. února, 18.00, 
Nosticova 2a, www.divadlokampa.cz
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Výzva divadlům, kulturním spolkům 
a neziskovým organizacím
Chcete oslovit nové diváky, upozornit na zajímavý projekt 
nebo představit zajímavou volnočasovou aktivitu? 
Pokud ano, pište a posílejte své tipy na adresu 
      Vzhledem k omezené kapacitě stran 
a častým náhlým změnám repertoáru zasílejte nikoli celé 
měsíční programy, nýbrž několikařádkové upozornění na 
novou premiéru apod. Nezpomeňte přidat také webovou 
adresu, kde čtenáři naleznou kompletní program a případ-
né další informace k vašim aktivitám.
Uzávěrka pro zasílání je vždy 15. každého měsíce!

redakce@praha1.cz! 
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Pololetní vysvědčení předali žákům prvních tříd starosta 

Prahy 1 Oldřich Lomecký a radní Karolina Polverini.  ▼

▲ Na konci ledna začal karnevalový týden – již sedmý ročník oblíbené akce. Součástí  byla  

jako obvykle soutěž o nejnápaditější masku, nechyběli ani hosté ze zahraničí. 

◀  Městská část Praha 1 přivítala delegaci 

z francouzského města Nîmes, s nímž má letitý 

partnerský vztah.

▲ O prezidentskou volbu byl velký zájem. U urny se 

objevil i radní Pavol Škrak. 
▲ Nemohlo chybět uctění památky Jana Palacha, který se před čtyřiačtyřiceti lety 

upálil  na Václavském náměstí. 

▲ Prahu 1 navštívila  také delegace z centrální 

části Pekingu. 



www.perlandental.cz

HLEDÁTE 
ZUBAŘE?

Perlan Dental 
Clinic, s. r. o. otevírá 
druhou ordinaci se 
službami dentální 
hygienistky a přijímá 
nové pacienty. 

Bezbolestné ošetření.

Máme smlouvy se ZP.

Těšnov 1163/5, 
Praha 1 – Nové 
Město (stanice 
metra Florenc nebo 
zastávka Bílá labuť)
Tel.: 224 234 447
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MALOSTRANSKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ  

V SOBOTU 9. ÚNORA 2013
SRAZ MEZI 13.00 až 13.30 HODIN

-

VYDÁ SOUHLASK ZAHÁJE MASEK, BUDOU-LI SE TYTO CHOVAT .

DU:

Nerudova 47 Nerudova 19
–

Thunovská 15 PIVNICE U HROCHA Thunovská 10
MALOSTRANSKÁ CAFFETERIA  Malostranské nám. 9

JOS’BAR Malostranské nám. 7 a kavárna STARBUCKS Malostranské nám. 28

KAMPA U KARLOVA MOSTU OD 11.00 DO 18.00

HUDEBNÍ PROGRAM OD 13.00 DO 18.00

VESELICE S O 16.00

Stánky s prodejem od koblih, guláš,
medovinu, po jitrnice .

ICI DOPROVÁZÍ:

AFRICKÉ OTTOBUBNY A DALŠÍ

 
 
 




