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EDITORIAL

/ EDITORIAL
Milí čtenáři, 

přestože bylo dopředu ledacos avizováno, odmítal jsem do 

poslední chví le uvěřit tomu, že by poslanci pro sebe skutečně 

zákonem(!) schvál i l i  „nadl idskou“ výj imku a znemožnil i  odtahy 

svých automobilů. Nakonec to však přesně tak dopadlo – zákono-

dárci ze Sněmovny se zkrátka rozhodli ,  že pro ně běžná pravidla 

v tomto směru neplatí . 

Poslanci – především z řad ČSSD a KSČM – také schvál i l i  další 

podstatnou změnu, která zásadně mění dosavadní praxi při  od-

tazích vozidel:  špatně zaparkované auto bude muset být nejprve 

opatřeno botičkou, a teprve pokud se majitel do čtyřiadvaceti 

hodin neozve, dostane zelenou odtah...

Co to znamená pro Prahu 1, je nasnadě. Jestl iže parkování pro 

rezidenty v naší městské části  nebylo až doposavad žádnou se-

lankou, po schválení nové normy bude ještě těžší.  Zatímco sou-

časná praxe strážníkům umožňuje bez pardonu nechat odtáhnout 

vozidlo, které neukázněný majitel (ř idič) zaparkoval tak, že zabírá 

místo rezidentovi,  propříště má být vše j inak. Botička sice bude 

pro takového hříšníka trestem, avšak rezidentní místo přestane 

na dlouhé hodiny – možná až zmíněných dvacet čtyři  – sloužit pro 

parkování obyvatel Prahy 1. 

Novelu si lničního zákona, která tyto neblahé novinky zavádí, 

musí ještě projednat Senát a pak podepsat prezident republiky. 

Věřím ve zdravý rozum senátorů a senátorek a doufám, že novelu 

odmítnou. Pokud ne, snad by j i  zastavi la hlava státu. 

Že Praha 1 přitahuje mnoho motorizovaných návštěvníků od-

j inud, dávno víme. Že ale poslanci považuj í  sebe za „nadl idi“ 

a Malou Stranu za své výsostné eldorádo, to je smutná novinka. 

Váš

Oldřich Lomecký

starosta
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HROZNOVÁ SE NERUŠÍ
Znepokojení vzbudila mezi obyvateli 

zpráva, že by mělo údajně dojít k pře-

stěhování služebny městské policie 

v Hroznové ulici. „Jde skutečně jen 

o ničím nepodloženou zprávu. Služebna 

v Hroznové ulici je dislokována v turi-

sticky exponované oblasti a neumím 

si představit, že by byla přestěhována 

někam pryč,“ sdělil šéf Bezpečnostní 

komise Prahy 1 Zdeněk Skála (TOP 09). 

DĚTSKÝ DEN POBAVIL 
Milosrdné sestry sv. Karla Boromej-

ského uspořádaly 7. června v areálu Ne-

mocnice pod Petřínem dětský den. Na 

akci konanou za krásného počasí si našlo 

cestu velké množství dětí a jejich rodičů. 

POMNÍK HRDINŮM 
Čeští letci bojující za 2. světové války 

v britském Královském letectvu (RAF), 

sokolové, skauti, představitelé britské 

ambasády a komunity v Praze, současní 

čeští a britští vojáci, stovky občanů i za-

hraničních hostů, včetně vnuka W. Chu-

rchilla Nicholase Soamese – ti všichni 

se 17. června sešli na Klárově, aby se 

stali svědky odhalení památníku na po-

čest českých a slovenských vojáků. 

OPRAVÍ MOST
Zhruba roční rekonstrukce čeká most 

přes Čertovku. Práce by měly začít 

v druhé polovině července – poté, co 

přestanou na Kampu zajíždět velká ná-

kladní vozidla v souvislosti s probíha-

jící opravou jednoho z tamních domů. 

Rekonstrukce mostu bude gruntovní: 

musí se opravit nejen vlastní most, 

ale také přeložit všechny sítě. Radnice 

Prahy 1 rekonstrukci podmínila zříze-

ním průchodu pro pěší po dřevěných 

lávkách nad opravovanou částí mostu 

včetně bezbariérového přístupu.

SENIOŘI O NÁSILÍ 
Vše o domácím násilím páchaném 

na seniorech se dozvěděli senio-

ři z Prahy 1, kteří zavítali na besedu 

o této problematice. Besedu připravi-

lo Středisko sociálních služeb ve spo-

lupráci s Městskou policií hl. m. Prahy.

/  KRÁTCE

A
kce se uskutečnila v první polo-

vině června – od 6. do 10. červ-

na – v Michnově paláci. Hikaru 

Nakamura vyhrál zápas nad nejlepším 

českým šachistou Davidem Navarou, 

když ve čtyřech vážných partiích zvítě-

zil se skóre 3,5:0,5. Součástí festivalu 

byly i simultánka velmistra Nakamury 

proti třiceti soupeřům, přednášky zku-

šených velmistrů, kvíz legendy čes-

kého šachu Vlastimila Horta a křest 

knihy Černobílá cesta.

/ SVÁTEK ŠACHU
SE PO ROCE ZNOVU VRÁTIL DO PRAHY 1 

AKTUÁLNĚ

Překvapením slavnostního zahájení 

bylo udělení ceny za celoživotní dílo 

a přínos šachu mezinárodnímu vel-

mistrovi Vlastimilu Hortovi. „Cenu 

jsem nejen rád ofi ciálně předal, ale 

předtím také osobně zajistil. Díky od-

borným statím a komentářům v publi-

kacích, které tento vynikající šachista 

vydal, jsem měl kdysi i já možnost 

zdokonalit se v umění boje na čtyřia-

šedesáti polích,“ řekl starosta Prahy 1 

Oldřich Lomecký. 

TŘETÍ NEJLEPŠÍ ŠACHISTA SVĚTA A NEJLEPŠÍ ŠACHISTA USA, 

VELMISTR HIKARU NAKAMURA BYL HLAVNÍM HOSTEM 

DALŠÍHO ROČNÍKU ŠACHOVÉHO SVÁTKU – FESTIVALU 

ČEZ CHESS TROPHY. 
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Známý velmistr Vlastimil Hort převzal v rámci akce cenu za celoživotní dílo. 
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VÍCE PŘESTUPKŮ NEŽ 

LONI VE STEJNÉM OB-

DOBÍ ŘEŠILI V PRVNÍ 

POLOVINĚ LETOŠNÍ-

HO ROKU STRÁŽNÍCI 

Z PRAHY 1. VYBRALI 

TAKÉ VÍCE PENĚZ NA 

POKUTÁCH.

UDÁLOSTI 5

/ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRODEJ BYTOVÝCH JEDNOTEK SE BLÍŽÍ 

Z
astupitelé na posledním před-

prázdninovém jednání schválili 

podmínky prodeje bytových jed-

notek, a to včetně výčtu dvaceti šesti 

bytů, které budou nabízeny. Jedná se 

o volné byty v domech, kde úspěšně 

proběhla privatizace a kde městská 

část vlastní mimo nebytových prostor 

už jen posledních pár bytů. Byty navr-

žené k prodeji nejsou kvůli svým výmě-

rám, dispozicím či svému technickému 

stavu využitelné v souladu s cíli Prahy 1 

v oblasti bytové politiky. To ale nezna-

mená, že nejsou vhodné pro zájemce 

o koupi vlastního bytu v centru měs-

ta. Ba právě naopak. Okruh zájemců 

i podmínky převodu bytu budou i ten-

to rok částečně omezeny, i když kvůli 

možnostem daným novou legislativou 

jinak, než v předchozích kolech. Nový 

občanský zákoník totiž přinesl silný 

nástroj zvaný zákaz zcizení, který neu-

možní převést získanou bytovou jed-

notku na další osobu po dobu určenou 

v kupní smlouvě, v tomto případě pěti 

let. Snažíme se tímto omezit případné 

spekulativní nákupy. Cílem výběrového 

řízení totiž je nabídnout jednotky fyzic-

kým osobám, které mají skutečný zá-

jem o bydlení v Praze 1. Kdo se tedy 

bude moci zúčastnit? Zejména občané, 

kteří neměli možnost získat byt v rám-

ci privatizace bytového fondu, protože 

žijí v nájmu u soukromníka nebo v bytě 

městské části, který není zařazen do 

privatizace. Dále předpokládáme účast 

mladých občanů Prahy 1, kteří žijí v by-

tech s rodiči a chystají se osamostatnit, 

a samozřejmě i všech těch, kteří mají 

obecně zájem bydlet v centru Prahy. 

Tímto radnice plní svůj dlouhodobý zá-

vazek stabilizace počtu obyvatel na úze-

mí Prahy 1. Právnické osoby jsou jako 

v minulých letech z výběrového řízení 

vyloučeny. Prohlídky bytů budou probí-

hat přes léto a v měsíci září, vyhodno-

cení výběrového řízení proběhne vzhle-

dem k podzimním volbám nejpozději na 

lednovém jednání zastupitelstva.

Veškeré informace budou v průběhu 

měsíce července uveřejněny na strán-

kách reality.praha1.cz.

Tomáš Macháček
zástupce starosty

/ STRÁŽNÍCI Z PRAHY 1
LETOS ŘEŠÍ MNOHEM VÍCE PŘESTUPKŮ

Z
a přestupky proti veřej-

nému pořádku strážní-

ci v první polovině roku 

uložili pokuty v celkové výši 

1 914 000 korun, což je 

o 1 127 000 korun více než 

v roce 2013. 

Jak vyplývá ze statistiky, 

nejvíce případů porušování 

veřejného pořádku se týka-

lo porušování nočního klidu 

– zatímco v roce 2013 bylo 

evidováno 127 těchto pře-

stupků, letos jich je zatím už 

380! 

Drtivý nárůst počtu pří-

padů zaznamenali strážníci 

z Prahy 1 také při porušová-

ní vyhlášek a nařízení měs-

ta, včetně zákazu konzu-

mace alkoholu – proti číslu 

1121 z loňského roku stojí 

aktuálně 3850. 

Rovněž v dalších ob-

lastech byl zaznamenán 

nárůst: znečišťování ve-

řejných prostranství (410 

–  1612), veřejné pohoršení 

(23 – 70) či nedovolené zá-

bory veřejného prostran-

ství včetně předzahrádek 

(104 – 193). 

Postup proti těmto ne-

švarům zajišťuje menší 

počet strážníků, než tomu 

bylo v minulých letech. 

Radnice Prahy 1 opako-

vaně žádá hlavní město 

a magistrát o zásadní na-

výšení počtu strážníků.

Praha 1 potřebuje více strážníků.
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ROZHOVOR6

/ PAVEL KLÍMA: 
JEN SPLÁCÍM STARÝ DLUH 

TO NEJLEPŠÍ Z VLASTENECKÝCH TRADIC UCHOVÁVAJÍ V PAMĚTI NÁRODA BARÁČNÍCI – PA-
TRIOTI SDRUŽENÍ VE VLASTENECKO-DOBROČINNÉ OBCI BARÁČNICKÉ. V PRAZE 1 JSOU OR-
GANIZOVÁNI V XXIV. ŽUPĚ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA, KTEROU VEDE RYCHTÁŘ PAVEL KLÍMA. 

P1: Jak vás mám oslovovat – pane 

rychtáři, nebo pane Klímo? 

(usmívá se) Jelikož nejste organizo-

ván v baráčnické obci, rychtáře může-

te vynechat. Jinak my mezi sebou si 

pěkně po staročesku říkáme „souse-

dé“ a „tetičky“. 

P1: Dobře, tak mi prosím prozraďte, 

čím přesně se baráčníci zabývají. 

Udržujeme staročeské tradice, vě-

nujeme se dobročinnosti, pořádáme 

kulturní a společenské akce, dalších 

se účastníme... Je toho samozřejmě 

více, ale v kostce lze říct, že se i v mo-

derní době snažíme navázat na to nej-

lepší ze sousedského soužití dávných 

generací. Vždyť baráčníci mají už sto-

čtyřicetiletou tradici. 

P1: XXIV. župa Jana Žižky z Trocno-

va je ale mladší, ne? 

Ano, my jsme 21. června oslavili 

skutečně teprve 65. výročí trvání. 

Baráčnické župy vznikaly postupně 

a naše župa vznikla jako poslední. 

Proto nás takové označení docela 

těší. Je však pravdou, že nejstarší 

baráčnickou obcí v župě je Obec ba-

ráčníků Praha I. a V. založená v roce 

1922, další naše obce vznikly v roce 

1925, 1930, 1937 a 1947. Výročí 

župy jsme si připomněli průvodem 
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ROZHOVOR 7

a pestrým programem v naší Všeba-

ráčnické rychtě.

P1: Přece jen žijeme v moderní 

dynamické době. Nakolik se vám 

daří udržovat, či dokonce omlazo-

vat členskou základnu? 

Vymýšlel bych si, kdybych vám teď 

tvrdil, že se k nám mladí houfem hr-

nou. Existují ale baráčnické obce (na-

příklad v Horních Měcholupech), kde 

mají i mladou chasu. Vždy pochopi-

telně záleží na konkrétním místě 

a skladbě místních obyvatel. 

P1: Kolik vás vůbec je? 

V Praze 1 – tedy v naší župě – zhru-

ba sto padesát, celkově všech baráč-

níků je patnáct tisíc. Což je jen zlomek 

počtu členů po druhé světové válce. 

Tehdy nás bylo sto dvacet tisíc!

P1: Když zmiňujete válku, řekněte 

mi, jestli jste za okupace měli po-

dobné problémy jako třeba soko-

lové? 

Sokolové to měli s Němci mnohem 

horší, poněvadž už ze své podstaty 

byli obránci vlasti. Nás Hitler pova-

žoval za takové ty neškodné opilce, 

kteří se scházejí po hostincích a tam 

si povídají... V takovém relativním 

„bezpečí“ se mohli baráčníci zapojo-

vat nejen do tradiční dobročinnosti, 

ale někteří také do odboje. 

P1: A za komunistů? 

Ti nás sice přímo nepronásledovali, 

ale zakázali náš další rozvoj. Nesmě-

ly vznikat nové župy ani nové Obce 

baráčníků.

P1: Rozhovor vedeme ve vaší ma-

lostranské rychtě, vy na sobě máte 

takzvaný svéráz, neboli lidový kroj. 

I ten patří k tradicím baráčníků? 

Samozřejmě, kroje k nám neodmy-

slitelně patří, jelikož odrážejí zvyklosti 

jednotlivých lokalit v naší zemi. Krojo-

vané průvody baráčníků mají u veřej-

nosti vždy velký úspěch. 

P1: V Praze 1 pulzuje čilý kulturní 

a společenský život. Zapojujete se 

do něj společně s ostatními spolky 

a organizacemi, nebo si „jedete po 

své koleji“? 

Už jsem to naznačil v jedné z před-

chozích odpovědí – my se aktivně 

účastníme řady akcí, které se konají 

v Praze 1. Ať jsou to čarodějnice, ví-

tání jara, účast v sokolském průvodu, 

vycházky a návštěvy výstav a akcí 

pořádaných Městskou částí Praha 1, 

různé seniorské aktivity... Na plesech 

a zábavách, které sami pořádáme, 

pak samozřejmě vždy rádi vidíme co 

nejvíce občanů Prahy 1. 

P1: Kde berete na tohle všechno 

peníze? 

No, tak teď jste udeřil hřebík na hla-

vičku. S penězi máme trvalé problé-

my. Na naši základní činnost si vzá-

jemně přispíváme. Naštěstí existují 

někteří donátoři, mezi nimi i radnice 

Prahy 1, díky nimž fi nancujeme naše 

aktivity a potřeby, například vyšívané 

halenky a košile. Na systémové věci, 

jako je třeba rekonstrukce rychty, 

však peníze nezbývají. 

P1: Vybíráte od svých členů člen-

ské příspěvky? 

V každé Obci baráčníků se vybírá 

od každého člena takzvaná kontri-

buce – podle rozhodnutí každé obce 

roční poplatek ve výši padesát až sto 

korun.

P1: Prozraďte na závěr našim čte-

nářům něco o sobě...

Bude mi dvaasedmdesát, u ba-

ráčníků jsem přibližně patnáct roků. 

Rychtářem mě zvolili před deseti 

lety. S touto funkcí je spojena spous-

ta povinností, takže je jasné, že člo-

věk se tomu může pořádně věnovat 

většinou až v důchodu. 

P1: A co vás k baráčníkům přived-

lo? 

Když jsem byl na vojně, zemřela mi 

maminka a já jsem zůstal sám. Ne-

měl jsem ani na pohřeb, a proto jsem 

se obrátil na baráčnickou obec, její-

miž členy před svou smrtí byli oba mí 

rodiče. Baráčníci mi tehdy peníze na 

pohřeb opravdu věnovali. Takže teď, 

na stará kolena, jen splácím starý 

dluh. 

Součástí oslav výročí župy byl i krojovaný průvod. 
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TÉMA8

/ SOUD POTVRDIL VY 
PO ČTYŘECH LETECH SPORŮ SLAVÍ PRAHA 1 VELKÉ VÍTĚZSTVÍ. PO PŘEDCHOZÍ VYHRANÉ ARBITRÁŽI 

S FIRMOU SEVERNÍ NEMOVITOSTNÍ KVŮLI PŮDNÍM PŘESTAVBÁM PŘIŠLO V POLOVINĚ ČERVNA 

PŘÍZNIVÉ ROZHODNUTÍ SOUDU. 

„Městská část Praha 1 nejenže nebu-

de muset nic doplácet protistraně, ale 

sama naopak má nárok na vrácení část-

ky 129 milionů korun. Vzápětí po obdrže-

ní rozsudku jsem nechal zpracovat usne-

sení, které tuto příznivou zprávu promítá 

do účetnictví městské části. Lidově ře-

čeno obrátili jsme kartu, už nejsme ko-

řist podnikatelských dravců, ale naopak 

my se domáháme náhrady,“ uvedl sta-

rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). 

Mnohaletý spor o přestavbu půd má 

za sebou různé peripetie: radnice si nej-

prve u fi rem Navatyp, Centra a Sever ob-

jednala úpravu půdních prostor. Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže ale sou-

těž zrušil, způsob zadání zakázek byl totiž 

nezákonný. Protože ale fi rmy již některé 
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HRANOU ARBITRÁŽ
práce vykonaly, radnice se s nimi muse-

la vyrovnat. Rozhodci Praze 1 přisoudili 

uhradit škodu 205 milionu korun.

KONEC NEJISTOTY
Peníze Praha 1 vyplatila. S výší vy-

rovnání s fi rmou Sever, která byla sta-

novena na zmíněných 205 milionů, ale 

radnice nesouhlasila a rozhodnutí napad-

la z procesních důvodů u soudu. Ten po 

několika letech vyhrála. Na základě toho 

pak Praha 1 chtěla po fi rmě tyto peníze 

vrátit, společnost Severní nemovitostní, 

s. r. o., která je nástupcem fi rmy Sever, 

naopak požadovala nové vyrovnání... Te-

prve červnové rozhodnutí soudu dalo to-

muto příběhu defi nitivně příznivý konec 

pro městskou část.

„Příznivé soudní rozhodnutí mne do-

slova pohladilo po duši, neboť spor se 

velmi dlouho vlekl a stále nás nutil po-

čítat se všemi eventualitami dalšího vý-

voje. Nejistota, jež se nad námi po léta 

vznášela, je nyní snad defi nitivně pryč. 

TOP 09 při svém nástupu do vedení 

radnice deklarovala, že jedním z pilířů 

její politiky bude zdravé a transparentní 

hospodaření. Vyhraná arbitráž je v tomto 

směru ta nejsladší třešnička na dobrém 

letním dortíku,“ dodal starosta Lomecký.
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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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ10

/ VÝZVA PRO OBČANY PRAHY 1

„Lepiči plakátů na ulicích i jejich 

chlebodárci – zadavatelé tohoto typu 

černé reklamy počítají s tím, že jsou 

lidé apatičtí, že je jim jedno, co se ko-

lem nich děje. Právě proto vyrážejí na 

svoje štace především za bílého dne. 

Počítají s tím, že lidé třeba ani neví, 

že dělají něco protiprávního, nebo pro-

tože prostě doufají, že kolemjdoucí či 

řidiči mají jiné starosti. Rovněž využí-

vají davu, aby unikli městským kame-

rám,“ uvedl místostarosta Prahy 1 

pro oblast životního prostředí Daniel 

Hodek.

POMOCI MŮŽE KAŽDÝ!
Tyto osoby vypadají velice podob-

ně. Mají vždy velký batoh, ze kterého 

čouhají smotané plakáty, a v jedné 

ruce kýbl s lepidlem, ze kterého kou-

ká štětka. Drzost lepičů je taková, že 

plakáty lepí například před zraky desí-

tek lidí na zastávkách MHD nebo na 

sloupy veřejného osvětlení v turistic-

ky zajímavých ulicích Starého Města. 

Novým „fenoménem“ je pak odhazo-

vaní stovek letáků na erotický podnik 

formátů A8 až A6 na parapety, vchody 

do domů nebo jiná vyvýšená místa 

napříč celou Prahou 1. Letáky jsou 

denně uklízeny, přesto se kvůli každo-

dennímu opakovanému rozhazování 

v ulicích Prahy 1 stále objevují. Pokud 

takové osoby uvidíte, neváhejte zavo-

lat městkou policii na linku 156. Volání 

je bezplatné a takovýmto oznámením, 

které vás bude stát jen pár minut, při-

spějete k vyšší čistotě Prahy 1. Na-

víc, i když se jedná jen o přestupek, 

dle příslušné legislativy, je při opako-

vaném dopadení možné udělit těmto 

výtečníkům zákaz pobytu na území 

naší městské části. Při jeho porušení 

dochází již k trestnému činu maření 

úředního rozhodnutí a vykázání osoby, 

což již není o fi nanční pokutě. 

„Všem občanům bych rád předem 

za tuto pomoc poděkoval. Radnici Pra-

hy 1 není problematika černé reklamy 

lhostejná. Denně máme v ulicích tým 

osob, které letáky a plakáty odstraňují. 

Avšak s ohledem na zákeřnost a rych-

lost, se kterou je umísťování plakátů či 

letáků prováděno, se bez vaší pomoci 

těžko obejdeme. První dopadení, kte-

rá nás k této výzvě inspirovala, již byla 

ve spolupráci s městskou policí a ob-

čany úspěšně realizována,“ uzavřel 

Daniel Hodek.

MÁTE RÁDI SVOJI MĚSTSKOU ČÁST? NENÍ VÁM LHOSTEJNÉ, KDE ŽIJETE? CHCETE PŘISPĚT 
K VYŠŠÍ ČISTOTĚ SVÉHO OKOLÍ? POMOZTE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 V BOJI PROTI ČERNÉ RE-
KLAMĚ PLAKÁTOVÉHO A LETÁKOVÉHO TYPU, KTERÁ COBY REKLAMNÍ SMOG DUSÍ A ZÁROVEŇ 

HYZDÍ NAŠI MĚSTSKOU ČÁST. POMOCI MŮŽE SKUTEČNĚ KAŽDÝ. 

Díky všímavému občanovi dopadla 8. června 

přivolaná Městská policíe pachatele přímo 

při umísťování dvou desítek sololitových 

desek. 

/ DALŠÍ MÍSTO OŠETŘENO 
ANTIPLAKÁTOVACÍM NÁTĚREM

Radnice Prahy 1 se v boji proti čer-

né reklamě nespoléhá jen na svoje 

občany. Výsledky spolupráce se sub-

jekty, které v ulicích Prahy 1 mají svůj 

mobiliář, jsou již vidět na mnoha mís-

tech. Jedním z nich je náměstí Jana 

Palacha. V prosinci 2013 zde byly díky 

iniciativě Prahy 1 ošetřeny antiplaká-

tovacím nátěrem sloupy semaforů 

na tamní křižovatce ve správě TSK. 

V průběhu června 2014 došlo ke kom-

pletní renovaci sloupu tramvajového 

vedení ve správě dopravního podniku, 

a to včetně rozvodových skříní. „Chtěl 

bych kolegům z dopravního podniku 

i TSK poděkovat, že i v čase všemož-

ných škrtů a šetření našli ve svém 

rozpočtu fi nanční prostředky na tyto 

akce. Praha 1 je zase o kousek hezčí,“  

sdělil iniciátor projektu boje proti čer-

né reklamě Daniel Hodek. Tým osob, 

který má Praha 1 v ulicích, na oplátku 

dohlíží, aby nedocházelo k přichycová-

ní letáků elektrikářskými páskami. Na 

ty je i antiplakátovací nátěr krátký, ale 

takto přichycená reklama se dá velmi 

lekce odstranit, což je také okamžitě 

prováděno.
Jeden ze sloupů na Palachově náměstí s an-

tiplakátovacím nátěrem a bez něj. 
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Mgr. ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ TÁBORSKÁ (ČSSD)
radní, sarka.taborska@praha1.cz

sociální věci a protidrogová prevence

SOCIÁLNÍ VĚCI

/ PODPORUJEME 
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY 

Radnice Prahy 1 podpořila další obec-

ně prospěšný projekt, jehož realizace 

pomůže znevýhodněné skupině lidí. 

Tentokrát se jedná o kavárnu Dismas 

– kavárnu bez předsudků, kterou už 

brzy budeme moci navštěvovat přímo 

u tramvajové zastávky Bílá labuť a jež 

se jako inovativní sociální podnik zamě-

ří na zaměstnávání osob s potížemi při 

hledání práce, zejména pak na osoby po 

výkonu trestu odnětí svobody. 

„Lidé po opuštění věznice musejí ře-

šit řadu závažných osobních i sociálních 

problémů, se kterými potřebují pomo-

ci. Naprosto zásadní je v tomto směru 

pak získání pracovního uplatnění, které 

je pro úspěšnou resocializaci těchto 

osob zcela klíčové,“ řekla radní Prahy 1 

pro sociální oblast a protidrogovou pro-

blematiku Šárka Chládková Táborská 

11

a dodala: „Proto jsme projekt kavárny 

podpořili a proto věřím, že ho svými ná-

vštěvami podpoří i občané a lidé pracují-

cí na území Městské části Praha 1.“

Projekt kavárny Dismas – kavárny bez 

předsudků byl fi nančně podpořen Ev-

ropským sociálním fondem a Městská 

část Praha 1 poskytla pro jeho realizaci 

nebytové prostory. Hlavním cílem pro-

jektu je zaměstnat v kavárně skupinu 

sociálně znevýhodněných osob, zapo-

jit je tak do společnosti a do budoucna 

jim pomoci uplatnit se na otevřeném 

trhu práce. Kavárna jako sociální pod-

nik navíc bude zohledňovat i zdravotně 

znevýhodněné skupiny, které budou 

moci využít zdejší bezbariérové pro-

středí. Provozovna bude mít bezbarié-

rový vchod i toalety a svým vybavením 

bude přizpůsobená tak, aby se v ní 

mohly bez problémů pohybovat osoby 

na invalidním vozíku. 

Pro snadnou dostupnost kavárny pro 

osoby se sníženou orientací v prosto-

ru bude na provozovně nainstalován 

orientační akustický maják. U vcho-

du bude rovněž umístěna orientační 

reliéfní mapa pro nevidomé, ke které 

povedou vodicí linie umístěné na pod-

laze. 

K a v á r n a 

bude otevře-

na každý den 

včetně víken-

dů a svátků od 

8 do 22 hodin 

a její nabídka 

zájemce uspo-

kojí v každou 

denní dobu. 

Dismas – 

kavárna bez 

předsudků, Na 

Poříčí 37, Pra-

ha 1, www.dismas.cz, kavarna@

dismas.cz, bezbariérová, nekuřác-

ká kavárna, která bude přístupná 

i nevidomým a slabozrakým lidem.

/ OBLÍBENÉ PLAVBY 
TAKÉ V ČERVENCI A SRPNU

Také v červenci a srpnu budou po-

kračovat oblíbené plavby pro seniory 

z Prahy 1. Vstupenky na plavbu dne 

22. 7. 2014, budou vydávány ve dnech 

16. a 21. července. Vstupenky na plav-

bu dne 21. 8. 2014 budou vydávány ve 

dnech 18. a 20. srpna. A to vždy od 8 do 

18 hodin v 6. patře (kanceláři číslo 605) 

na adrese Vodičkova 18, Praha 1. Bližší 

informace budou k dipozici na webo-

vých stránkách www.praha1.cz, v sekci 

sociální péče, nebo na tel.: 221 097 793.

Plavby pro seniory se od roku 2013 

staly velmi oblíbenou kratochvílí a její 

popularita stále roste. V roce 2014 má 

každá plavba navíc svoje ústřední téma, 

které ovlivňuje jak cílovou destinaci, tak 

i program na palubě. Zatím poslední 

z tematických výletů po vodě byla plav-

ba do zoo. S ní byla spojena návštěva 

pražské zoologické zahrady v Tróji.

„Pana ředitele Zoo Praha jsme během 

návštěvy nepotkali, ale bobků a samo-

zřejmě i zvířat jsme viděli dost. Nyní 

vážně. Jsem opravdu ráda, že se plavby 

setkaly s tak velkým ohlasem. Ačkoliv 

byla plavba do zoo z kategorie nároč-

nějších, všichni si ji snad užili a budou 

na ni rádi vzpomínat,“ sdělila radní pro 

sociální péči Šárka Chládková Táborská 

a dodává: „Ústřední motiv červencové 

plavby vychází z přání našich seniorů. 

Je jím téma Jazz. Zahraje a zazpívá 

nám skupina Steamboat Stompers a já 

se na ni i na samotnou plavbu už moc 

těším.“ 

/ VELETRH 
SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 
NA STŘELÁKU

V pátek 29. srpna 2014 se na Střelec-

kém ostrově od 14.00 hodin uskuteční 

první veletrh poskytovatelů sociálních 

služeb Městské části Praha 1. 

Na veletrhu, jehož pořadatelem je 

Městská část Praha 1, se představí 

několik desítek organizací, jejichž ne-

zisková působnost spadá především 

do sektoru sociální péče. Doplněny bu-

dou o organizace a občanská sdružení 

působící na poli volnočasových aktivit 

nebo vzdělávání. „O doprovodný pro-

gram se postarají kulturní vystoupení, 

přičemž rovněž účinkující se snažíme 

přizpůsobit povaze celé akce,“ uvedla 

radní pro oblast sociální péče a zároveň 

iniciátorka celého projektu Šárka Chlád-

ková Táborská. Více informací najdete 

v průběhu července a srpna na webo-

vých stránkách www.praha1.cz, v sekci 

sociální služby.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

správa majetku

SPRÁVA MAJETKU

/ PODĚKOVÁNÍ 
ZA MNOHALETÝ PROVOZ TRAFIKY V ŠIROKÉ ULICI

12

V
e středu 4. června otevřela 

trafi ka v Široké ulici po skoro 

23 letech provozu naposledy. 

Za ta léta trafi kou denně prošla řada 

známých osobností, některé už se ze 

čtvrti odstěhovaly nebo již bohužel 

nežijí – Pavel Tigrid, Jiří Bartoška, Jo-

sef Kemr, Josef Laufer, Eliška Balze-

rová, Karol Sidon, pí. Černá, p. Šmok, 

p. Vrba, Karel Poborský, Petr Korda 

a celá řada dalších. Po většinu této 

doby tvořila trafi ka v Široké ulici 9 pro 

starousedlíky nenahraditelné „sou-

sedské“ zázemí.

Tímto děkujeme paní Chalašové 

a jejímu manželovi za jejich více jak 

dvaadvacetiletou živnostenskou čin-

nost ve prospěch obyvatel Josefova 

a Starého Města.

/ NEKOREKTNÍ JEDNÁNÍ ČESKÉ POŠTY

V
 nedávné době se Česká pošta 

rozhodla uzavřít pobočku v Příč-

né ulici a to bez jakékoliv pře-

dešlé konzultace s Městskou částí 

Praha 1. Nejednalo se o pobočku ani 

moderní, ani přívětivou, ani moc udr-

žovanou, ale přesto fungovala. Cílem 

České pošty bylo zrušit pobočky právě 

v Příčné ulici a Na Hrádku v Praze 2 

a otevřít novou, moderní na Karlově 

náměstí. Budiž. Státní podnik se zřej-

mě vydal cestou úspor a zefektivnění 

provozu. Městská část mu nemůže 

v tomto zabránit, navíc jestliže obča-

nům Prahy 1 má sloužit modernější 

pobočka „za rohem“, na Karlově ná-

městí. Problematické ovšem je, že 

nová pobočka neexistuje. Měla by 

být údajně otevřena až ke konci roku 

2014. Právě s ohledem na tuto situaci 

Rada MČ Praha 1 nesouhlasila se žá-

dostí České pošty o předčasné ukon-

čení nájemního vztahu k nebytové 

jednotce v Příčné ulici. České poště 

byl nabídnut i jiný prostor, za výhod-

ných podmínek – v Poliklinice Palac-

kého, ale ani to nepřimělo Českou 

poštu usednout k jednacímu stolu.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

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

FINANCE 13

/ ZAHRANIČNÍ TURISTÉ 
PŘIVÁŽEJÍ PENÍZE, PRÁCI I PROBLÉMY

N
adcházející letní turistická sezo-

na sice znamená pro obyvatele 

Prahy 1 příval zahraničních ná-

vštěvníků a s tím spojený menší kom-

fort především v samotném historic-

kém centru, ale zároveň má i některá 

pozitiva. 

Zahraniční turisté přivážejí do Prahy 

peníze. To je známá věc. Méně známý 

je nicméně fakt, že také díky relativně 

stabilnímu vývoji cestovního ruchu – 

nejen během letní sezony – lze v Pra-

ze sehnat velmi snadno práci. Oblast 

služeb, jež je na turistický ruch přímo 

či nepřímo navázaná, je značně rozsáh-

lá a pro určitou část lidí tvoří stabilní 

zdroj příjmů. Uvedené závěry vychá-

zejí nejen z tvrdých statistických dat, 

ale rovněž z velmi zajímavého průzku-

mu „Flash Eurobarometer“, který se 

uskutečnil v 79 městech států Evropy 

a v jehož rámci bylo v každém městě 

osloveno kolem 500 občanů. Jedna 

z otázek přitom zněla, jak občané vní-

mají možnost získaní práce v daném 

městě. 

V prvních třech měsících letošního 

roku přenocovalo v ubytovacích za-

řízení v Praze celkem 2 265 547 za-

hraničních hostů (to je sice o zhruba 

4 procenta méně než ve stejném ob-

dobí roku 2013, ale nejde o nějak dra-

matický pokles). Nejvíce nocí strávili 

v metropoli hosté z Ruska, Německa 

a Itálie. 

Jako obyvatel Prahy 1 vím z vlastní 

zkušenosti, jak náročné někdy bývá 

soužití s neustálými přívaly zahrani-

čích turistů, a to zvláště během letní 

sezony. Na druhou stranu mi znalost 

ekonomie a záliba ve statistice umož-

ňují mít nadhled a chápat celou pro-

blematiku právě především v ekono-

mické rovině. 

Ačkoli se musím přiznat, že i mě ob-

čas pořádně naštve, když se někteří 

cizinci domnívají, že domorodý kmen 

v Praze 1 nemá žádná práva...
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

školy a školství (rozvoj hřišť)

ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ14

/ KAROLINA POLVERINI 
POZVALA DĚTI KRAJANŮ 

NOVGORODKIVKA (PŮVODNĚ 
ČECHOHRAD) JE OBEC NA 
UKRAJINĚ, V ZÁPOROŽSKÉ 
OBLASTI. V ROCE 1861 JI 
ZALOŽILI ČEŠI, PROTO TAKÉ 
ČECHOHRAD, COŽ BY SE ALE 
SOVĚTSKÝM SOUDRUHŮM 
NELÍBILO, PROTO OD KON-
CE VÁLKY NOVGORODKIVKA. 
DNES ZDE ŽIJE 1 300 OBYVA-
TEL, Z NICHŽ ASI POLOVINU 
PŘEDSTAVUJÍ ČEŠI. PO ROCE 
SE OPĚT VYPRAVILA SKUPINA 
TAMĚJŠÍCH DĚTÍ, ABY NA PO-
ZVÁNÍ RADNÍ PRAHY 1 KARO-
LINY POLVERINI NAVŠTÍVILA 
NAŠI MĚSTSKOU ČÁST A PO-
ZNALA I DALŠÍ KRÁSY ZEMĚ, 
ODKUD JEJICH PŘEDCI PŘIŠLI 
A KAM SE UŽ MEZITÍM MNOZÍ 
ČEŠI Z UKRAJINY VRÁTILI.

„Vím, že pro děti je tento výlet vel-

kou událostí, a tak ho o to raději s ko-

legyněmi organizuji. Poděkovat mu-

sím pracovnicím oddělení školství, ale 

i těm, kteří nám pomáhají se stravo-

váním a ubytováním dětí, tedy České 

obci sokolské, školní jídelně na Uhel-

ném trhu a restauraci Kotleta, která se 

stejně jako loni opravdu činí a děti jsou 

z ní nadšené,“ řekla Karolina Polverini.

Děti měly od radnice zajištěn oprav-

du bohatý osmidenní program, který 

byl plný krásných zážitků. Koněpruské 

jeskyně, Karlštejn, Žluté lázně, Petřín-

ská rozhledna, bludiště, výlet do Karlo-

vých Varů – to je jen ukázka z míst, na 

která se české děti z Ukrajiny mohly 

těšit. 

Do západočeských lázní se s nimi na-

víc osobně vypravila i paní radní. 

Ta je den předtím přivítala na radnici, 

nachystala pro ně dárky a občerstvení 

a provedla je i místy, která nejsou jen 

tak běžně dostupná. Společně s dětmi 

tak překvapila v jeho kanceláři starostu 

Oldřich Lomeckého a zamířila s nimi 

i do místnosti, v níž zasedá Rada MČ 

Praha 1 a kde si děti vyzkoušely, jaké 

by to bylo, kdyby v ní úřadovaly samy. 

Desítku dětí na jejich cestě doprová-

zejí jejich bývalý učitel češtiny Martin 

Horn a předsedkyně krajanského spol-

ku Čechohrad Světlana Čubyr. Spolek 

má 450 členů, kteří se živí především 

zemědělstvím – pěstují obilí, ovoce, 

zeleninu a chovají hospodářská zvířata.

V obci je aktivní spolkový život, fun-

gují folklorní soubory, slaví se čes-

ké i ukrajinské svátky. Jediný kostel 

v obci je díky Čechům římskokatolický. 

Pro děti byl výlet velkou událostí. 
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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 15

/ VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ 
K ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO 

POŘÁDKU 
V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH NĚKOLIKA LET, KDY SITUACE S NARUŠOVÁNÍM VEŘEJNÉHO PO-

ŘÁDKU ESKALOVALA, REALIZOVALA RADNICE PRAHY 1 CELOU ŠKÁLU OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ 
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU. TATO OPATŘENÍ MĚLA ZA CÍL PŘÍMO ČI NEPŘÍMO POZITIVNĚ OVLIV-
NIT STAV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, REAGOVAT NA MNOHDY TURBULENTNÍ VÝVOJ I NOVÉ JEVY 
V TÉTO PROBLEMATICE, PŘISPĚT K DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK, STEJNĚ 

JAKO UPOZORNIT NA SKUTEČNOST, ŽE CENTRUM PRAHY JE PŘEDEVŠÍM REZIDENČNÍ 
OBLASTÍ, KDE PLATÍ DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU.

P
ředmětem druhého bodu červ-

nového jednání Zastupitelstva 

městské části Praha 1 nebylo 

jen vyhodnocení realizovaných opat-

ření, ale také vyhodnocení reálných 

možností Městské části Praha 1 a re-

alizace nových opatření. Ty by měly 

represivním složkám pomoci proble-

matiku veřejného pořádku řešit, a při-

tom zohledňovat dlouhodobě nedo-

statečný počet policistů a strážníků 

v ulicích Prahy 1.

Tak jako v dubnu, kdy Zastupitelstvo 

Městské části Praha 1 přijalo souvise-

jící Zprávu o stavu bezpečnosti a ve-

řejného pořádku v ulicích Prahy 1, tak 

i červnové jednání ukázalo, jak blízko 

je termín voleb. Diskuze se proto čas-

to uchýlila k napadání postupu Měst-

ské části Praha 1 ve věci smluvních 

vztahů k jednotlivým provozovnám. 

Některým opozičním zastupitelům 

se nelíbilo, že několik podniků fungu-

je v nebytových prostorách Městské 

části Praha 1, ale nedostaly výpověď 

jenom proto, že provozují restauraci 

s barem. A to dokonce i v případě, kdy 

na provozovnu žádné stížnosti nejsou. 

Už z názvu je ale jednoznačné, že 

opatření směřují k veřejnému pořádku 

na ulicích Prahy 1, nikoli ke kontrolám 

interiéru provozoven, které jsou bez-

tak průběžně prováděny bez ohledu 

na stav veřejného (ne)pořádku.

V rámci diskuze zazněla dvě opat-

ření, která by měla represivním slož-

kám pomoci problematiku veřejného 

pořádku řešit, a přitom by zohledňo-

vala dlouhodobě nedostatečný počet 

policistů a strážníků v ulicích Prahy 1. 

„Jsou jimi návrh obecně závazné vy-

hlášky na stanovení provozní doby, 

což je krajní, avšak dle Ústavního sou-

du, možné řešení a zřízení jakýchsi 

„antikonfl iktních týmů“. Ty by hlučné 

návštěvníky centra slušnou formou 

upozorňovaly na obecně závazné vy-

hlášky nebo noční klid a v případě ne-

uposlechnutí žádosti o zanechání pro-

tiprávního jednání by volaly policii“ 

– uvedl radní pro oblast bezpečnosti 

a veřejného pořádku Ivan Solil. 

Obdobný tým velmi podobně fun-

goval na Slovanském ostrově v minu-

lém roce. Míra alkoholu zde přetekla 

přes únosnou mez, což se negativně 

projevilo na inventáři ostrova i sklad-

bě návštěvníků. Po dobu dvou měsíci 

zde proto fungoval podobný dohled, 

díky kterému se situaci na Slovan-

ském ostrově podařilo úspěšně vy-

řešit. Skladba návštěvníků centra je 

však značně odlišná. Přesto se rad-

nice Prahy 1 musí pokusit o všech-

ny možnosti řešení, než dojde na 

vyhlášku o stanovení otevírací doby. 

Tak jako to již udělala Městská část 

Praha 2. 

Pokud vás napadá možnost, jak 

dosáhnout vyššího zabezpečení ve-

řejného pořádku, jak Prahu 1 v noč-

ních hodinách zklidnit na únosnou 

a běžnou míru, která je součástí kolo-

ritu každého velkoměsta, napište na 

email: ivan.solil@praha1.cz.

Jednotlivá opatření (zde vodorovné dopravní značení – žluté čáry zakazující zastavení)

jsou bez dohledu policie respektována jen minimálně. Vozidla taxislužby navíc blokují 

stání pro rezidenty.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

kultura, občanská společnost, sport, zahraniční vztahy

KULTURA16

TURNAJ SI ZÍSKAL 
MEZINÁRODNÍ VĚHLAS

Ve dnech 19. a 20. června 2014 se ve sportovním areálu SK Horní 
Měcholupy uskutečnil již třetí ročník Mezinárodního turnaje v malé 
kopané žáků O POHÁR STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1. 
Zúčastnili se ho fotbalové týmy našich partnerských měst: Bratisla-
vy, Budapešti, Bamberga, Monzy, Jesenicka a naší Městské části 
Prahy 1. Účast plánovalo i mužstvo z našeho nejnovějšího partner-
ského města z Chaoyangu z Čínské lidové republiky, to ale nakonec 
kvůli problémům s letenkami nemohlo přiletět. Přesto, jak zdůraznil 
při předávání cen starosta naší městské části, turnaj svoje cíle napl-
nil, zejména na poli setkávání a soutěžení mladých lidí a naplňování 
konkrétního ducha našich partnerských smluv.

Účastníci turnaje ocenili výborné organizační zajištění, včetně 
ubytování a stravování, ale i vstřícnost organizátorů při řešení 
jejich operativních požadavků. Vítězem turnaje se stal tým žáků 
z Bratislavy – Staré Město. Mimo těchto cen byly rozdány rovněž 
ceny pro nejlepšího střelce a brankáře včetně ceny fair play, kte-
rou si odvezlo mužstvo žáků z Bamberka. 

Po vyhlášení a odevzdání cen byla na páteční podvečer připrave-
na pro naše hosty poznávací plavba lodí po Vltavě a v sobotu ještě 
prohlídka pamětihodností hlavního města. O tom, že všichni odjíž-
děli plni sportovních, kulturních a společenských dojmů, svědčily 
i jejich dotazy na čtvrtý ročník turnaje v roce 2015.

VÝSLEDKY:
1. Bratislava, 2. Jesenicko, 3. Budapešť, 4. MČ Praha 1, 
5. Bamberg, 6. Monza

Fair play – Bamberg, Nejlepší střelec – Martin Viciar (Bratislava), 
Nejlepší brankář – Petr Balčirák (Jesenicko)

POZVÁNKA NA LETNÍ TURNAJE 
V BOWLINGU 

Kdy: 27. 7. 2014 od 17 hodin a 31. 8. 2014 od 17 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 27. července 2014 
a dne 31. srpna 2014 v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1 (Mi-
llennium Plaza).

Doporučujeme sportovní oblečení, obuv je možno zapůjčit na 
místě. Start soutěžících je zdarma.

Přihlášky na červencový turnaj nutno podat do 24. 7. 2014 do 
13 hodin a na srpnový turnaj do 28. 8. 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).

SPORT

/ KULTURNÍ AKCE 
– SPOLUPOŘADATELSTVÍ ČERVENEC – SRPEN

V měsíci červnu podpořila Městská část Praha 1 v rámci spolupořada-
telství následující akce:
Pouliční představení Le Arti per Via z Itálie – pouliční představení 
italského souboru, které proběhne ve dnech od 5. 7. – 6. 7. 2014 na 
Ovocném trhu, Praha 1.
EUFORIE 2014 – mezinárodní hudební streetfest, který se uskuteční 
ve dnech od 7.7. do 13.7.2014 na Václavském náměstí, Praha 1
Bohemia JazzFest 2014 – mezinárodní hudební festival, který se 
koná již devátým rokem, proběhne ve dnech od 15. 7. – 17. 7. 2014 na 
Staroměstském náměstí, Praha 1
UNITED BALLET ARTISTS – oslava baletního umění, která se usku-
teční dne 21. 7. 2014 ve Státní opeře, Praha 1
21. srpen 1968 – 7 dnů, které otřásly Prahou a celým světem –  
kulturně-edukativní akce, která proběhne 21. 8. 2014 na Náměstí re-
publiky, Praha 1.

/ LÉTO VE 
ZNAMENÍ HUDBY

LETNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE 
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

TANEC NA VLNÁCH
Máte rádi krásné 

písničky a příjemné 

pohupování lodi na 

vodní hladině? V tom 

případě si v kalendáři 

zaškrtněte všechny 

letní neděle! To se 

totiž vždy od 14 ho-

din budou konat Ta-

neční odpoledne pro 

starší a pokročilé na 

botelu Albatros, který kotví u nábřeží Ludvíka Svobody.

Těšit se na vás budou oblíbená kapela DD Combo Oldřicha 

Doležala i zpěvačky a zpěváci, jejichž umění a popularitu pro-

věřil čas. Zkrátka hvězdy, které nestárnou...

„Přijďte se pobavit, bude to stát za to,“ zve všechny radní 

Prahy 1 Pavol Škrak a dodává: „Těším se na setkání.“

PETRSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2014
A jeho pozvání platí i pro další akce. Také letos pro vás radnice 

Prahy 1 připravila festival Petrské hudební léto. Každý čtvrtek, 

od 24. července do 18. září, si budete moci v parku Lannova 

poslechnout dobrou muziku. A že se máte opravdu na co tě-

šit, dokládá hned první koncert, který obstará Ivan Hlas Trio.

Poslední červencový čtvrtek vystoupí duo Martin Ševčík a To-

máš Formánek a 7. srpna si zase budete moci poslechnout 

české evergreeny a hudbu ze známých fi lmů a muzikálů v po-

dání mělnického tanečního orchestru Gradace.

Začátek je vždy v 18 hodin. 

POHODOVÉ MELODIE 
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ

A do třetice muzika! Každou letní neděli od 14 hodin bude 

Střelecký ostrov patřit všem milovníkům příjemných orches-

trálních melodií. Nádherné chvíle ve společnosti českých 

i světových šlágrů pro vás budou střídavě zajišťovat orchestry 

Modrá Synkopa band, Pražský salonní orchestr a Dechový 

orchestr Junior.

Podrobné informace k letním akcím naleznete na 

www.praha1.cz v sekci Kultura.

A NEZAPOMEŇTE: VSTUP JE NA TYTO AKCE BEZPLATNÝ!
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

doprava

/ DĚTI A DOPRAVA

V
 dnešním článku se pokusím po-

psat trochu situaci v dopravě ve 

vztahu k dětem. Na území Měst-

ské části Praha 1 je poměrně velký po-

díl pěší dopravy. Je to více než 21 % 

a toto číslo zahrnuje také děti, a to jak 

školního tak i předškolního věku. Jsou 

to účastníci dopravy, kteří jsou nejvíce 

ohroženi. My dospělí s životními zkuše-

nostmi umíme zpravidla dopravní situ-

aci vyhodnotit, ale dítě nikoliv. Dospělý 

odhadne, jak asi rychle se blíží přijíždějí-

cí auto, tramvaj, autobus, avšak dítě bez 

zkušeností a zejména systematické do-

pravní výchovy jen velmi obtížně. Proto 

také podporujeme dopravní výchovu 

ve školách a školkách a i naše městská 

policie k takové výchově přispívá svý-

mi kurzy. Mnohé je však na rodičích či 

DOPRAVA

prarodičích zejména v tom, že musí jít 

svým potomkům dobrým příkladem. 

Při pohybu po městě je potřeba dítěti 

různé dopravní situace popisovat a vy-

světlovat. Sám mám malého, šestile-

tého vnoučka Matyáše a formou napří-

klad hry se mu snažím vysvětlit, že na 

přechodu pro chodce má sice jako pěší 

přednost, ale už nikoliv před tramvají. 

Hádáme značky aut a vysvětluji mu, 

která auta jsou rychlá. Také hrajeme hru 

u semaforů, kdy počítáme, za jak dlou-

ho se rozsvítí zelená a zelený panáček 

vykročí. A podobně. 

Na území naší městské části došlo, 

podle statistik Policie ČR, v roce 2013 

„naštěstí“ jen k šesti dopravním ne-

hodám, jejichž účastníky byly děti jako 

chodci a ještě šlo převážně o nehody 

bez zranění nebo jen o lehká poranění. 

Šlo o nehody bez vážných důsledků ze-

jména proto, že v naší historické části 

města je doprava poměrně pomalá a při 

malých rychlostech auta spíš nedochází 

k vážným zraněním.

V březnu jsme vyzvali vedení našich 

mateřských školek, aby naše nejmenší 

děti vyjádřily svůj vztah k dopravě výtvar-

ně. Pro výkresy jsme zadali téma „Jak 

se jezdilo a jezdí v Praze“. Sešlo se ob-

rovské množství výkresů s náměty tram-

vají, aut, autobusů, metra, ale i kočárů 

a koní. Vyhodnotit nejlepší byl nesnadný 

úkol a na následující dvoustraně nalezne-

te ukázky těch, jejichž výtvarná dílka byla 

odměněna hodnotnou věcnou cenou.

 Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy

17

Dopravní výchova dětí je nezbytná. 
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18 DĚTI A DOPRAVA

1. místo – Matěj Vágenknecht, 4,5 roku, MŠ Opletalova 1. místo – Viktoria Ahopšuk, 4,5 roku, MŠ Letenská

1. místo – Jakub Žaloudek, 6 let, MŠ Pštrossova

1. místo – Adéla Sigmundová, 6 let, MŠ Národní – Řásnovka

1. místo – Laura Ilič, 7 let, MŠ Národní

1. místo – Sofie Fülöpp, Julie Vondrášková, 6 let, MŠ Masná

1. místo – Veronika Klášterská, 6 let, MŠ Revoluční

1. místo – Antonín Střížek, 6 let, MŠ Hellichova

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE„JAK SE JEZDILO A JEZDÍ V PRAZE“



19DĚTI A DOPRAVA

2. místo – Barbora Uhlířová, 6 let, MŠ Hellichova

2. místo – Matouš Zimčík, 7 let, MŠ Opletalova

2. místo – Rebeka Fenclová, 6 let, MŠ Národní – Řásnovka

2. místo – Patricie Plachá, 6 let, MŠ Masná 2. místo – Maxmilián, 6,5 roku, MŠ Letenská

2. místo – Vadim Boissin, 5 let, MŠ Pštrossova

2. místo – Sean Žuffa, 5 let, MŠ Revoluční

2. místo – Miroslav Majer, 4,5 roku, MŠ Národní

VÍTĚZOVÉ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE„JAK SE JEZDILO A JEZDÍ V PRAZE“
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ANO, bude nám opravdu mnohem, mnohem líp. Ministr Prachař (ANO) se rozhodl ukončit mnohaletou ne-
jistotu, která provází nájezd dvoukolových vozítek na chodníky v Praze 1. Zákonem chce uznat SEGWAY za 
chodce. Připomeňme, že se vedly spory o jakou situaci, že se jedná. Invalidní vozík má 2kola větší a 2 menší, 
šíři přibližně totožnou se SEGWAY, pohon ruční či motorový, na chodník smí. Jízdní kolo má kola 2, menší 
šířku než SEGWAY a je poháněno lidskou silou, na chodník nesmí. O SEGWAYích bylo dlouho nejasno. Nikdy 
jsme se nesetkali názorem obyvatele Prahy 1, který by se přikláněl k tomu, aby se mohly SEGWAYe 
prohánět po chodnících. 

Ministr dopravy Prachař jako reprezentant ANO má v našich očích roli spíše tragickou. Připomeňme 
si jeho rozhodnutí prodat proti jakékoli logice dům na Smetanově nábřeží, i když o něj projevila zájem Karlova 
univerzita, která chtěla zaplatit tytéž peníze, jako soukromý zájemce. Jeho postup svědčí o dalším nelogic-
kém kroku. Je otázkou jaký argument byl pro pana ministra rozhodujícím? Jakým asi argumentem se jej 
nyní podařilo přesvědčit, že chce nyní s podporou zákona vpustit SEGWAYe na chodníky?? 

Spíše úsměvnou roli v tomto případu má však Kateřina Klasnová, dříve Věc veřejná, nyní lídr spolku 
Pro jedničku. Nyní srší obavami a péčí o obyvatele Prahy 1. Škoda, že si během svého parlamentního angaž-
má, kdy zastávala druhý nejvyšší post ve sněmovně a měla jistě i významný vliv na ministra dopravy, který 
byl jejím manželem, nepovšimla SEGWAYů, které se i tehdy proháněly po chodnících Prahy 1, tak jako nyní. 
Tenkrát však nebylo před volbami. 

Text vyjadřuje stanovisko 
Klubu zastupitelů ODS Praha 1

ODS

KONEC POCHYBNOSTÍ! SEGWAY BUDE OFICIÁLNĚ UZNÁN ZA CHODCE 

ODS vždy podporovala bydlení v centru Prahy, 
svedli jsme mnoho soubojů s památkáři o zrození nových 
bytových domů. Připomeňme již stojící dům v Lodecké 
2 nebo na nároží Dlouhé a Benediktské nebo právě se 
rodící dům v Samcově. Proto jsme zbystřili, když jsme se 
prostřednictvím mnoha médií seznámili s prohlášením 
ředitele odboru památkové péče MAGISTRÁTU HLAVNÍ-
HO MĚSTA PRAHY a Vašeho šéfa. Dne 22.března 2014 
vydala ČTK jeho prohlášení, které následně převzala mno-
há média. Zde se mohou čtenáři seznámit s jeho textem: 
„Přestavbu bloku radničních domů na Malém 
náměstí v Praze zamítli pražští památkáři. Původ-
ním záměrem bylo přebudování domů na luxusní 
byty. V rámci stavebních úprav by se podle plánu 
bouraly i vnitřní zdi, čímž by došlo k nevratnému 
zásahu do těchto prostor, které mají velkou histo-
rickou hodnotu. Informoval o tom šéf památkářů 
Jiří Skalický.“  

Ano, jistě z Vašeho úřednického pohledu nás správně 
peskujete, že jsme nepátrali po tom, že již 3 měsíce před 
tímto sdělením vydal odbor památkové péče kladné 
rozhodnutí. I kdybychom pátrali, domnívali bychom se, že 
po odvolání některého z účastníků přehodnotil své kladné 
stanovisko a v autoremeduře rozhodl opačně. Zjevně 
tomu tak nebylo. Zvažte proto prosím sama, a prosíme 
o to i všechny čtenáře, aby se s námi také zamysleli. Jak 
věrohodný je Magistrát, který vydá v prosinci 
roku 2013 rozhodnutí kladné a veřejnost informu-
je v březnu 2014 zcela opačně? A tuto informaci na-
víc podá přímo ten, který je hlavou odpovědného odboru. 
Opravdu jste přesvědčena, že Vaše kritika směřuje správ-
ně na naše hlavy? Jste přesvědčena, že je normální, 
když je veřejnost informována v příkrém rozporu 

se skutečným stavem? Ano, asi se to v současnosti 
stalo na Magistrátu již normou. Normou, se kterou však 
my nemůžeme souhlasit. Ano, jak sama píšete, právě 
toto budí pochybnosti. 

Jsme pro transparentnost, jsme proti zneuží-
vání kompetencí, kterými památkáři vládnou. 
Jsme proti zavírání očí ze strany památkářů před vším, co 
hyzdí centrum Prahy. A pokud je něco úsměvné? Možná 
to, jak sama píšete, že obyvatelé – občané a voliči, kteří 
nabyli byty v privatizaci, je užívají k jiným účelům. Co je 
však určitě k pláči? Přemíra reklamy a ohyzdných 
prodejen, souhlasy vydané odborem památkové 
péče, kterými povolil změnu bytů na kanceláře 
nebo obchodní prostory, nepokutování těch, kteří 
nechávají po dlouhé roky chátrat své domy. 

Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1 

PRO PŘEDEJITÍ POCHYBNOSTEM PŘIKLÁDÁME 
ODKAZY NA ZVEŘEJNĚNÍ: 
1. http://www.metro.cz/z-radnicnich-domu-by-
ty-nebudou-pamatkari-jsou-proti-fyr-/co-se-deje.
aspx?c=A140322_103917_co-se-deje_jbs 
2. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/praha-pamat-
kari-nepovoli-prestavet-radnicni-domy-na-luxusni-by-
ty_301876.html 
3. http://www.prazskypatriot.cz/vyhozene-penize-50-milio-
nu-zaplatila-praha-za-projekt-luxusnich-bytu-pamatkari-ho-
-ted-zatrhli/ 
4. http://prazsky.denik.cz/kratce/1321393-pamatkari-nech-
teji-povolit-prestavbu-radnicnich-domu.html 
5. http://www.praha.cz/zpravy-z-prahy/v-radnicnich-do-
mech-na-malem-namesti-byty-nebudou 

VYJÁDŘENÍ KLUBU ODS K PŘÍSPĚVKU ING. ANNY BARBORY ZÍDKOVÉ, SPECIALIZOVANÉHO 
ÚZEMNÍHO PRACOVNÍKA ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRA-
HY, UVEŘEJNĚNÉHO V MINULÉM ČÍSLE PRAHA 1 

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Redakce si propříště vyhrazuje právo neotisknout další podobné reakce, neboť tento časopis slouží 
k informování obyvatel Prahy 1, nikoli ke sporům mezi různými subjekty.
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Ivan Solil (ČSSD) chce najmout bezpečnostní agenturu, aby 
dohlížela na pořádek v ulicích. „O nápadu jsem se dozvěděla až 
z médií, pan Solil nás s ním na červnovém zastupitelstvu nese-
známil,“ diví se zastupitelka a předsedkyně spolku Pro Jedničku 
Kateřina Klasnová. Ve spolku jsou i manželé Setničkovi, kteří před 
více než rokem iniciovali petici proti hluku. „Doufám, že výsled-
kem více než 600 našich podpisů nebude nakonec něco tak ab-
surdního, jako obcí placení bezpečáci!“ říká Gabriela Setničková. 
Zaměstnanci agentury navíc stejně mohou jen upozornit turisty, 
že mají být potichu, či přivolat městskou policii. A ta jen tak nepři-

jede. Klasnová v doprovodu Gabriely Setničkové jednala s ředite-
lem strážníků Prahy 1 Miroslavem Stejskalem (TOP 09) naposledy 
na konci května. Ani letos městská policie žádná speciální opatření 
na léto nechystá. „Nemáme lidi,“ opakuje Stejskal.

Pokud Solil předloží svůj návrh v září na zastupitelstvu, Klasnová 
pro něj hlasovat nebude. „Umím si představit efektivnější vyna-
ložení 120 000 korun měsíčně. Navíc v září již budou nejhlučnější 
prázdninové orgie za námi, Solilův návrh by tak nebylo možné vní-
mat jinak než jako čirý předvolební populismus,“ uzavírá Klasnová 
a přeje obyvatelům Prahy 1 co nejklidnější prázdniny.

VĚCI VEŘEJNÉ

PŘEJEME CO NEJKLIDNĚJŠÍ PRÁZDNINY!

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

POMNÍK GUBERNÁTORSTVÍ
17. června byl na Klárově odhalen další pomník. Zásluhou starosty Lomeckého (TOP 09) to však není pomník československým 

letcům, ale pomník jeho gubernátorských manýrů a podivných představ o fungování demokracie. Na místo toho, aby proběhl v civilizo-
vaných zemích obvyklý proces vytipovávání vhodného místa, architektonická soutěž, veřejné projednání s občany a pak úřední proces, 
v němž by byly respektovány názory odborníků, ohnul starosta za pomoci stavebního odboru opět zákon. A dokázal, jaký je kabrňák. 
Když pomník odmítli na Hradě, za dva měsíce jej v rozporu se zákonem a stanovisky památkářů nechal postavit pod něj. Jeho schová-
vání se za památku obránců demokratického státu je přitom mimořádně nevkusné, protože nemůže skrýt manýry politika opojeného 
mocí. 

Filip Pospíšil
Autor je zastupitelem zvoleným na kandidátce Strany zelených 

STRANA ZELENÝCH

Pan zastupitel vydává své pomýlené dojmy za objektivní pravdu. Britskou iniciativu a dar – pomník – při-
jali sami bývalí letci jako výraz vděčnosti za jejich zásluhy v nelítostném boji o naši svobodu. O pomoc při 
instalaci pomníku mě osobně, kromě zástupce letců, požádala také britská velvyslankyně paní J. Thomp-
son v březnu letošního roku.

Procesní zdržení a předchozí byrokratický postup památkářů a magistrátu naopak hrozil meziná-
rodní ostudou! Praha 1 proto vydala souhlas s umístěním pomníku, a to i s přihlédnutím k předchozímu 
vyjádření ministerstva kultury, které se v tiskové zprávě z 30. května 2014 vyjádřilo, že umístění pomníku 
československým letcům na Klárově vítá a rozhodnutí odboru výstavby Prahy 1 v odvolacím procesu – 
jako odvolací orgán – dodatečně potvrdí.

Na závěr si dovolím malou osobní poznámku: Bez československých letců – hrdinů 2. světové války, kteří se 
zasloužili o naši svobodu a nezávislost, by se dnes pan zastupitel mohl v tom lepším případě zabývat pouze 
ochranou životního prostředí a národních parků v Patagonii, kam měl být podle hitlerovských plánů po vyhrané 
válce přemístěn celý český národ. 

Ing. Oldřich Lomecký  
starosta MČ Praha 1

Paní zastupitelka Klasnová buď při projednávání mého bodu o vyhodnocení přijatých opatření na Starém 
Městě, v rámci červnového jednání Zastupitelstva MČ Praha 1, nedávala pozor, anebo opět účelově mani-
puluje s pravdou (je to dáma a je mi tedy proti srsti říkat o dámě, že lže). Nevím, co z toho je horší. Samotný 
předložený materiál, který všichni zastupitelé měli k dispozici, v závěru konstatoval, že jsme k zamezení hluku 
a veřejného nepořádku, zejména na Starém Městě, přijali všechna dostupná opatření, která se však, bez 
přiměřeného počtu represivních složek v nočních ulicích, míjí účinkem.  

Je téměř jisté, a to přiznává i paní Klasnová, že žádné další personální přírůstky strážníků, i přes sliby pana 
primátora, nemůžeme očekávat. Proto bylo na tomto jednání zastupitelstva, a to jak písemně v materiálu sa-
motném, tak ústně mnou konstatováno, že nadále přicházejí v úvahu pouze dvě další varianty řešení tohoto 
problému, a to zřízení tzv. antikonfl iktního týmu  najatou agenturou, a nebo či současně, navržení  vyhlášky 
o zavírací hodině hostinských zařízení v této lokalitě v době  buď 02 či 03 hodin.

Rozumím obavě paní Klasnové při vzpomínce na učinkování bezpečnostní agentury ABL spjaté se 
stranou  Věci veřejné na Praze 11, ale ubezpečuji paní Klasnovou, že k takovým obavám rozhodně nemá 
důvod. Pokud Rada MČ Praha 1, takový návrh schválí, je možné  aby již v průběhu srpna takový tým 
v nočních ulicích Prahy 1 působil. Jistěže můžeme mít na formy řešení různé názory, fauly a lži při řešení 
bezpečnostních problémů jsou však fatální. 

JUDr. Ivan Solil 
člen Rady MČ Praha 1 a zastupitel MČ Praha 1
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/ DENNĚ VYKRADOU 
JEDNO AUTO

OBJASŇOVÁNÍM KRÁDEŽÍ VOZIDEL A VLOUPÁNÍ DO NICH, PADĚLÁNÍM DOKLADŮ K AUTŮM 
I MOTORKÁM, ALE I DALŠÍMI KRIMINÁLNÍMI ČINY, KTERÉ S TOUTO PROBLEMATIKOU SOUVI-
SÍ (POJISTNÝMI PODVODY, PODÍLNICTVÍM ATD.), SE ZABÝVÁ NPOR. BC. PAVEL JUST Z 8. OD-
DĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR PRAHA I. NA PODROB-
NOSTI SE JEJ ZEPTAL PŘEDSEDA BEZPEČNOSTNÍ KOMISE PRAHY 1 ZDENĚK SKÁLA (TOP 09). 

Rozhovor vedl předseda bezpeč-
nostní komise Prahy 1 Zdeněk Skála 
(TOP 09).

Pane nadporučíku, co vám v cen-

tru dělá větší problémy – krádeže 

vozidel nebo vloupání do nich? 

Zatímco krádeže vozidel jsou 

v Praze 1 okrajovou záležitostí – ob-

jasňujeme jich kolem čtyřiceti za rok –, 

u vloupání do nich je to přesně naopak. 

Měsíčně řešíme zhruba třicet nových 

případů, takže vlastně každý den jeden. 

Mají pachatelé těchto vloupání 

něco společného? 

Ano, jde téměř výhradně o uživate-

le drog. Ani jejich „pracovní“ postup 

nevyniká nějakou nápaditostí – prostě 

jednoduše rozbijí okno, ukradnou, co 

je po ruce, a utíkají k nejbližšímu pře-

kupníkovi, kde odcizenou věc za mi-

nimální cenu prodají. Často se jedná 

o navigace. 

Jde tedy především o činy jednot-

livců? 

U „obyčejných“ vloupání či kráde-

ží vesměs ano. Pak ale také existují 

početné, dobře organizované gan-

gy. Jedna taková skupina například 

sledovala na magistrále drahá auta 

řízená ženami, u nichž se dalo před-

pokládat, že jedou nakupovat. Když 

dojely k cíli, třeba do Pařížské ulice, 

pachatelé elektronickým zařízením za-

bránili řidičce v zamknutí auta, aniž by 

si toho všimla, a poté vozidlo ukradli. 

Prokázalo se jim jedenáct krádeží aut. 

V současné době se nacházejí ve vý-

konu trestu. 

Máte letos na svém kontě ještě 

nějaké velké, úspěšně vyřešené 

případy? 

Zadrželi jsme organizovanou sku-

pinu, kde někteří navigace kradli, jiní 

předělávali a další pod hlavičkou ofi ci-

ální fi rmy jako nové prodávali na do-

mácí trh i do ciziny. Když zahraniční 

odběratelé zjistili, že jsou navigace 

kradené, vrátili je do ČR. Šlo o dvě stě 

čtyřicet jedna zabudovaných navigací 

a také sto šedesát airbagů. Jen si do-

volím připomenout, že jedna zabudo-

vaná navigace stojí šedesát až sedm-

desát tisíc korun...

Dalším úspěchem bylo zajištění 

mezinárodního gangu, který v Česku 

legalizoval drahá auta předtím ukrade-

ná v zahraničí. Jednalo se o jednoho 

občana Ukrajiny, dva Bulhary, jednoho 

Turka a několik Čechů. Hrály v tom roli 

i další trestné činy: pojistné podvody 

a vydírání. Letos v červnu byl podán 

návrh na podání obžaloby a spis má 

kolem čtyř tisíc stránek. 

Nadporučík Pavel Just má s objasňováním krádeží vozidel a vloupání do nich letité zkušenosti. 
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Pachatelé kradou i jednostopá vo-

zidla – zadrželi jsme tři zloděje, kteří 

ukradli několik skútrů a pak je proda-

li cizincům, kteří zde žijí. Skútry byly 

kvůli snadnějšímu vývozu rozebrány 

na díly. 

Rád bych ještě podotkl, že se díky 

odhalování trestné činnosti souvisejí-

cí s motorovými vozidly často setká-

váme i s paděláním dokladů k nim. 

A dokonce se tak občas dostaneme 

k jiným padělaným listinám, například 

maturitním vysvědčením. 

Vaši kolegové většinou opěvují 

kamerový systém. Vy také? 

Budu jej taky opěvovat – pomohl 

nám například při zatčení pachatele, 

který odcizil právě navigaci. Pachatel 

měl výrazné tetování na pravém lýtku, 

které naši kolegové zahlédli na sním-

cích z kamer, a díky tomu se přiznal. 

Dokonce si troufnu tvrdit, že kdyby 

kamerový systém neexistoval, objas-

něnost by nám klesla přinejmenším 

o polovinu. 

Ve své práci se setkáváte také 

s mnohými přestupci. Jak hodnotí-

te možnost vykázání těch, kteří se 

opakovaně dopouštějí přestupků, 

mimo území městské části? 

Jde o velmi užitečný nástroj, kte-

rý má i důležitou návaznost – trestní 

postih v případě porušení zákazu po-

bytu. Pokud vím, naši kolegové jen 

v oblasti Václavského náměstí a okolí 

takto v letošním roce, kdy tato práv-

ní norma platí, zahájili trestní stíhání 

u jednačtyřiceti lidí, celkem v Praze 1 

devadesát osm. 

Co byste poradil motoristům, 

aby je nepotkalo to, o čem jsme 

hovořili – tedy vykradení či přímo 

odcizení jejich vozidla? 

Samozřejmostí by mělo mít kvalitní 

zabezpečení včetně alarmu. Obecně 

bych ale byl i pro zpřísnění trestů pro 

pachatele této, pouze zdánlivě baga-

telní trestné činnosti. Občané by měli 

tlačit na politiky v tom směru, aby byly 

přijaty takové právní normy, které také 

výrazně ztíží výkup odcizených věcí. 

Každá krádež je totiž pro občana příko-

řím a navíc může být spouštěčem dal-

ší, mnohem závažnější trestné činnos-

ti, jako jsou větší krádeže, loupeže atd. Nebýt kamer, objasněnost by poklesla nejméně o polovinu. 
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/ LÉTO PLNÉ HVĚZD
PRODEJNÍ VÝSTAVA TEXTILNÍCH HRAČEK, SPOLEČENSKÝCH HER A VÝUKOVÝCH 
KAPSÁŘŮ PRO HANDICAPOVANÉ I ZDRAVÉ DĚTI, S BOHATÝM DOPROVODNÝM 

KULTURNÍM PROGRAMEM

S
 příchodem prázdnin se přiblí-

žila i tradiční, již devatenáctá, 

interaktivní výstava hraček, spo-

lečenských her a výukových kapsářů 

pro handicapované i zdravé děti „Léto 

plné hvězd“, s bohatým doprovodným 

programem pro seniory. Ve školní jí-

delně na Dražického nám. 65/10 na 

Praze 1, v těsné blízkosti mostecké 

věže Karlova mostu na Malé Straně, si 

mohou návštěvníci nejen prohlédnout, 

ale hlavně i vyzkoušet ručně šitá tex-

tilní díla výtvarnic Olgy Černohorské 

a Ivany Kárníkové. Výstava proběhne, 

stejně jako v minulých letech, pod zá-

štitou starosty MČ Prahy 1 Ing. Old-

řicha Lomeckého a nově pod záštitou 

magistrátu hl. m. Prahy, v zastoupení 

radního Doc. Ing. Mgr. Martina Dlou-

hého, Dr. Msc. 

Návštěvníci zde najdou nejen víceú-

čelové hračky, kapsáře a polštářky, ale 

i celou řadu známých i zcela nových 

společenských stolních her určených 

i nevidomým (například Maxi-Člověče, 

nezlob se, známá hra Piškvorky v lát-

kové úpravě s hmatovým odlišením). 

Hra pro celou rodinu v 3D provedení 

Labyrint je vhodná například pro děti 

s autismem, ale i pro cvik jemné mo-

toriky. Jako novinka se na výstavě 

letos objeví Hra se stíny, umožňující 

dětem zlepšování srovnávacích, ale 

i hmatových dovedností.

Na vernisáži vystoupí operní pěvkyně 

Andrea Kalivodová, na klavír, sponzor-

sky zapůjčený fi rmou Petrof, ji dopro-

vodí Petr Ožana, vítěz soutěže Nej-

lepší klavírista roku 2013. Návštěvníci 

vernisáže uslyší také Denise Szalbota, 

jedenáctiletého chlapce s Asperge-

rovým syndromem a fenomenálního 

pianistu, který v srpnu pojede prezen-

tovat své umění na Mezinárodní spe-

ciální hudební a umělecký festival do 

Soulu.

V doprovodném programu pro senio-

ry, který podpořila MČ Praha 1 formou 

grantu, vystoupí muzikálové hvězdy, 

například držitel ceny Thálie 2012 

Jan Kříž s Marií Blahynkovou, Ondřej 

Ruml, Radim Schwab, Josef Laufer, 

Ladislav Korbel, Jaroslav Adamec, Jan 

Tenkrát, Petr Kutheil, Petr Ševčík, Dita 

Hořínková a její syn Filip Antonio, Mar-

tin Písařík, Renata Drössler, Marcela 

Březinová, Markéta Procházková, To-

máš Savka a další umělci. 

Výstava „Léto plné hvězd“ bude 

otevřena v době letních prázdnin, od 

1. července do 24. srpna 2014, den-

ně včetně víkendů od 10 do 21 hodin. 

Začátky koncertů a večerů doprovod-

ného programu jsou vždy od 18 hod. 

Podrobný program najdete na www.

anahata.cz nebo na www.facebook.

com/letoplnehvezd. Rezervace míst 

a dotazy mailem na anahata.hracky@

seznam.cz, tel.: 724 305 737 (v době 

výstavy 10 – 21 hod.). 

Přístup na výstavu je bezbariérový, 

vstupné dobrovolné. Výstava je čás-

tečně prodejní.

3. 7. (čt), 18.00 hod. Vzpomínkový benefi ční večer věnovaný nedávno 
   zemřelému umělci Pavlu Vránovi – Josef Laufer, 
   Ondřej Ruml, Zdeněk Barták, Jaroslav Adamec, 
   Petr Kutheil, Dita Hořínková, Filip Antonio, 
   Ladislav Korbel, Jan Tenkrát a další 
17. 7. (čt), 18.00 hod. Dita Hořínková a Filip Antonio s kapelou ArtHarmony, 
   host Martin Písařík
24. 7. (čt), 18.00 hod. „Píseň a duše – večer plný šansonů“ – Renata 
   Drössler, Marcela Březinová a Petr Ožana
5. 8. (út), 18.00 hod. „Křížem krážem muzikálem“ – Jan Kříž a Marie 
   Blahynková
7. 8. (čt), 18.00 hod. Petr Ševčík, koncert
14. 8. (čt), 18.00 hod. „Fantom na Karlově mostě“ – Radim Schwab 
   s kapelou
19. 8. (út), 18.00 hod. Ondřej Ruml, host Petr Kutheil
21. 8. (čt), 18.00 hod. Markéta Procházková a Tomáš Savka s kapelou, 
   závěrečný koncert LPH 2014

Informace o výstavě a koncertech na www.anahata.cz nebo na facebooku 
www.facebook.com/letoplnehvezd, rezervace míst a dotazy mailem na 
anahata.hracky@seznam.cz, tel.: 724 305 737 (v době výstavy 10 – 21 hod.). 

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY LÉTO PLNÉ HVĚZD

TIPY

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

F
O

T
O

: 
R

E
D

A
K

Č
N

Í 
A

R
C

H
IV

 [
3
] 



25

/ PRAHA OPĚT PŘIVÍTÁ 
BOHEMIA JAZZ FEST
LETOS TŘI DNY 15.,16.,17. ČERVENCE 

O
bjevte rytmus České republiky 

na 9. ročníku mezinárodního 

hudebního festivalu Bohemia 

Jazz Fest od 15. do 26. července v Pra-

ze, Domažlicích, Táboře, Plzni, Liberci, 

Zlíně, Brně, Písku a Prachaticích.

Festival představí jako každý rok 

špičkové umělce z celého světa. Ka-

pely z Belgie, Holandska, Německa, 

Rakouska, Estonska, Dánska, Norska, 

Slovenska, Polska, Ukrajiny, Brazílie, 

USA a České republiky roztančí histo-

rická náměstí, a co je úžasné - všech 

33 koncertů je pro posluchače úplně 

zdarma. 

15. července festival zahájí americ-

ká legendární formace Danilo Pérez/

Brian Blade/John Patitucci koncer-

tem na Staroměstském náměstí, 

který bude přenášet Česká televize. 

Dále pokračuje vystoupením kytaris-

ty Johna Scofi elda a jeho formace 

ÜberjamBand, amerického varhaníka 

Dr. Lonnie Smith a jeho tria nebo bra-

zilské zpěvačky a její kapely z Rio de 

Janeira Leny Andrade a mnoha dal-

ších.

„Já vidím festival jako jeden celek 

a rád bych, aby posluchači navštívi-

li co možná největší počet koncertů 

a měst,“ říká zakladatel a umělecký 

ředitel festivalu kytarista Rudy Linka. 

„Každé město má svoji jedineč-

nou atmosféru, proto je BJF úplně 

skvělým lákadlem, proč si projet naši 

krásnou vlast. Kombinace létních ve-

čerů, úžasné architektury a světové 

hudby pod širým nebem – co může 

být lepšího?” ptá se Linka.

Program na té nejvyšší umělec-

ké úrovni, který BJF každý rok má, 

je důvodem, proč americký časopis 

DownBeat (USA) již po páté zařadil 

BJF do svého přehledu nejvýznam-

nějších kulturních událostí světa 

a průvodce Michelin (FR) uvádí BJF 

pod hlavičkou „musí se vidět”. 

Objevte rytmus České republiky, ví-

tejte na Bohemia Jazz Festu!

BJF v Praze se koná 15. 16. a 17. 

července. Koncerty začínají vždy od 

17.00 na Staroměstském Náměstí.

15. 7.
17.00 pianista Martin Brunner + Epoque String Quartet (CZ)
18.30 Ploctones funk/jazz power house z Amsterdamu (NL)
20.30 Chlidren of the lights trio - Danilo Perez/Brian Blade/John 
Patitucci (světová jazzova špička - koncert natáčí Česká televize)

16. 7.
17.00 pianista Petr Beneš a jeho Quartet (CZ)
18.30 basista Jaromír Honzák Quartet 
20.30 legendární varhaník Dr.Lonnie Smith a jeho trio (USA)

17. 7.
17.00 CNIRBS hamburské jazz/groove trio (GER)
18.30 Ploctones (NL)
20.30 Christian McBride Trio - špičkový akustický jazz (USA)

TIPY
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Akce se i tentokrát bude konat pod záštitou starosty MČ Praha 1 Ing. Oldřicha Lomeckého.
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TIPY26

/ SVĚT FILMOVÝCH HVĚZD 
ZAVÍTAL I DO PRAHY 1

ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY NÁZORNĚ UKÁZA-
LI, ŽE JIM TO NEJDE „JEN“ V CIZÍCH JAZYCÍCH A MATEMATICE, ALE ŽE SE NÁLEŽITĚ DOKÁ-

ŽOU POHYBOVAT I NA FILMAŘSKÉM PLACE – A TO PŘED I ZA KAMEROU.

V
e Francouzském in-

stitutu se totiž usku-

tečnila soutěžní pře-

hlídka fi lmů žáků 8. a 9. tříd 

této školy s výmluvným 

názvem „Filmový trhák“. 

Přehlídka, kterou můžeme 

bez váhání označit za FES-

TIVAL, nabídla kvalitu fi lmů 

i rychlost a pružnost orga-

nizace, což se o jejích part-

nerkách z Karlových Varů, 

Berlína, Benátek či Cannes 

dá říci jen s dobře tajenými 

rozpaky. 

A tak zatímco jinde muse-

jí festivaloví diváci vysedá-

vat v sálech dlouhé hodiny 

a dny, v kinosále Francouz-

ského institutu se vše 

zvládlo za zhruba tři hodiny. 

A to včetně promítání, ob-

čerstvení (kvalitního) i hla-

sování o cenách (Škubech 

2014), které bylo navíc zce-

la demokratické, protože se 

do něj nezapojila jen něja-

ká úzká skupinka podivínů 

a fi lmových fanatiků, ale sa-

motní diváci (a spolu s nimi 

podle všeho tedy také tvůr-

ci hodnocených snímků). 

Originálním počinem Fil-

mového trháku byl i fi lm vy-

tvořený učiteli, ve kterém 

se – zřejmě kvůli vystup-

ňování diváckého zážitku 

– objevili i starosta Oldřich 

Lomecký a radní Karolina 

Polverini. 

Přehled udělených cen – 

Škubů 2014 – naleznete na 

webových stránkách www.

praha1.cz v sekci Školství.Byl to trhák! 

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ KOSTE-
LA SV. JILJÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

4. září 2014 v 17 hodin v ambitu kláštera dominikánů 

v Husově ulici bude zahájena výstava architekta Jana Ma-

tyáše z jeho cyklu fotografi í „VIDÍM NĚCO, CO TY NEVI-

DÍŠ – SV. JILJÍ“. Výstavu lze navštívit během září, vstup 

kostelem sv. Jiljí z Husovy ulice.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Městská část Praha 1 zve na 

17. ročník akce Dny evropského 

dědictví. Víkend 6. a 7. září od 10 

do 18 hodin bude patřit pestré 

paletě památek, které budou pro 

návštěvníky otevřeny zdarma. 

Akci oživí dětská výtvarná dílnič-

ka umístěná v sala terreně parku 

Kampa.

/  ZVEME VÁS

INZERCE
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TIPY 27

/ MODRÉ NEBE
– MEZINÁRODNÍ JESLIČKY V PRAZE 1

INZERCE

V
 červenci a v srpnu 

je Modré nebe ote-

vřeno i pro děti, 

které nejsou našimi klien-

ty během školního roku. 

Otevřeno máme od pon-

dělí do pátku 8.00–16.00 

hod. V případě zájmu je 

možné otevírací dobu 

prodloužit. Je připraveno 

několik variant programů, 

úměrných věku přihláše-

ných dětí. 

Hlásit se můžete na celý 

červenec, celý srpen, po 

jednotlivých týdnech nebo 

hodinově. Děti mohou cho-

dit buď na dopolední pro-

gram 8.00–13.00 hod. nebo 

celodenní program 8.00 

–16.00 hod. Podrobné in-

formace získáte na telefonu 

739 466 957 nebo 604 671 

476 či na e-mailové adrese 

modrenebe@modrenebe.

cz.
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/ NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ  
OPĚT ZASTAVUJÍ VLAKY METRA

PO DVOULETÉ REKONSTRUKCI 
BYLA 27. ČERVNA PRO CESTU-
JÍCÍ OPĚT OTEVŘENA STANICE 
METRA NÁRODNÍ TŘÍDA. ZÁRO-
VEŇ ZAČALA HANDICAPOVA-
NÝM SPOLUOBČANŮM SLOU-
ŽIT BEZBARIÉROVÁ ZASTÁVKA 
TRAMVAJÍ LAZARSKÁ. 

K
romě přestavby přístupu na ná-

stupiště došlo i ke kompletní 

rekonstrukci technologického zá-

zemí. Byly nahrazeny původní materi-

ály a obklady, které pocházely z osm-

desátých let minulého století. 

Po Londýnu a Vídni získala rovněž 

Praha moderní technologii – 42 digitál-

ních obrazovek určených pro reklam-

ní sdělení. Obrazovky instalovala do 

nově zrekonstruované stanice metra 

Národní třída společnost JCDecaux 

a její dceřiná společnost Rencar. Ve-

dle inzerentů, kterým se otevírá cesta 

k netradiční a efektivní reklamě, uvítají 

podle zástupců fi rmy tento netradič-

ní reklamní nosič i cestující, protože 

díky němu získají více informací než 

v případě statické reklamy. Ve stanici 

Národní třída bude brzy v přístupové 

chodbě umístěno ještě 6 obrazovek 

TWIN, které poskytnou celkem 12 di-

gitálních ploch, a bude možné je kombi-

novat s obrazovkami podél eskalátorů. 

Stejně jako v případě obrazovek u eska-

látorů budou TWINy v nejvyšší možné 

designové kvalitě a s použitím materi-

álů, které splňují vysoké bezpečnostní 

nároky prostor metra. 

I TRAMVAJE PO NOVÉM  
Dopravní podnik zároveň obnovil 

provoz na navazující tramvajové trati 

v úseku Lazarská – Jindřišská. Délka 

rekonstruované trati od Spálené na Se-

novážné nám. je celkem 903 m, a to 

včetně Václavského náměstí, které je 

z důvodu nízké konstrukční výšky nad 

stropem podchodu metra provedeno 

z velkoplošných panelů. Konstrukce 

tramvajové trati byla provedena sys-

témem „pevné jízdní dráhy“, tj. na 

betonové desce s živičným povrchem 

a všemi prvky tlumení hluku a vibrací. 

Vlastní těleso tramvajové tratě je od 

zemní pláně odděleno pryžovou rohoží 

a rovněž kolejnice jsou obaleny gumou. 

Nad rámec rekonstrukce realizovala 

MČ Praha 1 bezbariérový zastávkový 

mys v zastávce Vodičkova, ve směru 

k Václavskému nám. Vlastní stavbu 

zastávkových mysů zajišťovala TSK, 

tramvajovou trať pak vlastními kapa-

citami DPP. DPP využil výluky tram-

vajového provozu a provedl výměnu 

kolejnic ve Vodičkově ulici mezi Vác-

lavským nám. a Palackého ulicí v dél-

ce cca 230 m s povrchem ze žulové 

dlažby a dále výměnu části kolejové 

konstrukce na Senovážném náměstí. 

K vyššímu komfortu jízdních poměrů 

přispělo i zlepšení směrových úprav 

vedení tramvajové trati.Digitálním informačním servisem v metru se mohou kromě Prahy pochlubit už jen 
v Londýně a Vídni. 

Radní Prahy 1 pro dopravu Jiří Veselý oceňuje i bezbariérový přístup do tramvají v Lazarské. 

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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3. ročník tábora seniorů se opět vydařil a všichni se dobře bavili.

Dětský den v Nemocnici pod Petřínem všechny pobavil.

Starosta ocenil policisty na Žofíně za jejich vynikající práci.

Čestné občanství in memoriam pro gen. Petříka převzala rodina.

Na Klárově byl postaven pomník československým letcům RAF.

FOTO: PETR NAŠIC A REDAKČNÍ ARCHIV

PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI ČERVNOVÉ OKAMŽIKY...

Simultánka s velmistrem Nakamurou přilákala milovníky šachu. 

OBJEKTIVEM

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ TÍSŇOVÁ PÉČE  
POMŮŽE V KRIZOVÉ SITUACI 

D
ostali jste se do věku, kdy si 

již nejste tak jisti při pohybu po 

bytě nebo máte nějaký zdravot-

ní problém, který by mohl nenadále 

zhoršit váš zdravotní stav, ale chcete 

dál bezpečně bydlet samostatně doma 

ve svém prostředí? Není zapotřebí nic 

víc, než se začlenit do systému tísňové 

péče, který je určen právě pro takovou 

situaci.

Díky připojení k tomuto systému je 

možné klientovi poskytnout potřebnou 

pomoc v případě pádu, náhlého zhor-

šení zdravotního stavu či v jiné krizové 

situaci.

Do bytu klienta je nainstalováno malé 

elektronické zařízení a klient obdrží tla-

čítko, které by měl mít doma stále při 

sobě. V případě potřeby pak tlačítko 

stiskne a tím se spojí s dispečinkem 

Středisko sociálních služeb 
a Městská část Praha 1 gratu-
lují třem seniorkám, které byly 
oceněny v celostátní soutěži 
Šikovné ruce našich seniorů 
v literární, výtvarné a počítačo-
vé kategorii. Děkujeme i všem 
ostatním seniorům, kteří skvěle 
reprezentovali naši městskou 
část. 

systému tísňové péče. Dispečer, pří-

tomný 24 hodin denně, následně kli-

enta kontaktuje (telefonem s možností 

hlasitého dohovoru přes elektronické 

zařízení instalované v bytě klienta), vy-

hodnotí situaci a zajistí odpovídající po-

moc. Zařízení také dispečera upozorní, 

pokud v bytě klienta nezaznamená po 

dobu 12 hodin žádný pohyb. To je uži-

tečné v případě, že klient například při 

pádu náhodou nemá u sebe krizové 

tlačítko.

Díky systému tísňové péče tedy 

může být seniorům a osobám se 

zdravotním postižením, občanům Pra-

hy 1, vždy včas zajištěna odpovídající 

pomoc, pokud se ocitnou v krizové 

situaci.

Zavedení tísňové péče včetně insta-

lace zařízení v bytě klienta je zdarma, 

klient hradí měsíční poplatek v maxi-

mální výši 180 Kč.

Systém tísňové péče je provozován 

Střediskem sociálních služeb. Více 

informací najdete na internetových 

stránkách www.socialnisluzby-praha1.cz 

nebo u vedoucí systému tísňové péče 

A. Thielové, e-mail: thielova@socialni-

sluzbyp1.cz, tel.: 224 948 465.
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/ SRPNOVÉ 
SENIORSKÉ VÝLETY 2014 

O
djezd autobusu od hotelu In-

tercontinental 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-

sit pouze na 1 výlet v daném měsí-

ci 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 in-

formován telefonicky. Tímto také žá-

dáme uvést vždy telefonní kontakt, 

nejlépe mobilní telefon. Odhlašová-

ní 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

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

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Ve dnech 20. – 23. 6. 2014 reprezen-

tovalo šestičlenné družstvo strážníků 

OŘ 1 Městskou část Praha 1 na zá-

vodech vorů v italském městě Trento. 

Strážníkům se po mnohaletých zku-

šenostech podařilo zvítězit v kategorii 

zahraničních družstev a získat tak v ka-

tegorii Internacionále 1. místo. Obrov-

ským překvapením bylo umístění na 

5. místě v celkovém pořadí všech 62 

posádek, neboť místa v první desítce 

byla vždy vyhrazena jen italským druž-

stvům s dlouholetou zkušeností svých 

posádek. Necelé 2 minuty získané jako 

trestné body za 2 nesplněné disciplíny 

nás připravily o cenné vítězství v abso-

lutním hodnocení a ukázalo se, jak důle-

ÚTERÝ, 8.00 
– SVOJANOV – HRAD 
A MĚSTO CHRUDIM

NEDĚLE, 8.30 
– VILA DR. EDVARDA 
BENEŠE (SEZIMO-
VO ÚSTÍ) A MĚSTO 
SOBĚSLAV

5. 8.

31. 8.

žité je mít pro závod sehranou posádku 

se zkušenostmi z minulých let. Rozdíl 

mezi vítězem a na 5. pozici umístěným 

družstvem Prahy byl necelé 2 minuty, 

což skýtá naději, že bychom v budouc-

nu mohli získat i absolutní vítězství.

/ STRÁŽNÍCI REPREZENTOVALI
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/ „STŘÍPKY PRO ŠTĚSTÍ“ 
JE NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY LOUKAMOSAIC V GALERII 1

VYTVOŘIT SVOJI MOZAIKU PRO SPOLEČNÉ UMĚLECKÉ DÍLO MŮŽETE UŽ NYNÍ! 
VÝSTAVA V GALERII 1, ŠTĚPÁNSKÁ ULICE 47, PRAHA 1 

SE USKUTEČNÍ 5. 12. – 27. 12. 2014.

LOUKAMOSAIC- UMĚLECKÝ PROJEKT 
S CHARITATIVNÍM PŘESAHEM

Loukamosaic se zrodila v Praze 1 v roce 2005 jako umělecký 

koncept akademického sochaře Michala Bouzka a malířky Lu-

cie Crocro. Loukamosaic realizuje občanské sdružení Femanci-

pation,o.s. Jedná se o společné umělecké dílo, které propojuje 

tvůrce rozdílného věku z různých koutů světa tvorbou individu-

álních a skupinových mozaik. Svoji šestiúhelníkovou mozaiko-

vou květinu si sestavilo více než 6500 tvůrců, bylo pořádáno 

přes 250 umělecko-edukativních workshopů pro děti i dospělé.

ROSTLINY LOUKY LÉČÍ, LOUKAMOSAIC POMÁHÁ.
V rámci projektu je realizován charitativní záměr – pro děti 

z dětských domovů a nevidomé jsou umělecké workshopy 

pořádány bezplatně. Součást nazvaná Barvy  slov umožnuje 

nevidomým komponovat vlastní barevné mozaiky pomocí při-

pravených keramických částic s Braillovým písmem.

Loukamosaic je vystavována v muzeích, galeriích a botanic-

kých zahradách v České republice i v zahraničí. V budoucnu 

bude mozaiková louka umístěna na stálém symbolickém mís-

tě. Připojit se můžete již nyní, Vaše mozaika bude součástí vý-

stavy Loukamosaic v Galerii 1.

Mozaiky pro mezinárodní projekt Loukamosaic tvoří děti, dospělí, rodiny a třídy dětí.

ČERVENEC–SRPEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Od 6. srpna každou středu od 10.00 do 12.00 hod. si mo-
hou občané Prahy 1 (po ověření trvalého bydliště v Praze 1) 
bezplatně vyzvednout zdarma skládačku Loukamo-
saic v budově Úřadu MČ Praha 1 u Michaely Ma-
dejové, 7. patro, č. kanceláře 705 (tel. 221 097 224, 
email: michaela.madejova@praha1.cz). Každý obdaro-
vaný bude zařazen do tvůrčího týmu, který své mozaiky 
v prosinci vystaví v Galerii 1.
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23. SRPNA 2014 OD 14.00 DO 20.00, VENKOVNÍ 
PROSTORY PALÁCE ŽOFÍN

 KAREL KAHOVEC  |  SKUPINA BIG PAPA | DIVADELNÍ 
PØEDSTAVENÍ, HISTORICKÝ PROGRAM A SOUTÌŽE 
PRO NEJMENŠÍ | ÈESKÝ ANIMAÈNÍ TEAM | CELOU AKCI 
MODERUJE MARTIN HRDINKA VSTUP NA AKCI ZDARMA.

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 1 ZVE

POD ZÁŠTITOU STAROSTY MÈ PRAHA 1 

ING. OLDØICHA LOMECKÉHO

SERVIS
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