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Regulace pouličního umění

Vzniknou společné hlídky?

STŘELECKÝ OSTROV 8–9
se otevírá – a je bezbariérový

POLICIE RADÍ
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Pozor na dětské porno!

20

www.runczech.com
V centru Prahy u Národního divadla, v krásném
prostředí nově zařízeného studia.
Výtvarné, hudební, herecké kurzy, dílny
a hrátky pro každého od 0 do 99 let.
• Maminky a miminka
Zpívání pro nastávající maminky, pro maminky
a miminka, maminky a batolata, děti s maminkami
• Hafík miniškolka
pro děti od 2 do 6 let denně kromě víkendu 9,00
– 13,00 hudební, výtvarné, drama a jiné hrátky
a hry, lze využít jako dopolední školku
• HaF hra a fantazie
pro děti od 3 do 6 let výtvarné, hudební, herecké hrátky, flétnička, zpěv – možno kombinovat
v jednom odpoledni
• Divadelní studio
pro děti od 6 do 15 let divadélko – herectví,
zpěv, pohyb, divadelní a film. herectví, dětské
divadlo, muzikálové divadlo, angličtina hroupro
mládež a dospělé filmové a televizní herectví

HAF TRVALE PODPORUJE
MĚSTSKÁ ČÁST PPRAHA 1

• Ateliér
pro děti od 6 do 15 let komiks, kreativní dílna,
loutky – prostorové tvoření, kresba, malba,
přípravka na střední výtvarné školy pro mládež
a dospělé kresba, malba, přípravka na vysoké
výtvarné školy
• Hudba
pro děti, mládež, dospělé zpěv, klavír, flétnička,
kytara, baskytara, elektrická kytara.
• Angličtina hrou
pro děti od 5 do 10 let praktická angličtina, kde
se nepíše, pouze mluví, hraje, kreslí.
• Španělština s hudbou a zpěvem
pro děti od 4 do 10 let se španělskými lidovými
písničkami, zdokonalení v rytmu, zpěvu, intonaci i španělštině.

Zápis na školní rok 2013/2014 je od pondělí 2. září do
čtvrtka 19. září. Vždy od pondělí do čtvrtka 15.00 - 18.00.
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Milí čtenáři,
jestliže bychom právě skončené
letní prázdniny minimálně v případě našich dětí mohli označit za
sladké dva měsíce „nicnedělání“,
pak nic s nimi není ve větším kontrastu než letošní září. Kromě klasického návratu do školních škamen
se totiž uskuteční taky dětský den
a několikadenní slavnostní otevírání Střeleckého ostrova po rozsáhlé rekonstrukci. Děti a dospělí
se mohou rovněž zapojit do kurzů sebeobrany a kondičního
cvičení, které organizuje radnice společně s městskou policií.
Pozvánky na všechny tyto akce a události pochopitelně naleznete v tomto čísle vašeho měsíčníku.
Kdo během horkého léta sledoval dění v Praze 1, asi si všiml
tématu, jež bylo a stále je skoro tak žhavé, jako bylo tehdejší
slunce. Ano, mám na mysli takzvaný busking. Podle mého
názoru je nutné pouliční umění regulovat v tom smyslu, že
v ulicích Prahy 1 budou vystupovat pouze umělci, kteří mají
co nabídnout, nikoli lidé, jejichž produkce napíná k prasknutí
nervy obyvatel Prahy 1 i místních podnikatelů. Řekl jsem, že
není možné terorizovat obyvatele Prahy 1 tím, že jim někdo
bude doslova vybubnovávat mozek z hlavy, a za tím si stojím.
V současné době proto naléhám na pražský magistrát, aby
byla upravena příslušná vyhláška.
Pohybuji se už nějaký ten pátek v politice, a tak mě ani příliš
nepřekvapila populistická vyjádření na mou adresu ze strany
těch, kteří se během prázdnin vydatně slunili v zahraničí, načež po návratu do Prahy zjistili, že mediálně „frčí“ právě téma
buskingu, a hned se pustili do kritiky. Prý chci návrat socialistického systému schvalování umělecké tvorby apod. Tak to ale
přece vůbec není. I o tom se více dočtete v tomto čísle.
Přeji vám příjemné prožití babího léta!

UDÁLOSTI
Přihlášení k trvalému
pobytu má mnoho výhod.

TÉMA
Střelecký ostrov se otevírá po
rozsáhlé rekonstrukci.

SENIOŘI
Ani na podzim
nepřijdete o oblíbené výlety.

TIPY
Ulice prokouknou,
blíží se pravidelný úklid.
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5
OLDŘICH LOMECKÝ
starosta

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: PETR NAŠIC
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AKTUÁLNĚ

CHCEME V ULICÍCH
SKUTEČNÉ UMĚNÍ, NE ŽEBROTU

FOTO PETR NAŠIC

Přísnější regulaci pouličního umění chce prosadit
starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP 09), který
tak reaguje na stále četnější stížnosti místních obyvatel i podnikatelů. Těm vadí
zejména produkce, které
mají pramálo společného
s hudbou a obtěžují své
okolí nadměrným hlukem.
Pouliční umění často obtěžuje.

jen o několik metrů dále. Zejména alternativní „hudba“ pak následně přitahuje
i bezdomovce, kteří se připojí a žebrají.
Mnohdy jde o osoby s přátelským vztahem k vystupujícím „umělcům“. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se dvě party
o lukrativní místo mezi sebou poperou.
Problém by podle Lomeckého vyřešilo
vydávání povolenek. „Úředníci by urychleně – nejdéle do osmačtyřiceti hodin
– posoudili, zda nejde o skrytou formu

BOUŘE POŠKODILY ZELEŇ

Celkem sedm stromů vyvrátily v Praze 1 dvě srpnové bouře,
které také zároveň způsobily řadu menších škod na zeleni
včetně zlomených větví. Škody začaly ihned odstraňovat
zahradnické firmy. Vyvrácené stromy radnice Prahy 1 nechá
nahradit.
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žebrání a poté by produkci povolili. Nejprve na tři dny, v případě bezproblémového působení by se povolení prodlužovalo,“ nastínil Lomecký záměr Prahy 1.
Právě první městská část je buskingem
zatížena nejvíce, ne-li téměř výhradně.
Starosta Lomecký proto věří, že pochopení pro úpravu vyhlášky nalezne na
pražském magistrátu co nejrychleji a že
i její připomínkování od kolegů z jiných
radnic proběhne hladce.

MILIONOVÁ ÚSPORA

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

KRÁTCE

„Nová vyhláška sice rozšířila počet
míst, kde je produkce zakázaná, ale tam,
kde se vystupovat může, je dovoleno
prakticky vše. Takže nadměrného hluku
v některých lokalitách jsme se nezbavili. Není možné terorizovat obyvatele
Prahy 1 tím, že jim někdo bude doslova
vybubnovávat mozek z hlavy,“ řekl
Lomecký.
Mnoho buskerů navíc obchází doporučenou dobu produkce na jednom místě
– hodinu a půl – tím, že se poté přemístí

Téměř milion korun se podařilo ušetřit domácnostem
v Praze 1 na platbách za dodávky elektřiny a plynu
díky elektronické aukci energií, která se uskutečnila
29. srpna. Její průběh mohli zájemci sledovat on-line
přímo v budově radnice ve Vodičkově ulici. Projekt zařídila radnice první městské části ve spolupráci se společností eCENTRE. Na říjen se chystá druhé kolo aukce.

OBĚD ZADARMO

Dát si výborný oběd zadarmo a ještě z toho mít dobrý
pocit? Na hostině, která se uskuteční 10. září mezi 11
a 15 hodinou v dolní části Václavského náměstí, to bude
možné zažít.
Vařit se totiž bude z jídla, které by supermarkety musely
vyhodit, a to kvůli blížícímu se datu spotřeby. Hostinu
pořádá skupina „Zachraň jídlo“. Na místo ji přijde podpořit
i známý kuchař Roman Vaněk.

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

UDÁLOSTI

TRVALÝ POBYT

PRAHA 1
NAKUPUJE
„ZELENÝ“ PAPÍR

PŘINÁŠÍ MNOHO VÝHOD

Bydlení v Praze 1 je velmi atraktivní.

Nejen fyzické přistěhování, ale i administrativní vyřízení
trvalého pobytu – tak by měl postupovat každý, kdo chce
bydlet v Praze 1. S vyřízením trvalého pobytu totiž bezprostředně souvisí řada výhod.
„Pokud si člověk, který se přistěhuje
do Prahy 1, tady vyřídí také trvalý pobyt,
čeká ho celá řada výhod. Ať už je to parkovací karta na modrou zónu, která je
v centru opravdu výhodou, tak kvalitní
mateřské a základní školy, které patří
k nejlepším v celé Praze,“ říká starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Přestože se mnoho lidí domnívá,
že trvalý pobyt je přímo podmíněn
souhlasem pronajímatele bytu, opak je
pravdou. Stačí mít uzavřenou nájemní
smlouvu a nic už nebrání využívání
všech výhod trvalého pobytu.
Trvalý pobyt vyřizuje na radnici Prahy 1 oddělení osobních dokladů. Zde
je třeba vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je možné
používat pouze originální tiskopis),
který zájemce obdrží přímo na místě.

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

Dále je nutné při vyřízení trvalého pobytu předložit platný občanský průkaz.
Občan po ukončení pobytu v cizině
předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky
předkládá doklad o nabytí státního
občanství.
V neposlední řadě zájemce musí předložit doklad opravňující užívat byt nebo
dům (například výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo –
pouze pokud doklad nevlastní – úředně
ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny
místa trvalého pobytu.
Za ohlášení změny místa trvalého
pobytu občan České republiky zaplatí
správní poplatek ve výši 50 korun. Děti
mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

„Ze svého profesního působení
v zahraničí vím, že v řadě západních
měst je účast samospráv v takovýchto programech samozřejmostí.
Tento trend není v Česku ještě plně
rozšířen, a proto jsem velmi rád,
že Praha 1 tak trochu razí cestu
a v dobrém slova smyslu za sebou
zanechává ekologickou stopu,“ řekl
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
(TOP 09).
Tím, že se Městská část Praha 1
zapojila do programu Stromy pro
život a kancelářský papír nakupuje
prostřednictvím společnosti Office
Depot, přispěla zatím na výsadbu
91 nových stromů.
Společnost Office Depot vysazuje
za každých 50 balíků jeden strom.
Na projektu se podílí Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské
univerzity v Praze.

FOTO PETR NAŠIC

FOTO PETR NAŠIC

Nejen přímo v centru metropole nechává radnice Prahy 1
vysazovat nové stromy. První
městská část se totiž zapojila do
ekologického programu Stromy
pro život, díky kterému vznikají
nové lesní porosty na území celé
republiky.
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ROZHOVOR

POLICISTÉ A STRÁŽNÍCI Z PRAHY 1
ZVAŽUJÍ SPOLEČNÉ HLÍDKY
Oblast bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence
kriminality patří právem mezi
nejostřeji sledovaná témata.
Ve speciálním dvojrozhovoru
jsme proto položili několik
stejných otázek oběma policejním ředitelům z Prahy 1 –
Karlu Prommerovi (Policie ČR)
a Miroslavu Stejskalovi (Městská policie hl. m. Prahy).
: Když pomineme univerzální tísňovou linku 112, v jakých
případech má člověk volat linku 158
a kdy naopak spíše linku 156?
Karel Prommer: Tísňovou linku Policie ČR 158 by lidé měli volat v případech, kdy je třeba provést neodkladný
zákrok – například při ohrožení života,
zdraví, majetku, veřejného pořádku
a při jiné závažné trestné činnosti. Dále
také při dopravních nehodách apod.
Tísňovou linku městské policie 156
bych pak doporučoval volat v případě drobných krádeží, rušení nočního
klidu, znečišťování veřejného prostranství, nesprávném parkování atd.
Miroslav Stejskal: Snad bych jen
doplnil, že když člověk zavolá například při nějakém incidentu linku 156
a nikoli 158, samozřejmě ho nenecháme na holičkách. Strážníci jsou připraveni okamžitě přijet nejen k přestupku,
ale také k jakémukoli trestnému činu,
neodkladně pomoct a další šetření předat podle zákona Policii ČR.
: Vidím, že si téměř notujete. Takže se přímo nabízí další dotaz:
jak hodnotíte vzájemnou spolupráci
policistů a strážníků v Praze 1? A co
by se podle vás dalo ještě zlepšit?
Miroslav Stejskal: Nebránil bych se
zřízení společných hlídek. Čas by pak
ukázal, zda mají pro vyšší bezpečnost
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a efektivitu práce strážníků a policistů
zásadnější význam.
Karel Prommer: Je pravda, že s kolegou Stejskalem zvažujeme společné
hlídky. Byla zřízena pracovní skupina
ke koordinační dohodě s hlavním
městem Prahou, za účelem stanovení
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku na území hlavního města
Prahy a v souvislosti s upřesněním
spolupráce mezi Krajským ředitelstvím
policie hlavního města Prahy, Městskou policií hlavního města Prahy,
Magistrátem hlavního města Prahy
a dalšími subjekty zřizovanými hlavním
městem Prahou. Z konečného výstupu
bude zcela patrné, které oblasti budou
výsadou policie městské a které policie
státní.
Miroslav Stejskal: V současné době
existuje pouze jedna společná hlídka,
takzvaná opilecká.
: Čím konkrétně vám pomáhá v práci radnice Prahy 1?
Karel Prommer: Radnice nám pomáhá především při zlepšování pracovních
podmínek policistů. Dary zakoupené
městskou částí využíváme k lepší komunikaci mezi policisty, dokumentaci
trestné činnosti a událostí, zrychlení
čekací doby občanů při přijetí trestního oznámení, tlumočení či operativní
činnosti.
Pracovníci radnice se zúčastňují našich
akcí a pomáhají nám při řešení nejrůznějších problémů. Radnice také vytváří prostor pro prezentaci a přednášky týkající
se práce policie a speciálních témat, jako
jsou například šikana, drogy, kyberšikana, rasismus, E-bezpečí ve vzdělávacích
zařízeních (MŠ, ZŠ, gymnázia).
Rád bych ocenil i velmi vstřícný
přístup starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, který předává naše poznatky
a připomínky na magistrát s cílem
prosadit legislativní návrhy v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku.
Miroslav Stejskal: Radnice pomáhá
strážníkům při jejich pracovní činnosti
velmi významně, a to nejen v oblasti
doplňování vybavení, které strážníci
ke své službě potřebují, ale i v oblasti
motivace a stabilizace práce.
Ne každý strážník by si Prahu 1 vybral

ke svému působení, a to pro značnou
náročnost této práce, včetně značného
rozsahu komunikace s cizinci. Proto je
motivace udržení strážníků v našem
útvaru velmi důležitá.
Strážníci dostávají od městské části
nejen finanční odměny, ale i nájemní
smlouvy. Jsem rád, že jsou mezi námi
i tací, kteří přispívají zakládáním rodin
k navýšení počtu obyvatel Prahy 1.
: Policejní práce je velmi
náročná fyzicky i psychicky. Jaký je
početní stav vašeho útvaru v Praze 1 a kolik je v něm procentuálně
zastoupeno žen?
Miroslav Stejskal: V současné době
je na obvodním ředitelství Městské policie Praha 1 v pracovním poměru 250
strážníků, z tohoto počtu je 46 žen.
Karel Prommer: Na území Prahy 1 je
zřízeno pět místních oddělení Policie
ČR: Bartolomějská, Benediktská, Malá
Strana, Masarykovo nádraží, Krakovská, a dále oddělení hlídkové služby
a oddělení Můstek. Pokud nepřihlédnu
k výkonu Služby kriminální policie
a vyšetřování, linky 158 a dopravního
inspektorátu, které operují na celém
území Obvodního ředitelství Praha I (to
zahrnuje více městských částí), je početní stav policistů na výše zmíněných
útvarech 311 příslušníků a příslušnic.
Z tohoto počtu je procentuální zastoupení žen 12,54 procenta.
Miroslav Stejskal (usmívá se): Když
tedy mluvíme v procentech, u nás je to
18,4 procent.
: Mají ženy ve službě proti
mužům úlevy, případně jsou školeny
a využívány k nějakým specifickým
činnostem?
Miroslav Stejskal: Ženy pracují
u městské policie ve stejném režimu
jako muži. Veškeré úkony jsou tedy
totožné u obou pohlaví. V žádném
případě bych si nedovolil tvrdit, že
u žen dochází k nějakému hendikepu
při výkonu tohoto povolání.
Karel Prommer: Už samotná práce
u PČR má svá specifika. Předpoklady
k přijetí do služebního poměru jsou daná
zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních
sborů a platí pro obě pohlaví stejně.
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Karel Prommer a Miroslav Stejskal chtějí ještě lepší spolupráci.

Zvláštní podmínky výkonu služby příslušnic lze nalézt v omezení při výkonu
služby v době těhotenství a kojení.
Dále v úkonech týkajících se převedení, služební cesty, služby v noci, přesčasu, v době pohotovosti, a to v období
těhotenství.
Využití žen u PČR je nezastupitelné
v případech daných zákonem. Zde lze
uvést např. osobní prohlídku osoby,
kterou musí vykonat vždy jen osoba
stejného pohlaví – viz. §83b TŘ. Svou
roli hrají ženy – příslušnice – také při
odhalení pachatelek kapesních krádeží, mravnostních a násilných trestných
činů a při komunikaci s dětmi. Vynikají schopností empatie při přijímání
oznámení o mravnostním trestném
činu, a to v případech, kdy je obětí

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

tohoto trestného činu žena, nebo
v případech, kdy je obětí trestného
činu dítě.
: Máte nějakou pohnutku
nebo cíl, který vás aktuálně nejvíce
motivuje ve vaší práci?
Karel Prommer: V první řadě mi jde
o spokojenost lidí obecně. Ze strany
občanů to nejvíce vnímám zaslanou
korespondencí, která vyjadřuje nebo
popisuje dobrou práci podřízených
příslušníků, ale také při osobním
kontaktu s nimi. Ze strany příslušníků
mi jde především o jejich zabezpečení,
pracovní podmínky a jistotu, která se
zde na „jedničce“ celkem úspěšně daří
naplňovat.
Za poslední zmínku stojí i skutečnost,

že někteří již „vyhořelí“ policisté našli
novou chuť a aktivitu k plnění úkolů
a jsou mi oporou. A ti, co stále neví, neumí a nechtějí naplňovat heslo „pomáhat a chránit“, náš kolektiv na „jedničce“
pomaličku opouštějí nebo opustí.
Hlavním cílem současnosti je výběr
nových uchazečů, kteří o práci u policie jeví enormní zájem a vnímají tuto
službu jako poslání. Ale také ocenění
těch příslušníků, kteří svou práci vykonávají příkladně, s plným nasazením.
Miroslav Stejskal: Mám ke své práci
totožnou pohnutku a cíl, jako když
jsem se před jedenadvaceti lety v Praze 1 o práci strážníka ucházel. Jsem
rád, když se lidé cítí bezpečně, a mou
ambicí je maximálně přispět k tomuto
pocitu.
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STŘELECKÝ OSTR
OTEVŘE PĚTIDEN

Pestrý program pro
všechny věkové generace bude provázet
slavnostní znovuotevření Střeleckého
ostrova, který prošel
celkovou rekonstrukcí. Pětidenní akci
„Všichni na Střelák“
ve dnech 26. až 30.
září připravila radnice Prahy 1.
„Rekonstrukce Střeleckého ostrova
byla jednou z nejdůležitějších investičních akcí posledních let. Termín
znovuotevření musel být posunut kvůli
červnové povodni, ale vše se nakonec
podařilo zvládnout. Ostrov je opět
volnočasovou a relaxační oázou přímo
v srdci města a já věřím, že jeho využívání bude přinášet radost mladým,
starším i našim seniorům,“ říká starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).
Akce „Všichni na Střelák“ nabídne mnoho zajímavých zážitků, přičemž každý
den bude tematicky jinak zaměřen.
Na své si přijdou jak rodiny s dětmi,
tak senioři a další věkové generace.
Součástí programu je spousta muziky
a zábavy, nebude chybět ani divadelní
představení. A návštěvníci si užijí také
bohatý trh.
Střelecký ostrov začal veřejnosti
sloužit po létech stagnace jako dů-
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Rekonstrukce se dočkaly cesty...

stojný rekreační prostor. K tomu bylo
samozřejmě nutné vytvořit zázemí pro
volnočasové aktivity a dětská hřiště

a zázemí pro setkávání a odpočinek.
Projekt zahrnoval rekonstrukci a doplnění stávající sítě cest, rekonstrukci

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

OV PO REKONSTRUKCI
NÍ ZÁBAVNÍ PROGRAM
PROGRAM NA
JEDNOTLIVÉ DNY:
KAŽDÝ DEN ZAČÁTEK OD 15.00
ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ
Odpoledne prohlídky ostrova, vystoupení školní kapely ze ZŠ Vodičkova,
tanečního dua ze ZŠ Uhelný trh, mažoretek; večer koncert skupin Žlutý pes
a Děda Mládek Illegal Band; doprovodný
program pro děti včetně skákacího hradu, fotoateliér s okamžitou fotografií.
PÁTEK 27. ZÁŘÍ
Prohlídky ostrova, vystoupení hudební skupiny TŘEHUSK; večer divadelní
představení Noc na Karlštejně; doprovodný program: loutkové divadélko,
vystoupení kouzelníka, skákací hrad,
fotoateliér s okamžitou fotografií.

FOTO PETR NAŠIC [3]

SOBOTA 28. ZÁŘÍ
Prohlídky ostrova, vystoupení skupin
AIRFARE a FLATTUS, ABBA Revival;
večer zazní hity z muzikálu Mauglí,
vystoupí i Roman Vojtek a Vašo Patejdl;
doprovodný program: ukázky práce
Sboru dobrovolných hasičů Praha 1,
prezentace městské policie, fotoateliér
s okamžitou fotografií.

...vstupní schodiště i dětské hřiště.

a doplnění vybraných prvků inženýrské infrastruktury, kompletní vybavení
mobiliářem a také obnovu zeleně.

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

K bezbariérovému přístupu slouží nově
zbudovaný výtah. MČ Praha 1 rovněž
vydala návštěvní řád ostrova.

NEDĚLE 29. ZÁŘÍ
Odpoledne prohlídky ostrova,
taneční vystoupení seniorek z Prahy 1
a Pavlíny Filipovské; večer vystoupí Karel Bláha, Karel Štědrý, Lešek Semelka
a promenádní orchestr; doprovodný
program: stan zdraví ve spolupráci
s Nemocnicí Na Františku, přednáška
o rakovině kůže, petanque pro seniory,
výtvarná dílna seniorek z Prahy 1, fotoateliér s okamžitou fotografií.
PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ
Po celý den trhy, soutěž o zájezd pro
dvě osoby do Itálie, dětské soutěže,
představení prací seniorek z Prahy 1,
prezentace Sdružení výtvarníků Karlova mostu, fotoateliér s okamžitou
fotografií.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

DANIEL HODEK (ČSSD)

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

SLOVANSKÝ OSTROV BYL BĚHEM
PRÁZDNIN POD DROBNOHLEDEM!

Slovanský ostrov měl po své rekonstrukci v roce 2009 plnit funkci jakéhosi
Central parku v New Yorku. Tedy místa,
kde lidé najdou zelenou oázu, relaxační
místo přímo v uspěchaném centru. Místo toho zde v posledních dvou letech
nacházeli návštěvníci rozbité a počmárané lavičky a lampy, marihuanový odér,
rozbité lahve od piva i tvrdého alkoholu.
Na opěrné zídce se shlukovali mladí
lidé poslouchající techno. „To pověstné
ucho se utrhlo začátkem této sezóny,
kdy jsme naše koše nacházeli asi tak
200 metrů níže po proudu Vltavy. Marihuanový odér zde byl navíc cítit dnem
i nocí, a tak jsme začali hledat řešení
toho neutěšeného stavu, který se plíživým pohybem neustále zhoršoval, až
dosáhl kritické hladiny. Ta kulminovala
počátkem této sezóny“ – uvedl důvo-

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Ničení mobiliáře ostrova, kálení
a močení na veřejnosti, odpadkové koše naházené ve Vltavě,
nebo vypálené toalety. To byly
jen některé dopady běsnění
českých výrostků i zahraničních
turistů, kteří se na Slovanském
ostrově rozhodli uspořádat
mejdan bez následného úklidu.
Radnice Prahy 1 letos řekla
definitivní dost!

dy pro nutnou změnu režimu Daniel
Hodek.
Prvním krokem bylo vyvíjení nátlaku na Magistrát hl. m. Prahy, aby byl
Slovanský ostrov co nejdříve začleněn
na seznam míst, kde je vyhláškou pití
alkoholu zakázáno. Po několika dopisech a interpelaci místostarosty Hodka
směřované na radního hl. m. Prahy
Manharta (TOP 09) – (ten první žádost
o zařazení ostrova dostal již v roce
2011! pozn. redakce) – a jednáních s řídícími pracovníky magistrátu by ostrov
měl od září být do této vyhlášky snad
konečně zařazen. To městské policii
umožní nedodržování této vyhlášky

a tedy i návštěvního řádu kontrolovat
a případně postihovat.
Od znovuotevření ostrova po červnových povodních zde navíc začala fungovat speciální pořádková služba. Ta má
jediný úkol. Zajistit dodržování návštěvního řádu celého ostrova. Ačkoliv panovaly s jejím zavedením obavy, služba se
velmi osvědčila a návštěvníci ostrova se
začali pomalu obměňovat. Kombinací
preventivních a represivních opatření
se podařilo dodržování návštěvního
řádu vynutit. „Místo výrostků v kšiltovkách na ostrov začali opět chodit dámy
v kloboucích“ – trefně shrnul změnu do
jedné věty Daniel Hodek.

ZPŘÍSNĚNÝ REŽIM BUDE POKRAČOVAT
I V ZÁŘÍ A BUDE ROZŠÍŘEN TAKÉ NA STŘELECKÝ OSTROV
Se společnostmi a institucemi, jež mají na ostrově svůj
inventář, je také předjednáno,
že po zařazení ostrova do
Vyhlášky o zákazu pití alkoholu
na veřejnosti bude veškeré
vybavení opraveno. Lampy
dostanou nový nátěr, lavičky
budou kompletně opraveny,
prvky dětského hřiště budou
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přemalovány. Slovanský ostrov
tak opět bude zářit novotou
a bude důstojným relaxačním
místem v centru Prahy, kam
každý návštěvník rád zavítá.
Stejný cíl má místostarosta
Hodek také na Střeleckém
ostrově, kde aktuálně finišuje
rekonstrukce za bezmála 80
milionů. „Pro účely stanovení

režimu byla zřízena pracovní
skupina, která definovala
několik opatření s cílem zajištění využívání ostrova v souladu s naším záměrem. Tím
je zbudování a zpřístupnění
relaxačního místa v zeleni, kde
návštěvníci najdou maximální
odpočinek, která je v možnostech veřejného prostranství“

– sdělil k plánovanému využití
Střeleckého ostrova Daniel
Hodek. Ostrov by tak měl být
hlídán 24 hodin denně, budou
zde rozmístěny čipy pro kontrolu pravidelných pochůzek,
budou zde nainstalovány
kamery monitorující vstupy
na ostrov, v noci bude ostrov
střežit psovod.

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

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Mgr. ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSSD)

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

SOCIÁLNÍ
VĚCI

PRAHA 1 HLEDÁ NOVÉ MOŽNOSTI
Po květnovém nástupu do funkce mimo
jiné radní Šárka Chládková Táborská
slíbila, že jedním z prvních kroků bude
zajištění konkrétní a efektivní pomoci při
hledání práce sociálně slabším občanům
Prahy 1. Jak řekla, tak také udělala.
Během června a července byli vytipováni první dva dodavatelé Městské
části Praha 1, kteří by do svých řad byli
ochotni přijmout nové pracovníky. Ti se
etablují z řad sociálně slabších obyvatel
Prahy 1, kteří projeví o tuto pomoc zájem
„Zahájila jsem jednání se společnostmi
CDV spol. s.r.o. a dále adServis trading
s.r.o. CDV pro Prahu 1 zajišťuje služby
spojené s čistotou veřejných prostranství,
adServis pak pomáhá v boji proti černé
reklamě. Jednatelé obou společností nám
vyšli vstříc a třeba v případě adServisu
má již první občan Prahy 1 od července
možnost drobného přivýdělku. Pokud se
osvědčí, od září se objem odvedené práce
zvýší, a tím i odpovědnost za tuto práci“ –
uvedla radní Chládková Táborská.
V případě CDV, kde se počítá s hlavním
náporem žadatelů, celá věc funguje tak,
že se občan v první řadě objedná ke
schůzce s radní Chládkovou Táborskou.
Během ní vyplní žadatel krátký dotazník,
který mu je následně potvrzen. Žadateli
je v rámci této schůzky rovnou předán
kontakt na personální oddělení CDV. To
s ním doladí další detaily. V tomto případě
se jedná o dlouhodobější spolupráci, před
kterou je například nutné absolvovat
povinnou zdravotní prohlídku, kterou
si obvykle hradí zájemce sám, avšak po
domluvě může být hrazena CDV, první
výplata je však o tuto částku ponížena.
„Absolvování zdravotní prohlídky je také
částečně selektivní opatřením, kdy už na
první pohled poznáme, zda-li má člověk
o práci skutečně zájem a je pro ní něco
ochoten udělat. Pokud se zaměstnanec
při práci osvědčí, může pomýšlet na trvalý
pracovní poměr, což považuji za velmi
motivující“ – doplnila radní Chládková
Táborská. První nové pracovníky by CDV
mělo přivítat již tento měsíc.
Dalším krokem v pomoci občanům
nacházejícím se ve slabší sociální situaci
je důraznější a efektivnější postup při
vytipovávání nových tzv. menších bytů,
vhodných nejen k sociálním účelům.
„Chtěla bych vytvořit kategorii takových
menších bytů, které nebudou podléhat
pravidlům nájemních smluv tzv. bytů
ze sociální rezervy, ale současně pomo-

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

FOTO PETR NAŠIC

KONKRÉTNÍ POMOCI OBČANŮM SE SOCIÁLNÍMI PROBLÉMY

Je nutné vytvořit samostatnou kapitolu menších obecních bytů.

hou občanům, kteří bydlí v soukromých
bytech větších rozměrů, přičemž výše
nájemného i velikost takové bytu jsou pro
ně neúnosné a nevhodné. Ideálně by se
jednalo o byty o velikosti do 50 m², nejvýše do 70 m², pokud budou obývány více
nájemníky.“ – vysvětlila radní Chládková
Táborská.

nemůže nikoho nutit, systém malometrážních obecních bytů se však nabízí jako
jedno z možných řešení dlouhodobého
vyplácení opakovaného finančního daru
nájemníkům bydlícím u soukromých
majitelů, neboť tento finanční dar se tak
obvykle stává pravidelnou náhradou za
vysoké nájemné v těchto bytech a ztrácí
svůj původní význam.

Na schůzku k radní Chládkové Táborské se můžete objednat na telefonním čísle 221 097 793 nebo v každé
pondělí a středu od 09:00 do 18:00
hodin v kanceláři číslo 605 v 6. patře
budovy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18.
V daném případě je tedy nutné rozlišovat byty menších rozměrů a byty ze
sociální rezervy. Hlavní výhodou prvně
zmíněných je možnost uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, oproti
bytům ze sociální rezervy, u kterých jsou
uzavírány nájemní smlouvy zpravidla na
jeden rok, u starších občanů až na pět let,
přičemž slouží výhradně k řešení dočasné
sociálně situace nájemníka. Občanům
žijícím v soukromých bytech s nájemní
smlouvou na dobu neurčitou tak nemůže
být nabízen byt ze sociální rezervy, a proto je nutné vytvořit tuto samostatnou kategorii menších obecních bytů, u kterých
je doba trvání nájemního vztahu a výše
nájemného v rukou Městské části Prahy 1 jako vlastníka a pronajímatele. Přestože si je Městská část Praha 1 vědoma
toho, že k přestěhování do menšího bytu
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

SPRÁVA
MAJETKU

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

FOTO PETR NAŠIC

NÁJEM BYTŮ PO ÚČINNOSTI
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Nepodceňujte náležitosti nájemní smlouvy!

Zástupci vlády několikráte v poslední
době veřejnost utvrzovali v tom, že od
1. 1. 2014 bude nový občanský zákoník skutečně účinný a že termín jeho
účinnosti se z mnoha důvodů s největší
pravděpodobností posouvat nebude. Co
to ale bude znamenat např. ve vztahu
k nájemním (nejen obecním) bytům?
Jak moc nový občanský zákoník ovlivní
nájemní bydlení od roku 2014? Řekněme,
že přinese dost podstatných změn a také
novinek.
Už to, že se na staré nájemní smlouvy
(lépe řečeno na smlouvy uzavřené před
1. 1. 2014) bude nový občanský zákoník vztahovat, říká mnohé. Je potřeba
zdůraznit, že namísto smluv stávajících
nebude hned nutno uzavírat nové
nájemní smlouvy, to opravdu ne. Bude
ale dobré nájemníka upozornit, že vše,
co není dohodou upraveno ve stávající
nájemní smlouvě, se bude řídit novým
občanským zákoníkem a naopak to, co
upraveno dohodou v nájemní smlouvě
je, se bude nadále řídit smlouvou. Např.
pokud je v nájemní smlouvě sjednán
termín splatnosti nájemného do 15. dne
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kalendářního měsíce, za který se nájemné platí, pak tento termín zůstává
v platnosti, neboť si to smluvní strany
takto v nájemní smlouvě sjednaly. Pokud si ale termín splatnosti nájemného
smluvní strany ve smlouvě neujednaly,
pak se v tomto případě budou řídit
novou zákonnou úpravou, která apriori
stanovuje splatnost nájemného do
5. dne měsíce, za který se nájemné
platí (pokud se smluvní strany opět
nedohodnou jinak).
Podstatnými náležitostmi nájemní
smlouvy, kromě toho, že smlouva musí
být písemná a musí být učiněna vážně,
svobodně, určitě a srozumitelně, dle
nového občanského zákoníku jsou: označení bytu, vymezení příslušenství bytu
(sklep, komora, kuchyňská linka, vestavná
skříň atp.), rozsah užívání bytu a způsob
výpočtu nebo přímo stanovení konkrétní
výše nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (služby). Pokud bude
v nových nájemních smlouvách cokoliv
z výše uvedeného opomenuto nebo
nedodrženo, např. nebude jasně odděleno a rozepsáno, co je nájem a co záloha

na služby, pak takováto chyba způsobí
neplatnost celé nájemní smlouvy. Všechna další ujednání, jako např. doba nájmu,
častost a způsob kontrol bytu ze strany
pronajímatele atd., budou fakultativní
a nebudou podstatnými náležitostmi
smlouvy. Co tedy bude znamenat např.
neuvedení doby nájmu v nájemní smlouvě? Že nájemní smlouva je uzavřena na
dobu neurčitou a jako takovou ji bude
nutno i posuzovat. Naopak pokud bude
nájemní smlouva sjednána na dobu určitou a tato doba bude přesahovat obvyklou délku, např. smlouva bude uzavřena
na 30 let, pak, s cílem zamezit nekalým
obchodům s nájemními smlouvami, se
bude na takovouto smlouvu nahlížet,
jako by byla uzavřena na dobu neurčitou,
nikoliv určitou.
Některá ustanovení nového občanského zákoníku přináší větší ochranu
pronajímateli, některá zase nájemci, ve
výsledku by mělo jít o rovnoprávný vztah
pronajímatel – nájemce.
Dále k tématu „Nájem bytů po novele
občanského zákoníku“ zase v jednom
z dalších měsíčníků.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)

FINANCE

FOTO PETR NAŠIC

zástupce starosty, jan.krejci@praha1.cz
finance, transparentní radnice (on-line zakázky), protikorupční opatření

S rozpočtem budou podrobně seznámeni všichni zastupitelé.

ZAČÍNAJÍ PRÁCE NA ROZPOČTU,
I TENTOKRÁT BUDE VYROVNANÝ
Stejně jako každý rok, také letos je v Praze 1 období těsně po skončení prázdnin nejen
časem návratu dětí do školních lavic, ale i začátkem prací na novém rozpočtu.
„V tomto volebním období je již tradicí, že rozpočet Městské části Praha 1 je
vždy vyrovnaný. Stejně tomu tak samozřejmě bude rovněž v případě finančního plánu na příští rok,“ říká Jan Krejčí,
zástupce starosty pro oblast financí.
Tvorba rozpočtu na rok 2014 má
několik základních zásad: kromě toho,
že plánovaná výše běžných výdajů
nepřekročí plánovanou výši běžných
příjmů, ještě skutečnost, že kapitálové
výdaje budou primárně kryty zapojením výsledku ekonomické činnosti,
a pak také to, že plán nákladů a výnosů ekonomické činnosti bude vypra-
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cován tak, aby výsledek po zdanění
daného roku byl zapojen do rozpočtu
následujícího (pro rok 2015).

VELKÉ ÚSPORY
Městská část Praha 1 kontinuálně
hledá cesty a možnosti, jak zvýšit
efektivitu práce radnice a zároveň snížit náklady na její chod. To vše pochopitelně při zachování stávající kvality
služeb pro veřejnost. „Velkých úspor
jsme dosáhli například v oblasti vnějších vztahů, kde došlo v období 2011
až 2013 – v porovnání s léty 2008 až
2010 – k více než padesátiprocentní

redukci nákladů,“ podotýká Krejčí.
Po přípravě základních parametrů
rozpočtu bude zpracován druhý návrh, s nímž se zastupitelé Prahy 1 podrobně seznámí v říjnu na tradičním
výjezdovém zasedání. Toto společné
setkání všech zastupitelů včetně členů
opozice a odborníků na rozpočet by
mělo být opět zárukou, že nad hospodařením městské části v příštím roce
bude panovat shoda.
„Předpokládám, že schválení finální
podoby rozpočtu proběhne v rámci
prosincového zasedání Zastupitelstva
Prahy 1,“ dodává Krejčí.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽ

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)

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

FOTO PETR NAŠIC

VÍTEJTE VE ŠKOLE!

Léto skončilo, škola začala – pro mnoho dětí poprvé.

Skončily prázdniny, končí léto a vy jste
si poprvé vzali na záda aktovky či baťohy,
v nichž budete odteď nosit penály, sešity,
učebnice a hlavně svačiny. Rodiče vám budou sice každé ráno chtít pomoct se slovy:
„Ty to máš ale těžký!,“ vy to ale bude chtít
nosit sami. Vždyť už jste přece školáci! Pro
nás dospěláky přesněji prvňáčci, ale to není
nic znevažujícího, věřte nám.

Letos vás je úctyhodných 369
a všechny školy v Praze 1 se na vás
náležitě připravily. Někde se muselo
sem tam něco i opravit. Na Uhelném trhu například dokončili novou
horolezeckou stěnu a v červenci se
během tří týdnů nastěhovala do
tamější krásné budovy část ZŠ Brána
jazyků, protože se obě školy spojily

a vznikla ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
Pro vás je ale, milé děti, nejdůležitější, že vaše paní učitelky třídy
krásně nazdobily a že se na vás
těší.
Tak ať se vám – a spolu s vámi
i všem starším školákům – ve škole
líbí a ať se vám daří.

Mateřské školy v Praze 1 se
při každoročním zápisu těší
velkému zájmu rodičů, a to
nejen z Prahy 1, ale doslova
z celého hlavního města,
a dokonce i ze Středočeského kraje. „Přednost mají
samozřejmě děti z naší městské části,“ ubezpečuje radní
Prahy 1 pro oblast školství
Karolina Polverini.
Letos bylo do našich
mateřinek přijato celkem
214 nových dětí. To ale není
jediná novinka: MŠ Ople-
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O NAŠE MATEŘINKY BYL OPĚT VELKÝ ZÁJEM
talova má také novou paní
ředitelku, kterou se stala Mgr.
Jitka Moravcová.
A když už uvádíme novou
paní ředitelku v „Opletalce“, nesmíme samozřejmě
zapomenout zmínit stejnou
změnu v Základní škole
nám. Curieových, kterou od
tohoto školního roku povede
paní ředitelka Mgr. Tereza
Martínková.
Oběma gratulujeme a držíme palce!
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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

Předposlední týden prázdnin se již
po třinácté konal tábor uspořádaný
z dobrovolných příspěvků strážníků
Městské policie Praha 1. Děti z dětského
domova Sázava, které by jinak tento
týden trávily v dětském domově, si užily
spoustu zábavy a poznání. Tentokrát
v krásném prostředí Českého Švýcarska, v obci Kytlice. Věc je o to hezčí, že
veškeré výdaje spojené s tímto táborem
jsou hrazeny ze soukromých finančních
prostředků některých strážníků Městské
policie Praha 1.
Během týdne děti absolvovaly například výlet lanovkou na vrchol Vĕtruše,
navštívily muzeum Čtyřlístek nebo
dřevěné vyřezávané atrakce v Doubicích.
Zábavu obstaral dětský den, během
kterého si děti mohly vyzkoušet skákací hrad, jízdu na čtyřkolkách a různé
soutěže. V rámci programu také shlédly
ukázku sebeobrany a přehlídku techniky
Městské policie Prahy 1.
„Vzhledem k letošní menší účasti se
strážníci rozhodli oslovit i sociální odbor
radnice Prahy 1 a nabídli dvě volná místa
pro děti, jejichž rodiče jsou ve složité
finanční situaci a nemají možnost dětem
letní tábor dopřát“ – uvedl strážník Jan
Kozár, který je hlavním pořadatelem této
akce. Po zvážení pracovnic sociálního
odboru byly osloveny dvě rodiny s dětmi ve věkové skupině dětí z dětského
domova. Možnosti nakonec využila
jedna rodina, a tak měly děti na táboře

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

STRÁŽNÍCI Z PRAHY 1
MAJÍ SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ

nového kamaráda, kterému se tábor
velice líbil.
„Strážníci městské police nemají lehký
život. Když si uvědomíme, jak je jejich
práce psychicky náročná, jejich počty
neustále klesají, a přitom je jejich plato-

vé ohodnocení demotivující, je podobná iniciativa opravdu obdivuhodná a já
si jí velmi vážím“ – komentoval jednání
strážníků z Prahy 1 radní pro oblast
bezpečnosti a prevence kriminality Ivan
Solil.

BUSKING! PRAHA 1 ŘEŠÍ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SVÝCH
OBČANŮ. STANOVENÁ OMEZENÍ JSOU NEVYMAHATELNÁ
Busking, tedy tzv. pouliční umění, se
u občanů Prahy 1 s pochopením, nebo
dokonce uznáním určitě nesetkalo. A to
ani přes omezení, která měla po loňském
zkušebním provozu udávat pravidla hry.
Omezení jsou totiž jen jakýmsi doporučením uvedeným v příloze a nikoli
v samotné vyhlášce. Nemají proto oporu
v zákoně a městští strážníci je tak nemohou vymáhat.
Tak lze ve stručnosti shrnout půlroční
fungování buskingu v ulicích historického
centra Prahy. Reakce na sebe nenechala
dlouho čekat a radnice Prahy 1 je adresá-
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tem bezpočtu oprávněných stížností na
obtěžující hluk z podoken domů. V srpnu
byla vedení Prahy 1 dokonce doručena
petice na zakázání buskingu v Mostecké
ulici na Malé Straně. Společný jmenoval
je vždy totožný. Tato pouliční umění mají
totiž až příliš často mnohem blíž k obtěžujícímu hluku, či spíše hlučnému žebrání.
Z historií a tradicemi Prahy nemá hraní na
africké bubínky, nebo skřehotání papouška ARA na ramenou imitátora Jacka
Sparowa pranic společného.
„Z důvodu přetrvávání naprosto
neuspokojivého stavu této problematiky

pracuji s vedoucím odboru dopravy Bc.
Czitalem na návrhu změny a doplnění
této vyhlášky o nové lokality. V průběhu
září jej předložím Radě Městské části
Praha 1 k projednání. Návrh poté bude
postoupen ke schválení hl. m. Praze.
Ta jediná může lokality, kde je busking
zakázán, rozšířit a doporučení převést na
jasná omezení s možností vymahatelnosti
například městskými strážníky“ – uvedl
radní Ivan Solil, mezi jehož kompetence
patří mimo jiné právě i veřejný pořádek.
O výsledku těchto jednání vás budeme
nadále informovat.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

KULTURA

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

K VAŠEMU SVÁTKU, MILÍ SENIOŘI… TANEČNÍ
ODPOLEDNE

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 „K Vašemu
svátku, milí senioři…“, určený a věnovaný
oslavě Mezinárodního dne seniorů.
Místo a datum konání:
společenský sál Malostranské besedy,
dne 30. 9. 2013 od 17 hodin.

V průběhu hudebního pořadu vystoupí:
Karel Bláha, Standa Procházka, Karel
Fiala a Věra Vlková, Josef Zíma, Richard
Adam, Yveta Simonová, Milan Černohous a Pavlína Filipovská, která bude
celým pořadem provázet.
Vstupenky ZDARMA
pro seniory z Prahy 1. Vyzvedněte si
je od 13. září v informačním centru,
Vodičkova 18.

PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Pro veliký zájem
ze strany návštěvníků, kteří pravidelně navštěvovali
v hojném počtu
Letní taneční odpoledne pro starší
a pokročilé na
Botelu Albatros,
máme dobrou
zprávu.
Nedělní taneční odpoledne budou
i od září pokračovat na Botelu Albatros,
kde bude hrát výborná kapela DD Combo Oldřicha Doležala. Můžete se těšit
na pestrý program, setkání s Richardem
Adamem, Jiřím Halekalem a Pavlínou
Filipovskou, ale také různé zajímavé
soutěže.„Kdo má rád příjemně strávené
odpoledne, hudbu a tanec, přijde si určitě na své a je srdečně zván,“ řekl radní
Prahy 1 pro kulturu Ing. Pavol Škrak.
Taneční odpoledne, které organizuje
Městská část Praha 1, se konají každou
neděli od 14 hodin na Botelu Albatros,
Nábřeží Ludvíka Svobody, 110 00 Praha 1.
Na návštěvníky čekají populární
melodie pro dříve narozené i ty mladší.
A co se tance týče, není třeba se bát
mimořádných nároků na taneční umění:
jak jsme se sami přesvědčili, některé
taneční páry sice v sobě nezapřely dlouholetou zkušenost, u jiných ale naopak
bylo vidět, že až tak často netančí.

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI:
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (1+4)
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1
14.9.2013 od 10:00 hodin
Hřiště Na Františku a v ul. Masná
Start je bezplatný a součástí je nezbytné občerstvení.

JARNÍ TURNAJ NOHEJBALU
TROJIC O POHÁR STAROSTY
MČ PRAHA 1
21.9.2013 od 10 hodin
Hřiště Na Františku a v ulici Masná
Start je bezplatný a součástí je nezbytné občerstvení.

SPORTOVNÍ DEN PRO VŠECHNY
Městská část Praha 1 pořádá
v sobotu 5.10. 2013 od 14 hodin na
hřišti Lannova Sportovní den pro
všechny.
Start je bezplatný a součástí je nezbytné občerstvení.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

DOPRAVA

Čas od času se objeví náměty na zlepšení dopravy v naší městské části z řad
našich spoluobčanů, kteří přinášejí
náměty vycházející z vlastních zkušeností a doplňují tak naši každodenní
činnost, kdy se jako samospráva trvale
zabýváme zlepšením úrovně našeho
života. Konkrétně do mojí kompetence
patří doprava. Mimoto je tu úřad naší
městské části, kde je odbor dopravy,
jehož náplní je také trvale zlepšovat
úroveň v oblasti dopravy. Ve spolupráci
samosprávy a státní správy jsou tak řešeny rozsáhlé a finančně náročné dopravně inženýrské akce, jako jsou například
předláždění chodníků a vozovek celých
ulic, umístění a obnova přechodů pro
chodce, zpomalovací retardéry, antiparkovací sloupky a dopravní značení a dala
by se vyjmenovat dlouhá řada dalších.
Náměty, ať už je jejich autorem
kdokoliv, které mají takzvaně hlavu
a patu a které nejsou finančně náročné,
realizujeme co nejdříve. Ty finančně náročnější si musí počkat na zařazení do
plánu a přidělení prostředků z rozpočtu
a jsou realizovány později. Navržené
úpravy, které nelze realizovat, s nositelem námětu diskutujeme a snažíme
se vysvětlit objektivní důvody, které
nás k tomu vedou. V žádném případě
to však není nechuť měnit náš životní
prostor k lepšímu.
Náměty však přicházejí také od
takzvaných zájmových skupin, tj.
různých sdružení, veřejně prospěšných
společností, občanských seskupení,
občanských iniciativ a podobně. Tyto
skupiny se snaží svoje náměty prosadit
mnohem agresivněji. Ve své podstatě
nikoho nezastupují, nikomu se nezodpovídají a jen si čas od času připnou
na prapor tu či onu skupinu občanů
podobného zájmu. Než by však s námětem přišly a snažily se získat názor
na možnou realizaci navržené úpravy,
najdou nejlépe nějakého novináře
a přesvědčí jej, aby napsal noticku
nebo i větší zprávu na téma „My máme
takový nebo onaký, ale vždy ohromný
a jedině správný nápad, a podívejte se
na ty blbce, jak nám při snaze o jeho
prosazení hází klacky pod nohy“. Novinář to rád napíše (za chvilku má vyděláno) a vedení příslušné městské části ať
stihne opovržení a neúcta občanů.
Tak to je s nátlakem takzvaných
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FOTO PETR NAŠIC

PRAVDA JE JENOM JEDNA
– A TU MÁME MY!

Dopravu můžete ovlivnit i vy!

občanských iniciativ na vznik dalších
pěších zón, změnu cyklotras, zřízení
nových vyčleněných jízdních pruhů
pro cyklisty, změny dopravních řešení
na téma „dopravu veďte tudy a nikoliv
tudy“, zrušení či zřízení přechodů pro
chodce apod.
Přitom je to tak snadné. Stačí přijít na
úřad na odbor dopravy nebo v rámci
kompetence za radním pro dopravu
a seznámit je s námětem na změnu dřív,
než se začne diskutovat v médiích. Něco
totiž jde a něco nejde. Jsou tu totiž jisté
zákony, vyhlášky, normy a pravidla, která
náš život vymezují. Nemyslím si, že jsou
to neměnná dogmata, ale jejich případné porušování by vedlo nutně k anarchii.
Není-li možné tedy některou navrženou
úpravu z toho důvodu realizovat, pak
musí začít dlouhá a trnitá cesta vedoucí
ke změně zákona, vyhlášky, normy či
pravidel. A také je tady poměrně sofisti-

kovaný a vyvážený dopravní režim, kdy
každá změna vyvolává změnu jinde. Je
tedy třeba vždy všechno řádně uvážit
se všemi důsledky, za které však nese
odpovědnost Městská část Praha 1.
Při změně režimu před více než dvaceti
lety všichni volali po svobodě a demokracii. Ne všichni si však uvědomují, že
svoboda a demokracie jsou především
vnitřní řád, který se v každém z nás musí
zakořenit.
A ještě něco podstatného mimo přijatých zákonů, vyhlášek norem či pravidel.
Menšina by si neměla osobovat práva
větší, než jí přísluší. Jako samospráva
musíme dbát především na to, abychom
usnadnili a zpříjemnili život většině
našich spoluobčanů.
Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy
Městské části Praha 1
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NÁZORY
OPOZICE

OBYVATELÉ PRAHY 1 BUSKING K ŽIVOTU NEPOTŘEBUJÍ
Sotva novelizovaná vyhláška o buskingu obyvatelům Prahy 1 trochu ulevila od hlučných pouličních umělců
(buskerů), rozhodl se starosta Lomecký propagovat návrat k původnímu systému schvalování pouličních
vystoupení.
Navíc zřejmě starosta Lomecký hodlá jako v dobách socialismu radnici změnit na hudebně propagační agenturu,
která posoudí, zda je předváděné umění v souladu s normou (jakou? ) a teprve pak radnice umělci vydá či nevydá
povolenku.
Škoda, že si ale nepoložil zásadní otázku: „Qui bono?“. Tedy v zájmu koho je vůbec pouliční umění v centru města provozováno? V zájmu zvýšení turistického ruchu? Těžko. Mnohdy převlečení bezdomovci (ale ne vždy, busking
provozují i solidní uskupení) bubnující pet lahvemi do bedny asi zahraniční návštěvníky neohromí.
V zájmu „Prahy kulturní“ to vzhledem k mnohdy sporné kvalitě předváděného umění asi také nebude.
Zvláště v kontrastu s obrovskou nabídkou kulturních akci v centru města, která uspokojí snad každého. I toho nejnáročnějšího.
A je to snad v zájmu obyvatel Prahy 1? Tak to už vůbec ne! Možná jen panu starostovi chybí zpětná vazba. Pokud by se zeptal lidí bydlících v místech, kde byl nebo je busking provozován, dostal by jednoznačně zamítavou
odpověď na svou otázku, zda tento typ umění patří do centra města. ODS Praha 1 zaznamenala ještě před novelizací vyhlášky desítky stížností obyvatel na busking. Kolik jich asi muselo přijít na samotnou radnici? Stovky?
Starosta Lomecký by proto měl své úsilí napřít nikoli k vymýšlení obezliček, jak dopady buskingu kosmeticky zmírnit, ale jak obyvatele Prahy 1 tohoto mnohdy otravného a hlučného „umění“ zbavit. Třeba na to ve volebním roce
najde odvahu.
Více informací o dění v Praze 1 naleznete v časopise Jednička, který je ke stažení na i na adrese
www.odspraha1.cz.

VV

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

PETICE PROTI HLUKU!
Je větší právo obyvatel Prahy 1 na klid, nebo právo opilých turistů či bezohledných stavitelů? Občanů, kteří si stěžují
na hluk v Praze 1, přitom přibývá, o čemž svědčí i množící se maily zastupitelce VV Kateřině Klasnové. Ta již dvakrát
žádala starostu o setkání k problematice hluku, zatím bezúspěšně. Sama už řešila hlučnost v centru města například
s hlavním hygienikem. „Věci veřejné také podporují petici zoufalé obyvatelky Starého Města proti hluku, na niž upozorňujeme i v našem časopisu Pražan,“ říká Klasnová.
Ze znění petice: My, obyvatelé městské části Praha 1, žádáme úřad městské části o řešení situace neustálého rušení
nočního klidu v Praze 1, zejména v okolí zahrádek a nočních barů. Dále potom řešení situace množství vozů taxi,
které stávají na chodníku i na místech pro invalidy, a jejich hlasité hudby v autech. Dále aut pražských služeb, které
vyvážejí odpadky v nočních hodinách. Prostřednictvím této petice usilujeme o zklidnění městské části Praha 1.

SZ

Na podpisu petice se můžete dohodnout přímo s její autorkou (SanetrnikovaGabriela@seznam.cz ) či kontaktujte
Kateřinu Klasnovou (k.klasnova@veciverejne.cz).

O nedostatečné památkové ochraně a nezájmu radnice chránit historické dědictví centra města nesvědčí jen
známý případ hrozící demolice domu od architekta Bohumíra Kozáka na rohu Václavského nám. a Opletalovy
ulice, proti němuž již několikrát protestovala veřejnost. Jen o kousek výš u Národního muzea hned u sochy
sv. Václava už byla zahájena přestavba Domu potravin na hotel, při níž se má budova nastavit o jedno patro.
Jak to, že se naše městská část jako účastník řízení proti tomuto záměru nepostavila? Proč tak radnice vychází
vstříc zájmům developerů a nikoliv obyvatel?
Michaela Valentová,
zastupitelka zvolená za Stranu zelených
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SENIOŘI

PLAVBA SENIORŮ

PODZIMNÍ VÝLETY SE BLÍŽÍ,
NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT
FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Seriál oblíbených výletů pokračuje! Také v říjnu a listopadu se
mohou senioři z Prahy 1 vypravit
do různých končin naší vlasti.
ŘÍJNOVÉ VÝLETY:

• úterý, 8. 10., 8.30: Landštejn – hrad
a Kamenice nad Lipou
• úterý, 22. 10., 8.00: Mikulov – zámek
a Břeclav

LISTOPADOVÉ VÝLETY:

• úterý, 5. 11., 8.00: Brno – vila Tugendhat a město.
Pozor, vzhledem k vysokému vstupnému do vily Tugendhat hradí účastník
100 Kč za vstupenku, zbytek ceny je
hrazen v rámci výletu.
• úterý, 19. 11., 8.30: Nová Říše – klášter
premonstrátů a Humpolec
Na tyto listopadové výlety se přihlašuje
od úterý 1. října.
Odjezdy jsou od hotelu Intercontinental
v Pařížské ulici čp. 30. Přihlašování na výlety přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1,
Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže

občanským průkazem. Výlety jsou pořádány 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 upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů.
Vždy je možné zavolat Karla Ulma
(TOP 09) dva dny před výletem a zeptat
se, zda-li se neuvolnilo místo.

Speciální plavba, kterou 29. září ve
společné spolupráci vypravili MČ Praha 1 a Pražská paroplavební společností (PPS) zaznamenala velký úspěch.
Pasažéry byli senioři z domovů s pečovatelskou službou i ostatní senioři Prahy 1. Vyslechli si poutavý výklad o historii Prahy a živé vystoupení kapely
DD Combo Oldřicha Doležala. Během
plavby mohli také cestující v uvolněné
atmosféře podiskutovat s místostarostou Danielem Hodkem a s radní
pro sociální věci Šárkou Chládkovou
Táborskou, která plavbu iniciovala a ve
spolupráci s PPS také zajistila.
Protože plavba zaznamenala velký
ohlas a na všechny zájemce se bohužel
kvůli omezené kapacitě parníku nedostalo, bude se plavba v nejbližší době
opakovat. Více informací se dozvíte
mimo jiné v sekretariátu radní Chládkové Táborské na tel. čísle: 221 097
793, nebo na internetových stránkách
Prahy 1.

V případě již naplnění výletu bude
sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován
telefonicky. Tímto také žádáme uvést
vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní
telefon. Odhlašování žádáme stejným
způsobem, přes podatelnu nebo na tel.
čísle 777 161 539, Karel Ulm, a to pouze
ve středu a čtvrtek mezi 9.00 a 10.00
hod.

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Na tyto říjnové výlety se přihlašuje od
čtvrtka 12. září.

SE VYDAŘILA NA VÝBORNOU!

INZERCE

KRIMI
SERVIS

Novou rubriku budete
od tohoto čísla nacházet v každém čísle radničního měsíčníku. Ve
spolupráci s policisty
a strážníky ji pro vás
bude připravovat předseda bezpečnostní komise Prahy 1 Zdeněk Skála
(TOP 09), který je z titulu
své funkce se strážci zákona v neustálém styku.
V prvním díle přinášíme rozhovor
s nadporučíkem Zdeňkem Novotným,
který se v rámci policejního ředitelství Praha I zabývá mravnostní trestnou činností.
Téma? V souvislosti s koncem prázdnin
nanejvýš aktuální: sexuální zneužívání
dětí prostřednictvím internetu.
: S vyšetřováním uvedené
trestné činnosti máte bohaté zkušenosti. Jaký je v těchto případech
vztah mezi pachatelem a obětí
v porovnání s domácím zneužíváním
dětí?
Je tu rozdíl, trestný čin se odehrává
nejprve ve virtuální rovině, teprve
později přichází na řadu přímý fyzický
kontakt. K němu však nemusí nakonec
vůbec dojít – když se podaří komunikaci na internetu včas odhalit nebo
pokud z ní dítě samo „vycouvá“. Což ale
samozřejmě jakkoli nesnižuje společenskou nebezpečnost pachatelova
konání.
: Jak tedy toto zneužívání
probíhá v praxi?
Pachatel potenciální oběť osloví na
populárních sociálních sítích, chatech
apod. V první fázi se snaží získat bližší
informace o dítěti, které pak obratně
využije k navázání bližšího kontaktu.
Dítěti je nabídnuto uspokojení jeho
– většinou materiálních – potřeb. Po
příslibech následuje klíčový dotaz, co
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FOTO PETR NAŠIC

HLÍDEJTE SVÉ DĚTI U INTERNETU!

Novou rubriku pro vás připravuje šéf bezpečnostní komise Zdeněk Skála (vpravo).

je dítě ochotno udělat na oplátku.
V další fázi pachatel požádá dítě
o zaslání intimních fotografií, aby se
ujistil, že komunikuje skutečně s ním.
Zároveň si často vyžádá i číslo mobilního telefonu. Poté další komunikaci
směřuje k osobnímu setkání – když
dítě nechce, začne je vydírat tím, že
ukáže rodičům zaslané fotografie.
V této fázi se vše „láme“, dítě mnohdy
souhlasí se schůzkou. Dítě je po celou
dobu poučováno, že konverzace musí
zůstat v utajení.
: Jde vždy o jednostranný
začátek komunikace výhradně ze
strany pachatele?
Bohužel ne. Zejména u mladistvých
není neobvyklé, že se sami nabízejí ke
zneužívání. Probíhá to většinou tak,
že mladistvý uveřejní rychlé sdělení
typu „nabízím jednorázovou brigádní
činnost, dnes v 19.00 v Praze...“. Častým
důvodem je, že nudící se mládež vnímá
tuto záležitost jako formu určitého
dobrodružství nebo adrenalinového
zážitku.
: Kdo jsou pachatelé?
Jenom „úchylové“?
Kromě pedofilů patří mezi typické
pachatele také výrobci a distributoři
dětské pornografie. Ale vyšetřujeme
i případy klasického kuplířství, a to
dokonce ze strany vlastních rodičů!

: Co byste poradil těm
rodičům, kteří se naopak zneužití
svého dítěte obávají?
S dětmi je nutné otevřeně mluvit
o všech nebezpečích, která jim hrozí.
Zodpovědný rodič průběžně kontroluje, s kým jeho potomek na sociálních
sítích komunikuje, má přehled o jeho
volném čase a vnímá změny chování
dítěte. Pozornost by měla být věnována také finanční hotovosti dětí a tomu,
jestli zakoupené věci odpovídají výši
kapesného. A co si budeme povídat –
jestli dobře funguje „rodinná chemie“,
dítě je doma spokojené a nehledá
nějaký únik, výrazně klesá riziko zneužití ze strany cizích osob. Pokud přesto
rodiče pojmou nějaké podezření, měli
by okamžitě kontaktovat odborníky na
danou problematiku, ať už jde o orgány činné v trestním řízení, psychology
apod.

Npor. Mgr. Zdeněk Novotný
pracuje u Policie ČR od roku
1989, od roku 1995 slouží v Praze 1. Vede 6. oddělení obecné
kriminality Služby kriminální
policie a vyšetřování – oddělení
mravnostní trestné činnosti,
trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži.
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SERVIS

KOMPLEXNÍ ÚKLID
KOMUNIKACÍ – PODZIM
2013
Komplexní úklid
komunikací 2013
Podzimní kolo úklidu: 14. 9.–15. 9. 2013 | 21. 9.– 22. 9. 2013 | 5. 10.– 6. 10. 2013 | 12. 10. 2013
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Blok č. 1
14. 9. 2013
Betlémská (Divadelní – Smetanovo nábř.), Černá, Divadelní vč.
slepého úseku, Křemencova, Masarykovo nábřeží (Národní
- Myslíkova), Mikulandská, Na Struze, Národní, Opatovická,
Ostrovní, Pštrossova vč. slepého úseku, Purkyňova, Spálená
(Myslíkova – Národní), Šítkova, V Jirchářích, Vladislavova,
Vojtěšská, Voršilská
Blok č. 2
21. 9. 2013
Jungmannova, Jungmannovo náměstí, Krakovská, Lazarská,
M. Rettigové, Mezibranská, Myslíkova (Spálená – Masarykovo
nábř., pravá strana), Navrátilova, Palackého, Příčná, Řeznická,
Školská, Štěpánská (Žitná – Václavské nám.), V Jámě, Ve
Smečkách, Vodičkova, Karlovo nám. (Žitná – Vodičkova, pravá
strana), Čelakovského sady (Legerova – Mezibranská)
Blok č. 3
21. 9. 2013
Barvířská, Benediktská, Helmova, Jakubská, Klimentská (Revoluční – Holbova), Lannova (Nové mlýny – Barvířská), Lodecká,
Lodní mlýny, Králodvorská, Malá Štupartská, Masná (část
kom. směrem k ul. Týnská), Mlynářská, Nové mlýny (Lannova
– Klimentská), Novomlýnská, Petrské náměstí (mimo úsek
Petrská – Truhlářská), Půtova, Revoluční, Rybná (Benediktská
– Králodvorská), Samcova, Soukenická, Stárkova, Štupartská, Templová, Týnská (Malá Štupartská – Týnská ulička),
U Nemocenské pojišťovny, U Obecního domu, U Prašné brány
(U Obecního domu – Celetná)

Blok č. 6
15. 9. 2013
Jindřišská (zač. u č. 10), Na Příkopě (Panská – Hybernská), Nekázanka, Panská, Senovážná, Senovážné náměstí (Jindřišská/
Senovážná – Dlážděná), V Cípu
Blok č. 7
15. 9. 2013
Bolzanova, Opletalova, Dlážděná, Jeruzalémská, Jindřišská
– slepý úsek za kostelem, Růžová, U Půjčovny, Senovážné
náměstí, U Bulhara
Blok č. 8
22. 9. 2013
Anenská (Smetanovo nábř. – Anenské nám., Anenské
náměstí, Bartolomějská, Betlémská (Divadelní – Betlémské
náměstí), Betlémské náměstí, Boršov, Havelská (Havelská
ul. – Melantrichova), Havelská ulička, Husova (Na Perštýně –
Karlova), Jilská (Na Perštýně – Zlatá), Karolíny Světlé, Konviktská, Krocínova, Liliová, Martinská, Melantrichova (Michalská
– Rytířská), Michalská (Uhelný trh – Hlavsova), Na Perštýně,
Na Zábradlí, Náprstkova, Perlová, Rytířská, Řetězová (Husova
– slepý úsek), Skořepka, U Dobřenských, Uhelný trh, Zlatá
(Husova – Jilská), Vejvodova, Smetanovo nábřeží (Národní –
K. Světlé; pravá strana)

Blok č. 4
22. 9. 2013
Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na Florenci,
Na Poříčí (bez pěší zóny), Náměstí Republiky (bez pěší zóny),
Petrská, Petrské náměstí (Petrská – Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, V Celnici, Zlatnická

Blok č. 9
5. 10. 2013
Alšovo nábřeží (Veleslavínova – Platnéřská), Břehová, Dlouhá
(Staroměstské náměstí – Dušní), Husova (Karlova – Mariánské náměstí), Jáchymova, Jilská (Karlova – Jalovcová), Kaprova, Karlova (Liliová – Malé náměstí), Linhartská, Maiselova,
Malé náměstí, Mariánské náměstí (část), Dvořákovo nábřeží
(Čechův most – Na Rejdišti; levá strana Na Rejdišti (Dvořákovo nábř. – 17. listopadu; levá strana), Náměstí Franze
Kafky, Pařížská, Veleslavínova, Platnéřská U Radnice, Pařížská,
Platnéřská, Seminářská, Staroměstské náměstí (Pařížská –
Dlouhá), Široká (nám. Jana Palacha – Pařížská), U Starého
hřbitova, Valentinská, Veleslavínova, Žatecká

Blok č. 5
14. 9. 2013
Olivová, Politických vězňů, Václavské náměstí, Washingtonova

Blok č. 10 6. 10. 2013
Anežská, Bílkova, Dlouhá (Dušní – Revoluční), Dušní, Elišky
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Krásnohorské (Bílkova – Široká), Haštalská, Haštalské náměstí, Hradební (Řásnovka – Dlouhá), K Haštalu, Klášterská,
Kostečná, Kozí (mimo úsek Vězeňská - Bílkova), Masná, Rámová, Rybná (Haštalská – Benediktská), Řásnovka (Revoluční
– Klášterská včetně parkoviště před TSK), Salvátorská, Široká
(Pařížská – Dušní), U Milosrdných, U Obecního dvora, U Staré
školy, U Sv. Ducha, V kolkovně, Vězeňská, Za Haštalem
Blok č. 11 5. 10. 2013
Gogolova, Karmelitská (Újezd – Malostranské náměstí),
Kosárkovo nábřeží (U železné lávky – Klárov), Na Baště sv.
Tomáše, Na Opyši, Nerudova, Pohořelec (mimo úseků Dlabačov – Keplerova), Sněmovní, Thunovská, Tomášská ,U železné lávky, Újezd (Vítězná – Karmelitská), Úvoz, Valdštejnská,
Valdštejnské náměstí (průjezd), Valdštejnské náměstí – slepý
úsek, Zámecká
Blok č. 12 6. 10. 2013
Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hroznová,
Lázeňská, Malostranské nábřeží (Vítězná – schody do
Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská, Nosticova, Pelclova
(Nebovidská – Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková (Říční
– Vítězná), U Lanové dráhy, U Sovových mlýnů (Hroznová
– Na Kampě), Velkopřevorské náměstí, Vítězná (Všehrdova –
Malostranské nábřeží), Všehrdova
Blok č. 13 12. 10. 2013
Černínská, Hradčanské náměstí, Kanovnická, Kapucínská,
Ke Hradu, Loretánská, Loretánské náměstí (mimo prostor
před Min. zahraničí ČR), Na náspu, Nový svět, U Brusnice,
U Kasáren
Blok č. 14 12. 10. 2013
Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí
(Mostecká – Dražického), Jánská, Jánský vršek (Šporkova
– Vlašská), Josefská, Letenská (část komunikace před Min.
financí), Malostranské náměstí, Míšeňská, Mostecká, Šporkova, Tržiště, U Lužického semináře (Saská – Klárov), Vlašská

Z Á Ř Í 2013 /

21

SERVIS

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Prezident
republiky dne
28.srpna 2013
vyhlásil dle čl
63 odst. 1 písm.
f ) Ústavy České republiky
a podle § 1 odst.
3 a § 55 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách
do Parlamentu
České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny
jejich konání na pátek 25. října 2013
a sobotu 26. října 2013.
V říjnovém vydání našeho časopisu
zde naleznete podrobné informace
týkající se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na území Městské
části Praha 1 – volební okrsky, volební
místnosti, způsob hlasování, možnost
vydání voličského průkazu, možnost
volit v zahraničí, v nemocnici či doma
apod.
Užitečné odkazy a další informace týkající se voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR naleznete na webových
stránkách Úřadu městské části Praha 1
www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Malltrané
KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA POŘÁDÁ A ZVE NA PÁTÉ

VINOBRANÍ
VINOBRAN
VIN
VVINO
INNO
NOOBRANÍ
OBRAN
BRAN

dozvuuky Hořořnná
nácckkýýýcchh slallavnoos
HORŇÁCKÝ PRIMÁŠ MARTIN HRBÁČ
MUZIKY A TANEČNÍCI Z HORŇÁCKA
KOŠT BURČÁKŮ, VÍN, KLOBÁS A SLIVOVICE
SKLIZEŇ MALOSTRANSKÉHO VÍNA

21.
9.
2013
park
arkk ka
kkampa
amppaa
am
amp
14—22 HOD. VSTUP VOLNÝ. VITAJTE!
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA MICHALA HAŠKA, STAROSTY OLDŘICHA LOMECKÉHO.
SPOLUPOŘÁDAJÍ LETNÍ POLOHA, KAVÁRNA MLÝNSKÁ, TURAS, MUZIKANTI Z KAMPY, AGENTURA AV ZA PODPORY
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, MČ PRAHA 1, MĚSTSKÉ POLICIE, ČOS—SOKOLA, KAMPANULY A VOJANOVÝCH SADŮ.

INZERCE

S T U D I O

DOP
P OL
O L E DNÍ H L Í DÁ N Í D ĚTÍ

od 2 do 4 let • od pondělí do pátku
Od 9. září 2013 • Národní tř. 25, Praha 1
Tel. 221 085 260 • GSM 602 558 339

www.studiobertik.cz
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STAŇTE SE SPOLUAUTORY
BEZSTAROSTNÉ JÍZDY
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Český rozhlas Regina vedle prvotřídních dopravních informací přináší denně vyvážený mix hudby, zábavy a metropolitních zpráv s důrazem na informační potřeby každodenního života v Praze. Český rozhlas Regina však Pražany
těší nejen vysíláním.
20. června odstartoval již jedenáctý ročník Karlínského
filmového léta, tradiční přehlídka nejlepších a nejzajímavějších filmů, které aktuálně nabízí distribuce v ČR.
Až do 8. září můžete tedy navštívit letní kino Regina v krásném parkovém areálu Českého rozhlasu Regina, Hybešova
10, Praha 8.
V září začínají představení od 20.00. Vstupné je symbolické – pouze 50 Kč a tak se určitě vyplatí přijít s předstihem
a vybrat si co nejlepší místo.
Aktuální program najdete na stránkách regina.rozhlas.cz
nebo facebook.com/radio.regina.

NEJBLIŽŠÍ
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INZERCE

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
Čtvrtek

18.30 až 19.30: jiu-jitsu pro dospělé
19.30 až 20.30: kondiční cvičení pro ženy
18.00 až 19.00: jiu-jitsu pro děti
18.00 až 19.30: efektivní sebeobrana
pro dospělé
19.30 až 20.30: kondiční cvičení pro ženy
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Přihlášky
lekci, která se bude konat 16. ZÁŘÍ OD 18 HODIN, zasílejte formou SMS na tel. číslo
958 245.

TIPY

HVĚZDNÝ BAZAR
NABÍZÍ OSOBNÍ VĚCI OSOBNOSTÍ

FOTO PETR NAŠIC [2]

V nabídce obchodu jsou výhradně
originální a jedinečné kousky, například
podepsaný míč Petra Čecha či fajfka
Karla Schwarzenberga,“ říká za
provozovatele Tomáš Milon.
Obchod získává zboží přímo od
známých osobností z řad herců,
zpěváků, sportovců či politiků. Nabídka
se neustále rozšiřuje. V současnosti je
v nabídce zhruba 240 kusů zboží od 110
známých osobností.
Hvězdný bazar je první obchod
v Čechách, který je naprosto bezbariérový,
a to nejen pro zákazníky. Interiér totiž
navrhoval vozíčkář. Provozovna je tedy
zároveň tréninkovým pracovištěm pro
mladé lidi po úraze míchy. Dokonce
4 z 5 tamějších zaměstnanců jsou
vozíčkáři, kteří tak získávají zkušenosti do
budoucího zaměstnání.
„Jsme aktivní a vyrážíme mezi lidi. Už
po pár měsících od otevření obchodu
náš tým navštívil mnoho festivalů
a společenských akcí. Cílem je jednak
seznámení široké veřejnosti s projektem

FOTO REDAKČNÍ ARCHIV

Sběratelsky zajímavé
předměty z domácností
skutečných osobností
nabízí obchod Hvězdný
bazar, který sídlí v Jungmannově ulici č. 7 v Praze 1.

Hvězdný bazar, ale i získávání dalších
unikátů pro obchod a vytváření kontaktů,“
vysvětluje Milon.

Za celým projektem stojí ředitelka České
asociace paraplegiků – CZEPA Alena
Jančíková a Sylva Kollerová.
INZERCE
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SETKÁNÍ SE STAROSTOU
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!
Dovolte mi, abych Vás pozval na další z pravidelných setkání, při kterých si budeme povídat o Vašich problémech,
námětech a vůbec o všem, co je pro nás, obyvatele Prahy 1,
důležité.
DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 20. ZÁŘÍ
OD 19 HODIN V LA BELLE EPOQUE, KŘIŽOVNICKÁ 8
Pokud chcete přímo přispět ke zlepšování života v naší
městské části, přijměte, prosím, toto pozvání. Problémy
Prahy 1 jsou pro mě příliš důležité, než abych se o nich
dozvídal pouze z dopisů a e-mailů.
Těším se na Vás!

K významné změně došlo při organizaci
jedné z nejhezčích akcí, kterou společně
s vámi opakovaně prožíváme – vítání
občánků. Přijetím zákona o základních
registrech nemá radnice možnost aktivně
oslovovat rodiče nově narozených dětí
a zvát je k účasti na tomto slavnostním
aktu. Nelze již totiž nahlížet do databáze,
v níž bylo možné nalézt datum narození
a adresu trvalého bydliště miminka.
Řešením je, že rodiče nově narozených
dětí budou sami zasílat na radnici přihlášky k účasti při vítání občánků!

Oldřich Lomecký
starosta Prahy 1

SOUTĚŽ O DVĚ VSTUPENKY: POJĎTE NA KONCERT SE STAROSTOU!
Zúčastněte se swingového benefičního koncertu pro „děti ulice“ a László
Sümegha, který se jim snaží 18 let
pomáhat v projektu Šance o. s.
Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers pro děti ulice se uskuteční 2. října
2013 od 19 hodin ve Smetanově síni
Obecního domu na náměstí Republiky.
Pokud správně zodpovíte soutěžní
otázku, budete zařazeni do slosování
o dvě vstupenky na tento koncert.
Sedět budete vedle starosty Prahy 1
Oldřicha Lomeckého, který nad koncertem převzal záštitu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
POŠLETE PŘIHLÁŠKU!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Zakladatelem a koordinátorem projektu Šance o.s. je mediálně známý László
Sümegh. Jaká je jeho původní profese?
A) TEXTILNÍ VÝTVARNÍK
B) STROJVEDOUCÍ
C) POLICISTA
Své odpovědi s uvedením tel. čísla
zasílejte e-mailem do 15. září 2013 na adresu „redakce@praha1.cz“. Výherce bude
vyrozuměn.

Pokud chcete svou ratolest slavnostně
uvést mezi občany naší městské
části, zašlete nám jméno a příjmení
dítěte, datum jeho narození a adresu
trvalého bydliště, popř. kontaktní
adresu, pokud je odlišná od trvalého
bydliště, a to buď elektronicky na
radka.jirikova@praha1.cz nebo
písemně na Odbor Kancelář starosty,
oddělení kultury, Vodičkova 18, 115
68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové.
Do hlavičky e-mailu nebo na obálku
napište „Vítání občánků“.
Každý odesílatel bude písemně
kontaktován se sdělením přesného termínu konání vítání občánků a dalších
podrobností ohledně tohoto slavnostního aktu.
INZERCE

27.–29. září 2013
MICHNŮV PALÁC, ÚJEZD 40, PRAHA 1
Prožijte radost ze společného setkání nad sklenkou vína či něčeho ostřejšího, přijďte ochutnat
světová vína, kávu, uzenářské delikatesy, sýry nebo cukrovinky.

více informací na www.tastes.eu
Hlavní partner:

Mediální partneři:

Partneři akce:

Vstupenky:

Pomáháme:

TIPY

ZAŽIJTE MĚSTO JINAK!

VOLNÝ ČAS

Třetí zářijovou sobotu proběhnou v Praze 1 sousedské slavnosti pod názvem Zažít město
jinak (www.zazitmestojinak.cz).
Vybrané ulice se otevřou pěším,
kteří zde zažijí unikátní atmosféru
plnou tvůrčích aktivit místních
obyvatel. První městskou část
promění sousedské slavnosti na
pěti místech. Vybrané oblasti se
stanou místem pro setkávání
a ožijí sousedskou atmosférou
plnou hudby, tance, příběhů či
domácích pochutin. V oblasti
mezi ulicemi Školská a V Jámě
se na 9 místech otevřou dvorky.
Proběhne zde hudební průvod
a premiéra videodokumentu
s rozhovory se starousedlíky.
V zóně u Pštrossovy ulice a okolí
si příchozí všech generací ověří,
že senioři v sobě ukrývají velký,
byť často nevyužitý potenciál.
Příchozí si budou moct poměřit
síly v šachu, luštění křížovek,
hře v kostky či kartách. Místo
pozápasové analýzy si poslechněte příběhy z „dávných časů“
zdejších ulic. Chybět nebudou

ani dobroty přímo od místních.
Romantická zákoutí Haštalského
náměstí oživí divadlo, hudba i kabaret experimentálního prostoru
NoD. V odpočinkové zóně se
můžou příchozí nechat inspirovat programem sdružení Tereza,
které ukáže, že nejlepší hernou
pro rodiče i děti je příroda. Budou
připraveny výrobky kombinující
design a recyklaci. Levý vltavský
břeh pak reprezentují Malostraňáci ve spolupráci se svými sousedy
z Hradčan. Děti ozdobí chodníky
svými malůvkami a dospělí se pokochají vystavenými fotografiemi
na šňůrách. V rámci sousedského
setkání vystoupí Pražský pouťový orchestr, Jiří Hodina zazpívá
a současně se doprovodí na housle, Milan Forman zahraje a přečte
dětem pohádku. Hlad pomohou
zažehnat malostranské buchty,
koláče a další dobroty.
Sousedské slavnosti Zažít město
jinak vycházejí z myšlenky Dne
bez aut, v jehož rámci se otevírají
ulice a bulváry chodcům a cyklistům.

BILBO COMPAGNIE: KVAK A ŽBLUŇK

Představení nejen pro děti o nerozlučném přátelství ropušáka Žbluňka a žabáka Kvaka na motivy
knihy Arnolda Lobela. Režie: Andrej Krob, hrají: Jirka
Reidinger a Silva Krobová, výprava: Jiří Sopko. 7.
září, 16.00, KC Kampa,
U Sovových mlýnů 3, www.kckampa.eu

KABARET SHAKESPEARE

Tři postavy – stárnoucí básník, mladý šlechtic a Černá dáma. Staří a mládí. Láska, okouzlení a žárlivost.
Všichni tři se potkávají na jednom místě uprostřed
podivného milostného trojúhelníku, v němž tyto
tři postavy už nejsou tím, čím se zdály být. 10. září,
20.00, Dlouhá 33,
www.nod.roxy.cz

SLAVNOSTNÍ VARHANNÍ KONCERT

Účinkují: MgA. Michelle Hradecká – varhany, Olga
Vít Krumpholzová – soprán,Vladimír Rejlek– trubka.
Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, M. A.
Charpentier, A. Dvořák, J. Brahms. 27. září, 18.00,
Kostel sv. Michala,
V Jirchářích 14, www.ecav.cz

VÝSTAVA DANY PUCHNAROVÉ

Šedesátá léta – obrazy, grafika, kresby... Výstava
k 75. narozeninám.
Galerie Dolmen, do 30. září, otevřeno pondělí
až pátek 13.00 až 18.00, Pštrossova 31, www.
galerie-dolmen.cz
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
– EUROPEAN HERITAGE DAYS

Dny evropského dědictví (EHD)
jsou událostí, která probíhá v celé
Evropě pod záštitou Rady Evropy.
Na území ČR je garantem Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. Městská část Praha 1
je jedním z lokálních garantů.
Dny evropského dědictví se
každoročně konají v měsíci září
a otevírají nejširší veřejnosti brány
zajímavých památek, hlavně těch,
které jsou běžně zčásti nebo zcela
nepřístupné. Poprvé podobnou
akci organizovali Francouzi v roce
1984 jako Den otevřených dveří
památek. V následujícím roce
se připojilo v rámci Rady Evropy
několik dalších států. Rada Evropy,
která zprostředkovává spolupráci
čtyřiceti čtyř zemí v Evropě, ustanovila oficiálně Dny evropského
dědictví v roce 1991. V roce 1994
začala Dny evropského dědictví
koordinovat belgická nadace krále
Baudouina.
Dny evropského dědictví jsou
pro městskou část vhodnou pří-

ležitostí představit návštěvníkům
architektonicky a historicky zajímavé objekty v Praze 1. O víkendu
7. a 8. září od 10.00 do 18.00 hod.
se zájemcům zdarma otevře kostel
U Salvátora, galerie Nová síň Jednoty umělců výtvarných, koncertní sál v prostoru bývalého kostela
sv. Vavřince a suterén s trezory
bývalé státní banky ČSR. Historické domy U Taucerů a u sv. Urbana,
které péčí a nákladem Městské
části Praha 1 prošly stavební
obnovou. Díky, v letošním roce,
dokončené rekonstrukci schodiště
v kapli sv. Jana Nepomuckého
se v rámci akce návštěvníkům
historicky poprvé otevře vyhlídková terasa s nezapomenutelným
výhledem na Malou Stranu a Pražský hrad. Letošní EHD s podtitulem PAMÁTKY V NOVÉM SVĚTLE
je navíc obohaceno o varhanní
koncerty a výtvarnou inspiraci.
Vaším víkendovým průvodcem je
orientační mapa, která je součástí
měsíčníku.
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Generální partneři:

Hlavní partner:

Pavlína Filipovská
Karel Bláha
Karel Štìdrý
Andrej Romanov
Promenádní orchestr
STAN ZDRAVÍ

KAŽDÝ D

DOPROVODNÝ EN BOHATÝ
PROGRAM PR
O DĚTI

Mediální partneři:

Pořadatelé:

