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/ EDITORIAL
Milí čtenáři,
přestože volby do Evropského parlamentu v celorepublikovém
průměru provázel rekordní nezájem, Praha 1 se stala jednou
z mála bašt, kde si lidé nechtěli nechat ujít možnost projevit
u volební urny svou preferenci.
Platí, stejně jako v souvislosti s předchozími parlamentními volbami, že ještě důležitější než konkrétní volba je občanská angažovanost a chuť jít vyjádřit vlastní názor. V tomto směru je pro mne
klíčové číslo 28,82 procent, tedy volební účast v Praze 1, která
byla při volbách do europarlamentu výrazně vyšší než republikový
průměr.
Co z těchto voleb konkrétně vyplývá pro Prahu 1? Samozřejmě,
že nic převratného, pro naši městskou část budou klíčové podzimní komunální volby. Existuje však přesto jeden aspekt, který
dává evropské a komunální volby do souvislostí: Praha – a především centrum – je skutečně velmi specifická. Nachází se zde
většina klíčových úřadů na celostátní i ryze pražské úrovni včetně
radnice Prahy 1. Říká se, že v Praze 1 se každý zná s každým.
Pokud toto tvrzení s přimhouřením očí přijmeme, pak lze i volby
do Evropského parlamentu považovat za neformální vysvědčení
politických stran a uskupení. Lidé zkrátka vidí, kdo pracuje a snaží se řešit problémy a kdo se naopak jen „veze“ a sází na populismus a podbízení se.
Vážení občané, obyvatelé Prahy 1, přijměte můj velký hold za
to, že jste svou volební účastí opět ukázali, že slova jako aktivní
přístup k životu a občanský postoj nejsou v naší městské části
jen prázdné fráze.
Váš

Oldřich Lom
Lomecký
starosta
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/ KRÁTCE

FOTO: PETR NAŠIC

DALŠÍ 100. JUBILEUM

FOTO: PETR NAŠIC

Oslava dalších stých narozenin se
konala v Praze 1. Tentokrát krásné jubileum oslavila paní Marta Strudlová,
která se sice narodila ve Vršovicích,
ale už padesát sedm let žije v naší
městské části. Marta Strudlová vychovala dva syny. Pracovala jako sekretářka na 1. interní klinice na Karlově náměstí, jejím velkým koníčkem
byl tanec. Přejeme mnoho dalších
spokojeně prožitých let!

PRAHA 1 PLNÁ BĚHU
Slavnosti mají každý rok nádherný háv.

FOTO: PETR NAŠIC

/ SLAVNOSTI NAVALIS
PŘIPOMNĚLY SVĚTCE JANA NEPOMUCKÉHO
Deset tisíc běžců jedenadevadesáti národností se 11. května zúčastnilo
dvacátého ročníku Pražského maratonu. Ještě než se daly do pohybu zástupy profesionálních i rekreačních běžců,
přišel na řadu důstojný reprezentant
Prahy 1 – pěvecký sbor Malostranské
ZŠ „Josef“, který závody svým vystoupením zahájil. Na Václavském náměstí
zpestřilo průběh závodu vystoupení
skupiny Masakrózní hustec ZŠ Vodičkova. Do jedné z doprovodných akcí –
štafetového běhu – se zapojila i štafeta
Městské části Praha 1 ve složení vedoucí kanceláře starosty Karel John, tisková
mluvčí Veronika Blažková, zástupce starosty Tomáš Macháček a zastupitel Filip
Kračman.

UŽ POŠESTÉ HOSTILA PRAHA 1 SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI NAVALIS, KTERÉ KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNAJÍ
PAMÁTKU JANA NEPOMUCKÉHO – ČESKÉHO SVĚTCE
A PATRONA VŠECH LIDÍ OD VODY.
eho odkaz a význam připomněla
15. května mše v katedrále sv.
Víta, kterou sloužil pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Na ni
navázalo procesí směřující na Karlův
most, odkud byl Jan Nepomucký roku
1393 po mučení shozen do Vltavy
a kde světce připomíná jeho socha.
Procesí pak pokračovalo na Křižovnické náměstí do kostela sv. Františka
z Assisi, kde se konala bohoslužba.
Slavnosti nabídly kromě liturgické čás-

J
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ti také tradiční fregatu lodí a poté barokní vodní koncert na hladině Vltavy.
Sv. Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 v Pomuku (dnešní
Nepomuk). Studoval na pražské univerzitě a poté působil jako notář arcibiskupské soudní kanceláře. V roce
1380 byl vysvěcen na kněze a stal se
farářem v kostele sv. Havla na Starém
Městě. Roku 1389 jej arcibiskup Jan
z Jenštejna jmenoval generálním vikářem pražské arcidiecéze.

UDÁLOSTI
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/ NA KAMPĚ ŘÁDILY
ČARODĚJNICE A VONĚLY ŠPEKÁČKY

elé odpoledne i následující večer byly ve znamení bohatého
programu i příjemné atmosféry. Při příchodu se už zdáli linula vůně
ohně i opékaných a grilovaných dobrot. Park Kampa byl zaplněn posedávajícími a polehávajícími hloučky lidí
všech generací i skupinkami sportu-

C
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PŘÍJEMNÉ POČASÍ PROVÁZELO LETOŠNÍ MALOSTRANSKÉ
ČARODĚJNICE, POŘÁDANÉ
TRADIČNĚ SDRUŽENÍM OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ STRANY A HRADČAN ZA VYDATNÉ
PODPORY RADNICE PRAHY 1.

Akce byla určena především pro děti.

jících dětí a mládeže. Za bedlivého
dozoru strážníků a hasičů z Prahy 1
si romantičtěji založení návštěvníci
opékali voňavé špekáčky. Kdo podle-

hl strachu z karcinogenů, mohl využít
nabídku polní kuchyně dobrovolných
hasičů a zvolit buřty ohřívané ve
vodě.
„Stejně jako v předchozích letech
i letos jsme ve spolupráci s občany
malostranskými – a díky za pomoc
i sousedům pravobřežním – pochytali všechny čarodějnice a průvodem
je dovedli k hranici, kde se jim dostalo spravedlivého verdiktu. Veselí,
jež pak propuklo, nechť vyplní většinu našich dní a nechť pospolitost
naše v Praze 1 vzkvétá,“ prohlásil
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký za
všeobecného souhlasu bohabojných
občanů.

street fest
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ROZHOVOR
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/ JAN ROYT
JDE PO STOPÁCH DÁVNÝCH OBRAZŮ
CYKLISTA, KTERÝ PŘIJEL KE KAROLINU NA DOMLUVENOU SCHŮZKU O ČTVRT HODINY POZDĚJI, SE NEJPRVE SLUŠNĚ OMLUVIL S ODKAZEM NA PÍCHNUTOU DUŠI,
NAČEŽ SE Z NĚJ OPRAVDU VYKLUBAL PROREKTOR UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE,
PROFESOR PHDR. ING. JAN ROYT, PH.D. ROZHOVOR S PŘEDNÍM ODBORNÍKEM
NA STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ A KŘESŤANSKOU IKONOGRAFII TEDY NEMOHL ZAČÍT
JINAK NEŽ PROZAICKOU OTÁZKOU:
„pouze“ zažila v 19. století asanaci starého židovského města. Právě ona zmíněná autenticita je ohromně cenná.
Nechci, aby to znělo jako klišé, ale je
naší povinností pečovat o podobu historického centra tak, abychom ho bez
poskvrn předali dalším generacím.
P1: Lze označit nějaký středověký
obraz či ikonu v Praze za naprostý,
i ze světového hlediska jedinečný
unikát?
Je to Madona svatovítská. Jde o obraz, který skutečně patří do světového
kulturního dědictví. Vidět ho můžete
v Národní galerii.

Jan Royt je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze...

P1: Pane profesore, jak se vám jezdí na kole v historickém centru Prahy?
Děkuji za optání. Mně se jezdí dobře.
Když vidím proudy aut, která stojí v kolonách, mám pocit, že na tom časově
pořád hodně vydělávám. (usmívá se)
P1: Co si však myslíte o aktuální veřejné debatě, jestli se ulice a uličky
srdce metropole hodí ke zřízení
zvláštních cyklostezek?
Pruhy pro kola bych nedělal, podle
mého názoru by stačilo mírně upravit dopravní režim v některých jednosměrných ulicích. Pořád věřím, že

i my tady jsme schopni se v dopravě
po anglosasku, gentlemansky domluvit.
P1: Vy jste prorektorem Univerzity
Karlovy pro tvůrčí činnost, předsedou univerzitní historické komise,
jako málokdo v této zemi rozumíte
středověkému umění. Čím je pro
vás Praha jedinečná?
Pražské centrum je přes zásahy minulosti a bohužel někdy i současnosti velice autentické. Praha nebyla – například
na rozdíl od mnoha německých měst
s podobnými historickými centry – za
druhé světové války vybombardována,
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

P1: Na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy se věnujete
především středověkému malířství
a křesťanské ikonograﬁi. Když byste měl laickému čtenáři představit
svoji práci, v čem hlavně spočívá?
Zabývám se především interpretací uměleckých děl v širším kontextu. Většina děl je dnes skryta někde
v muzeích a galeriích – přitom když
vznikala, byla určena pro konkrétní
chrámy, oltáře a podobně. Takže já se
snažím zpětně vystopovat onen kontext daného díla.
P1: Upřímně – jste vůbec schopen
vychutnat si jako běžný návštěvník
nějakou výstavu?
(směje se) Ale samozřejmě! Mám
umění opravdu hodně rád, je to vlastně celý můj život. Rád chodím na výstavy a „obyčejně“ si je užívám.

ROZHOVOR

P1: Podílíte se na víceletém výzkumu, který se zabývá vývojem společnosti českých zemí v souvislosti
s evropskými a světovými dějinami.
S jakými výsledky?
Společně s kolegy jsme vydali monograﬁi, která mapuje vývoj Svatovítské katedrály – ona se oﬁciálně jmenuje Katedrála svatého Víta, Václava
a Vojtěcha – od někdejší románské
rotundy po úpravy na počátku dvacátého století.
Také jsme uspořádali mezinárodní
konferenci, kde jsme prezentovali
některé méně známé skutečnosti: například o vazbách českého a italského
umění.
Na rok 2016 chystáme velké oslavy
sedmistého výročí narození Karla IV.
a výrazné připomenutí jeho evropského významu. Součástí oslav bude i korunovační průvod z Vyšehradu na Pražský hrad po původní historické trase.

ženskou „obhajobou“ Boha a snahou o vyvrácení jeho existence ze
strany vědců?
Pan Krauss je nepochybně velká
osobnost a výborný vědec, avšak já
si v tomto směru vážím spíše jeho
kolegů, jako byli Albert Einstein nebo
Werner Karl Heisenberg. Ti se naopak
domnívali, že za stvořením světa Bůh
stojí.

FOTO: PETR NAŠIC [2]

P1: Zaujalo mě, že jste nejprve vystudoval vysokou zemědělskou
školu a až posléze přešaltoval do
dějin umění. Jak se tohle přihodilo?
Pocházím z Roudnice nad Labem,
což je město plné památek. Navíc to
v něm i za komunismu docela kulturně žilo, takže jsem brzy zjistil, že mě
to táhne právě k umění. Problémem
nicméně bylo, že studium dějin umění tehdy mohlo probíhat jen nárazově,
když byl tento obor jednou za čas povolen, a to ještě pouze dálkově. V této
situaci mí rodiče trvali na tom, abych
měl nějaké takzvaně seriózní povolání.
Jelikož jsem absolvoval střední zemědělskou školu, logická volba padla na
pokračování studia v tomto oboru.
Na vysoké škole – v posledním ročníku – jsem se dozvěděl, že zrovna
došlo k tomu vzácnému okamžiku, kdy
se opět mohly studovat dějiny umění.
Proto jsem se na ně ihned „vrhl“. Po
ukončení studií jsem krátce pracoval
v mlékárně, načež jsem nakonec skončil na krásných sedm let v nakladatelství Odeon jako vedoucí edice výtvarných teoretiků.
Po listopadu 1989 jsem začal vyučovat zde na na ﬁlozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy, později i na katolické
teologické fakultě. Kromě toho vyučuji
na Akademii výtvarných umění a na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
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...a také vášnivým cyklistou.

P1: V současnosti jsou oblíbené právě různé slavnosti, jako například
středověký průvod na Karlštejn či
svatojánské slavnosti Navalis. Co si
o takových akcích opravdu myslíte?
Nejde o pouhé popularizační záležitosti bez hlubšího významu?
To si nemyslím. Mnoho takových
projektů je nejen příjemným osvěžením ve shonu všedního dne, ale také
vkusným připomenutím historických
faktů a osobností. Například slavnosti
Navalis jsou podle mého názoru velmi
zdařilým projektem.
P1: Dovolte osobní dotaz, který je
však vzhledem k tématu logický:
jste věřící člověk, nebo spíše nadšený, kultivovaný historik zabývající
se určitým segmentem dějin?
Jsem praktikující katolík, takže ano,
patřím mezi věřící.
P1: Českou republiku nedávno navštívil celosvětově proslulý americký fyzik a zarputilý ateista Lawrence
M. Krauss, který označuje existenci
Boha za totální nesmysl, Bibli chápe
jako pouhou propagandu a lidskou
existenci považuje za vesmírnou
hříčku. Co si myslíte o jeho vývodech? A neposunul tento významný
vědec do další kvalitativní roviny
věčný střet mezi ﬁlozoﬁcko-náboČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

P1: Za svou práci jste získal ocenění, jedním z nich je například zlatá
Svatovojtěšská medaile udělená arcibiskupem pražským a primasem
českým Dominikem Dukou. Co pro
vás toto – pro širší veřejnost vlastně
poměrně neznámé – ocenění znamená?
Tohoto ocenění od pana arcibiskupa
si velmi vážím a vnímám jej nejen jako
malou „odměnu“ za to, že jsem prapůvodně byl u formování oboru křesťanského umění na křesťanské teologické
fakultě, ale snad i za svou další práci.
P1: Dominika Duky je všude plno,
v dobrém smyslu slova popularizuje
víru, zatímco jeho předchůdce Miloslav Vlk byl mnohem introvertnější.
Jak vnímáte tyto dvě velké osobnosti tuzemského křesťanství?
K oběma pánům arcibiskupům mám
velmi vřelý vztah. Máte pravdu v tom,
že každý z nich má trošku jiný přístup
k oslovování veřejnosti, ale to přece není podstatné. Miloslav Vlk toho
v minulosti mnoho dobrého vykonal,
Dominik Duka je ještě na oné aktivní
cestě. Udělal mi velkou radost hlavně
tím, s jakou grácií vyřešil s panem prezidentem Klausem otázku vlastnictví
Svatovítské katedrály.
P1: Přinejmenším o dějinách malířství toho víte mnohem více než většinová populace. Svět přitom kráčí
mílovými kroky vpřed, životu dominují moderní technologie, málokdo
se ohlíží za svými skutky, natož za
globální historií... Nepřipadáte si
v současné době „invaze barbarů“
a téměř všemocného konzumu vykořeněný?
A víte že ne? Jako věřící člověk jsem
bytostný optimista. Kromě toho mám
zkušenost, že když lidem vytrvale
předkládáte hodnotné věci, stále na to
slyší.

TÉMA

8

/ NA STŘELECKÝ OSTROV
SE STĚHUJE VELKÁ ZÁBAVA

„Když jsme se předloni pustili do rekonstrukce Střeleckého ostrova, chtěli
jsme ho proměnit ze zpustlého parku
v příjemnou relaxační oázu. To se povedlo, navíc přibyl výtah pro bezbariérový přístup. Nyní na ostrov přichází
pestré kulturní vyžití, které zajišťuje
Malostranská beseda společně s radnicí Prahy 1,“ říká starosta první městské části Oldřich Lomecký (TOP 09).
Leták s programovou nabídkou naleznete na zadní straně tohoto časopisu. Záměrem bylo připravit takový
program, v němž si „to svoje“ najdou děti, dospělí i senioři. „Byl by
nesmysl, kdybychom po rekonstrukci ostrova, která měla za cíl vytvoření multigenerační oddechové plochy,
směřovali kulturní a společenské vyžití pouze k mladé a střední generaci,“
vysvětluje Lomecký.
Zatímco loni se po rekonstrukci a následné bleskové povodni populární
„Střelák“ otevíral jednorázovou, byť pětidenní zábavnou akcí, letošní program
je rozložen na celé léto. Je to logické:
hlavním účelem loňské akce bylo hlasitě upozornit na to, že Střelecký ostrov
se oblékl do nového a že začíná novou
éru své existence. Letošní program je
už plnohodnotným dramaturgickým
počinem, který ostrovu bude dodávat
„šťávu“ po dlouhé týdny.
Rekonstrukce Střeleckého ostrova
byla jednou z nejdůležitějších investičních akcí posledních let.
Projekt zahrnoval rekonstrukci a do-

FOTO: PETR NAŠIC

STŘELECKÝ OSTROV
S PŘÍCHODEM TEPLÝCH DNŮ OŽÍVÁ.
LÉTO NA NĚM PAK
BUDE PLNÉ ZÁBAVY
A POVYRAŽENÍ PRO
VŠECHNY VĚKOVÉ
GENERACE.

Kombinace bujné zeleně a vkusného mobiliáře vábí ke spočinutí.

plnění stávající sítě cest, rekonstrukci
a doplnění vybraných prvků inženýrské
infrastruktury, kompletní vybavení mobiliářem a také obnovu zeleně. K bezbariérovému přístupu slouží nově zbudovaný
výtah. Městská část Praha 1 rovněž vydala návštěvní řád ostrova.

PALBA KU PTÁKU
Ostrov má za sebou bohatou historii. Původně patřil řádu johanitů, jenž
vlastnil i nedalekou Kampu, od roku
1393 se stal soukromým majetkem
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

bohatého lékárníka Augustina a od
roku 1472 pak majetkem Starého
Města. V témže roce získali pražští
střelci povolení ke zřízení střelnice
a ještě v roce 1812 nahrazovali staré
dřevěné stavby modernějšími zařízeními, přičemž si nechali od stavitele
Jana Zobela postavit vlastní hostinec.
Tradice střílení „ku ptáku“, kdy střelci
z luků a kuší mířili na dřevěnou hračku
na vysokém bidle, poutavě o tom píše
historik Zikmund Winter, byla nahrazena tradicí střílení „na ostro“, do terčů.

TÉMA

FOTO: PETR NAŠIC

Střelci od doby Karla IV. měli dovoleno
zřizovat si obydlí i dílny na výrobu zbraní v blízkosti městských hradeb a bran,
usazovali se proto po čáře hradeb od
řeky, od Helmových mlýnů až ke Karlovu. Za cvičiště jim sloužil prostor příkopu mezi Prašnou bránou a Dlouhou
třídou, od roku 1472 pak Střelecký
ostrov. Právo střelců na ostrov bylo
obnovováno Ferdinandem I. a Maxmiliánem II. V roce 1882 byl na ostrově
uskutečněn 1. všesokolský slet pod
vedením prvního náčelníka Tělocvičné
jednoty pražské Miroslava Tyrše (1832
–1884). V druhé polovině 19. století se
na ostrově pravidelně scházeli zástupci dělníků, odtud také vyšel slavnostní
průvod prvního 1. máje, o němž napsal
fejeton První máj 1890 Jan Neruda.
Podobně jako většina vltavských ostrovů vznikal i tento ostrov postupným
naplavováním říčního písku. Nejdříve
měl podobu několika menších ostrůvků, mezi nimiž volně proudila voda,

9

Užije si zde opravdu každý!

proto získal pojmenování Malé Benátky (Velké Benátky říkalo se ostrovu
Štvanice). Měl i další názvy: Hořejší
ostrov, Dolejší ostrov byla Kampa,
Trávník, Vodní dvůr (Wasserhof), na
Hollarově prospektu je vepsán název

Maley Wostrow a v česko-německé pražské řeči existoval kolem roku
1900 název Šicinzl. Název Střelecký je
historicky opodstatněn, ostatní názvy
vznikaly většinou pro odlišení od ostrova Štvanice.
INZERCE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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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

/ STAV ULIČNÍHO
MOBILIÁŘE SE ZLEPŠUJE
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ. PRO BĚŽNÉHO OBČANA SLOUP JAKO SLOUP. DO MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE
VŠAK KROMĚ SLOUPŮ TRAMVAJOVÉHO VEDENÍ PATŘÍ TAKÉ LAMPY, LAVIČKY, ZÁBRADLÍ, STROMY A NEBO TŘEBA PARKOVACÍ HODINY ČI TELEFONNÍ BUDKY. AČKOLIV SE MOBILIÁŘ NALÉZÁ
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1, KAŽDÝ MÁ SVÉHO VLASTNÍKA, KTERÝ BY SE O NĚJ MĚL
ŘÁDNĚ STARAT. TO BOHUŽEL MNOHDY NEPLATÍ A MOBILIÁŘ V PRAZE 1 AŽ PŘÍLIŠ ČASTO NEBUDÍ DŮVĚRU ŘÁDNĚ SPRAVOVANÉHO MAJETKU.
adnice Prahy 1 si je dobře vědoma, že celé území první městské části spadá do Pražské památkové rezervace, zapsané na listu
kulturního dědictví UNESCO. Rovněž občanům nezáleží na tom, kdo za
čistotu odpovídá, chtějí mít čisté lavičky nebo osvětlená zákoutí. Chce-li však Praha 1 plnit přání a podněty
svých občanů, musí mnohdy suplovat nejen kontrolní činnost, ale také
i tu úklidovou či investiční.

R

TURISTICKÁ NAVIGACE

NOVÝ NÁTĚR LAMP NA ŽOFÍNĚ

hl. m. Prahy. Občané se však obrátili na
místostarostu Hodka se žádostí o doplnění jedné lampy před budovu na adrese
Vojtěšská 12. Její tmavý roh byl dlouhou
dobu přímo magnetem pro nejrůznější
neplechy, přestupky i trestné činy. I když
byl tento podnět naprosto opodstatněný,
ke každé lampě je třeba zpracovat rozsáhlou projektovou dokumentaci. Ta mimo
jiné musí obsahovat vyjádření cca deseti
různých institucí, od památkářů přes tzv.
síťaře (plyn a elektrika) až třeba po magistrátní odbor, který má na starosti krizové
řízení během povodní a jiných krizových
situací. Každá z institucí má na vyjádření,
či na výzvu k doplnění zákonem stanovené lhůty v jednotkách měsíců. Dobrá věc
se však nakonec podařila a na jaře tohoto
roku byla nejen instalována nová lampa,
ale rovněž byl dříve tmavý kout vyčištěn
od močůvky, náletová zeleň byla odstraněna a kout prokouknul.

Lampy na Žofíně dostaly nový kabát.

Lampy na Slovanském ostrově byly
silně znečištěny graﬁty a vlivy počasí. Díky všímavým očím pracovníků
radnice Prahy 1 byl problém zdokumentován a bylo zahájeno systémové řešení. Po zařazení Slovanského
ostrova mezi lokality, kde se nesmí
pít alkohol na veřejnosti, realizovala
správcovská společnost Eltodo nový
nátěr u všech lamp. Renovací povrchů prošlo rovněž tamní dětské hřiště a lavičky. Doplněny byly také nové
koše. Slovanský ostrov září novotou.

NOVÁ LAMPA. SNADNĚJŠÍ
ŘÍCI, NEŽ UDĚLAT.

Praha 1 nebyla s tímto mobiliářem
ve správě TSK Praha dlouhodobě
spokojena. Navigace nebyla kompletní, často v ulici zbyly jen samostatné
tyče, zbylá navigace byla často znečištěna černou reklamou. Díky nepolevujícímu tlaku a podpoře magistrátní
komise pro Pražskou památkovou rezervaci, se podařilo najít cca 1 milion
korun na kompletní renovaci tohoto
uličního mobiliáře.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV [3]

Nová turistická navigace vypadá po dlouhé
době zase důstojně.

Nová lampa a generální úklid do nedávna
tmavého zákoutí ve Vojtěšské ulici.

Lampy veřejného osvětlení spravuje
a za elektrickou energii platí Magistrát
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

„Uliční mobiliář to v Praze 1 nemá
jednoduché. Vandalové si jej rádi vybírají jako objekt ničení, znečišťování,
případně jako místo, kde se dobře
uchytí černá reklama. Je to mnohdy
nerovný boj, který vyžaduje značné ﬁnanční prostředky, ale bez něj to nejde.
Jako příklad mohu uvést projekt černé
reklamy. Od ledna jsme jej přerušili,
abychom viděli rozdíl. Již po dvou měsících byly ulice Prahy 1 plné starých
i nových letáků a nálepek a na tento
stav začaly chodit také první stížnosti.
Uklidit ulice od tohoto typu znečištění
trvalo měsíc, udržení stavu si žádá denní kontroly a čištění. Velké naděje proto
vkládám do tzv. chytrých kamer. Věřím,
že i ony pomohou k větší čistotě uličního mobiliáře,“ uzavřel Daniel Hodek.

SOCIÁLNÍ VĚCI
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Mgr. ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSSD)

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

/ DOBROVOLNĚ
V NEMOCNICI NA FRANTIŠKU
P
acienti nemocnice na Františku
se mohou těšit na další usměvavé tváře. Díky podpoře radnice
Prahy 1 navýší dobrovolnické centrum
ADRA počet dobrovolníků působících
v této nemocnici ze současných 6 na
rovnou dvacítku. Pomáhat budou na odděleních léčebny dlouhodobě nemocných, na interně a také na neurologii.
Dobrovolníci z ADRY jsou lidé ochotní
obětovat svůj čas na pomoc těm, kteří
ji potřebují a také ocení. V našem případě nemocným lidem, z nichž je značná
část v seniorském věku.
Neumí sice léčit lidská těla, ale starají
se o lidskou duši. Ta je v důsledku nemoci často osamělá, truchlivá, mnohdy trpí
více než tělo. Dlouhé hodiny strávené
na lůžku, bez možnosti zapojení se do
běžných činností, alespoň částečné rekonvalescenci příliš nepomohou. A právě zde je prostor pro práci dobrovolníků.
Úkolem dobrovolníků je dělat klientům
společníky, vyplnit jejich volný čas. „CíADRA koordinuje činnost 10
dobrovolnických
center v 7 krajích. Dobrovolníci pomáhají ve 41 městech a obcích
České republiky. V roce 2013 pomáhalo 1721 dlouhodobých dobrovolníků ve 118 zařízeních, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, dětské
domovy, zařízení pro zdravotně postižené a další, což reprezentuje 23 770
návštěv a 52 137 hodin dobrovolnické
pomoci.
lem této činnosti není nahradit personál
nemocnice, ale přinést pacientům něco
navíc, něco, co milý a odborný personál
nemocnice nemůže vždy pacientům
přinést, a tím je trocha radosti ze života.
Jsem proto velmi ráda, že prostřednictvím grantů pro sociální oblast Městské
části Praha 1 jsme mohli poskytnout

ﬁnanční prostředky pro podporu a rozšíření tohoto projektu“ – uvedla radní pro
oblast sociálních služeb Šárka Chládková Táborská.
Dobrovolník přichází za seniorem do
nemocnice zpravidla jednou týdně na
1–2 hodiny a pomáhá mu vyplnit dlouhý
čas jeho léčby na lůžku. Nejčastěji se
jedná o lidskou přítomnost dobrovolníka, rozhovory s pacientem, předčítání
tiskovin a knih, doprovázení na vyšetření, ale i jiné aktivity, jako např. hry,

kvízy a cvičení, které pacientům ulehčí
a zpříjemní jejich pobyt v nemocnici. Přínosné jsou také novinky z okolí, které
mohou být pacientům vzácné. Často
potěší otření opoceného čela, podání
nápoje či společná řeč nad kávou. Právem přece platí, že „zdravá mysl často
bývá půl zdraví".
„Je pěkné na vlastní oči vidět, že se
stále najdou lidé, kteří neváhají svůj čas
obětovat na pomoc druhým. Mohu jedině potvrdit, že práci lidí z dobrovolnického centra ADRA nemocnice vítá a naši
pacienti ji velice oceňují“ – podotkl ředitel nemocnice Na Františku MUDr.
Robert Zelenák, která je příspěvkovou
organizací Městské části Praha 1.
Činnost dobrovolníků je různorodá
a přizpůsobena jak zdravotnímu tak
i psychickému stavu pacienta. Zájem je
však vždy na prvním místě. Seniorům či
pacientovi se v nemocnici dostává pocitu potřebnosti, uznání, přijetí, naslouchání a motivace v jeho životě. Často
zde vznikají nová přátelství. Ačkoli většina lidí se do nemocnice dostává nerada a jaksi nedobrovolně, dobrovolníci
z dobrovolnického centra ADRA tam
docházejí rádi a zcela dobrovolně.

/ SENIORY Z PRAHY 1
ČEKÁ VÝLET LODÍ DO ZOO
Kdy: v pátek 13. 6. 2014 od 9.20 hodin
(vstup na palubu od 9 hodin)
Kde: přístaviště Na Františku, Praha 1
Pro účastníky je současně připraven
živý výklad ředitele Pražské paroplavební společnosti o historii parníku, parním
stroji a pamětihodnostech během plavby. Účastníci rovněž obdrží brožurku paroplavební společnosti o historii Trojské
kotliny. Pokud se sloni afričtí či indičtí
uvolí, v okolí zoo se s těmito majestátními zvířaty vyfotíme. Jak už bývá zvykem,
během plavby bude zajištěno občerstvení v podobě kávy, čaje, chlazených náČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

pojů, chlebíčků a jablečného závinu. Na
palubě budou probíhat soutěže o volné
lístky na plavby s Pražskou paroplavební
společností do zoo, o nového knižního
průvodce pražskou zoo a o knihu „Bobky“ od Bobka, s podpisem ředitele zoo,
jehož příjmení je shodou okolností právě
Bobek. Pohodovou atmosféru celé plavby zajistí živá kapela. Vstup na palubu je
zdarma, a to oproti platné vstupence,
kterou si můžete vyzvednout 9. a 11.
června od 8 do 19 hodin v hlavní budově ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 6. patro,
kanc. č. 605.

SPRÁVA MAJETKU
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

/ DNEŠNÍ DOBA VELÍ:
„CHRAŇME SVŮJ MAJETEK“

O

a kanalizačních poklopů, elektroinstalace, litinových prvků zábradlí, krádeže
hasicích přístrojů, vybavení hydrantových skříní, vloupání do sklepních kójí,
vloupání do bytů atd.
Pro obě činnosti je společným znakem, resp. příčinou, možný volný přístup osob do domu. Proto je nutné zabránit neoprávněnému vstupu všem
osobám, jejichž přítomnost v domě
není žádoucí a které nemají se životem v domě nic společného.
Na základě těchto zkušeností
přistoupila Městská část Praha 1
k souboru prvotních bezpečnostních
opatření s cílem ochrany obecního
a soukromého majetku. Jedná se
o soubor investic do nových přístupových systémů (zvonková tabla,
domácí videotelefony), elektromechanických, popř. elektromagnetických

zámků, dveřních zavíračů, zlepšení či
zavedení osvětlení vstupních prostor.
Tento soubor opatření se v jednotlivých případech doplňuje o kamerový
systém, čtečky přístupových karet,
popř. čipů, mříže na schodiště s elektromagnetickým zámkem a s funkcí
panik (pro případ požáru) a opravu,
popř. výměnu vstupních dveří. Vždy je
posuzována vhodnost té které kombinace bezpečnostních opatření, a to
dle zjištěných bezpečnostních rizik.
Je třeba však mít na paměti, že tato
opatření musí jít ruku v ruce s obezřetným chováním obyvatel domu,
ve kterém jsou uvedená bezpečnostní opatření realizována. I jen jeden
neukázněnec může celé úsilí o zabezpečení domu zmařit např. tím,
že komukoliv odzvoní, aniž by věděl,
komu...

FOTO: PETR NAŠIC

chrana obecního a soukromého majetku je jednou z našich
priorit, a to jak v současném
volebním období, tak i ve volebním
období nadcházejícím. V poslední
době je z naší strany stále více zaznamenáván trend vzrůstajícího počtu
trestných činů spáchaných v bytových
domech, nejen na majetku Městské
části Praha 1, ale i na majetku našich
spoluobčanů. Ve zjednodušené formě
můžeme říci, že se jedná o dva typy
trestné činnosti:
1. Vandalství – grafﬁti na fasádách
domů, chodbách, výtazích, schodištích a dveřích (tzn. prakticky všude,
kde se nachází kousek volné plochy
vhodný k počmárání), poškozování
skleněných výplní oken, dveří apod.
2. Majetková trestná činnost – např.
krádeže žlabů, svodů, vodovodních

ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

FINANCE
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)

FOTO: PETR NAŠIC

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

/ DALŠÍ DŮKAZ:
PRAHA 1 HOSPODAŘÍ ROZUMNĚ
ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ, PROTI MINULOSTI ŽÁDNÉ PLÝTVÁNÍ, PRŮHLEDNÉ
ROZPOČTY – TO VŠE PROSADILA TOP 09 PO SVÉM NÁSTUPU DO VEDENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PO MINULÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH. ZDRAVOU EKONOMIKU
NOVĚ POTVRDILA I ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZA ROK 2013.
„Radní projednali Závěrečný účet
MČ Praha 1 a výsledek hospodaření
a ekonomické činnosti za loňský rok,
a to společně s výsledky hospodaření Bezpečnostního, Sociálního a Zaměstnaneckého fondu,“ uvedl místostarosta Prahy 1 Jan Krejčí, který
je odpovědný za oblast ﬁnancí.
Hospodaření rozpočtu v roce
2013 skončilo celkovým přebytkem 41 030 tis. Kč. Do rozpočtu

letošního roku bylo zapojeno společně s přesunem příslušných akcí
z loňska 127 790 tis. Kč.
Hospodaření Prahy 1 přezkoumala renomovaná společnost Deloitte
Audit, z jejíž zprávy rovněž vyplývá,
že městská část hospodaří zdravě
a odpovědně.
„Kladně lze hodnotit také hospodaření všech tří zmíněných fondů.
Ani u jednoho nebyly překročeny
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

plánované náklady a zůstatek těchto
fondů poslouží pro hospodaření fondů v letošním roce,“ podotkl Krejčí.
Poté, co uvedený dokument projednali radní Prahy 1, putoval na
jednání Zastupitelstva MČ Praha 1,
které se konalo 27. května. Také zastupitelé většinově konstatovali, že
zpráva o hospodaření je v pořádku
a ocenili zdravou ekonomiku městské části.

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)

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

/ O JEDNĚCH KRÁSNÝCH
ČTYŘICÁTINÁCH…
Ale zpátky na Staroměstskou radnici. Tam
se totiž jenom nemluvilo,
ale také zpívalo a tančilo. To si vzali na starost
Karolina Polverini a další
člen Rady MČ Praha 1
Jiří Veselý. Ona se chopila mikrofonu a zazpívala
paní Marcele píseň Slávy Emana Nováčka Jen
pro ten dnešní den, kterou tak proslavil Oldřich
Oslavenkyni popřáli starosta Oldřich Lomecký a radní Karoli- Nový, on naopak paní
na Polverini.
Marcelu požádal o tanec.
Pak už byl čas na gratulace a dárky,
spjat se svým povoláním jako ona,“ vy- kvůli kterým se v sále vytvořila pěkně
světlila ředitelka školy Dagmar Zelená. dlouhá fronta. Není divu: takové čtyřiHlavní organizátorkou slavnostního cátiny se neoslavují často.
shromáždění na Staroměstské radnici
„Pro Marcelku Hlaváčkovou je práce
byla Karolina Polverini, radní pro oblast skutečným posláním. Všímá si i věcí
školství Prahy 1. „Paní Marcela je pří- obyčejných, lidských. Vadí jí hrubost,
kladem člověka, který pro svoji práci vulgarita, nevychovanost. Kdyby bylo
doslova dýchá, a to od rána do večera. více takových lidí, kteří nedělají jen to,
Není nikdo, kdo by ´její´ školu znal lépe. co musejí, žilo by se nám mnohem
Kdo by věděl, kde co je, kudy co vede lépe,“ popsala Dagmar Zelená.
a kde je co zazděno,“ řekla paní radní.
Pan starosta svůj proslov uzavřel
Její slova ostatně potvrdila i paní ředi- slovy: „Moc vám děkujeme za všechtelka: „Neumím si představit řemeslní- no, co jste pro Prahu 1 a její děti uděka, který by vykonával v naší škole ně- lala.“ A my se k jeho slovům – určejaké práce a nebyl sledován bedlivým ným dvojnásobné mamince a babičce
okem naší Marcelky.“
zároveň – přidáváme.
FOTO: PETR NAŠIC

Staroměstská radnice už toho prožila
dost a v průběhu své pohnuté existence byla svědkem mnoha rozličných událostí. To, co se v ní ale konalo v pondělí
26. května, bylo stoprocentní premiérou. Tohle prostě ještě zažít nemohla.
„Dnes jsme se zde sešli při příležitosti, která je minimálně stejně významná jako akce, které zde pořádáme v jiných slavnostních okamžicích,“
začal svůj proslov starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Oslovil zaplněný sál, kde se konají
svatby, udělují čestná občanství a vítají noví občánci, ale mluvil hlavně
k drobné paní před sebou. K drobné,
ale energické, což by potvrdily generace dětí, které v uplynulých čtyřiceti
letech prošly základní školou ve Vodičkově ulici.
Hovořil k paní Marcele Hlaváčkové,
která přesně před čtyřmi desetiletími,
spolu se svým manželem Bedřichem,
poprvé otevřela hlavní vchod školy
a zahájila novou životní cestu, spjatou
právě se ZŠ Vodičkova.
„Pan Hlaváček u nás působil jako
školník a Marcelka coby jeho usilovná
pomocnice. Když se pak pan Hlaváček
v roce 1993 předčasně rozloučil s tímto světem, Marcelka převzala veškerou práci. Asi málokterý člověk je tak

FOTO: PETR NAŠIC

/ DEN DĚTÍ NA ŽOFÍNĚ – DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

Děti si akci opravdu užily.

Neustávající
déšť
a stoupající hladina Vltavy – už druhý rok za
sebou neklamný znak
toho, že se blíží Den dětí
na Žofíně. Zatímco ale
loni voda nakonec zvítězila, letos byla na pořadatele krátká. A přestože se obloha neustále
hrozivě mračila, zástupy
dětí se ve čtvrtek 29.
května skvěle bavily.

„Zásluhou
mnoha
ochotných a obětavých
lidí se vše podařilo a já
jim všem – hlavně jménem dětí, které si mohly užít krásný program
– moc děkuji,“ řekla
radní pro oblast školství
Karolina Polverini, které
viditelně spadl kámen
ze srdce.
Poděkování rádi vyřizujeme městským stráž-
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níkům,
dobrovolným
hasičům,
policistům,
výtvarníkům z Karlova
mostu, společnostem
DELICATO
GROUP,
Sportisimo,
Mattoni,
Agentuře NKL Žofín,
Nadaci Pražské děti
a spoustě dalších lidí,
kteří pomohli s organizací, cenami, občerstvením nebo třeba s pitným
režimem.

BEZPEČNOST
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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

/ NOVÍ STRÁŽNÍCI PRO PRAHU 1
JSOU I PŘES SLIB PRIMÁTORA V NEDOHLEDNU

adnice městských částí mohou
městskou policii sloužící na jejich
území podporovat materiálně i ﬁnančně. Celkový počet strážníků však
žádným přímým způsobem ovlivnit nemohou. To je právě na magistrátu Prahy. Rovněž nejvyšším velitelem městských strážníků je ze zákona primátor
Prahy. Současný primátor hl. m. Prahy
Tomáš Hudeček (TOP 09) například Praze 1 počátkem roku veřejně přislíbil navýšení počtu strážníků, pokud o to Praha 1 požádá. To se hned v únoru stalo
prostřednictvím otevřeného dopisu radního Ivana Solila, adresovaného přímo
panu primátorovi. Žádost o konkrétní
počet strážníků se navíc opírala o reálná čísla dodaná přímo ředitelem Městské policie Praha 1. Jenomže problém
je i dorovnat tabulkové stavy, natož je
navýšit. Aktuální čísla pak říkají, že Praha 1 sice dostala pět nových strážníků,
avšak jiných pět jich mezitím odešlo.

R

UCHAZEČŮ JE DOST, ALE SELHÁVAJÍ PŘI PSYCHOTESTECH
Městská policie spustila na začátku
roku rozsáhlou náborovou kampaň, do
které se přihlásilo skoro patnáct set zájemců, jenže výběrovým řízení prošlo
jen 27 z nich. Z 1461 zájemců bylo k výběrovému řízení pozváno 471 uchazečů. V ulicích přitom chybí stovky strážníků a tímto tempem by městská policie
doplnila své stavy nejdříve za dva roky,

FOTO: PETR NAŠIC

PŘEDEVŠÍM CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BYLY OD POČÁTKU
ROKU V NETRPĚLIVÉM OČEKÁVÁNÍ, KDY DOJDE K NAPLNĚNÍ
PŘÍSLIBU PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU O NAVÝŠENÍ POČTU
MĚSTSKÝCH STRÁŽNÍKŮ V ULICÍCH. STRÁŽNÍKŮ JE TOTIŽ
ZOUFALE MÁLO A JENOM NA
PRAZE 1 JICH K PLNÉMU NAPLNĚNÍ TABULKOVÝCH MÍST
CHYBÍ ASI TŘICET. K IDEÁLNÍMU POČTU PRO ZAJIŠTĚNÍ
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, PAK
DOKONCE OSM DESÍTEK.

a to jen teoreticky. Musí počítat i s vysokou ﬂuktuací. Za posledních pět let
totiž od městské policie odcházelo průměrně 250 lidí ročně, tedy skoro stejný počet, který se dnes snaží strážníci
s obtížemi nabrat. I když fyzické testy
jsou na úrovni státní policie, takže poměrně přísné, nejsou největším zádrhelem. Tím jsou psychotesty, které se
skládají z inteligenčních testů, kdy se
požaduje alespoň průměrná inteligence, a z osobnostních testů. „Ti lidé nejsou hloupí, ale nemají osobnostní kvality a zkušenosti, které požadujeme,“
říká ředitel pražské městské policie
Eduard Šuster. „Nemůžete hned každému klukovi po maturitě dát do ruky
zbraň a poslat ho do ulic,“ dodává.
Samotní strážníci se přitom shodují,
že největším problémem, proč práce
v uniformě neláká vzdělané lidi se zkušenostmi, je platové ohodnocení. V prvních třech měsících po přijetí se plat pohybuje okolo 14 tisíc hrubého a později
vystoupá na 20 až 22 tisíc korun. „Jsme
si vědomi, že strážník sloužící na Praze
1 to rozhodně nemá lehké a rovněž platové ohodnocení není motivující. Proto
se je snažíme maximálně motivovat
a službu v centru Prahy alespoň částečně vyvážit. Jedná se především o ﬁnanční příspěvky na materiální vybavení
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

nebo odměny. Rovněž nabízíme třeba
startovací byty pro mladé strážníky a jejich rodiny. Přesto se nám počet strážníků navýšit nedaří. A to je kámen úrazu
v rámci problematiky dodržování veřejného pořádku,“ uvádí radní pro bezpečnost a veřejný pořídek Ivan Solil.
Radnice městské části Praha 1 od
minulého roku, kdy situace s veřejným
(ne)pořádkem eskalovala, zavádí dvě
desítky opatření, jež mají pomoci s řešením mnoha oprávněných stížností.
Třeba na nadměrný hluk v noci, močení na ulicích či výtržnosti. Bohužel
všechna opatření jsou bezzubá, pokud
nad jejich dodržováním nedohlíží právě
městští strážníci. „Dlouhodobě zastáváme názor, že bez strážníka v ulici se
situace efektivně vyřešit v podstatě
nedá. Pokud se nám to nepodaří, nebude mít Praha 1 jinou možnost, než
iniciovat vyhlášku o nařízení zavírací
hodiny v problémových lokalitách. To
je sice velmi kontroverzní, ale dle nálezů Ústavního soudu jediné možné
řešení,“ vyjmenovává Ivan Solil.
Městská policie chce mezitím oslovit
jinou skupinu uchazečů, než se do sboru hlásí dnes a zároveň více motivovat
stávající zaměstnance, aby od městské policie neodcházeli. Konkrétní způsoby chce představit začátkem léta.

KULTURA

16

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

KULTURA

SPORT

„POHODOVÉ MELODIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ“
KDY: KAŽDOU NEDĚLI OD 1. 6. 2014 od 14 hodin
KDE: STŘELECKÝ OSTROV
Městská část Praha 1 připravila pro seniory Prahy 1 projekt hudebních orchestrálních vystoupení s názvem „Pohodové melodie pro starší a pokročilé“. Slavnostní zahájení proběhne dne 1. 6. 2014 ve 14 hodin programem
s názvem „Den D aneb nedělní odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče“.
Série kulturních hudebních akcí budou probíhat po celé léto, každou neděli
vždy od 14 hodin na Střeleckém ostrově. Přijďte se podívat ve dnech: 1. 6.,
8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6. a 6. 7. 2014, kdy střídavě účinkují Salónní orchestr
DS Bohnice, Orchestr JUNIOR a Modrá Synkopa. Vstup ZDARMA.
LETOŠNÍ PREMIÉROU LETNÍCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLAVNOSTÍ BUDE KOMEDIE MNOHO POVYKU PRO NIC V REŽII JIŘÍHO MENZELA
Letní shakespearovské slavnosti se konají od 24. června do 6. září a v Praze proběhnou již tradičně na dvou plenérových scénách. V Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a na Letní scéně Hudební a taneční fakulty AMU
v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí. Slavnosti se dále
konají v Brně, Ostravě a Bratislavě. Vstupenky na pražská představení jsou
v prodeji již od pondělí 22. dubna v síti Ticketportal. Představení začínají
obvykle ve 20.30 a cena vstupenek je od 290 Kč.
SOUTĚŽ O DVĚ VSTUPENKY
Kdo hraje postavu strážníka Puškvorce v letošní premiéře
Mnoho povyku pro nic?
1) Leoš Noha
2) Petr Čtvrtníček
3) Miloš Vávra
Odpovědi hledejte na www.shakespeare.cz.
Vaše odpovědi zasílejte do 25. 6. 2014 na adresu:
martina.pechova@praha1.cz.
TÁBORNICKÉ ODPOLEDNE
KDY: 12. 6. 2014 od 14 hodin
KDE: PARK LANNOVA
Tematické odpoledne v parku Lannova věnované žákům základních škol se
zaměřením přípravy na prázdniny a letní aktivity. Zábavně naučný program
by měl seznámit děti s činnostmi o prázdninách a s tím, s čím se mohou
setkat. Rozdělení do několika rovin:
- ukázky první pomoci (ošetření drobných poranění, oděrek, ﬁxace zlomenin atd.)
- tábornictví (stavba stanu, seznámení s tábornickými potřebami atd.)
- ukázky letních a táborových her, které by si formou soutěže mohly zúčastněné děti rovnou zahrát o drobné ceny
- skákací hrad
- občerstvení (pití)
Účastníci: starší děti z mateřských školek, školní družiny i jednotlivci.

/ VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část Praha 1 se obrací na své občany, kteří se
v měsíci březnu, dubnu, květnu a červnu 2014 dožili nebo
dožívají významného životního jubilea – 70 let, 75 let, 80 let,
85 let, 90 let a nad 90 let každý další krásný rok, s prosbou,
aby tuto výjimečnou událost dali ve známost písemně nebo
telefonicky na adresu: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 9, 115 68, paní Radka Jiříková, telefon: 221 097 398,
nebo osobně na adrese Vodičkova 9 (proti hlavní budově
Úřadu MČ Praha 1). Městská část Praha 1 sama nesmí aktivně tyto údaje zjišťovat z Registru obyvatel nebo evidence
obyvatel, aby neporušovala zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Slavností setkání s blahopřáním a s malým občerstvením, ke kterému přidává MČ Praha 1 dárek,
se uskuteční podle počtu přihlášených a po dohodě s Vámi
v DPS Benediktská č. 13, Praha 1.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (4+1) O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v sobotu 14. 6. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ
Tradice turnajů si od počátku získala oblibu a stala se nedílnou součástí
sportovního vyžití občanů MČ Praha 1. Nejlepší celky jsou oceněny poháry MČ Praha 1 a všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy. Oceněni jsou i nejlepší střelec a brankář. Start je bezplatný. Přijďte se podívat
– všichni jste srdečně zváni!
PLAVÁNÍ S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1 O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: 14. 6. 2014 od 14 hodin
KDE: BAZÉN TYRŠŮV DŮM
V sobotu 14. 6. 2014 od 14 hodin pořádá Městská část Praha 1 v bazénu
Tyršova domu (vchod z ulice Všehrdova) Plavání s Městskou částí Praha 1.
Velmi populární akce, která je vhodnou sportovní relaxací volnočasových
aktivit. Start je zdarma. Soutěže jsou vypsány pro všechny věkové kategorie. Nejlepší z každé kategorie jsou oceněni diplomy a poháry MČ Praha 1.
Ostatní obdrží účastnický list. Soutěž probíhá od 14 do 18 hod. Registrace
probíhají v recepci bazénu. Tratě jsou rozděleny podle věkových kategorií,
v délce od 25 do 100 m, závodí se volným plaveckým stylem.
TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v neděli 15. 6. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ
Nohejbal je mezi občany velmi rozšířenou a populární hrou. Potvrdily to
i turnaje v předcházejících letech. O jeho výborné úrovni svědčí velký zájem o start v našem turnaji, kterého se pravidelně zúčastňuje mnoho družstev. Nejlepších pět družstev obdrží poháry MČ Praha 1 a ostatní diplomy.
Účastníky je ceněna nejen organizace, především však kvalita a oblíbenost
turnajů. Start je bezplatný. Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
POZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU
KDY: v neděli 15. 6. 2014 od 15 hodin
KDE: V BOWLING CENTRU, V CELNICI 10, PRAHA 1
Městská část Praha 1 pořádá výhradně pro své obyvatele turnaj pro jednotlivce v kategorii mužů a žen, v bowlingu o „Pohár MČ Praha 1“ a další
ceny. Turnaj se uskuteční dne 15. června 2014 v Bowling centru, V Celnici
10, Praha 1 (Millennium Plaza). Doporučujeme sportovní oblečení, obuv je
možno zapůjčit na místě. Start soutěžících je zdarma. Přihlášky nutno podat do 12. 6. 2014 do 13 hodin na e-mail: jindrich.nejezchleba@praha1.cz,
tel.: 221 097 400, mob.: 602 699 268. Přihlášku a další informace najdete
na www.praha1.cz (Sport). Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
3. MEZINÁRODNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (7+1) O POHÁR MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1,
Ve dnech 19. – 20. 6. 2014. Turnaj se uskuteční ve sportovním areálu Na
Šancích, Turínská 1, Praha 15 Pozvání na turnaj obdržela žákovská družstva
z partnerských měst z Gruzie,Číny, Francie, Itálie, Izraele, Maďarska, Malty, Německa, Slovenska, z regionu Jesenicko (ČR) a MČ Praha 1. Turnaj
naváže na velmi zdařilý loňský červnový turnaj. Hrací dny jsou 19. a 20.
6. 2014. 19. 6. 2014 v 09.00 hod. zahájení a poté turnajová utkání. 20. 6.
2014 od 10.00 hod. turnajová utkání a v 15.00 hod. předání cen a závěr
mezinárodního turnaje.

/ KULTURNÍ AKCE
– SPOLUPOŘADATELSTVÍ ČERVEN
V měsíci květnu podpořila Městská část Praha 1 v rámci spolupořadatelství následující akce:
• Japonský výstavní projekt a workshopy Shibori – který potrvá
do 14. 6. 2014 v Galerii kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36,
• Mattoni koktejl festival – 4. mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů a 17. ročník Mattoni Grand Drink, ve dnech 20.–22. 6.
2014 na Václavském náměstí.
• Poupění – Strýt tyjátr 2014 – 5. Ročník festivalu dětských divadelních, hudebních a tanečních souborů, ve dnech 14.–15.6.2014 na
Slovanském ostrově.
• 19. ročník festivalu Slovenské divadlo v Praze – tradiční divadelní
festival, který se uskuteční ve dnech 26. 5. – 17. 6. 2014 v Divadle Bez
zábradlí, Jungmannova 31.
• Slavnostní otevření Slovenského domu v Praze dne 28. 5.
2014. Součástí otevření bude i výstava soch Ondreje Zimky – výstava potrvá do 15.9.2014 ve Slovenském domě, Soukenická 3.

Bližší informace na www.praha1.cz
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

/ KOMPLEXNÍ ÚKLID
KOMUNIKACÍ
tejně jako v minulých letech připravila naše městská část jarní
kolo komplexního úklidu komunikací. Úklid se uskutečnil o víkendech
počínaje sobotou 12. dubna a skončil
v sobotu 3. května 2014. V letošním
roce ve vyhlášeném veřejném výběrovém řízení zvítězila nejnižší cenou
společnost Freko, a. s., která pro naši
městskou část uklízela chodníky. Úklid
komunikací, tj. vozovek, zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy ve spolupráci se svými smluvními partnery. V průměru na jeden den
bylo nasazeno celkem 45 osob na ruční
metení, 2 strunové sekačky s obsluhou, 2x ruční fukar s obsluhou, 2x samosběr, 2x kropicí technika, 3x mot.
vozidlo (dodávka–valník) a 1x Multicar
valník. Na každý den dohlíželi tři technici
od Freko a. s.
Novinkou na území Městské části
Prahy 1 bylo v tomto jarním kole tzv.
nadzdvihávání aut při blokovém čištění ulic. Oznámili jsme, že se v centru
bude uklízet i pod auty nerespektujícími
předem instalované dopravní značení
zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou
vyznačující datum a určený čas. Vozidla
se příslušným policistou zadokumentovala, před vlastním úklidem se nadzvedla a poté se vrátila na své místo, jen
jejich majitelům nově vzniknul závazek
vůči Správě služeb hlavního města Prahy ve výši 1300 korun za nedokončený
odtah. Tento tzv. nedokončený odtah
je běžným technickým úkonem a je
normální položkou v ceníku Správy služeb hlavního města Prahy. Tento technický úkon byl v minulosti využíván zejména při čištění kanalizačních vpustí.
Zhruba rok totiž platí nález Nejvyššího
soudu o technických odtazích, právě
například při čistění komunikací, kdy
jsme povinni vrátit vozidlo na stejné
místo. Odvezení vozidla a jeho přivezení a zejména vrácení na původní místo,
které už nemusí být volné, je velmi obtížně realizovatelné. Že to působí velké

FOTO: PETR NAŠIC

S

Ulice Prahy 1 opět prokoukly.

potíže a řada řidičů na to hřeší, je tak
nanejvýš nasnadě.
Prakticky rok od roku a úklidové kolo
od úklidového kola počet těch, kteří se
svými vozidly neodjeli před začátkem
úklidu, narůstal natolik, že v ulicích zůstávaly nikoliv desítky, ale stovky aut
takto neukázněných řidičů. Proto jsme
přistoupili letos k této akci, která se
osvědčila, a budeme v ní i v budoucnu
pokračovat. Navíc přítomnost odtahových vozidel, která měla Správa služeb
hlavního města Prahy k dispozici v počtu 4 až 6 působila i psychologicky, a tak
řidiči při ranním pohledu z okna si možnost odtahu často uvědomili a sice na
poslední chvíli, ale přesto odjeli. Jen pro
doplnění informace: úplný odtah s odvezením vozidla na sběrné místo a zase
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

zpátky je teď za 3800 korun, jak nás informovala Iva Vobořilová ze Správy služeb hlavního města Prahy.
Při letošním jarním kole došlo k technickým odtahům v celkovém počtu 56
ve všech 14 uklízených sektorech a potěšující skutečností je, že při posledním
dni úklidu (3. 5.), kdy se uklízel sektor
č. 14, v okolí chrámu sv. Mikuláše, nebylo nutné provést ani jeden technický
odtah.
Zanedlouho budeme uklízet znovu.
Respektujte prosím dopravní značení.
Peníze, které ušetříte tím, že se svým
autem včas odjedete, můžete využít
rozumněji.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy

NÁZORY OPOZICE

18

ODS
PRAHA 1 JE STÁLE O KROK POZADU ZA SPREJERY
ODS na Praze 1 dlouhodobě volá po rychlejším a intenzivnějším řešení problému grafﬁti na území městské části. Vedení radnice však k tomuto negativnímu
jevu bohužel přistupuje váhavě a nevyužívá dostupných nástrojů, ani možností, které se občas samy
nabízejí. Například až na výslovnou žádost zastupitele
Richarda Bureše (ODS) se na dubnovém zasedání
zastupitelstva začalo řešit, že by jednou z podmínek
pro získání grantů na obnovu domovního fondu měla
být klauzule ve smlouvě, kterou se příjemci grantu zavážou, že v budoucnu umožní městské části
umístit na fasádu domu speciální čidlo, které dokáže
rozpoznat zvuk spreje.
Naplno nefunguje ani program antigrafﬁti nátěrů,
který byl zahájen v minulém volebním období, kdy
se na správě Prahy 1 podíleli i občanští demokraté.
Přitom tato metoda přinesla prokazatelně pozitivní
efekt. Výsledkem je přibývající počet nevzhledných
malůvek na fasádách domů, které nikdo neodstraňuje, což bohužel motivuje další a další sprejery, aby se
připojili i se svým dílkem.

To potvrzují i první výsledky probíhající akce Policie České republiky, která se na sprejery zaměřila.
Velkou část ze zadržených vandalů totiž tvoří cizinci,
kteří se často hájí tím, že vzhledem k obrovskému
množství obrazců na fasádách považovali grafﬁti
v centru za povolené. To je mimořádně nebezpečný
precedens, který může způsobit další devastaci Prahy 1, přičemž nemusí zůstat jen u grafﬁti.
ODS na Praze 1 stále intenzivně pracuje na komplexním programu bezpečnosti, zahrnujícího kromě
jiného i otázku grafﬁti. V případě, že ODS uspěje
v podzimních komunálních volbách, bude nadále na
této problematice pracovat a navrhovaná řešení neprodleně uvádět do praxe. Nesmíme dopustit, aby se
centrum Prahy změnilo v lokalitu, kam si bude každý
jezdit nasprejovat něco na fasádu, vykřičet se po nocích na ulici a chovat se tak, jak by si to v místě, kde
sám bydlí, nedovolil.
Text vyjadřuje stanovisko
Klubu zastupitelů ODS Praha 1

VĚCI VEŘEJNÉ
VYSVĚDČENÍ: ZMRZLINU DĚTEM, KÁVU DOSPĚLÁKŮM
V červnu nám skončí další školní rok, dítka donesou
vysvědčení. A proto Vás zveme na již tradiční akci Zmrzlinu za vysvědčení!
Dlouholetá opoziční zastupitelka Kateřina Klasnová
se těší na shledání s Vámi v cukrárně
U Knoﬂíčků
Újezd 17 (pod Petřínem)
v pátek 27. června od 8.30
Dětem zmrzku, dospělákům kávu
ZDARMA!

Přítomni budou i Vaši sousedé, sdružení ve spolku
Pro Jedničku.
Přijďte s námi oslavit konec školního roku, přijďte si
pro sladkou odměnu i na kus řeči o tom, jak se Vám
v Praze 1 žije!
Vaše Kateřina Klasnová
katerina.klasnova@projednicku.cz

Sledujte dìní
v Praze 1 na nejpopulárnìjší sociální síti! Pøipojte se s k tìm, kteøí vìdí, že

www.facebook.com/praha1cz
je ta nejlepší adresa!
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STRANA ZELENÝCH
ZAKÁZKY NA INTERNET!
Přehledná a úplná databáze veřejných zakázek na internetu může být jedním z nejúčinnějších protikorupčních
nástrojů. Zprovoznili ji například v Mostě, Plzni a dokonce (i když nekompletní) na pražském magistrátu. Praha 1
v minulém desetiletí investovala několik set miliónů do
elektronických systémů, které mají spravovat její hospodaření. Zahrnují mimo jiné i elektronickou Centrální evidenci smluv. Jenže se do ní mohou podívat jen někteří.
Opozičním zastupitelům je zapovězená. A o vyvěšení
dat přímo na internet vládnoucí koalice TOP 09 a ČSSD
(podobně jako předtím ODS) už vůbec nestojí. Proč asi?
Filip Pospíšil, zastupitel za SZ

JEDNIČKA ZA PASIVITU A PRŮTAHY
V těchto dnech se konečně chýlí ke konci dvouměsíční
stavební práce mezi tramvajovými zastávkami Jindřišská
a Lazarská. Projekt Dopravního podniku za stamiliony korun přinese nejen nově položené koleje, ale i nový bezbariérový nástup do tramvají na klíčové přestupní stanici
Lazarská a snad i na obou zastávkách ve Vodičkově ulici.
Konečně tedy bude možné dostat se snáz do tramvají s kočárkem nebo na invalidním vozíku! Při přecházení
Vodičkovy nám nebude hrozit, že zakopneme o nahrubo
tesané „protipěchotní” kvádry, nebo že tu spadneme
z kola, když se zaboří do pěticentimetrové spáry v dlažbě.
Komu ale máme děkovat? Vedení Prahy 1 sotva. Bez-

bariérovou zastávku v Lazarské nám vydupalo ze země
občanské sdružení Asistence za silné podpory magistrátního radního Pařízka. Za hladký povrch u Lucerny zase
vděčíme desítkám lidí, kteří na výzvu sdružení Auto*Mat, podpořenou mj. i místní Stranou zelených, připomněli městu loňský primátorův slib, že toto místo zlepší.
Kde byla iniciativa Prahy 1? Bezpečně za zdí v nedalekých kancelářích, kde o této úpravě vlastními slovy „rozhodně neuvažovala”. Jako by se jí bezbariérovost a kvalita veřejných prostranství v centru vůbec netýkala...
Filip Ježek, předseda ZO SZ v Praze 1

SLIBY OBČANŮM
Před volbami mohli voliči slyšet sliby, jak radnice bude
naslouchat občanům a projedná s nimi kde co – např.
i projekt rekonstrukce Kampy. Stavba má začít, jak ale
konečná podoba projektu vůbec vypadá? Na webu radnice je jen krátký oznam z února, z něhož se o projektu nic
vyčíst nedá. Vypadá to ale, že spousta výhrad zůstane.
Podařilo se sice snížit objem ﬁnančních prostředků, ale
zároveň se podstatně zmenšila řešená plocha. Neřeší
se přístup k Čertovce, mostky, ani Nosticova zahrada.
Místo trávy místy zbytečně dlažba, mlat a široké cesty.
Podaří se na poslední chvíli dojednat potřebné úpravy,
nebo se Kampa stane jedním z vodítek, jimiž se občané
budou řídit při dalších volbách?
Michaela Valentová, zastupitelka za SZ

/ REAKCE ČTENÁŘKY NA TEXT ODS
Z MINULÉHO ČÍSLA:
Dobrý den,
skutečnost ověřena. Z tohoto pohledu potom
ráda si přečtu jako obyvatelka Prahy 1, co
i ostatní informace mohou vzbudit pochybje nového a co se chystá v Praze 1. Nicméně
nosti.
mi nedá upozornit na informaci uvedenou na
I důvody uvedené v článku o návratu byds t r. 1 8 – p ř í s p ě v e k O D S , k t e r ý u v á d í z ř e j m o u
lení jsou poněkud úsměvné a populistické,
nepravdu. Cituji: " ...Hudečkovi magistrátní
neboť značná část bytů přenechaná Prahou 1
památkáři nepovolí přestavbu bloku domů na
původním nájemníkům v privatizaci je pronajíMalém náměstí, v nichž
mána, ale to je jiná otázka.
ODS
by měly být obnoveny
b y t y. "
SLOVO DĚLÁ CHLAPA, ANEB SLIBEM NEZARMOUTÍŠ
K projektu pro územní
S pozdravem
povolení na přestavbu
radničního bloku na byty
Ing. Anna Barbora Zídková
vydal ve 12/2013 MHMP
specializovaný územní pracovník odboru památkové péče
OPP přípustné závazné stanovisko pod čj.
814727/2013.
MAGISTRÁT HLAVNÍHO
I když se jedná o příspěMĚSTA PRAHY
vek, měla by být uváděná
Odbor památkové péče
Kdyby se každý mediální výkřik primátora Hudečka
(TOP 09) přetavil v reálný projekt, děly by se v Praze věci. Na ulicích by se místo aut slunili turisté, po
magistrále by proudili cyklisté na vypůjčených kolech
a na Vyšehrad bychom cestovali eskalátorem. Naposledy Tomáš Hudeček na tiskové konferenci
prohlásil, že podle nového metropolitního plánu
se už Praha nebude rozšiřovat. Prostor vnitřního
města prý pojme ještě více než 400 tisíc obyvatel.
Na rozdíl od výše zmíněných nápadů je tato strategie
opřená o argumenty. Neustálé prostorové rozrůstání
města je ekonomicky i logisticky neefektivní, prodražuje veřejnou dopravu, výstavbu i údržbu infrastruktury, zhoršuje dostupnost služeb pro občany. Zdá se to
být logické. Ovšem jen do té doby, než si ukážeme příklad z naší městské části. Nedávno jsme se
totiž dozvěděli, že Hudečkovi magistrátní památkáři nepovolí přestavbu bloku prázdných radničních domů na Malém náměstí, v nichž by měly být
obnoveny byty. Ty zde historicky až do 30. let byly.
Radniční domy v atraktivní lokalitě u Staroměstského náměstí jsou v majetku hlavního města. Od 30.let
tu sídlili úředníci magistrátu. V roce 2006 se ale pře-

stěhovali do Jungmannovy ulice. Budovy tak již řadu
let zejí prázdnotou. Bývalá radní Aleksandra Udženija
(ODS) proto přišla s myšlenkou návratu bytové funkce. ODS Praha 1 dlouhodobě vystupuje proti úbytku
bytů v centru, a proto u každého podobného záměru
návratu bytové funkce otvíráme pomyslné šampaňské. Magistrát vytvořil projektovou dokumentaci, za
kterou zaplatil miliony korun. Poté však památkáři řekli
ne. Tento verdikt je nelogický a zvláštní. Ve světle
pompézního Hudečkova představení metropolitního plánu připomíná spíše frašku. Něco tu nehraje. Buď se primátor Hudeček opět jen snaží prezentovat ve světle kamer jako velký vizionář, ale tradičně
zůstane pouze u slov, nebo to s vizemi metropolitního plánu myslí vážně, ale v tom případě je evidentně
neschopný řídit svůj úřad, který mu pod rukama dělá
rozhodnutí v příkrém rozporu s jeho politikou. Trochu
to připomíná pejska a kočičku a jejich pečení dortu. Z výsledku bolelo břicho. Zažívací potíže snad
Pražanům nehrozí, ovšem hlava už z Hudečkovy
politiky začíná bolet pořádně.
Text vyjadřuje stanovisko klubu ODS Praha 1
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SENIOŘI

/ PRAHA OŽIJE
FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV [2]

HROU PÉTANQUE

/ PŘIHLASTE SE
DO 1. ROČNÍKU LIGY
PÉTANQUE PRO SENIORY!
toho prostě musíte být. 27. a 28. září 2014 bude
celý Střelecký ostrov patřit pétanque. V rámci akce
Pétanque pro Prahu proběhne v sobotu rodinný turnaj Sbohem léto, kterého se může zúčastnit každý, a ﬁnále 1. ročníku Ligy pétanque pro seniory (www.LPPS.cz)
a v neděli se odehraje Mistrovství České republiky seniorů
55+, jež je zároveň kvaliﬁkačním turnajem na Mistrovství
Evropy. Kromě pétanque na vás čeká bohatý doprovodný
program, o kterém vás budeme průběžně informovat. Co
je ale důležité: vytáhněte pétanquové koule ze skříně a začněte trénovat, protože na konci září se vám to bude hodit!
Celý víkend organizuje občanské sdružení Pétanque pro
Vás pod patronací MČ Praha 1 a ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb Praha 1.

U

několika letních nedělích proběhnou v parku Lannova klání 1. ročníku Ligy pétanque pro seniory
pod patronací MČ Praha 1 a Střediska sociálních
služeb Praha 1. Přihlaste svůj 4–12členný tým (vždy hrají
paralelně dvě dvojice z jednoho týmu a každý zápas můžete měnit dvojice) již nyní na www.LPPS.cz, kde také najdete všechny podrobnosti. Liga je otevřena i pro seniory
z ostatních městských částí Prahy, ať již jsou začátečníci,
nebo pravidelně trénují a účastní se jiných turnajů. Všechny termíny najdete na webových stránkách www.LPPS.cz.
Finále 1. ročníku proběhne v sobotu 27. září 2014 na Střeleckém ostrově v rámci akce Pétanque pro Prahu. Staňte
se součástí historie a buďte se svým týmem u zrodu nejvýznamnější seniorské soutěže v pétanque!

O

/ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

/ TIPY

PRO VŠECHNY SENIORY Z PRAHY 1

Středisko sociálních služeb
nabízí svou pomoc a podporu
školeného personálu všem
seniorům a osobám se zdravotním postižením, občanům
Prahy 1. Jedná se o sociální
terénní službu, která jim napomáhá setrvat v domácím
prostředí a zachovat tak vazby na přirozené prostředí,
rodinu, přátele a další blízké.
Služba se poskytuje individuálně a přispívá k prodloužení pobytu člověka doma,
prodlužuje období relativně
nezávislého života a oddaluje, nebo dokonce vylučuje
nutnost komplexního zaopatření např. v domovech seni-

orů nebo v jiných ústavních
zařízeních.
Pečovatelskou
službu poskytuje Středisko
sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Městská část
Praha 1, v domácnostech
klientů na území Prahy 1.
Máte-li zájem o více informací či přímo o zavedení pečovatelské služby pro sebe či
pro svého příbuzného nebo
blízkého, kontaktujte koordinátorku pečovatelské služby
Martu Lešnerovou, tel.: 724
021 784, e-mail: Lesnerova@
socialnisluzbyp1.cz. Informace také získáte na internetových stránkách www.socialnisluzby-praha1.cz.

PÉTANQUE – TURNAJ O POHÁR
STAROSTY
V úterý 10. 6. od 10 hodin se v parku Lannova uskuteční
další ročník Turnaje o pohár starosty Prahy 1 v pétanque.
Srdečně zveme všechny seniory, kteří mají zájem si zahrát,
aby přišli a pobavili se touto báječnou hrou.

PŘEDNÁŠKA A BESEDA NA TÉMA DOMÁCÍ
NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH
Čtvrtek 12. 6. od 14 hodin bude v klubu seniorů Benediktská věnován přednášce a besedě na téma domácí násilí
páchané na seniorech. Zástupci městské policie nás seznámí nejen s tím, jak tento problém řeší zákony ČR, ale především s tím, jak domácí násilí rozeznat a jak se mu bránit.

TÁBOR PRO SENIORY
Zájemci o účast na táboře pro seniory, který se koná od
14. do 21. 6. v táboře Jiskra v Chlumu u Dražíče, mají poslední možnost přihlásit se! Více informací podá Tereza
Nosková, tel.: 607 048 183.
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/ ČERVENCOVÉ A SRPNOVÉ

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

SENIORSKÉ VÝLETY 2014

NA ČERVENCOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE OD ÚTERÝ 17. ČERVNA 2014:

1. 7.

ÚTERÝ, 8.00 – STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU – ZÁMEK
A ŽIROVNICE – MUZEUM KNOFLÍKÁŘSTVÍ

8. 7.

ÚTERÝ, 8.00 – KÁMEN – HRAD A MĚSTO PACOV

NA SRPNOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE OD ÚTERÝ 15. ČERVENCE 2014:

Jeden z květnových výletů se uskutečnil do Moravské Třebové.

djezd autobusu 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 organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského
věku, s trvalým bydlištěm v Praze 1.
Pro velký zájem o seniorské výlety
sdělujeme, že se senior může přihlá-

O

5. 8.

ÚTERÝ, 8.00 – SVOJANOV – HRAD A MĚSTO
CHRUDIM

31. 8.

NEDĚLE, 8.30 – VILA DR. EDVARDA BENEŠE
(SEZIMOVO ÚSTÍ) A MĚSTO SOBĚSLAV

sit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se
nezúčastnili minimálně 3 posledních
výletů.
Je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
2 dny před výletem a zeptat se, zda-li
se neuvolnilo místo.
V případě již naplnění výletu bude
sdělen stav. V případě změny bude
každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žáČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

dáme uvést vždy telefonní kontakt,
nejlépe mobilní telefon. Odhlašování žádáme stejným způsobem, přes
podatelnu nebo na tel. čísle 777 161
539, Mgr. Karel Ulm, a to pouze ve
středu a čtvrtek 9.00-10.00.
SENIORKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM, MPA

člen sociální komise ÚMČ Praha 1
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/ POZOR,
AGRESE JE ČÍM DÁL VÍCE!
NÁSILNOU TRESTNOU ČINNOST OBJASŇUJE V RÁMCI POLICIE ČR – OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRAHA I ZKUŠENÝ TÝM POD VEDENÍM KOMISAŘE
MGR. TOMÁŠE KUŽÍLKA.

Jak jsme na tom s násilnou kriminalitou v Praze 1?
Bezpečnostní situace v Praze 1 je poměrně dobrá. Došlo k meziročnímu poklesu násilné trestné činnosti, přičemž
máme i velmi slušnou objasněnost. Při
objasňování nám velmi pomáhá kamerový systém, který slouží i jako preventivní prvek.
Kamery nám nedávno například pomohly k objasnění série loupežných
přepadení v obchodech. Pachatel byl
po poslední loupeži v Řeznické ulici
díky kvalitnímu kamerovému záznamu
zadržen nedaleko, ve Vodičkově ulici.

Rozhovor vedl předseda bezpečnostní komise Prahy 1 Zdeněk Skála
(TOP 09).

Šlo o recividistu ozbrojeného střelnou
zbraní.

ním odsouzením osob, jež uložený zákaz nedodržely.

Díky čemu se – vedle dobré práce
policie a kamer – daří snižovat
násilnou trestnou činnost?
Své zařídila i osvěta a zodpovědnější
přístup, takže například peněžní ústavy
podnikly mnoho užitečných opatření,
jimiž eliminovaly riziko loupežných pře-

Co říkáte na záměr radnice Prahy 1,
která chce kamerový systém rozšířit a hlavně modernizovat?
Jednoznačně to vítám. Problémem
Prahy 1 je malé množství rezidentů
a velká koncentrace nočních klubů,
restaurací a kancelářských prostor. To
znamená velkou migraci lidí, mnoho
cizinců, takže poškozený i pachatel se
někdy složitě dohledávají. Každé vylepšení je proto přínosem.

FOTO: PETR NAŠIC

Čím vším se ve vašem oddělení
zabýváte?
Řešíme veškerou násilnou činnost,
od podezřelých úmrtí a sebevražd,
přes vydírání, ublížení na zdraví a loupežná přepadení až po vraždy. Na
mnoha případech samozřejmě úzce
spolupracujeme s krajským (pražským)
ředitelstvím.
Práce na oddělení vyžaduje značnou
zkušenost, a proto na oddělení slouží
zkušení policisté s praxí z jiných policejních útvarů.

padení. Může se to zdát jako zdánlivá
banalita, ale na snížení kriminality – nejen násilné – se pozitivně podepisují
i stavební zásahy. Kupříkladu v oblasti
kolem Spálené ulice díky nové výstavbě
prokazatelně klesl počet trestných činů.
Jak se díváte na často mediálně
propírané Václavské náměstí?
Václavské náměstí a jeho okolí je
problémové kvůli koncentraci nočních
klubů a závadových osob. V širším kontextu jde přitom o legislativní problém,
nikoli o špatnou práci policie. Přesto
se snad pozvolna blýská na lepší časy:
velmi oceňuji, že lze konečně udělovat
zákaz pobytu závadovým osobám a že
je stále úspěšněji využíván ve správním řízení radnice Prahy 1. Došlo k prvČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Řekl jste, že bezpečnostní situace
v naší městské části je poměrně
dobrá. Existuje však nějaký trestný
čin, který je něčím speciﬁcký?
Smutným fenoménem jsou loupežná přepadení a pak taky různé rvačky.
Ne že bychom je špatně objasňovali,
nýbrž kvůli naprosto neadekvátní míře
agrese a násilí. Jde přitom o celospolečenský problém, rozhodně to není
záležitost pouze takzvané spodiny.
Při loupežných přepadeních se často
setkáváme s výrazně brachiálním násilím, které je ve zřejmém nepoměru
k hodnotě uloupené věci. Stejně nepochopitelná agresivita provází mnohdy
i banální situace, kdy se dva lidé pohádají v dopravě apod. Při takových malichernostech jsou nezřídka používány
i zbraně...
Ve ﬁlmech vídáme známou scénu,
kdy si někdo vymyslí přepadení,
aby zakryl svůj vlastní prohřešek.
Je to ﬁkce, nebo se s takovým
skutkem tu a tam setkáváte?
Kdyby tu a tam! Fingovaná přepadení
činí dokonce dvacet až třicet procent
nahlášených případů.

KRIMI SERVIS
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Muž středoevropského typu, ve věku 45 až 55 let, střední postavy, vysoký asi 175 cm, s nakrátko střiženými
prošedivělými vlasy. Oblečen byl do tmavé bundy s červenobílým pruhem přes ruce a prsa, s bílou podšívku,
a khaki nebo tmavě zelených kalhot. Obut byl do tmavé obuvi. Celou dobu měl velkou modrou cestovní tašku a přes krk malou cestovní taštičku. Na hlavě měl tmavě modrou baseballovou čepici.
Prodavačka chce zakrýt manko, dítě
nebo partner se vrátí domů, chybí mu
ﬁnanční hotovost nebo cennější předmět, a tak si vymyslí přepadení... Většinou jde o nějaký podobný motiv. My
potom musíme dokázat, že ke zločinu
vůbec nedošlo. Rád bych takovým vykukům připomenul, že jim samozřejmě hrozí příslušný postih.

Řešíte momentálně nějaký případ,
při jehož objasnění by vám mohla
pomoci veřejnost?
Ano, pomoc veřejnosti bychom přivítali – jde o brutální pořezání turistů,
které naprosto bezdůvodně, bez slova
napadl zatím neznámý pachatel a způsobil jim závažné poranění v obličeji.
K činu došlo 26. dubna v 19.23 hodin

u piazzetty Národního divadla. Jak
vyplývá z kamerového záznamu, pachatel turisty sledoval od Masarykova
nábřeží, takže nešlo o nějaký náhodný
zkrat. Kdo má jakékoli informace, ať
prosím kontaktuje kterékoli oddělení
policie nebo zavolá na linku 158. Pozor, jde o velmi nebezpečného pachatele!
INZERCE
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PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI KVĚTNOVÉ OKAMŽIKY...
FOTO: PETR NAŠIC A REDAKČNÍ ARCHIV

Ve středu 30. dubna se na Kampě pálily čarodějnice.

Akce Cihla aneb Jak opravdu pomáhat...

Ocenění školnice ZŠ Vodičkova Marcely Hlaváčkové.

Florentinum oficiálně v plném provozu.

Dominik Duka nemohl na slavnostech Navalis chybět.

Den Prahy 1 se vydařil, bavili se malí i velcí.

ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ ŽENY V NOUZI
SE ODRÁŽÍ ODE DNA
POMOC ŽENÁM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ K UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE NABÍZÍ
MEZINÁRODNÍ PROJEKT „ODRAŽ SE ODE DNA.“ PROJEKT, KTERÝ PROBÍHÁ
V AZYLOVÉM DOMĚ PRO MATKY S DĚTMI „OTEVŘENÉ SRDCE“ V PRAZE 7.
zylový dům dlouhodobě spolupracuje také s Prahou 1 a pomáhá řešit krizové situace žen z naší
městské části.
Ženy bez přístřeší, v tíživé životní situaci potřebují velmi intenzivní a speciﬁckou podporu. Jedná se o ženy s malými dětmi, které mají např. zkušenost
s domácím násilím, prošly těžkou rozvodovou a porozvodovou situací, po
porodu je odmítla přijmout rodina nebo
vyrůstaly v dětském domově a nemají
žádné rodinné zázemí. Klientky končící
v azylovém domě mají většinou velmi
nízké vzdělání, nejčastěji základní, nízké sebevědomí a nemají téměř žádnou
představu o své budoucnosti. Pocházejí v drtivé většině ze sociálně slabých
rodin, kde neexistují pozitivní rodinné
vzory, a jejich znevýhodnění je tedy několikanásobné.
Při přijetí do azylového domu je jim
okamžitě věnována krizová intervence,
aby se mohly stabilizovat. Poté je s nimi
pracováno tak, aby se jejich situace vyřešila. Sociální pracovníci azylového
domu jim pomáhají např. sepsat žádost
o rozvod, vyřešit osobní věci, přepsat

SDĚLTE NÁM,
JAK JSTE BYLI SPOKOJENI
s vyřízením svých záležitostí
na radnici Prahy 1.
OD 9. ČERVNA můžete OKAMŽITĚ
vyjádřit své HODNOCENÍ tak,

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

A

Projekt pomáhá na cestě ven z krize.

dítě do jiné školy apod. Jedná se především o sociální poradenství. Bohužel
chybí kapacita a systém na podporu klientek při hledání jejich uplatnění na trhu
práce. Z těchto důvodů se realizátoři
projektu zaměřili na vytvoření koncepčního a vzdělávacího programu „ušité-

ho na míru“, který zvýší kvaliﬁkaci žen
a jejich pracovní uplatnění. Tento kurz je
osmiměsíční a skládá se z 11 modulů,
v nichž si ženy osvojí základy ﬁnanční
gramotnosti, komunikační a počítačové
dovednosti, základy právního minima,
orientaci na trhu práce, jak uspět u přijímacího pohovoru a podobně.
Moduly vedou zkušení lektoři společnosti ACZ, spol. s r. o. Nedílnou součástí
tohoto kurzu jsou také individuální motivační pohovory s účastnicemi projektu.
První kurz probíhal od dubna do prosince roku 2013 a absolvovalo ho 14 žen.
Díky němu se podařilo již 5 ženám využít
znalosti, které si osvojily na tomto kurzu,
a získat práci. Tento rok začal kurz v únoru a bude ukončen v říjnu 2014.
Projekt je ﬁnancován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO
PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

že na speciálním štítku
U KAŽDÉ KANCELÁŘE
najdete číslo pro zaslání SMS
zprávy nebo QR kód.
Nebo můžete použít TABLET
umístěný v informačním centru.

N E J E N Ž E P Ř Í M O N A P O M Ů Ž E T E Z K VA L I T N Ě N Í P R ÁCE Ú Ř A D U, A L E K A Ž DÝ 20. H L ASU JÍ CÍ NAVÍ C VYH R A JE Z A JÍ MAVO U C ENU!
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/ MÁTE RÁDI FRANCII?
PŘIJEĎTE MEZI NÁS
aše společnost ASSO´90, česko-francouzská společnost, je občanské sdružení založené v roce
1990, oslavíme tedy brzy 25 let činnosti. Za tuto dobu je již většina z nás
seniorského věku. Scházíme se každou
středu od 17 hodin v sídle společnosti v paláci Newton Praha 1, Politických
vězňů 10 a konverzujeme francouzsky
nebo zpíváme české a francouzské písně. Kromě toho máme bohatý program
(v češtině): pořádáme přednášky o zemích, které nás zajímají, o historii, hudbě, výtvarném umění, literatuře, podnikáme komentované vycházky Prahou
a výlety po Česku, organizujeme koncerty, naše kulturní zájmy jsou široké,
hrajeme petanque. Rádi mezi sebe
uvítáme nové členy, kteří se zajímají
o Francii, její kulturu a dějiny nebo kteří si rádi s námi zazpívají. Znalost francouzštiny není podmínkou, protože jak
je výše uvedeno, přednášky i vycházky

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

N

jsou v českém jazyce. Pro zájemce o
konverzaci vedeme velice hodnotnou
konverzaci s rodilými Francouzi, která je
pro členy ASSO 90 zdarma. Na všechny
akce jsou zváni i nečlenové. Výše ročních členských příspěvků je pro důchod-

ce 200,- Kč, pro ostatní 300,- Kč. Máme
webové stránky: www.ASSO90.cz. Zájemci mohou přijít na naše schůzky do
paláce Newton, volat pí Annu Petrovou
na tel. 274 817 025 nebo nás kontaktovat na e-mail: petrovaanina@seznam.cz.

/ PRAŽSKOU ZVÍŘECÍ ZÁCHRANKU
VOLEJTE NA NOVÉM ČÍSLE!
ražská zvířecí záchranka má nové
telefonní číslo 774 155 185! Tito
záchranáři nezachraňují psy, kočky
nebo jiné domácí mazlíčky, ale volně
žijící zvířata v Praze a okolí.
Zraněnému živočichovi zajistí odbornou pomoc a umístí jej do záchranné stanice pro divoce žijící zraněná zvířata.
Městská část Praha 1 také přispívá na provoz zvířecí záchranky, kterou provozuje Český svaz ochránců
přírody. Nejčastěji záchranáři v Praze 1 vyjížděli k rorýsům, holubům,
poštolkám, ale také i k ježkům.
Většinu živočichů se podařilo vrátit zpět do volné přírody. Do péče
ochránců přírody se dostávají zví-

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

P

řata také v důsledku lidských chyb.
Nejčastěji se jedná o zbytečně
odebraná mláďata pěvců i savců.
Lidé tak často sebrali mládě, které
ČERVEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

pomoc nepotřebovalo, dřív, než se
poradili s odborníky. U zajíců přitom
takové jednání často znamená pro
mládě smrt. Odchov malých zajíčků
do dospělého věku je totiž velmi náročný. V mnohém pomohli pracovníci Pražské zvířecí záchranky také
radou po telefonu nebo na mailu
info@csop.cz.
Pražská zvířecí záchranka se potýká s nedostatkem finančních
prostředků a udržet její provoz
není snadné. Léčení poraněných
živočichů bývá také často nákladné. Pokud ani vám není lhostejný
osud zraněných divokých zvířat,
můžete přispět na sbírkové konto
(č.ú.: 33 55 33 22/0800, v.s. 1111).
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/ CHANCE 3x3 TOUR 2014
VYVRCHOLÍ NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
asketbal 3x3 si ve sportovním
světě stále tak trochu klestí
cestu a také Česká basketbalová federace se snaží veřejnosti tuto atraktivní disciplínu přiblížit,
jak jen to je možné. I proto se seriál turnajů pod názvem Chance 3x3
Tour 2014 odehrává ve městech na
divácky maximálně exponovaných
místech. 3. ročník 3x3 Tour letos
poprvé vyvrcholí v Praze na náměstí Republiky.

B

PRAHA, NÁMĚSTÍ
REPUBLIKY, 12–18 HOD.

Proč vlastně basketbal 3x3 (čti: tři
na tři)? Proč ne prostě streetball, jak
vešla hra na jeden koš ve známost
v 90. letech? Streetball se zcela jistě bude hrát i nadále na pouličních
koších ve městech po celém světě.
Strategie Mezinárodní basketbalové
federace (FIBA) si však v roce 2011
dala za cíl udělat z této disciplíny mezinárodně uznávané sportovní odvětí,
s ambicemi pevného zařazení mezi
olympijské sporty! To obnáší stanovení jasně daných pravidel, přítomnost rozhodčího, patřičné technické
vybavení a řadu dalších věcí, které
mají tento sport v budoucnu postavit
do záře reﬂektorů, jako se to kdysi
podařilo např. u beach volejbalu.
Chance 3x3 Tour je seriál 6ti turnajů pod otevřeným nebem pořádaný
Českou basketbalovou federací. Vítěz této národní Tour se kvaliﬁkuje do
tzv. 3x3 World Tour – 6ti turnajů světové série pořádaných v 6ti městech
na světě. Z istanbulského ﬁnále pak
vzejde mistr světa! Není bez zajímavosti, že Praha je také pořadatelem
jednoho z turnajů světové série (23.24. 8. na Václavském náměstí).
21.–22. června se na náměstí Republiky můžete těšit na skvělé vý-

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

21. června – regionální kolo
22. června – republikové FINÁLE
Chance 3x3 Tour

Basketbal ve velmi atraktivní formě...

kony těch nejlepších hráčů, včetně gram naleznete na webových stránprofesionálů a profesionálek z nej- kách www.3x3.cbf.cz.
vyšších českých ligových soutěží. Součástí
programu je atraktivní
soutěž ve smečování
nebo soutěž ve střelbě
LAST
trojek. Připraveny buMINUTE
dou také soutěže pro
diváky či dětský koutek
s minikoši. Doprovodný
program zpestří vystoupení ropeskippingového
týmu Jump it – skákání přes švihadla nebo
streetdance
taneční
skupina.
Přijďte fandit, pobaSoučást skupiny Thomas Cook
vit se a objevit kouzlo
Atraktivní dovolená
basketbalu 3x3. Více in]DVNYČORXFHQX
formací a podrobný proINZERCE
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CK NECKERMANN, Spálená 23, Praha 1
Tel.: 255 729 660

www.ckneckermann.cz
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úterý | 19.00–20.30 | přednáška
Podnikání na mateřské dovolené
rezervace nutná: iva.zarybnicka@kckampa.eu



úterý | 20.00 | ﬁlmový klub
Cesta ven (ČR 2014, 103 min., režie: P. Václav)
Drama o silné mladé matce, která se snaží smířit s nepříznivou
životní situací a vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru.



sobota | 13.00–19.00 | zábavné odpoledne
Škola hrou – hra školou
Přijďte otestovat školní batohy, zúčastnit se soutěže o batoh, užít si
tvořivé a hlavolamové dílny. Pořádá Agátin svět a Topgal.



úterý | 10.00
Plavba parníkem
Pro pravidelné návštěvníky KC Kampa zdarma!
rezervace nutná: marketa.odlova@seznam.cz



úterý | 17.00 | výměnný bazar oblečení
Převlékněte se, prosím!
Je Vaše skříň plná oblečení, a vy přitom nemáte co na sebe?! Hoďte
ho do placu a ulovte si za něj kousky, které opravdu využijete!
neděle | 17.00–20.00 | workshop
Kokoza: Vše, co jste chtěli vědět o kompostování
a vermikompostování ve městě
info a registrace: www.kokoza.cz/registrace-workshopy/






úterý | 18.30 | seminář ACEV
Rasová hygiena – špína dějin

sobota | 16.00 | divadélko pro děti
Toy Machine: Pověsti české
Hravý loutkový příběh na motivy českých pověstí. Pro děti od 5 let.
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Gymnázium J. Gutha-Jarkovského a ZŠ J. Gutha-Jarkovského
Vás zvou na výstavu

HUDEBNÍ A DIVADELNÍ KLUB
MALOSTRANSKÁ BESEDA

OTE VÍR ACÍ DOBA

PO–NE

19.00–02.30

Malostranské náměstí 21
118 00 Praha 1

POK L ADNA

· VS TUPENK Y
18.00–21.00
18.00–20.00

TEL.
E-MAIL

Od 29. 5. do 15. 6. 2014

PO–SO
NE

(+420) 257 409 123
pokladna@malostranska-beseda.cz

VS TUPENK Y TAK É NA W W W .TICK E TS TRE AM . CZ
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7

NE

8

PO

9

5P LUBOŠE POSPÍŠILA

ÚT

17

ST

18

NE
PO

22
23

ORCHESTR JEŽKOVY STOPY

20.30
ROCK | 190 KČ

ÚT

24

20.30
ROCK | 50 KČ

ST

25

DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ & HOSTÉ

BLUESBERRY

16

PŮLNOČNÍ MARIE

DAN REED NETWORK (US)
20.30
host: Lo Dost
FUNK-ROCK | 350–400 KČ

13

PO

21

THE COLORBLINDS +
20 MINUTES

JAN SPÁLENÝ & ASPM

NE

SO

20.00
FOLK-ROCK | 180–220 KČ

KRAUSBERRY

12
14
15

20.30
ROCK | 350 KČ

KLUB ZADÁN

ČT

SO

20

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…

10
11

PÁ

19

PÁ

20.00
FOLK | 150 KČ

KLUB ZADÁN

ST

ÚT

ČT

MARTIN PÍSAŘÍK & AKUSTIK

20.30
ŠANSON | 150 KČ

20.30
FOLK-ROCK | 170 KČ
20.30
JAZZ & BLUES | 150 KČ
20.30
BLUES | 150 KČ

KLUB ZADÁN
MARIMBA LIVE DRUMS +
20.00
THE CUPCAKE COLLECTIVE
WORLD MUSIC-BIG BEAT / JAZZ | 120 KČ
JAN SMIGMATOR & SWINGING Q
20.30
SWINGOVÝ VEČER PŘI SVÍČKÁCH | 250 KČ
JEFFERSON
křest alba!

20.30
POP-ROCK | 150 KČ

LILI MARLENE
20.30
host: Gazdina Roba FUTURISTICKÝ ŠANSON | 150 KČ

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

26

27
SO 28
PÁ

KLUB ZADÁN
IVAN HLAS TRIO

ČT

NE

29

PO

30

KLUBOVÁ NOC UNITED ISLANDS
ČESKÉ SPOŘITELNY

20.00
ZDARMA

BAROVÁNÍ SE SANDROU NOVÁKOVOU
20.00
FENOMENÁLNÍ VEČÍREK | 250 KČ
20.30
ROCK-PUNK | 100 KČ

KLUB ZADÁN

ABIGAIL YBARRA +
MAROW
POTLACH:
PACIFIK + EKGM
uvádí Tony Linhart
ALEŠ BRICHTA TRIO

20.00
SWING | 100 KČ
20.30
ROCK | 120 KČ
20.00
150 KČ
20.30
ROCK | 200 KČ

KLUB ZADÁN
FALEŠNÁ OZVĚNA

20.30
ROCK-POP | 150 KČ

DIVADLO V BESEDĚ:
20.00
HRA O PEKELNÉ LODI
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ | 150 KČ
DIVADLO V BESEDĚ:
20.00
HRA O PEKELNÉ LODI
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ | 150 KČ

TIPY

JÓGOVÉ DNY
DOBRÝCH SKUTKÙ
Dne 8. èervna 2014
Evropská federace jógy poøádá velké pøedstavení
jógy v Praze na Václavském námìstí s názvem
Jógové dny dobrých skutkù.
Zaèátek je ve 12 hodin.

Jógini ze všech zemí Evropy se shromáždí
na námìstí a budou provádet Pozdrav Slunci
a odešlou výzvu všem obèanùm ke konání
dobrých skutkù.
Pøipojte se!

www.yoga-federation.eu

31

ČTVRTEK 19. ČERVNA 2014
OD 14.00 DO 16.00!

Vážení senioři,
vzhledem k velké oblibě
Setkání s osobností
v Jazzovém
klubu Reduta si vám
dovolujeme oznámit, že
další odpoledne se díky
podpoře starosty Oldřicha
Lomeckého uskuteční
19. června od 14.00 do
16.00!
Vstupenky budou
k dispozici
od 9. června
v Informačním
centru Městské
části Praha 1
(Vodičkova
18).

☞

