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/ EDITORIAL
Milí čtenáři,
velkým dilematem zodpovědného komunálního politika je sladění všech potřeb „jeho“ obce, města či městské části. A když jde
o centrum metropole, které se vždy nachází doslova pod drobnohledem veřejnosti, toto tvrzení platí dvojnásob.
Jak jste jistě zaznamenali, v Praze 1 bylo v uplynulém měsíci otevřeno obchodní a kancelářské centrum Florentinum. To je přesně
typ projektu, o němž si každý myslí něco jiného. Někdo má radost,
že přibyly nové obchody, jiný proklíná moderní architekturu v srdci
města, další naopak vítá proměny své čtvrti... Politik na radnici pak
musí zajistit, aby investor zohlednil všechny potřeby místních obyvatel.
V případě Florentina se to myslím podařilo. Nejsem žádný nadšený
obdivovatel kancelářských komplexů, ale pokud nahradí chátrající
objekt, přičemž přinese benefit v podobě obchodů a služeb, lze
hovořit o přínosu. Florentinum se navíc nachází trochu stranou hlavních turistických tras, takže jeho obchody – jak doufám – budou
sloužit především obyvatelům Prahy 1.
V druhé polovině března jsem navštívil čínský Peking, kde jsem
s představiteli centrální městské části Chaoyang podepsal memorandum o vzájemné spolupráci. Postupně chceme navázat podobně
kvalitní partnerské vztahy, jako máme s jinými zahraničními partnery. Čína je sice trochu dále, ale věřím, že i tak dokážeme úspěšně
rozvinout konkrétní projekty ve prospěch našich občanů.
V minulém sloupku jsem nakousl téma tradičního plesu. Nyní tedy
více oficiálně: Vážení a milí, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji
pozval na Reprezentační ples Prahy 1, který se uskuteční v pátek
11. dubna od 19 hodin v Paláci Žofín. Věřím, že přijdete v hojném
počtu a že si společně užijeme vrchol plesové sezony.
Těším se na vás!

Oldřich Lomecký
starosta
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/ OBJEKTIVEM
Ohlédněme se společně za uplynulými
týdny v naší městské části.
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/ KRÁTCE
QUADRIO DOROSTLO
Multifunkční centrum Quadrio u stanice metra Národní třída dosáhlo svého nejvyššího bodu, jeho hrubá stavba
je hotova a obyvatelé okolních domů
si tak mohou oddychnout, protože ty
nejtěžší a nejhlučnější části výstavby
skončily. Stavba přešla do své ﬁnální fáze a zahájení provozu budovy je
plánováno na přelom října a listopadu.
Na projekt Quadria navážou i projekty
městské části v podobě pěších zón.

FOTO: PETR NAŠIC

MÁJKA PŘED RADNICÍ

Přibyly další možnosti nákupu.

FOTO: PETR NAŠIC

/ FLORENTINUM
JE PLNÉ OBCHODŮ
Tradiční stavění májky se uskutečnilo v úterý 25. března 2014 na rohu
ulic Vodičkova a Jungmannova. Začal
tak měsíc studentských oslav. Májka
bude pokácena 30. dubna, kdy od ní
napříč Prahou půjde majálesový průvod.

MASOPUST SE LÍBIL
Dobrá zábava a sousedská pospolitost provázely Malostranský masopust, který se konal 1. března.
Místní obyvatelé si po roce opět užili
spoustu příjemných zážitků v pestrém
průvodu plném nápaditých masek
a posléze na Kampě, kde se jako každý rok odehrála pěkná veselice.

NOVOU OBCHODNÍ PASÁŽ – PROPOJUJÍCÍ ULICE NA
FLORENCI A NA POŘÍČÍ – MAJÍ OD 6. BŘEZNA K DISPOZICI PRAŽANÉ, A PŘEDEVŠÍM OBYVATELÉ PRAHY 1.
asáž v centru Florentinum nabízí zhruba dvacet obchodů
a restaurací: supermarket Spar,
drogerii Rossman, tabák s vinotékou,
čistírnu oděvů, papírnictví, květinářství, prodejnu hodinek Koscom atd.
V budoucnu zde otevře pobočku také
Česká pošta. Ze strany ulice Na Poříčí je otevřena lékárna Dr. Max a brzy
přibude i prodejna italských delikates.
V pasáži se lze občerstvit čerstvými
šťávami nebo se naobědvat v kantý-

P
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ně Presto. Hlad je možné zahnat také
v restauracích s mexickou kuchyní,
čerstvými saláty nebo sushi.
Kromě pasáže zahájila ve Florentinu svůj provoz i Britská školka, která
je určena zejména pro děti od dvou
let, nicméně v budově školky funguje
i hlídací koutek pro děti od šesti měsíců.
Pasáž je otevřena denně od 7.00
do 23.00 hod., samotné obchody
a služby otevírají v 9 hodin.

UDÁLOSTI
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/ PRAHA 1 NAVÁZALA
PARTNERSKÝ VZTAH S CENTREM PEKINGU
NOVÝ PARTNERSKÝ
REGION – TENTOKRÁT
AŽ Z DALEKÉ ČÍNY –
ZÍSKALA MĚSTSKÁ
ČÁST PRAHA 1. JE TO
JIŽ JEDENÁCTÝ ZAHRANIČNÍ PARTNER
NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
emorandum o spolupráci
s centrální městskou částí
Pekingu Chaoyang podepsal
19. března na radnici Chaoyangu starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký s místostarostkou Zhang Lixin. Starostka Wu
Guiying se následně připojila při slavnostním obědě.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo
do pestré palety partnerských regionů a měst Prahy 1 připojit také čínské
přátele. Memorandum dokazuje, že
spolupráce mezi různými kulturami
a národy se nemusí odehrávat pouze na mezistátní úrovni. Těším se na

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

M

Centrum Prahy a střed Pekingu mají k sobě blíže.

rozvoj vzájemných vztahů a konkrétních aktivit, které budou přínosem pro
obyvatele Prahy 1 i Chaoyangu,“ uvedl
starosta Lomecký.
Memorandum o spolupráci mezi
Městskou částí Praha 1 a centrální

městskou částí Pekingu Chaoyang bylo
podepsáno v rámci cesty delegace ČR
do Číny. Cesta je připomenutím 65.
výročí navázání diplomatických vztahů
mezi ČLR a tehdejší ČSSR a jejím cílem
je také posílení vzájemných vztahů.

/ REPREZENTAČNÍ PLES
PRAHY 1 JE ZA ROHEM
asově i prostorově
doslova za rohem
je
Reprezentační
ples Prahy 1, který se letos koná 11. dubna od 19
hodin na tradičním místě –
v Paláci Žofín.
Také letos jsou vítání
všichni, kteří se chtějí dobře pobavit a užít si vrchol
plesové sezony. „Věřím,
že přijde co nejvíce obyvatel naší městské části.

Č

Především pro ně ples
každoročně pořádáme,“
uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Příchozí se mohou těšit
na pestrý program a mnoho lákadel. Ani letos nebude chybět ochutnávka
koňaků a doutníků. Nejen
pánové, ale i dámy jistě
s potěšením zhlédnou
módní přehlídku českých
miss.

REPREZENTAČNÍ
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ROZHOVOR
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/ VĚRA

POGREBAČOVÁ
-BEZRUČOVÁ:
SEDĚT NĚKDE V KOUTĚ,
TO NENÍ NIC PRO MĚ!
NEZKROTNÝ ŽIVEL A ČLOVĚK S VELKÝM SRDCEM.
TAK MLUVÍ PŘÁTELÉ A ZNÁMÍ O VĚŘE POGREBAČOVÉ-BEZRUČOVÉ, JEŽ PO
CELÝ SVŮJ ŽIVOT BYDLÍ
V PRAZE 1 A KTERÁ ANI NA
STARÁ KOLENA – NAVZDORY ZDRAVOTNÍMU HANDICAPU – NEZANEVŘELA NA
AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO
ČASU. NEÚNAVNÁ SENIORKA SE ZÚČASTŇUJE VÝLETŮ POŘÁDANÝCH RADNICÍ,
SETKÁNÍ SE STAROSTOU,
ŘADY KULTURNÍCH AKCÍ
A NEUSTÁLE SE ZAJÍMÁ
O DĚNÍ KOLEM SEBE. BYLO
BY TEDY ŠKODA TUTO ZAJÍMAVOU OSOBNOST NEPŘEDSTAVIT OSTATNÍM.
P1: Vám je sedmdesát let, chodíte
pouze s pomocí berlí, a přitom je
vás v dobrém smyslu slova všude
plno. Kde se to ve vás bere?
Od dětství jsem se věnovala baletu,
chodila jsem do známé baletní školy
Marty Aubrechtové. Celý život jsem

bydlela hned vedle, ve Vodičkově. Na
balet jsem chodila od mala „k Myšákovi“, jako dítě jsem jezdila na koloběžce
a později na kole na Karlově náměstí.
V dospělosti jsem pak jako poslankyně
tehdejšího národního výboru měla na
starost ulice Jungmannovu, Vodičkovu
a Školskou. Takže jak vidíte, můj rajon
je pořád stejný. (usmívá se)

se pak baletu na různé úrovni věnovala
a také s ním poznala celou republiku.
Neumím si představit, že bych seděla
někde v koutě.
P1: Na jaké úrovni jste se baletu věnovala?
Působila jsem v mnoha pražských
i mimopražských divadlech, v některých v rámci stálého angažmá, jinde
nárazově. Moji kariéru ale od počátku
provázela častá zranění, která mi hodně komplikovala návraty na scénu. Proto jsem posléze pracovala ve vedoucích pozicích v Domě módy, OD Máj
a OP Prostějov.
P1: Kde v Praze 1 bydlíte?
Ve Školské ulici. Předtím jsem dlouho
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

P1: Počkejte, vy jste byla poslankyní
národního výboru, což je ekvivalent
dnešního zastupitele?
Ano, ale podotýkám, že jako bezpartijní. Pokud si vzpomínám, dokonce
jsem snad mezi ostatními poslanci jako
jediná nevstoupila do strany. Ani jsem
nemohla – měla jsem špatný kádrový
proﬁl kvůli mému tatínkovi. Poslankyní jsem se vlastně stala kvůli tomu, že
na mě byl vyvíjen nátlak, abych se jako
známější osoba více angažovala.
P1: Potkáváte své tehdejší voliče?
Tu a tam někoho potkám. Vždycky
mi udělá radost, když si na mě takový
člověk vzpomíná. V dobrém se mi vrací to, že jsem tu funkci nedělala kvůli
výhodám.
P1: Pojďme k současnosti. Jak coby
bývalá politička hodnotíte současné
vedení radnice Prahy 1?

ROZHOVOR
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Politička, to jste tomu dal! (směje se)
Dnešní práce zastupitele je určitě mnohem náročnější než tehdy, takže tohle
bych nechtěla hodnotit. Jestli se ale
můžu vyjádřit jako, řekněme, konzument služeb, které radnice poskytuje
seniorům, tak jsem velmi spokojená.

P1: Abychom jen nechválili – vidíte
taky nějaké chyby?
Neřekla bych, že jde o chyby. Možná
bych jen vyladila, jak se říká, některé
detaily. Třeba právě při zmíněných výletech by podle mě bylo dobré, kdybychom místo oběda absolvovali nějakou
procházku a podobně. Osobně bych
si raději připravila svačinu a více toho
viděla.
K výletům bych nicméně ráda podotkla, že velké díky si zaslouží jejich organizátor Karel Ulm, který má
s námi velkou trpělivost a je vždy velmi ochotný a milý. Je na něm vidět,
že s námi jezdí rád, nikoli z nějaké politické vypočítavosti. Tu já u lidí hned
poznám, to mi věřte.
A také bych ráda poděkovala našemu doprovodu – Marušce Nedvědové
a Lídě Koštovalové, které nám pomáhají nastupovat a vystupovat z autobusu, pomáhají nám přecházet silnici
a vůbec se o nás starají jako o malé
děti. (směje se)
P1: Tento rozhovor jsme si domluvili při tradiční akci – Setkání se starostou –, kterou Oldřich Lomecký
zavedl jako možnost bezprostředního řešení ožehavých problémů obyvatel Prahy 1. Proč jste tam přišla?
Potřebovala jsem pomoci s řešením
jednoho soukromého problému. Týkal
se bydlení.
P1: Říkáte „týkal se“, ne „týká se“.
Znamená to, že je problém už vyřešen?
To ne, ale pan starosta Lomecký mi

FOTO: PETR NAŠIC [2]

P1: Co se vám líbí nejvíce?
Ráda se zúčastňuji všech akcí, které
pořádá Praha 1 a Středisko sociálních
služeb, ale nejraději mám seniorské
výlety. Když na mě přijde řada a někam
si vyjedu, je to pro mne vždycky zážitek, při kterém zapomenu na všechny
bolístky.

Paní Věra si občas ráda zavzpomíná na mládí, ale není to příliš často. Volný čas raději tráví aktivně.

pomohl kontaktovat příslušné osoby na
radnici a také mi vysvětlil některé věci
z téhle problematiky, které jsem neznala. Takže to vypadá, že je vše na dobré
cestě.
Přiznám se k jedné věci: když jsem
starostu poprvé viděla, dělal na mě dojem strohého člověka. Navíc chodí moc
dobře oblékaný, a proto mi připadal
hodně vzdálený problémům běžného
člověka. Jsem ráda, že jsem se mýlila.

telu zahraniční omladina, občas dochází
k drobným výtržnostem a podobně.

P1: To si pan starosta určitě přečte
rád. Teď by mě však zajímalo, co se
vám v Praze 1 naopak nelíbí?
Vadí mně davy turistů, které se tady
pořád valí sem a tam. A nezlobte se
na mě, budu otevřená – necítím se tu
moc bezpečně.

P1: Strážníků je stále nedostatek
a radnice Prahy 1 nemá příliš pák,
jak to změnit. Kromě proseb na adresu magistrátu a primátora však
připravuje modernizaci a rozšíření
kamerového systému tak, aby již
preventivně dokázal odhalovat závadové jednání a policejní hlídka na
místo vyjížděla v předstihu. Vítáte
takové opatření, nebo je považujete
za omezení svých občanských práv?
Samozřejmě, že takový systém vítám! Kdo se nedopouští ničeho špatného a má čisté svědomí, přece nemusí mít z kamerového systému strach.
Takhle přesně to tam napište!

P1: Z jakého důvodu? Máte nějakou
konkrétní negativní zkušenost?
Že by mě někdo přepadl nebo něco
podobného, k tomu nedošlo. U nás v ulici a v blízkém okolí ale potkávám málo
strážníků. Když se naší ulicí vrací do ho-

P1: Dobrá tedy. Ale na závěr mi řekněte, jestli byste byla ochotná se
z Prahy 1 někdy odstěhovat?
Nikdy bych se neodstěhovala. Tady
jsem prožila celý život a tady taky
umřu.
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/ POŘÁD NĚKDE ČMUCHAJÍ
– A MILUJÍ NÁS JAKO NIKDO JINÝ
HODNĚ MUZIKY ZA MÁLO PENĚZ – ZNÁMÝM POŘEKADLEM LZE DOBŘE VYJÁDŘIT
CHOV PSŮ V PRAZE 1. MAJITELÉ PSŮ ZA ROČNÍ POPLATEK 1500 KORUN ZÍSKÁVAJÍ VÝBORNÝ SERVIS V PODOBĚ STOVEK STOJANŮ SE SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY,
JEJICH DOPLŇOVÁNÍ, ÚKLIDU PO NEUKÁZNĚNÝCH PEJSKAŘÍCH ATD. RADNICE NA
PEJSKAŘE NAVÍC MYSLÍ TAKÉ VE VOLNOČASOVÉ OBLASTI.
„Pejskaři patří k centru metropole
stejně jako ke kterékoli jiné lokalitě.
Je pravda, že na rozdíl od okrajových
částí města nemohou naši pejskaři
chodit venčit své miláčky do lesíků,
lesoparků a podobných zelených oáz
a musejí trochu více dbát na potřeby
ostatních, ale to platí pro střed Prahy
obecně. Vzájemný respekt je tady
potřeba více než jinde,“ říká starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09).
Potěšující je, že majitelé psů v Praze 1 „pravidla hry“ vesměs respektují.
„Větší problémy s pejskaři nemáme.
Neevidujeme ani případy napadání
osob volně pobíhajícím psem nebo
případné pokousání jiného psa volně
pobíhajícím psem. Zcela nepochybně
takové případy existují, ale majitelé psů si je ve většině případů vyřeší sami mezi sebou,“ vysvětluje šéf
městských strážníků z Prahy 1 Miroslav Stejskal.

ÚKLID JE PROVÁDĚN KAŽDÝ DEN
Majitelé současných 1583 psů, kteří
jsou v evidenci, celkově zaplatili 801
000 korun (po odečtu 25 procent vybrané částky – odvodu na pražský magistrát). Obecně přitom platí takové
pravidlo, že pokud majitel platí více
než 600 korun ročně za psa, poplatek
se platí ve dvou splátkách – v prvním
pololetí je splatnost 31. března, v druhém pololetí 31. srpna. Důchodci platí
za psa pouze 200 korun, za druhého
a dalšího 300 korun (a platí tedy jen
jednou ročně, k 31. březnu). Ostatní
majitelé druhého psa a dalšího člena
smečky zaplatí 2 250 korun. (Prahy 1
se jen okrajově týká další pravidlo, že
poplatek v rodinných domech činí 600
korun za prvého psa a 900 korun za
druhého a dalšího psa téhož majitele.
Stejný poplatek i splatnost jako v případě rodinných domů se však týká

rovněž právnických osob, které psa
používají na hlídání objektů.)
S ČIPEM VÝHODNĚJI
Jestliže je pes očipován a zaveden do
evidence čipovaných psů, kterou vede
pražský magistrát (obě podmínky musejí být splněny), majitel má nárok na
úlevu z poplatku ve výši 350 korun po
dobu dvou let. Důchodci, kteří nechají
očipovat psa, neplatí po dobu dvou let
žádný poplatek (čipování nebo tetování
je přitom v Praze povinné).
Kdo si vezme psa z útulku hl. m. Prahy, neplatí dva roky od převzetí žádný
poplatek za psa. Zcela osvobozen od
poplatku je pes, jehož má nevidomá
nebo bezmocná osoba s průkazem
ZTP/P – zvíře musí být jen přihlášeno,
nic více. Žádný poplatek se neplatí ani
v případě psů v majetku diplomatů,
městské policie a záchranářů a také loveckých psů se zvláštními zkouškami.
Pejskaři z Prahy 1 mají možnost setkávat se v rámci takzvaných pejskařských sousedských setkání. Při nich
se pokaždé nejen dobře pobaví, ale
i se poučí při ukázkách výcviku apod.
Další z těchto setkání se skuteční 26.
dubna na Střeleckém ostrově a pozvánku na ně naleznete na str. 16.

FOTO: PETR NAŠIC [3]

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

PŘES 1500 PSŮ
V Městské části Praha 1 je aktuálně
evidováno celkem 1583 psů. Jejich
počet v průběhu posledních let kolísá
nejvýše o stovku ročně (například ještě předloni bylo psů v evidenci 1647).
Pejskaři mají k dispozici 385 stojanů na

psí sáčky. Ročně majitelé psů v Praze 1
použijí zhruba 231 000 sáčků.
Úklid psích exkrementů ročně stojí
obecní pokladnu nemalé částky. V nákladech je zahrnut kompletní servis:
sběr psích exkrementů, nákup a doplnění sáčků a vývoz košů na psí exkrementy.
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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

/ „STŘELÁK“
SE CHYSTÁ NA PROVOZ
V PLNÉ ZÁTĚŽI
třelecký ostrov má za sebou
podzimní zkušební provoz i zimní období s minimem návštěvníků. Během něho se odstraňovaly
reklamované vady vycházející z podzimního zkušebního provozu. V těchto dnech se na Střeleckém ostrově
pomalu dostává ke slovu první jarní
a letní sezóna po celkové rekonstrukci. Ta jej podle podzimního zájmu návštěvníků naplno zatíží a prověří jeho
hraniční možnosti. I když se jarní počasí ukázalo díky nečekaně teplé zimě
již začátkem března, Střelecký ostrov,
veřejné WC i otevírací doba přecházejí
do jarního provozu až v průběhu dubna. „Protože se důsledné dodržování
Návštěvního řádu osvědčilo a ostrov
i po půl roce vypadá, že je v kondici,
v nastaveném režimu budeme pokračovat dále,“ slibuje se zdviženým
ukazováčkem místostarosta Daniel
Hodek.
Skutečnost, že vyjít vstříc všem návštěvníkům a uživatelům ostrova je
takřka nemožné, se potvrdila během
březnového jednání zastupitelstva
Městské části Praha 1. V čase vyhrazeném pro interpelace opozičních
zastupitelů se sešly hned dvě interpelace na téma režimu užívání Střeleckého ostrova. Severní část prošla
v roce 2013 kompletní rekonstrukcí za
téměř 80 milionů korun a je tedy logické, že tato největší investiční akce
roku 2013 je tak pod drobnohledem
opozičních zastupitelů a někdy i trnem v oku.
První přednesl Filip Dvořák (ODS),
kterému se nelíbilo, že i když byl ostrov o rozloze 1,86 hektaru plný návštěvníků, nemohl v davu dohledat
denního správce, aby jej upozornil,
že jeho pozornosti unikl volně pobíhající pes. Ten se v očích zastupitele Dvořáka až příliš přiblížil tamnímu

FOTO: PETR NAŠIC

S

Střelecký ostrov láká k posezení i procházce.

dětskému hřišti. Vzápětí však interpelovala zastupitelka Alena Fraňková
(VV), která si posteskla, že režim na
ostrově i návštěvní řád jsou až příliš
přísné a člověk zde vlastně nic moc
nemůže. Rovněž se dotazovala, kdy
budou moci na ostrově konečně běhat psi volně...
„Rozumím, že největší investiční
akce loňského roku je pod drobnohledem opozičních zastupitelů i občanů, ale právě tento názorový rozpor jednoznačně ukazuje, že všem se
vyhovět skutečně nedá. Naším cílem
je a vždy bylo, aby ostrov sloužil slušným návštěvníkům, kteří se sem budou rádi vracet. Tento cíl jsme zatím
splnili na 100% a obsah interpelací
dokládá, že na ostrově v zásadních
věcech vládne pořádek, a proto se
poukazuje na tyto, v celkovém kontextu, drobnosti. Mnohem horší by
bylo, kdybychom selhali a nechali
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

tuto značnou investici do našeho
majetku napospas nepřizpůsobivým
osobám, které by ji již během první
zimy zničily,“ uvedl Daniel Hodek.
Během zimy přibyly kamery monitorující prostor před výtahem a schodištěm, došlo k zakořenění dalšího
travního společenstva, aby i zbylé
plochy mohly být zpřístupněny a ostrov se návštěvníkům představil
v plné kráse. Rovněž prostory WC
a zázemí prošly opravami a v březnu
proběhly jednání pracovní skupiny. Ta
vyhodnocovala jednotlivé návrhy na
změny i poznatky z provozu. I přesto
se radnice Prahy 1 další konstruktivní
diskuzi nebrání, ale je třeba věci řešit
při zohlednění všech dlouhodobých
speciﬁk, která režim na Střeleckém
ostrově ovlivňují. Nikoli jen z jednorázové návštěvy. Střelecký ostrov je
v jarních a letních měsících otevřen
od 06.00 do 22.00 hodin.

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

/ MLADÍ LIDÉ
MAJÍ ŠANCI NA RESTART
V BISKUPSKÉ ULICI NALEZNETE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ DOBROČINNÝ OBCHOD RESTART SHOP,
KTERÝ NABÍDNE NOVÝ ZAČÁTEK – RESTART – MLADÝM LIDEM I VAŠIM VĚCEM. TĚM PRVNÍM
CHCE DÁT ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT, NA JEHO SKUTEČNÉ NAPLNĚNÍ, NA PRÁCI A SEBEREALIZACI.
TĚM DRUHÝM, VĚCEM KOLEM VÁS, KTERÉ UŽ NEPOTŘEBUJETE, POSKYTNE MOŽNOST, ABY VE
SVÉM NOVÉM „ŽIVOTĚ“ POMÁHALY PRÁVĚ MLADÝM LIDEM.
Restart Shop, obchod s darovaným
zbožím v Biskupské ulici, nabídne
mladým lidem tréninková pracovní
místa prodavačů. „Provozovatelem
dobročinného obchodu Restart Shop
bude Česká asociace streetwork. Obchod bude podporovat dospívající lidi,
kteří neměli ve svém životě tolik štěstí a nemohou najít práci, a to nabídkou
prvního zaměstnání, tedy tolik potřebného restartu,“ vysvětlila radní pro
sociální oblast a protidrogovou problematiku MČ Praha 1 Šárka Chládková
Táborská.
Obchod bude zároveň rozvíjet jejich
potenciál, protože o darované zboží,
než přijde do prodejny, je třeba se
dobře postarat – očistit je nebo i poopravit, zkrátka je restartovat.
A jsme u dalšího restartu. Ten totiž potřebují i věci kolem vás, které
už nepotřebujete – oblečení, které
už je vám malé (nebo naopak velké),
přečtené knihy, nářadí, oblečení po
dětech nebo třeba použité nádobí či

porcelán. Restart Shop v Biskupské
dá šanci na nový „život“ i jim. Ve spolupráci s vámi.
Obchod můžete obdarovat, ale brzy

si v něm budete moci i nakoupit:
moderní i starší oblečení, hračky pro
děti nebo výbavičku, módní doplňky (opasky, kabelky, kravaty, šátky,
klobouky, čepice), bižuterii, originální
šperky, drobnou elektroniku, hudební
nástroje, originální CD a DVD, knihy,
obrazy nebo sportovní vybavení a oblečení.
Zisk z prodeje v Restart Shopu bude
určen pro nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (NZDM), jež poskytují
poradenství v těžkých situacích, reﬂexi vztahů v rodině, škole a s kamarády
a která organizují i řadu volnočasových aktivit.
Restart Shop (www.restartshop.cz),
jenž vznikl díky ﬁnanční podpoře dánské nadace The Velux Foundation
a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1, která pronajala nebytové prostory v Biskupské ulici, vychází z modelu
britských charity shops. Ty v západní
Evropě fungují jako nástroj, kterým lidé
mohou podporovat sociální služby.

ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK
– ASOCIACE, VE KTERÉ SE SLUŽBY NZDM SDRUŽUJÍ
Podporuje sociální služby, pomáhá jim inovativními projekty a pečuje o jejich kvalitu. Úkolem streetwork s mladými lidmi je vyhledávat a kontaktovat
skupiny a jednotlivce, kteří jsou stylem svého života
anebo trávením volného času více ohroženi negativními sociálními jevy, a následně jim nabídnout nebo
zprostředkovat pomoc. A to zejména těm, kteří sami
nejsou ochotni pomoc vyhledat nebo to nedokáží. Cílem streetwork je prostřednictvím přímého kontaktu poskytnout pomoc mladým lidem s velkým spek-

trem problémů, např. pasivním trávením volného
času, s trestnou činností či vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním,
s problémy v rodině a ve škole nebo záškoláctvím.
K tomu všemu je Restart Shop!
Pokud se chcete nějak zapojit, kontaktujte Lenku
Bryscejnovou, e-mail: lenka@restartshop.cz, tel. č.:
774 435 709. Můžete ji i osobně navštívit v Biskupské 1.
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SPRÁVA MAJETKU
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

/ CO JSME UDĚLALI
OD LEDNA 2011 V OBLASTI OPRAV
OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU
ZAKÁZKY ZADANÉ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
[MIL. KČ]
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bdobím faktického působení
této radnice je období od ledna 2011 do současnosti. Více
jak tři roky uplynuly. Co jsme udělali
v oblasti oprav obecního nemovitého
majetku? Budeme hovořit o opravách, které, na rozdíl od investic, má
na starost Oddělení technické a majetkové správy MČP1. Nemáme zde
na mysli investice.
OTMS MČP1 ročně zajistí kolem
1000 oprav nemovitého majetku
hlavního města Prahy svěřeného do
správy Městské části Praha 1. A to
od drobných oprav (např. výměny
prasklé vodovodní trubky) až po veliké opravy za miliony korun (např. re-

O

Fasády, okna

Nebytové
prostory

StƎechy, krovy
Ostatní
(restaurátorské
práce, opravy
výtahƽ, staƟka
aj.)

konstrukce střech a fasád obecních
domů).
Podle interních předpisů MČP1
jsme povinni vypsat výběrové řízení,
pokud předpokládaná hodnota příslušné zakázky přesáhne 200 000 Kč,
bez DPH. Protože valná většina oprav
je nízkorozpočtová nebo se pohybuje
pod hranicí 200 000 Kč, vypisujeme
měsíčně zhruba 2 až 3 výběrová řízení na rozličné rekonstrukce či opravy. Od statického zajištění padající
hradební zdi, přes opravu klubovny
pro Junáky, prostor pro Sbor dobrovolných hasičů až po rekonstrukce
obecních bytů, střech a fasád obecních domů. Zdá se to málo, ale uvěDUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

domme si, že hovoříme jen o výběrových řízeních na opravy nemovitého
majetku MČP1. Úřad samozřejmě
vedle toho vypisuje celou řadu dalších výběrových řízení a postupuje
při tom tak, jak ukládá zákon a upřesňují interní předpisy.
Pro lepší představu vám přinášíme
graf znázorňující výběrová řízení na
opravy nemovitého majetku MČP1.
Jde o sloupcový graf, kde je vidět
jednak struktura zakázek zadaných ve
výběrových řízeních v jednotlivých letech, jednak hodnota těchto zakázek.
Jde o období od ledna 2011 až do
března 2014, proto rok 2014 zatím za
ostatními roky tak trochu pokulhává.

FINANCE
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

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

Díky grantové podpoře se v Praze 1 nenudíme.

/ GRANTY
TRADIČNĚ PODPOŘÍ DOBRÉ VĚCI
elmi pečlivé bylo také letos vyhodnocování grantů, které lze
shrnout pod hlavičku „volnočasové vyžití dospělých i dětí“. Ano, řeč
je o grantech na podporu využití volného času dětí a mládeže, grantech
v oblasti kultury a grantech na rozvoj
občanské společnosti a spolkové činnosti.
Tyto dotace patří mezi tradiční nástroje, jimiž radnice podporuje aktivní
trávení volného času, čemuž odpovídají schválené částky. Milion korun
si tak rozdělí 63 projektů, jež uspěly
v grantovém řízení na podporu využití

V

volného času dětí a mládeže. V oblasti
kultury se o 4 miliony podělí 85 projektů. Půl milionu v rámci grantů na
rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti poputuje mezi 26 projektů.
Co z uvedených čísel vyplývá? Především základní teze, že než podpořit
několik málo projektů větší sumou,
je mnohem lepší, když více subjektů
získá menší částky. Nejsem ten, kdo
hodnotí žádosti jednotlivých uchazečů, nicméně jako místostarosta odpovědný za ﬁnance jsem rád, že poskytnuté peníze podporují pestrou paletu
aktivit místo několika „vyvolených“.
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Pokud se na grantovou politiku
Městské části Praha 1 podíváme nezaujatým pohledem (a zpětnou vazbu
mi opět dává osvědčená statistika),
jsme v podpoře občanské společnosti, kulturních a volnočasových projektů konzistentní a v rámci úsporných
rozpočtů poměrně štědří.
V Praze 1 se nám nežije špatně.
A dovolím si tvrdit, že také díky grantům, jež pomáhají těm, kteří náš život
zde dělají pestřejší a milejší.
Jan Krejčí,
zástupce starosty

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)

/ SÍŇ SLÁVY
PŘIVÍTALA DALŠÍ SKVĚLÉ PEDAGOGY

iplom a knižní poukázku obdrželo za výbornou práci celkem
osmnáct učitelek a učitelů mateřských a základních škol. Mimořádného ocenění se pak dostalo třiceti
pracovníkům, kteří ve školství Prahy 1
působí úctyhodných třicet i více let.
Nejvýznamnější poctu si odneslo
šest pedagogů, kteří byli uvedeni do
Síně slávy za svůj celoživotní přínos
vzdělávání a výchově dětí na našich
školách. Kromě plakety a knižní poukázky jim určitě, stejně jako dalším
oceněným, patří velké poděkování.
Uvedená ocenění spolu s květinami předali starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký a radní pro oblast školství

D

FOTO: PETR NAŠIC

SLAVNOSTNÍ CHVÍLE SI ŽÁDÁ
NÁLEŽITĚ ODPOVÍDAJÍCÍ PROSTŘEDÍ. OSLAVY DNE UČITELŮ V PRAZE 1 HO NALEZLY
V NÁDHERNÉM PROSTORU
BAROKNÍHO REFEKTÁŘE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA SV.
JILJÍ. SEŠLI SE TAM UČITELKY,
UČITELÉ A DALŠÍ ŠKOLŠTÍ ZAMĚSTNANCI Z NAŠÍ MĚSTSKÉ
ČÁSTI A NA NĚKTERÉ Z NICH
TAKÉ ČEKALO MIMOŘÁDNÉ
OCENĚNÍ JEJICH PRÁCE.

Děkujeme za to, jak dobře učíte naše děti!

Karolina Polverini. „Vážíme si všech
pracovníků našeho školství. Vážíme
si jejich úsilí a přínosu pro vzdělanost
stávajících i budoucích generací. Při
příležitosti Dne učitelů jim přeji vše
dobré, pevné zdraví, osobní pohodu
a žáky, kteří touží po vědění,“ řekla
Karolina Polverini.
A kdo letos vstoupil do Síně slávy?
„Emeritní“ ředitelka ZŠ nám. Curieových Libuše Vlková, dlouholetá ředitelka ZŠ Uhelný trh a nyní zástupky-

ně ředitele ZŠ Brána jazyků Dagmar
Sejkorová, vynikající učitelka, s láskou předávající lásku k matematice,
Marietta Šťastná, laskavá a obětavá
Petra Strnadová, která působila mj.
v MŠ Letenská, milá, veselá a zároveň vysoce profesionální Emilie Bodnarová z MŠ Národní a energií a entuziasmem zářící dlouholetá ředitelka
a nyní učitelka MŠ Opletalova Věra
Borková.
Gratulujeme a děkujeme!

/ FRANCOUZSKÉ ZRCADLENÍ V ČESKÉ KAPLI
kladby George Bizeta, Maurice Ravela či Clauda Debussyho zazněly
v úterý v Zrcadlové kapli Klementina,
a to v podání mladých umělců z jihofrancouzského města Nîmes. Koncert se uskutečnil v rámci projektu Comenius Regio „Společně vyrůstáme
v Evropě“, který spolu realizují Městská část Praha 1 a Nîmes a do kterého
jsou zapojeny rovněž školy obou měst.
„Když náš projekt začínal, tak jsme
měli pochybnosti, jak to zvládneme,

S

a vše jsme se za pochodu učili. Teď
všechno krásně běží a já osobně jsem
z partnerské spolupráce nadšená. Však
také chceme spolupracovat i nadále
a po skončení stávajícího projektu letos v létě pokračovat projektem navazujícím,“ popsala iniciátorka projektu,
který dělá radost českým a francouzským dětem a mládeži, Karolina Polverini, radní pro oblast školství z Prahy 1.
Vzornými diváky velmi zdařilého koncertu v Zrcadlové kapli Klementina
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

byli žáci a studenti ze ZŠ nám. Curieových a Brána jazyků, z Gymnázia prof.
Jana Patočky a francouzského lycea
z Prahy 5. Své umění a francouzskou
klasickou hudbu jim předvedli Antoine
Bienenfeld-Bordage, Sabine Teulon-Lardic, Sylvie Roux a Véronique Pélisséro, kterým se dostalo zasloužených ovací.
Pořadateli koncertu byly Městská
část Praha 1, Francouzský institut
v Praze a Národní knihovna ČR.

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

/ „BUSKING“
JARO V PRAZE 1 PROMLOUVÁ
V MNOHA PODOBÁCH. JEDNOU
Z NICH JE „BUSKING“. NĚKTERÉ POULIČNÍ UMĚNÍ SE VŠAK
U OBČANŮ PRAHY 1 S POCHOPENÍM, NEBO DOKONCE UZNÁNÍM NESETKALO A PROSTŘEDNICTVÍM STÍŽNOSTÍ A PETICE TO
OBČANÉ DALI JEDNOZNAČNĚ
NAJEVO. POMYSLNÝ PYTEL SE
ROZTRHL NEBLAZE PROSLULOU
VYHLÁŠKOU BÝVALÉ RADNÍ HL.
M. PRAHY Z LOŇSKÉHO ROKU.
TATO VYHLÁŠKA ZPŮSOBILA
NEJEN PRÁVNÍ CHAOS V TOMTO
PROBLÉMU, ALE ZEJMÉNA ROZDUPALA DO TÉ DOBY MÍROVÝ
STAV MEZI OBČANY A BUSKERY.
PRAHA 1 PROTO IHNED ZAČALA
HLEDAT ZPŮSOBY ŘEŠENÍ. A KONEČNĚ JE NAŠLA! MINISTERSTVO DOPRAVY TOTIŽ ZAUJALO
PODOBNÉ STANOVISKO, JAKO
ZASTÁVALA PRAHA 1. TEDY ŽE
BUSKING MŮŽE BÝT, ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ, ZVLÁŠTNÍM
UŽÍVÁNÍM KOMUNIKACE. POSTÁVÁNÍ OBECENSTVA, VYHRAZENÍ
BEZPEČNOSTNÍHO PROSTORU
NEBO ZABRÁNÍ PROSTORU PRO
APARATURU ČI VYBAVENÍ BUSKERA PODLE TOHOTO STANOVISKA UŽ ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍM
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ JE.
PROTO JE TŘEBA POVOLENÍ
OD PŘÍSLUŠNÉHO SILNIČNÍHO
SPRÁVNÍHO ÚŘADU. TEDY ODBORU DOPRAVY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 1.
ěstská část Praha 1 tedy nebyla první městskou částí.
Rok a půl stačilo buskerům,
aby se z nich v očích nejen občanů
Prahy 1, ale i pracovníků ﬁrem se
sídlem na Praze 1 stali persony non

M

FOTO: PETR NAŠIC

SNAD DOSTANE DÍKY DŮSLEDNÉMU
TLAKU RADNICE JASNÁ PRAVIDLA

Řada buskerů zabírá pořádný kus chodníku.

grata. Jen v minulém roce bylo podáno několik desítek stížností na obtěžující hluk pod okny domů. V srpnu
2013 byla vedení Prahy 1 dokonce
doručena petice na zakázání buskingu v Mostecké ulici a na dalších místech Prahy 1. Společný jmenovatel byl
vždy totožný. Tato pouliční „umění“
mají totiž až příliš často mnohem blíž
k obtěžujícímu hluku, či spíše hlučnému žebrání. Navíc s historií a tradicemi Prahy nemají hodinová hraní na
africké bubínky či plastové kýble nebo
skřehotání papouška ARA na ramenou imitátora Jacka Sparrowa pranic
společného.
„Z důvodu přetrvávání naprosto neudržitelného stavu jsme zahájili kroky
vedoucí k nalezení řešení. Odpovědní
pracovníci hl. m. Prahy k našim žádostem o nápravu věci novelou vyhlášky vstřícní nebyli a sdělili nám, že
busking není možno regulovat, neboť
jej nelze podřadit pod režim zvláštního užívání komunikace. Požádali
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

jsme proto o právní názor Ministerstvo dopravy ČR. Ministerstvo zaujalo
totožný názor jako máme my. Tedy
že busking, a především jeho doprovodné jevy, jsou skutečně zvláštním
užívání komunikace a platí pro ně pravidla jako pro ostatní žadatele o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace,“ uvedl radní Ivan Solil, mezi jehož
kompetence patří mimo jiné i veřejný
pořádek.
Podle současného právního názoru
Ministerstva dopravy ČR není možné busking, vč. doprovodných jevů,
srovnávat například s běžným postáváním chodce při čekání na tramvaj
nebo telefonováním před výkladní
skříní. Lidé, kteří produkci přihlížejí,
utvářejí dav a kolemjdoucí bez zájmu
o produkci musí buskerem zabrané
místo obcházet či mnohdy kvůli tomu
vstupovat do vozovky (nebo dokonce
tramvajové tratě). A to již zvláštním
užíváním komunikace samozřejmě je.
Příslušný silniční správní úřad je tedy
oprávněn takové užívání chodníku či
pěší zóny jako zvláštní užívání posuzovat a tedy právně regulovat. Městská
část Praha 1 proto nyní bude usilovat
o to, aby se tento právní názor začal
co nejdříve uplatňovat v praxi a občané se nemuseli děsit prvních letních
dní. V současné době jsou kontrolními
pracovníky odboru dopravy a strážníky
MP vytipovávána problémová místa
výskytu buskingu a současně sjednocován jeho způsob regulace či postihu.
„Proti pouličnímu umění, které pobaví a neobtěžuje, nemáme vůbec nic,
naopak patří ke koloritu každé metropole. Na druhou stranu skrytá žebrota,
absence hudebního sluchu pouličního
mistra nahrazená hlasitostí projevu
a další nám všem známé rádoby produkce, musí být součástí právní regulace,“ doplnil Ivan Solil.

KULTURA

16

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

/ SPOLUPOŘADATELSTVÍ
– VÝZNAMNÁ CESTA
PODPORY ŽIVÉ KULTURY
V PRAZE 1

V MĚSÍCI DUBNU PODPOŘILA
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 V RÁMCI
SPOLUPOŘADATELSTVÍ
NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

„Čas zoufalství a nadějí“ – výstava
černobílých fotograﬁí klasika české fotograﬁe Ladislava Sitenského k 75. výročí německé okupace – výstava potrvá
do 28. 4. 2014 ve Strahovském klášteře, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1.
„21. ročník DNŮ EVROPSKÉHO
FILMU“ – přehlídka současných čistě evropských ﬁlmů s cílem obohatit
nabídku evropské kinematograﬁe – od
10. 4. do 17. 4.2014 v kině Světozor,
Vodičkova 41, Praha 1, a v kině Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1.
„Hudební jaro u dominikánů“ –
cyklus odpoledních a večerních koncertů, který představí světská a duchovní
díla autorů činných na konci 18. století proběhne od 29. 5. do 1. 6. 2014 v Klášteře dominikánů Praha, Husova 234/8,
Praha 1.
„Koncert Ústřední hudby Armády
České republiky pro širokou veřejnost u příležitosti mezinárodního
Dne rodin“ - tradiční hudební vystoupení v podání mezinárodně uznávaného hudebního tělesa Ústřední hudby
Armády České republiky - dne 18. 5.
2014 ve spodní části Václavského náměstí, Praha 1.
„Praha číta po slovensky“ – 17.
ročník Nonstop čtení ve slovenském
jazyce, cílem akce je prakticky demonstrovat vzájemnou propojenost
dvou národů v oblasti mluveného slova, literatury a lidských vztahů – od
20. 5. do 30. 5. 2014 v Jazzové sekci,
Valdštejnská 14, Praha 1.
„Kampa – střed světa“ – tradiční
akce, která je oslavou jedinečnosti
Kampy, ostrova v centru Prahy. Součástí oslav je konference v Michnově paláci, kde se mohou zájemci seznámit s ostrovem Kampa a příběhy
místních obyvatel – od 11. 4. do 14. 4.
2014 v parku Kampa, Praha 1.
„Pražské věže, celodenní historicko-rozhlížecí hra“ – 4. ročník celodenní historicko-rozhlížecí hry, 6.
4. 2014 na mnoha místech na území
Městské části Prahy 1, jako Prašná
brána, Muzeum Kampa, Malostranská
mostecká věž atd.
„Karel Kryl – 70“ – koncert dne
8. 4. 2014 v Lucerně, Praha 1.
Bližší informace na www.praha1.cz

KULTURA
/ VELIKONOČNÍ
ZASTAVENÍ

KDY: V NEDĚLI 20. 4. 2014, od 14
do 17 hodin, KDE: Petrské náměstí
KDY: V PONDĚLÍ 21. 4. 2014, od 14
do 17 hodin, KDE: Kampa
Městská část Praha 1 si vás dovoluje pozvat na VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ, které proběhne v neděli
20. 4. 2014 na Petrském náměstí
a v pondělí 21. 4. 2014 na Kampě,
vždy od 14 hodin do 17 hodin. Těšit se můžete na pletení pomlázek,
malování velikonočních kraslic, paličkování a jiné tradice spojené s Velikonocemi. Připraveny jsou výrobky
chráněných dílen, občerstvení, velikonoční pečivo.
O dobrou náladu se postará dechová hudba Krajanka se svými sólisty. Přijďte se podívat – všichni jste
srdečně zváni! Bližší informace na
www.praha1.cz.

/ VI. PEJSKAŘSKÉ
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

KDY: 26. 4. 2014, od 14 hodin
KDE: Střelecký ostrov

Městská část Praha 1 si vás dovoluje pozvat na VI. PEJSKAŘSKÉ
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, které proběhne 26. 4. 2013 na Střeleckém
ostrově. Těšit se můžete na ukázky
kynologického výcviku, dog dancing, agility, dogfrisbee, psí školy
a jako na novinku „TUŽKOPSI“ –
portrétují a namalují vám obrázek
vašeho pejska. Veškeré disciplíny
si můžete pod vedením instruktorů
ozkusit se svým pejskem. Uvidíte
také výcvik služebních psů městské policie. Během odpoledne se
můžete zúčastni, přehlídky pejsků
Prahy 1, na kterou jste srdečně se
svými mazlíčky zváni. Odporná porota ocení nejkrásnějšího, nejšikovnějšího a nejzvláštnějšího pejska.
Každý pejsek dostane dárek. Přijďte se podívat – všichni jste srdečně
zváni! Bližší informace na www.
praha1.cz
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SPORT
/ BEZPLATNÉ KURZY
CVIČENÍ PRO SENIORY
PRAHY 1
Udržet tělo v kondici i v pokročilém věku je cílem mnoha seniorů.
Na to nezapomíná ani Městská část
Praha 1, která pro zlepšení kondice
a načerpání nové energie chystá
v blízké době otevřít bezplatné kurzy
cvičení pro seniory.
Z připravované nabídky si vybere
snad každý. Praha 1 ve spolupráci
s Fitness Kotva připravila čtyři bloky
aktivit: kondiční cvičení, rekondiční
nad 55 let, jógu pro seniory a cvičení
proti bolesti.
Kurzy disponují kapacitou 25 a 30
cvičících. Hodina jednotlivého bloku
bude probíhat jednou týdně, a to po
dobu 60 minut.
„Jsem rád, že můžu představit našim spoluobčanům další aktivitu, kterou chystáme v oblasti sportu. Jedná
se o větší zapojení občanů Prahy 1
a (zejména seniorů) do pohybových
aktivit, které jsou s přibývajícím věkem stále více zapotřebí,“ řekl radní
Prahy 1 pro kulturu, sport, mezinárodní vztahy a občanskou společnost
Ing. Pavol Škrak. „Milý senioři, život
je pohyb, překonejte ostych, překonejte pohodlnost, přijďte si zacvičit,
přijďte se odreagovat, vaše radnice
MČ Praha 1 vás srdečně zve.“
Pro bližší představu a informace
o cvičení byl natočen spot, který naleznete na www.praha1.cz, v sekci Sport.

/ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (4+1)
O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: 5. 4. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU
A V ULICI MASNÁ

/ TURNAJ V NOHEJBALU
TROJIC O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: 6. 4. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU
A V ULICI MASNÁ

/ POZVÁNKA NA TURNAJ
V BOWLINGU
KDY: 13. 4. 2014 OD 15 HODIN
KDE: v Bowling centru, V Celnici 10,
Praha 1. Přihlášky nutno podat do
10. 4. 2014 (do 13 hodin) na e-mail:
jindrich.nejezchleba@praha1.cz, tel.:
221 097 400, mob.: 602 699 268.
Bližší informace
na www.praha 1.cz.

DOPRAVA
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

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

Jiří Veselý připomíná, že i návštěvníci centra mohou krátkodobě legálně zaparkovat díky stíracím parkovacím kartám.

/ PARKOVÁNÍ V CENTRU
T
oto téma se na stránkách našeho měsíčníku opakuje téměř pravidelně. Dnes se podíváme na
parkování pro ty, kteří nemohou nebo
nechtějí využít toho nejjednoduššího
způsobu návštěvy centra, kterým je
bezesporu využití MHD. Spojů je dost,
čekací doby na spoj poměrně příznivé
a pohodlí také odpovídá úrovni přepravy osob v 21. století. Mnoho našich
spoluobčanů využívá, tam kde to je
možné, k cestám do centra také vlak
v rámci pražské integrované dopravy.
Jeden z mých známých jezdí z Hostavic a na hlavním nádraží je za cca 15
minut, což je pro jakýkoliv jiný způsob
dopravy čas naprosto nepřekonatelný.
Pokud ale člověk z jakéhokoliv důvodu musí do centra automobilem, je
nezbytné smířit se s tím, že doprava

v centru neumožňuje parkování kdekoliv a už vůbec to nejde zdarma.
Může sice využít řady míst, kde je
stání placeno prostřednictvím parkovacích automatů, ale zejména v průběhu dne, tj. dopoledne a odpoledne,
bývají takováto parkoviště plná, a řidič
se tak vystavuje riziku objíždění bloku
domů a čekání až někdo místo uvolní.
Jsou tady však také parkoviště skrytá
jak v obchodních domech, hotelech,
v podzemí i nadzemí. Takových parkovacích míst je na území Městské části Praha 1 téměř 18 tisíc a to je číslo,
které by mělo být zcela dostatečné.
Od parkování v takových zařízeních
odrazuje řidiče především cena za
parkování. Pohybujeme se však v tržním prostředí. Dokud si majitelé a provozovatelé neuvědomí lépe, že nižší
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

výnos z jednoho parkovacího místa
může vyvážit vyšší četnost, a nezlevní, pak se situace ve využití těchto stání bude zlepšovat jen velmi pomalu.
Ještě další možností je využití stíracích parkovacích karet. Ty jsou dvouhodinové (za 120 Kč) a desetihodinové (za 400 Kč). Umožní tak návštěvu
příbuzných, řemeslníka či kohokoliv,
kdo potřebuje zaparkovat auto na místě tzv. modré zóny. Stírací parkovací
karty jsou v prodeji v městských částech Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7, tedy tam, kde je tzv. modrá zóna
zavedena, a může je mít v peněžence
jako rezervu s neomezenou platností
prakticky kdokoliv.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy

NÁZORY OPOZICE
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ODS
GRANTY NA OBNOVU DOMOVNÍHO FONDU JEN PRO VYVOLENÉ?
Vzhledem k podivnému nastavení podmínek grantového programu na obnovu domovního fondu,
zejména nesmyslně krátké lhůty od vypsání do termínu podání žádostí, reálně hrozí, že řada zájemců
nestihne z objektivních důvodů shromáždit potřebné dokumenty. Návrh zastupitelů ODS, aby se termín pro podání žádostí posunul z 5. na 30. dubna
2014, byl vládnoucí koalicí TOP 09 a ČSSD zamítnut.
Po několikaleté prodlevě vyslyšelo současné vedení
radnice Prahy 1 volání ODS po znovuzavedení grantů
na obnovu domovního fondu. Vypsání grantového programu pro letošní rok, ve kterém se má rozdělit až 30
milionů korun, však od počátku provází řada pochybností. Granty byly schváleny 14. ledna a o tři dny později se objevily informace na oﬁciální webové stránce
Prahy 1. Teprve tehdy, avšak reálně spíše ještě později,
se potenciální uchazeči mohli o možnosti grantů dozvědět. A začaly zmatky. Nejprve byla na různých místech
uvedena dvě různá data, do kdy je třeba žádost o grant
podat. Stejně tak nebylo jasné, na opravu čeho všeho
lze o grant požádat. Zastupitelé ODS se na dvou jednáních Zastupitelstva Prahy 1 dožadovali, aby se diskutovalo o podmínkách programu. Předseda ﬁnančního
výboru Jan Votoček (TOP 09) však tuto diskusi odmítl.
Zřejmě věděl proč. Na přetřes by totiž přišlo, že lhůta,
která od 17. ledna, kdy se informace o grantech objevila

na webových stránkách, do 5. dubna, tedy nejzazšího
termínu pro podání žádostí, činila přesně 79 dnů. A to je
vzhledem k dokumentům, které musí uchazeč pro podání žádosti získat, velmi málo. Žádost totiž musí obsahovat celkem třináct příloh, mezi něž patří např. Schválení
žádosti o grant ze strany vlastníků, Stavební povolení
nebo ohlášení k opravě, Nabídky 3 a více dodavatelů či
Protokol o výběru nejvhodnější nabídky. S přihlédnutím
ke lhůtám jednotlivých úřadů, kdy je třeba pamatovat
také o tom, že se Praha 1 nachází v Památkové rezervaci, by mohl vše reálně stihnout pouze ten uchazeč, který
by plánoval jen drobné opravy, nebo chtěl využít grant
na pokračování již započaté rekonstrukce. Nebo věděl
o grantech ještě před uveřejněním oﬁciální informace.
Právě tato možnost vrhá celý projekt a jeho autora Jana
Votočka velmi nepříjemný stín podezření, zda náhodou
nebyly podmínky úmyslně nastaveny tak, aby na granty
dosáhli jen vyvolení. Sám Votoček podezření, že se jedná o malou domů, ještě přiživil svou neochotou o podmínkách grantů diskutovat. Zastupitelé ODS na jednání zastupitelstva navrhovali, aby se termín pro podání
žádostí posunul až na 30. dubna a všichni uchazeči tak
měli stejnou šanci se o grant ucházet. Tento návrh však
koaliční většina složená ze zástupců TOP 09 a ČSSD bohužel odmítla.
Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

VĚCI VEŘEJNÉ
Jak se na hazard v centru Prahy díváte Vy? Pište na redakce@casopisprazan.cz Tématu se budu věnovat v dubnovém vydání časopisu Pražan.
Kateřina Klasnová

RADNICE ŠKOLÁM:
OZDOBTE NÁM HERNY!
Místostarosta Jan Krejčí (TOP 09) obhajuje počet heren
v Praze 1. Městská část jich povolila 13, pak je z nejasných
důvodů navýšila na 21. (Reálně jich je víc, protože některé
herny fungují na základě nezákonných povolení od ministerstva ﬁnancí ještě z éry Miroslava Kalouska.) Krejčí tvrdí, že v Praze 1 zůstala pouze kasina, nikoli herny. Kasino
se ovšem od herny odlišuje hlavně živou hrou, tedy hrou
s krupiérem. V Praze 1 ale zůstávají místa, kde si zahrajete
leda elektronickou ruletu a k tomu máte výběr z automatů.
V posledním měsíčníku Prahy 1 se navíc objevilo, doslovně: „MČ chce oslovit školy v rámci soutěže na zpracování
graﬁckých architektonických návrhů vzhledu provozoven,
který by nejen splňoval podmínky omezení reklamy, nemožnost nahlížení do prostor a dalších, ale také odpovídal
estetickým požadavkům“. Milí školáci, studenti, dejte hazardu přívětivější tvář? To snad ne! Radnici požádám o vysvětlení.

REAKCE MÍSTOSTAROSTY
Radnice Prahy 1 při omezování hazardu zvolila druhou nejtvrdší variantu regulace – na území
městské části mohou fungovat jen ty provozovny,
v nichž je ministerstvem ﬁnancí povolen provoz
loterií dle § 2 písm. i) zákona o loteriích, tedy ty
v režimu kasina. Těchto adres bylo a je na území
Prahy 1 skutečně 21.
Paní zastupitelka Klasnová moc dobře ví, že původní rozhodnutí o 13 adresách, na kterých by
bylo možné provozovat loterie, se týkalo zcela
jiné vyhlášky, jejíž projednávání bylo magistrátem
ukončeno.
Jan Krejčí, zástupce starosty
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STRANA ZELENÝCH
PRAHA 1 – RÁJ HAZARDU
„Hazard v Městské části Praha 1 nepředstavuje na
rozdíl od jiných městských částí sociálně-patologické nebezpečí,“ tvrdí v minulém čísle Měsíčníku Prahy 1 pan
radní Krejčí. Praha 1 prý zrušila veškeré herny na svém
území a ponechala jen ty adresy, na nichž jsou provozována kasina a ta jsou přece jiná než herny.
Má pravdu? Podívejme se na několik z 21 povolených
míst: Perlová, tradičně problémová lokalita, si svou hernu
přebarvenou na "kasino" zachovala (přímo naproti základní škole). Masarykovo nádraží - zaplivané "kasino" Happy
Day, přitom si není kam sednout při čekání na vlak. Automaty na nás mrkají v podchodech jak na Můstku, tak i při
vstupu do metra uprostřed Václavského náměstí.
Rada se před voliči ráda chlubí, jak chce zlepšit život
občanů a veřejný prostor v centru revitalizovat, ale do budoucna nechává jen na Václavském náměstí povolených
6 lokalit a další adresy hazardu chce zachovat v blízkém
okolí – dvě další ve Vodičkově ulici a jednu v Nekázance.
Tedy je to na nás, občanech – podpořme petici za vyvolání referenda (viz 1bezhazardu.cz) a ukažme radě, že na
rozdíl od ní nám o kulturu života v centru skutečně jde.
Ondřej Černoš, autor je členem Strany zelených

CENTRUM BEZ KOL?
TOP 09 chce v Praze do voleb zprovoznit systém veřejných sdílených kol. Skvělá myšlenka, ale nejenže se magistrát poslední 3 roky cyklodopravě v podstatě vůbec
nevěnoval (letos na ni jde oslnivých 0,17 % rozpočtu na
dopravu), ale dnes navíc již nemá nikoho, kdo by takový
projekt mohl rozumně řídit. Praze tak hrozí horkou jehlou
ušitý projekt bikesharingu.

Systémy veřejných kol zavedlo již 650 měst včetně Vídně, Mnichova, Drážďan, Londýna, Paříže, Osla,
Varšavy, Stockholmu či Moskvy, ale všude fungují především v centru města. I analýza, kterou si magistrát
nechal zpracovat, tvrdí, že v Praze jsou nejvhodnější
především oblasti centra podél Vltavy, tedy také celá
Praha 1s výjimkou Hradčan.
Předsedkyně komise Rady hlavního města pro cyklistickou dopravu paní Krobová-Hášová (zastupitelka HMP
za TOP 09 a obyvatelka Prahy 1) ale v deníku aktualne.
cz tvrdí, že "...do památkových zón cyklisté nebudou mít
přístup. Do okolí Staroměstského či Václavského náměstí kola opravdu nepatří.“ K čemu by takový projekt
byl a jak je možné, že tato slova pronáší osoba, která má
rozvoj cyklodopravy na starosti?
Centrum Prahy sice nebylo stavěno pro kola, ale pro
auta už teprve ne. Pokud chceme, abychom nestáli všude v zácpách a neměli z města pouze parkoviště, měli
bychom být vděčni za každého člověka, který pro svou
cestu místo auta zvolí chůzi, veřejnou dopravu, nebo
jízdní kolo. Město by mělo rozvoj šetrných druhů dopravy prosazovat aktivně na všech úrovních.
Situaci ilustruje, že do voleb by kvalitní systém veřejných kol technicky zvládla dodat jedině ﬁrma JCDecaux,
tedy společnost, která poskytuje městský mobiliář výměnou za reklamní plochy. Bikesharing se může pro ni
stát nástrojem k prodloužení jedné z nejméně výhodných smluv, jakou kdy s kým město Praha uzavřelo...
Nebylo by pro rozvoj cyklistické dopravy lepší připravit do voleb odpovídající personální a investiční zázemí
a pro bikesharing připravit komplexní kvalitní zadání, jehož součástí bude nastavení spolupráce s Prahou 1 tak,
aby centrum Prahy bylo jako všude jinde ve světě i klíčovým místem systému veřejných kol?
Štěpán Mairovský, autor je členem Strany zelených
INZERCE
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/ ONDŘEJ SOKOL
V NOVÉ HŘE O NEVĚŘE
V BŘEZNU MĚLA V ČINOHERNÍM KLUBU PREMIÉRU HRA HAROLDA PINTERA ZRADA, KTEROU
REŽÍROVAL HEREC A REŽISÉR ONDŘEJ SOKOL. KROMĚ NĚJ V DRAMATU O MILOSTNÉM TROJÚHELNÍKU, ALE I CITOVÉM VYHOŘENÍ A ZRANĚNÉM PŘÁTELSTVÍ DIVÁCI UVIDÍ TAKÉ KATEŘINU
LOJDOVOU A MARTINA FINGERA.

Co výjimečného jste tedy na Pinterovi objevil vy?
Všichni si na něm vždycky pochvalují
to, že je minimální. Tahle hra je složená
z naprosto obyčejných situací, které
každému připomínají něco, čím si
prošel. Rozchody, trapné chvíle, kdy to
přestává fungovat, momenty prozrazení
nevěry… Přesto si myslím, že jestli se
nám to povedlo, tak budou mít diváci
po tomhle představní opravdu o čem
přemýšlet.
Jste známý tím, že každou hru vždy
pečlivě prostudujete a často ji upravujete. Kde najdeme váš rukopis ve
Zradě?
Ta hra třeba v původní verzi couvá
v čase, ale ne tak přímočaře, jako jsem
to udělal já. Chtěl jsem, aby divák nebyl
zmatený časovými posuny. Taky jsem
upravil překlad tak, aby byl opravdu co
nejjednodušší. V některých scénách
jsem místo dialogů použil telefonáty
a také doplnil sms konverzaci…
Proč zrovna vztahy, nevěra? Vaše
hry v posledních letech byly opravdu

FOTO: ARCHIV ČINOHERNÍHO KLUBU

Vaše nová hra vybočuje z řady vašich posledních prací v Činoherním
klubu. Byl to váš nápad, sáhnout
zrovna po Pinterovi?
Musím říct, že tenhle autor mě nikdy
nějak zvlášť nezaujal. Rád ale dělám na
věcech od Martina McDonagha nebo
Davida Mameta a právě tihle dva o Pinterovi vždycky mluvili jako o někom výjimečném. A když mi pak ředitel divadla
Vladimír Procházka přinesl tuhle hru,
skvěle to zapadlo do toho, čemu bych
se teď chtěl věnovat, tedy vztahovým
věcem.

Hra o složitosti mezilidských vztahů má divákovi co říci.

spíše šokující, hluboké, co vás motivuje k tomu dělat zase něco trochu
jiného?
Dospěl jsem k tomu. Momentálně
mi přijde napínavé a zajímavé dělat na
věcech, které se týkají vztahů. Plánoval
jsem tak trochu odbočit od těch klasických divadelních her.
Jak se vám pracovalo s nejlepším
kamarádem a bývalou manželkou?
Přece jen příběh zachycuje rozpadající se manželství, žena je muži nevěrná s jeho nejlepším přítelem…
Pracovalo se mi dobře a zároveň náročně. Upřímně, oba jsou to výteční
herci, ale je to opravdu natolik osobní,
že i když jsem věděl dopředu, že to nebude jednoduché, nečekal jsem, že to
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bude mnohdy skutečně bolet. Věřím ale,
že když lidem chceme něco dát, tak do
toho musíme investovat víc, nejenom
nacvičit něco, co se nás úplně netýká.
Komu byste doporučil na vaši hru
zajít?
Víc ji asi pochopí někdo zkušenější,
ten zážitek není divácky jednoduchý, ale
mám pocit, že se každému může někdy
vyplatit to vidět. Člověk se může dostat
do situace, kterou viděl tady, a nemusí
ji pak prožít tak bolestně, nebo se třeba
bude chovat jinak.
Pokud i vás zajímá, jak se s tak osobním tématem Ondřej Sokol popral,
máte možnost na představení zajít 2.,
12. či 26. dubna do Činoherního klubu.

SENIORSKÉ VÝLETY
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/ KVĚTNOVÉ VÝLETY 2014

S jarním počasím se z výletů stává skutečný zážitek plný dojmů a příjemných emocí.

12. 5.

PONDĚLÍ, 8.30 – ZRUČ NAD SÁZAVOU
– ZÁMEK A KÁCOV – PIVOVAR HUBERTUS

19. 5.

PONDĚLÍ, 8.00 – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
– ZÁMEK A MĚSTO LANŠKROUN

NA TYTO KVĚTNOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE
OD ÚTERÝ 15. DUBNA 2014.
Odjezd 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 na Praze 1.
Pro velký zájem o seniorské výlety
sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci
a upřednostněni budou ti, kteří se
nezúčastnili minimálně 3 posledních
výletů.
Je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
dva dny před výletem a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.
V případě již naplnění výletu bude

sdělen stav. V případě změny bude
každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme
uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
mobilní telefon. Odhlašování žádáme
stejným způsobem, přes podatelnu
nebo na tel. 777 161 539, Mgr. Karel
Ulm a to pouze ve středu a čtvrtek
9.00–10.00 h.
Družební seniorský výlet na Jesenicko ve dnech 28.–30. května 2014
28. – 30. 5. se uskuteční tradiční třídenní seniorský zájezd do Jeseníků.
Cena zájezdu je 1000 Kč a zahrnuje:
dopravu, plnou penzi s ubytováním
v hotelu Zlatý Chlum v České Vsi v Jeseníkách, služby průvodce, vstupné
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do objektů. Destinace, které budou
navštíveny: hrad Bouzov, Křížová cesta v Rudě, rozhledna Borůvková hora,
přírodní rezervace Nýznerovské vodopády, vyhlídka v Jeseníku, města Karlova Studánka, Litovel, Krnov, Uničov
a výlet do polské Vratislavi.
Preferováni budou ti, kteří se daného
výletu v minulosti nezúčastnili. Kapacita na tento zájezd je 40 osob. Bližší
informace v podatelně UMČ Praha 1,
Vodičkova 18 od 15. 4. 2014. Na tento
květnový zájezd se přihlašuje od úterý
15. dubna 2014.
SENIORKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM

člen sociální komise ÚMČ Praha 1

SENIOŘI
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/ TÍSŇOVÁ PÉČE POMŮŽE
V KRIZOVÉ SITUACI
ostali jste se do věku, kdy si již
nejste tak jisti při pohybu po bytě
nebo máte nějaký zdravotní 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 zhoršení
zdravotního stavu či v jiné krizové situaci.
Do bytu klienta je nainstalováno malé
elektronické zařízení a klient obdrží tlačítko, které by měl mít doma stále při sobě.
V případě potřeby pak tlačítko stiskne
a tím se spojí s dispečinkem systému
tísňové péče. Dispečer, přítomný 24 hodin denně, následně klienta kontaktuje
(telefonem s možností hlasitého dohovoru přes elektronické zařízení instalované v bytě klienta), vyhodnotí situaci
a zajistí odpovídající pomoc. Zařízení
také dispečera upozorní, pokud v bytě
klienta nezaznamená po dobu 12 hodin
žádný pohyb. To je užitečné 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 Prahy 1,
vždy včas zajištěna odpovídající pomoc,
pokud se ocitnou v krizové situaci.

D

PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU TÍSŇOVÉ
PÉČE UMOŽŇUJE
• nepřetržité (24 hodin denně) spojení s dispečinkem (s výjimkou poruchy
dodávky elektrické energie, výpadku
telefonu a poruchy PC),
• poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci v krizové situaci, zejména při zhoršení zdravotního stavu,
náhlé nevolnosti, havárii v bytě, napadení a v jiných neočekávaně vzniklých
situacích; po dohodě s klientem informování ošetřujícího lékaře, pečovatelské služby, rodiny, sousedů nebo známých; sjednání kontaktů na instalatéra,

/ TIPY
FOTO: PETR NAŠIC

PLAVENKY

Díky systému tísňové péče lze přivolat
pomoc přímo domů.

elektrikáře, zámečníka nebo jiného řemeslníka v případě havárie v bytě,
• sociálně terapeutické činnosti – na
základě konzultace s klientem, ošetřujícím lékařem a pracovníky odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ
Praha 1 zprostředkování kontaktů na
specializované útvary sociální a zdravotnické péče,
• sociální poradenství – poskytování
základního odborného sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé životní situace klientů, doporučení
a zprostředkování kontaktů na specializované útvary sociální péče,
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – pracovníci
dispečinku doporučují na základě zájmů klienta kontakty na společenské
organizace pro seniory a zdravotně
postižené,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Zavedení tísňové péče včetně instalace zařízení v bytě klienta je zdarma,
klient hradí měsíční poplatek v maximální 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@
socialnisluzbyp1.cz, tel. 224 948 465.
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Permanentky do bazénu Axa pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, občany Prahy 1, je možné
zdarma vyzvednout od středy 23.
4. 2014 od 8.00 hodin u Karolíny
Schwarzové, Dlouhá 23, 1. patro.
Tábor pro seniory
Středisko sociálních služeb pořádá již tradiční tábor pro seniory
z Prahy 1, který se letos bude konat
od 14. do 21. 6. 2014 v Dražíči v jižních Čechách. Přihlášku si můžete
vyzvednout u Karolíny Schwarzové,
Dlouhá 23, 1. patro, e-mail schwarzova@socialnisluzbyp1.cz, tel. 725
397 934.

ČIŠTĚNÍ BRÝLÍ ZDARMA
Studenti Vyšší odborné školy
zdravotnické seniorům z Prahy 1
zdarma vyčistí a seřídí brýle. Přijďte
ve středu 2. 4. 2014 ve 13.30 hodin
do DPS Týnská 17 nebo ve středu
9. 4. 2014 ve 13.30 hodin do klubu
seniorů Tomášská 6.

VÍTE, CO VŠECHNO VÁM
HRADÍ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA?
S přednáškou na toto téma vystoupí zástupci Ústavní lékárny
IKEM ve středu 16. 4. 2014 od
14.00 hodin v klubu seniorů Benediktská 13.

SENIORSKÝ
UMĚLECKÝ KLUB
V rámci seniorského uměleckého
klubu můžete v úterý 29. 4. 2014
od 14.00 proniknout do tajů další
výtvarné techniky. Po výrobě masopustních masek a technice monotypu na vás čeká další zajímavé
téma.

SERVIS
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/ STAROSTA
PŘIVÍTAL OBČÁNKY
JE NÁS ZASE O NĚCO VÍC! PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY PRAHY 1.

Anežka Ledecká

Elisabeth Jelínková

Pokud chcete svou ratolest slavnostně uvést mezi občany naší
městské části, zašlete nám jméno
a příjmení dítěte, datum jeho narození a adresu trvalého bydliště, popř.
kontaktní adresu, pokud je odlišná

Matěj Šťovíček

Oliver Vodešil

od trvalého bydliště, a to buď:elektronicky na radka.jirikova@praha1.cz
nebo písemně na Odbor Kancelář
starosty, oddělení kultury, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, k rukám
Radky Jiříkové. Do hlavičky e-mai-

Šimon Sitár

lu nebo na obálku napište „Vítání
občánků“. Každý odesílatel bude
písemně kontaktován se sdělením
přesného termínu konání vítání občánků a dalších podrobností ohledně
tohoto slavnostního aktu.
INZERCE
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/ CIZINECKÁ POLICIE JE V C

Jak je cizinecká policie organizačně
začleněna do pražské policejní správy, tedy krajského ředitelství?
Aleš Benedikt: Jsme útvar s celoměstskou působností, to znamená, že
poskytujeme servis všem obvodním ředitelstvím Policie ČR v Praze. Máme ve
struktuře krajského policejního ředitelství stejný samostatný status jako například Pohotovostní motorizovaná jednotka, Stálá pořádková jednotka apod.
Petr Víšek: Naše uniformované hlídky ale samozřejmě taky jezdí po Praze
v rámci běžného výkonu služby a jsou
zapojeny do jednotného řízení operačních sil. Když je naše hlídka nejblíže nějakému místu, kde došlo k závadovému
jednání, zasahuje tam první, jako jakákoli jiná policejní složka bez ohledu na naši
cizineckou specializaci.
Pokud se budeme bavit o zmíněném
servisu – přičemž logicky mě zajímá
především Praha 1 –, co přesně děláte pro místní policejní ředitelství
a obyvatele naší městské části?

Za těmito mřížemi končí cizinci, kteří porušili zákon.

Navenek nenápadnému vozidlu se v hantýrce říká „Schengen“...

... a v jeho útrobách se skrývá sada agregátů...

... i pracoviště, kde lze kontrolovat mimo
jiné pravost dokladů.

A. Benedikt: Provádíme časté a systematické kontroly cizinců. Ověřujeme
nejen legálnost jejich zdejšího pobytu,
ale také zkoumáme pravost jejich dokladů. Nedávno jsme takto například zjistili,
že v jednom z hotelů v centru Prahy pracoval nelegálně větší počet pokojských.

Také z rozhovorů s vašimi kolegy
z Prahy 1 vím, že dokázat takovým
lidem nějaký závadový čin je i při reálném podezření velmi těžké. To se
s tím občané Prahy 1 musejí zkrátka
smířit?
P. Víšek: Mám pro občany Prahy 1
dobrou zprávu: cizinecká policie už
zhruba tři čtvrtě roku – tedy od chvíle,
kdy došlo ke zpřísnění přestupkového zákona – využívá všech možností,
které má k dispozici. Pokud zjistíme,
že cizinec opakovaně a systematicky
porušuje zákon, nekompromisně zahajujeme správní řízení o vyhoštění...
V tomto směru musím ocenit výbornou spolupráci s místními odděleními
policie v Praze 1.
A. Benedikt: Jen bych doplnil, že
nejde o nějaké subjektivní dojmy, příznivý trend potvrzuje i statistika.

FOTO: PETR NAŠIC [4]

VELMI DŮLEŽITOU PRÁCI
ODVÁDÍ CIZINECKÁ POLICIE,
JEJÍŽ PRAŽSKÝ ODBOR VELMI ČASTO ZASAHUJE TAKÉ
V CENTRU METROPOLE.
INFORMACE O VZÁJEMNÉ
SPOLUPRÁCI TOHOTO POLICEJNÍHO ÚTVARU A RADNICE PRVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
JAKO TRADIČNĚ PŘINÁŠÍ
TATO RUBRIKA, PŘIČEMŽ
ROZHOVOR OPĚT VEDL ŠÉF
BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
PRAHY 1 ZDENĚK SKÁLA
(TOP 09). TENTOKRÁT SE
PTAL PLK. MGR. ALEŠE BENEDIKTA, KTERÝ VEDE PRAŽSKOU CIZINECKOU POLICII,
A TAKÉ JEHO KOLEGY MJR.
MGR. PETRA VÍŠKA, VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ POBYTOVÉ
KONTROLY, PÁTRÁNÍ A ESKORTU TÉHOŽ ÚTVARU.

To je jistě chvályhodné, ale běžného
občana spíše „zlobí“ různí cizokrajně vyhlížející pánové, kteří se poﬂakují po Václavském náměstí, tváří
se jako turisté a přitom nahánějí do
podniků hosty, nedělají-li dokonce
něco horšího...
A. Benedikt: My samozřejmě tyhle
lidi velmi často a důsledně kontrolujeme, jestli neporušují pobytový zákon,
a to jak v rámci našich vlastních akcí,
tak při společných zásazích s kolegy z jiných útvarů. Když má ale takový cizinec
všechny doklady v pořádku, postih je
pochopitelně možný pouze za konkrétní přestupek nebo trestný čin. Že někdo někde neustále lelkuje, k zahájení
správního řízení skutečně nestačí.
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Když jsme u těch pochval za dobrou
spolupráci, rád bych ocenil vstřícný přístup cizinecké policie, která
souhlasila s novým opatřením – au-
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ENTRU PRAHY JAKO DOMA
tomatickým zasíláním informací
z radnice Prahy 1 o přestupkových
řízeních, které se dotýkají cizinců.
Díky tomu můžeme společnými silami některé negativní jevy omezit.
Teď mi ale povězte, co vám ve vaší
práci nejvíce vadí?
A. Benedikt: Slovo „vadí“ je příliš silný výraz. Jestli se ale ptáte na komplikovanost některých případů, tak určitě
jsou to ty, kdy cizinci uzavírají s našimi
občany účelové sňatky. Prokazování
účelovosti je velmi složité a mnohdy
vyplave na povrch až po delší době.
P. Víšek: Víceméně minulostí jsou
naštěstí případy, kdy se podvádělo
u jazykových zkoušek. Tenkrát jsme
museli být stále ve střehu, poněvadž
cizinci, kteří byli podobní svým přátelům a známým, často přicházeli místo
nich. Úprava testovacích metod tohle
vyřešila.
Nakolik vám komplikuje práci současná situace na Ukrajině?
A. Benedikt: Radost z ní samozřejmě
nemáme. Ministerstvo vnitra kvůli situaci na Ukrajině pozastavilo proces vyhošťování ukrajinských státních občanů,
tudíž my sice vedeme řízení o správním
vyhoštění, ale nemůžeme je dokončit.
Je to výrazná komplikace. Navíc vůbec
nevíme, kdy se vše vrátí do normálu.
Při své práci se určitě setkáváte nejen s lidskou záludností, ale také
s pohnutými osudy cizinců. Jak na

vás konkrétní příběhy působí? Můžete si je vůbec připustit, nebo vás
zajímá jen zákon?
A. Benedikt: Cizinecká policie samozřejmě musí postupovat podle
platné legislativy, zákon si nemůžeme
vykládat ve stejných případech různě.
Legislativa nám však dává i určitou
takzvanou diskreční pravomoc – cizinecká policie je v souladu s touto pravomocí dokonce povinna, nikoli jen
oprávněna, zkoumat dopad úředních
kroků do soukromého a rodinného života.
P. Víšek: V zákoně jsou jasné formulace, co musíme při řešení každého
případu vzít v úvahu: závažnost protiprávního jednání, délku pobytu cizince
na našem území, věk, zdravotní stav,
společenské a kulturní vazby, povahu
a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, identitu vazeb k našemu státu a také k tomu státu, jehož je
občanem nebo posledního, jehož byl
občanem. Tady vidíte, že naše práce
nespočívá v nějakém automatickém
„štemplu“.
A. Benedikt: Při zkoumání každého
případu hraje důležitou roli i fakt, jestli
nebude poškozen jiný účastník řízení.
Typickým příkladem je dítě, které zde
už žije několik let.
Co řešíte ve své práci nejčastěji?
P. Víšek: Velmi frekventovaným
trestným činem ze strany cizinců je
nejen maření úředního rozhodnutí –

neuposlechnutí rozhodnutí o vyhoštění –, ale také padělání dokladů.
Kolik cizinců ročně necháváte vyhostit?
A. Benedikt: Ročně vedeme více jak
tisíc řízení o správě vyhoštění.
Blíží se letní turistická sezona, přičemž hlavní nápor turistů tradičně
zažije centrum Prahy. Chystáte na
toto období nějaká speciální opatření?
P. Víšek: Turistická sezona pro nás
každý rok znamená zvýšení aktivity. Od
jara do podzimu ve zvýšené míře pomáháme obvodnímu ředitelství Policie
ČR I, pod které spadá i Městská část
Praha 1. Společně s kolegy z jiných policejních složek probíhá více cílených akcí
v centru, řadu dalších pak děláme sami,
ryze jako cizinecká policie. Velmi nám
vycházejí vstříc kriminalisté a vyšetřovatelé z Prahy 1. Ti nám spoustu případů vytipují v rámci své služby a my pak
provedeme cílený zásah. Hodně nám
pomáhá i městský kamerový systém.
A. Benedikt: Rád bych připomněl, že
cizinecká policie se po reorganizaci před
několika lety zabývá už jen skutečně policejní prací – povolování přechodného
pobytu a další podobné záležitosti zajišťuje civilně-správní útvar, tedy odbor
azylové a imigrační politiky na ministerstvu vnitra. Tato reforma nám hodně
uvolnila ruce a my se tak můžeme věnovat opravdu závažným problémům.
INZERCE

! VYKLÍZENÍ-STĚHOVÁNÍ !

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!
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

ODVOZ STARÉHO
NÁBYTKU K LIKVIDACI.
VYKLÍZENÍ
BYTŮ, SKLEPŮ,
POZŮSTALOSTÍ,
BYTOVÝCH
DRUŽSTEV ČI FIREM.

STĚHOVÁNÍ OD A DO Z.
773 484 056
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/ NOVÉ TRŽIŠTĚ
V JINDŘIŠSKÉ NABÍZÍ SPOUSTU LASKOMIN
NOVÉ TRŽIŠTĚ EAT IT! ZAČALO SLOUŽIT 21. BŘEZNA OBYVATELŮM PRAHY 1 V JINDŘIŠSKÉ
ULICI Č. 5. NABÍZÍ POCTIVÉ POTRAVINY Z DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ PRODUKCE.
ákazníci si zde mohou zakoupit
poctivé potraviny nejen od domácích výrobců, ale také z Francie, Srbska, Slovinska či Japonska.
Pestrý sortiment – čerstvé pečivo,
farmářské sýry, sušené šunky, oleje,
marmelády, ovocné šťávy, zeleninu,
mléko, máslo a další pochoutky – významně obohacuje potravinářskou nabídku v této lokalitě.
Na své si přijdou milovníci francouzských baget a croissantů, ale samozřejmě i ti, kteří dávají přednost spíše
staročeskému pečivu. Pod značkou
Babiččino Tajemství se skrývají produkty ze Srbska: naložená zelenina,
výborné marmelády a stoprocentní
přírodní šťávy.
Mark Penfold, expert na pěstování
česneku a salátů u nás, nejen nabízí
sezonní saláty a česnek, ale ve speciální pekárně zapéká brambory, vaří
výborné polévky a peče slané koláče.
Kdo si chce nakoupit nebo se jen
podívat, je vítán každý všední den od
8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 13
hodin.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

Z

Tady hluboce zamražené polotovary nehledejte!

/ BISTRO U JANA WERICHA
NASYTÍ I POHLADÍ PO DUŠI
Cibulkovu šunku od kosti s tradicí od roku 1942, ale
také mnoho dalších lahůdek
nabízí bistro U Jana Wericha,
které bylo otevřeno v ulici Ve
Smečkách č. 16. V nabídce
nechybí ani výborná pizza,
gyros a dobré saláty. Chutné
jídlo lze zapít vínem z Rakvic
nebo skvělým ležákem Démon z pivovaru Lobkowitz.
Nechybí ani zákusky s dob-

rou kávou. Bistro se nachází
v blízkosti Divadla ABC, tedy
bývalého Osvobozeného divadla, kde Jan Werich dlouho
a rád působil. Nový podnik
vzdává hold Janu Werichovi
nejen svým názvem – herecká a člověčí legenda je ztvárněna také uvnitř podniku.
Příjemnou atmosféru často
umocňují písně Edith Piaf.
Takže: přijďte pobejt!
DUBEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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18. května 2014
od 10 do 16 hodin

ve spolupráci s divadly ABC a Rokoko.

y 1 y 1 Den y 1 Den Den
STANOVIŠTĚ:
ah
Prah eI.
hy 1
n Pr n PraABC
D DIVADLO
– NOVÉ MĚSTO
hy 1 hy
1 De
Pra • výstava politické karikatury
• fotokoutek – vyfoťte se v divadelních kostýmech!
• pro děti – výroba zvířátek z drátků
• soutěžní kvíz
II. STANOVIŠTĚ:
DIVADLO ROKOKO – STARÉ MĚSTO
• POHÁDKA ZDARMA; Příběhy včelích medvídků,
Divadlo Krapet – od 11:00 a od 14:00 na jevišti divadla,
nutná rezervace vstupenek kvůli kapacitě sálu
• celodenní komentované prohlídky zákulisí
• pro děti – výroba divadelní škrabošky
• soutěžní kvíz

IV. STANOVIŠTĚ:
VCHOD Z ULICE V JÁMĚ – MALÁ STRANA
• od 11:30 a 12:30 – ukázky latinsko-amerických tanců
• od 14:00 a 15:30 – ukázky standardních tanců
• pro děti - od 10:00 a 13:00 lekce tance, ukázky tanečního
líčení, malování na obličej
• soutěžní kvíz
V. STANOVIŠTĚ:
U VCHODU Z VODIČKOVY ULICE – HRADČANY
• výstava fotografií staré Prahy
• pro děti – školička na chůdách, výroba vlastní placky
• soutěžní kvíz, každý návštěvník získá po vyplnění
kvízu krásný dárek

III. STANOVIŠTĚ:
ATRIUM PASÁŽE U NOVÁKŮ – JOSEFOV
• pro děti – kreativní dílna Haf studia
• soutěžní kvíz

Více informací
www.praha1.cz
Vícenainformací
na
a www.mestskadivadlaprazska.cz
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
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PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI BŘEZNOVÉ OKAMŽIKY...
FOTO: PETR NAŠIC A REDAKČNÍ ARCHIV

Slavnostní otevření Florentina...

Quadrio. Vyšší už nebude.

Výtvarník Vošický v Galerii 1 připomíná, co všechno zavinila levice.

Přednáška o Praze 1 na velvyslanectví České republiky v Pekingu.

V nové výdejně parkovacích karet je to jako v pokojíčku.

Masopust byl jako vždy veselý a hravý.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
A MĚSTSKÁ POLICIE –
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRAHA 1
ZVOU NA

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

PROGRAM PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

18.30 až 20.00:
20.00 až 21.00:
18.00 až 19.00:
19.00 až 20.30:
18.30 až 20.00:
18.00 až 19.30:

Krav Maga
Kondiční cvičení pro ženy
Jiu-Jitsu pro děti
Jiu-Jitsu pro dospělé
Krav Maga
Jiu-Jitsu pro dospělé

Přihlášky na konkrétní cvičení zasílejte formou SMS
na tel. číslo 605 958 245.

15. DUBNA
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 15. dubna od 14.00 do 16.00!
Vstupenky budou
k dispozici
od 8. dubna
v Informačním
centru Městské
části Praha 1
(Vodičkova
18).

☞

