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/ EDITORIAL
Milí čtenáři,
ve čtvrtek 1. května uplyne přesně deset let od chvíle, kdy se
Česká republika stala členem Evropské unie. Posléze – v pátek
23. a v sobotu 24. května – si budeme volit nové zástupce do
Evropského parlamentu.
Evropská unie mnohé dobré přinesla a také něco vzala. Je třeba
všechna pro a proti vážit na lékárnických vahách. Přitom je ovšem
jasné, že jiná cesta než společně s Evropou nebyla a není. Úkolem
našich volených zástupců je, aby ve společné Evropě byly důrazně prosazovány naše zájmy. A mezi nimi je důležitá energetická
soběstačnost. Unifikované banány nepotřebujeme, energetickou
soběstačnost ano.
Ještě před eurovolbami, v neděli 18. května se uskuteční
tradiční Den Prahy 1. Společně s Městskými divadly pražskými
jsme pro vás připravili pestrý program, s nímž se můžete seznámit uvnitř tohoto čísla. Věřím, že si náš společný Den opravdu
užijete.
Obloukem se vracím k 1. květnu a rád bych upozornil na ještě jednu událost: na Petříně se uskuteční výjimečná akce pro
všechny, kteří chtějí vkusně přivítat jaro v plném rozpuku. Je
nepochybně nošením dříví do lesa, když připomenu tradici líbání
pod rozkvetlou třešní, ale přesto tak pro jistotu činím. Pánové
a mládenci, svou drahou polovičku můžete samozřejmě políbit kdekoli – pokud tak ale učiníte společně s námi na Petříně,
vámi políbená žena nejenže do roka neuschne, ale také můžete
společně skončit v Guinessově knize rekordů. Chce to jen maličkost, aby nás přišlo co nejvíce. Velký polibek na Petříně očekáváme v 15 hodin.

Oldřich Lomecký
Ol
starosta

Praha 1 TV
OFICIÁLNÍ WEB

MĚSÍČNÍK PRAHA 1

FACEBOOK STRÁNKA

YOUTUBE KANÁL

GALERIE 1

www.praha1.cz

www. ipraha1.cz/mesicnik

www. facebook.com/praha1cz

www.praha1.tv

www. galerie1.cz

Měsíčník Městské části Praha 1 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 • Ročník XXIII • Vychází 11x ročně • Místo vydání: Praha
• Registrace: MK ČR E 15430 • Šéfredaktorka: MgA. Veronika Blažková • Redakce: redakce@praha1.cz • Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz • Redakční uzávěrka je 15. den každého měsíce • Měsíčník slouží
k informování občanů Prahy 1, není periodikem žádného politického subjektu • Fotografie: pokud není uvedeno jinak, archiv redakce • Foto na titulní stránce: redakční archiv • NEPRODEJNÉ

KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

OBSAH

3

/ OBSAH
6-7

4

8-9

23

21

4

/ AKTUÁLNĚ

20

V centru Prahy je naplánována delší
tramvajová výluka.

5

/ UDÁLOSTI

21

Knihovna na Pohořelci se díky radnici
Prahy 1 přestěhovala do nového.

6-7

/ ROZHOVOR

23

/ TÉMA

/ SENIORSKÉ VÝLETY
V červnu se můžete mimo jiné vypravit
na známý zámek v Častolovicích.

Jaromír Hanzlík je nejen skvělý herec,
ale také hrdý pražský patriot.

8-9

/ KRIMI SERVIS
Vloupání do bytu, kanceláře či obchodu
může překvapit každého z nás.

/ OBJEKTIVEM
Ohlédněme se společně za uplynulými
týdny v naší městské části.

24-25

Den Prahy 1 opět spolehlivě pobaví
malé i velké. Kdy? 18. května!
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

/ SERVIS
Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční 23. a 24. května.

AKTUÁLNĚ

4

/ KRÁTCE
PROTI HLODAVCŮM
Jarní deratizace probíhá od začátku
dubna v Praze 1. Zásahy proti hlodavcům jsou až do 30. června naplánovány zejména na zelených plochách
a v místech, kde se tito škůdci vyskytují ve větší míře. Podzimní deratizace
pak bude zaměřena také na domy.

Obyvatelům i návštěvníkům Prahy 1 slouží další pěkné zákoutí. Při
příležitosti 171. výročí založení restaurace U Pinkasů byla totiž slavnostně
otevřena zahrada u kostela Panny Marie Sněžné. Její zpřístupnění je dílem
společné iniciativy občanů, františkánů i vlastníků a provozovatelů budov
v okolí. Vchod do zahrady se vzrostlým
kaštanem vede gotickou bránou, která
byla v minulosti součástí věže chrámu Panny Marie Sněžné, který založil
v roce 1347 král a císař Karel IV. Ten
zde plánoval vybudování korunovačního chrámu českých králů, jenž ale nebyl nikdy dokončen.

VŠE O ZDRAVOTNÍM
POJIŠTĚNÍ
Vše o screeningových programech
a dalších úkonech hrazených ze zdravotního pojištění se dozvěděli senioři,
kteří navštívili přednášku pořádanou
Střediskem sociálních služeb Praha 1.
Senioři nemuseli za užitečnými informacemi nikam cestovat – přednáška
se konala v domě s pečovatelskou
službou v Benediktské ulici č. 13.

FOTO: PETR NAŠIC

FOTO: PETR NAŠIC

NOVÁ ZAHRADA

Tramvajová výluka v centru potrvá dva měsíce.

/ TRAMVAJE
BUDOU MÍT PAUZU
REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ JINDŘIŠSKÁ –
VODIČKOVA – LAZARSKÁ VE DNECH 26. 4. AŽ 27. 6.
2014 ZKOMPLIKUJE DOPRAVU V CENTRU.
„S ohledem na to, že jde o rozsáhlé a technicky náročné práce na páteřní tramvajové trati, které zasáhnou
do života celého centra, žádáme naléhavě řidiče, aby se ve vlastním zájmu vyhnuli cestám automobilem do
dotčené oblasti. Ušetří si tím nervy
i pohonné hmoty, protože v místech
provádění rekonstrukce bude velmi
ztížený pohyb vozidel, o možnosti
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

parkování nemluvě,“ sdělil Jiří Veselý, radní Prahy 1 pro oblast dopravy
(TOP 09).
I když jsou práce rozvrženy do tří samostatných etap, bude to znamenat,
že v blízkosti stavby se budou pohybovat velké stavební stroje a pohyb
ostatních vozidel v oblasti rekonstrukce bude podle potřeb operativně měněn dopravním značením.

UDÁLOSTI
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/ POHOŘELEC
MÁ KNIHOVNU JAKO ÚTULNOU KLÍCKU
VELKÝ ČTENÁŘSKÝ KOMFORT,
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
A ZAHRADU JAKO BONUS –
TO VŠE NABÍZÍ OD 14. DUBNA
POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA POHOŘELCI, KTERÁ
ZÍSKALA OD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 1 NOVÉ PROSTORY.
obočka, která příští rok oslaví
110. výročí založení, navíc sídlí
stále na stejné adrese – v domě
U Šliků; veškeré přesuny se tedy odehrály v rámci stejného objektu, kde se
pobočka po léta nachází.
Dům zrekonstruovala Městská část
Praha 1, která rovněž ﬁnancuje provoz
pobočky. Ta by by jinak už několik let
nefungovala.
„Zrod toho, co tady vidíme, nebyl
jednoduchý. Obyvatelé Prahy 1 jsou
velmi zatěžováni turistickým ruchem,
který je velkým zdrojem peněz pro pokladnu hlavního města. Bohužel opačným směrem už tok peněz tak samozřejmý není,“ řekl starosta Prahy 1

FOTO: PETR NAŠIC

P

Pobočka knihovny si na nedostatek čtenářů rozhodně stěžovat nemůže.

Oldřich Lomecký na adresu Magistrátu hl. m. Prahy, který je zřizovatelem
Městské knihovny a měl by ﬁnancovat i provoz pobočky na Pohořelci.
Novou chloubou knihovny na Hradčanech je díky radnici v Praze 1 i zahrada. „Prošla rozsáhlou revitalizací
a získala nové záhony, květiny, trávník,

chodník, zídku, lavičky i stromy,“ vyjmenoval 1. zástupce starosty Prahy 1
Daniel Hodek. Jeden strom navíc starosta a jeho první zástupce společně
slavnostně vysadili. Knihovna je otevřena od pondělí do čtvrtka, vždy od
12 do 17 hodin. Kromě knížek, časopisů a internetu nabízí i zajímavé akce.

o 11. května si lze v horní části
Václavského náměstí prohlédnout
výstavu s názvem Příběh Václavského náměstí. Ta představuje vizuály
historických podob bývalého koňského
trhu, který se v průběhu staletí vypracoval
v jedno z nejdůležitějších míst našich moderních dějin. „Pohnutou a dramatickou
historii i vizi dalšího vývoje nabízí Příběh
Václavského náměstí, a je tak důležitým
příspěvkem do diskuse o budoucí podobě tohoto místa,“ řekl starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
Podle architekta, urbanisty a organizá-

D

tora výstavy Petra Kučery se „Václavák“
během uplynulých dvou století měnil dynamicky každých dvacet až třicet let, na
což chce upozornit výstava.
Václavské náměstí bylo po staletí tržištěm a až s přesunem trhů do tržnic
začalo plnit reprezentativní funkci. Až
do 20. století žila více spodní část Václavského náměstí, která těžila z blízkosti
Starého Města, kde byla lepší zástavba,
honosnější domy a obchodní ruch.
Největší proměnou prošlo Václavské
náměstí v době první republiky, kdy se
stalo skutečnou výkladní skříní.
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ PANELY UKAZUJÍ HISTORII
VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
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ROZHOVOR

/ JAROMÍR HANZLÍK:
PRAHA 1
JE K OBEJMUTÍ

P1: Vy jste hodně zcestovalý, dokonce jste žil nějaký čas ve Švýcarsku. Mnoho Čechů, kteří jsou na
tom podobně, říká, že nad Prahu ve
světě není. Cítíte to stejně, nebo je
pro vás „pouze“ jedním z nejhezčích měst?
Jsem přesvědčen, že Praha je skutečně nejhezčí město na světě, panorama Hradčan přece nemá konkurenci. Když sem přicestuje některý
z mých přátel a Prahu vůbec nezná, je
šokován její nádherou.
P1: Co kdybych vám jako zarytý
frankoﬁl namítl, že Paříž v porovnání s Prahou přinejmenším obstojí?
Máte pravdu, Paříž je také skvostná.
Pokud v ní však chcete vidět všechno zajímavé, musíte za tím cestovat.
V Praze si můžete všechny památky
pohodlně pěšky obejít. Historické
centrum je tady doslova k obejmutí.
Když už si ale povídáme o krásných
městech v zahraničí, tak mně se ještě

FOTO: PETR NAŠIC [2]

OJEDINĚLÁ KONCENTRACE ARCHITEKTONICKÝCH SKVOSTŮ,
ALE TAKÉ MNOHO
TURISTICKÝCH KÝČŮ
– TO JE HISTORICKÉ
CENTRUM PRAHY
PODLE JAROMÍRA
HANZLÍKA. ZNÁMÝ
HEREC SE NERAD
BAVÍ O SVÉ PRÁCI
A RADĚJI ZA SEBE
NECHÁVÁ MLUVIT SVÉ
POSTAVY. KDYŽ VŠAK
PŘIJDE ŘEČ NA STOVĚŽATOU, JE MNOHEM SDÍLNĚJŠÍ.

více než Paříž líbí Benátky. Navzdory
častým návštěvám se jich pořád nemůžu nabažit.
P1: Která místa v Praze 1 máte nejraději?
Nechtějte po mě, abych vám řekl
dvě nebo tři místa, to nejde. Celé
historické centrum je nádherné. Naprosto ale nechápu, proč ho hyzdí tolik podbízivých obchodů a prodejních
míst, kde si nekoupíte nic jiného než
matrjošky, nějaké čepice a další cetky.
P1: Dlouhá léta jste bydlel na Malé
Straně. Jak se podle vás v průběhu
let proměnila?
Na Malé Straně jsem vyrůstal, chodil do školy a později i na pivo do legendární hospody U Kocoura. Tam
se scházeli místní pábitelé, kteří jako
kdyby skutečně vypadli z Nerudových
Povídek malostranských. A úžasný byl
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

i pan výčepní Čihák, který si vždycky načepoval decinku piva, obřadně
ochutnal a pak prohlásil, že takové pivo
je škoda prodávat... Moc rád na všechny vzpomínám.
Posléze však Malá Strana utržila rány,
které její charakter a atmosféru velmi
negativně poznamenaly. Nejdříve byl
někdy v sedmdesátých letech revitalizován Jánský vršek a tamní obyvatelé se
museli dosti nešetrně přestěhovat do
různých sídlišť. Ti lidé se na Malé Straně
často narodili, prožili tam celý svůj život
a náhle je někdo úředním befelem přemístil do úplně jiného prostředí.
Další ranou bylo vylidňování po listopadu 1989. Mnozí majitelé restituovaných domů je vzápětí prodali nebo nehorázně zvýšili nájmy a své nájemníky
v podstatě vyhnali. Zároveň pronikavě
vzrostl turistický ruch a Malá Strana
se začala čím dál víc stávat mrtvým
skanzenem.
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Výhledy na Prahu 1 se neomrzí.

P1: Vidíte i nějaká pozitiva?
Ale ano, ten trend vylidňování se
snad konečně pozvolna mění. A samozřejmě nelze přehlédnout, jak se
zkrášlily jednotlivé domy. Byly opraveny fasády, ulice celkově prokoukly.
P1: Můžete si dovolit se svou popularitou jít se jen tak obyčejně projít po Praze 1 a vychutnávat si její
krásu?
Popularita má vedle příjemných stránek i ty stinné, to je jasné. Mnoho lidí
vás oslovuje, chce vás mít takového
jako na televizní obrazovce.
Víte, já jsem dost velký chodec. Dokonce si troufnu tvrdit, že v Praze 1
není místo, kam by má noha nešlápla.
Když jsem celých třicet let chodil ráno
z Malé Strany do Divadla na Vinohradech do zkoušky –
P1: Počkejte, vy jste chodil přes
celé centrum až nahoru na Vinohrady?
Ano, každý den, v jakémkoli počasí.
Já opravdu chodím rád. (usmívá se)
Takže při té každodenní chůzi do divadla jsem si vždycky memoroval svou
roli a už tehdy mě zastavovali lidé
a chtěli si povídat.
Někdy je to příjemné a někdy na-

opak – podle toho, kdo a jak mě osloví, a také podle toho, v jakém rozpoložení se právě v ten okamžik sám
nacházím.
P1: Kdybyste měl tu moc, co byste
v Praze 1 okamžitě změnil?
O té neuvěřitelné veteši, která se
v obrovské koncentraci nabízí nebo
lépe řečeno podbízí turistům, jsem
mluvil. Podobně mi vadí všemožné
trhy na Staroměstském náměstí.
O Vánocích a při dalších příležitostech
tam vždy vyroste stánkové městečko, kde se prodávají trdelníky, uzeniny a podobně. Obrovská hodnota
Staroměstského náměstí přitom tkví
v onom rozlehlém prostoru. Stánky
vždy spolehlivě zabijí atmosféru náměstí i celkové vyznění architektury.
Pak je ještě jedna záležitost, která je
plošná a o níž si myslím, že ji musel
vymyslet vyšinutý člověk. V každé civilizované zemi slouží k úklidu psích
exkrementů mikroténové sáčky. V Praze nikoli – tady si pěkně ekologicky
utrhnete papírový sáček, vyndáte papírovou lopatičku, papírový tácek a pak
doslova honíte hovno po ulici. Tenhle
„kulečník“ samozřejmě přestane každého pejskaře brzy bavit, tudíž po svém
miláčkovi příště neuklidí.
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Stejně bych mohl mluvit o nelogickém systému, kdy jsou na turisticky
exponovaných místech umisťovány
malé koše a tak dále. Takže to jsou
věci, jež by potřebovaly změnit a které mě namátkou napadají.
P1: Středobodem kulturního a společenského života v Praze 1 je Malostranská beseda, mezi jejíž provozovatele patří i váš syn David.
„Kecáte“ mu do práce a programové nabídky?
Vůbec ne! David by si do toho ode
mě určitě „kecat“ nenechal.
Beseda je jedním z fenoménů
mého života. Chodím do ní od šedesátých let. Mou vášní je jazz a kdysi
tady hrávaly skvělé jazzové kapely
na které jsem chodil, například Jazz
Fiddlers. A hlavně nezapomínejme,
že tady se zrodil fenomén Járy Cimrmana, hrávalo zde divadlo Dostavník a kouzelné byly večery s Krhúty.
Jsem rád, že Davidův tým na tuhle
tradici skvěle navazuje a že opět udělali z Besedy místo pro setkávání příznivců různých žánrů. A nedávná rekonstrukce Malostranské besedy mi
udělala velkou radost – lahůdkou je
zejména podkrovní prostor. Tohle se
tedy opravdu povedlo.

TÉMA
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/ DEN PRAHY 1
NABÍDNE PESTRÝ PROGRAM
PRO CELOU RODINU

POHÁDKY ZDARMA,
SOUTĚŽ O PŘEDPLATNÉ DO DIVADLA
A DALŠÍ LÁKAVÉ
CENY, PROHLÍDKY
ZÁKULISÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÉ
WORKSHOPY PRO
DĚTI, ŠKOLIČKU NA
CHŮDÁCH, VÝSTAVU
POLITICKÉ KARIKATURY A MNOHO DALŠÍHO NABÍDNE DEN
PRAHY 1.
Akci pořádá v neděli 18. května
od 10 do 16 hodin radnice Prahy 1
ve spolupráci s Městskými divadly
pražskými. Den Prahy 1 bude věnován všem generacím, zvláště pak
rodinám s dětmi. V Divadlech ABC
a Rokoko a v přilehlých pasážích
bude připraveno pět stanovišť, každé
z nich přiblíží vybranou část Prahy 1
a nabídne zajímavý program.
„Den Prahy 1 patří mezi tradiční
akce, které radnice pravidelně pořádá pro své občany. Cílem je nejen
zviditelnění naší městské části, ale
především dobrá zábava pro všechny generace a posílení sousedských
vztahů,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP 09).
Aktuální informace najdete na
www.MestskaDivadlaPrazska.cz/
DenPrahy1. Vstup na Den Prahy 1
a všechny doprovodné akce je zdarma.

PŘEHLED STANOVIŠŤ
A PROGRAM:
1. DIVADLO ABC – HRADČANY
• soutěžní kvíz
• výstava politické karikatury
• fotokoutek – návštěvníci se budou fotit v divadelních kostýmech
a s rekvizitami
• pro děti – výroba zvířátek z chlupatých drátků

2. DIVADLO ROKOKO – STARÉ MĚSTO
• soutěžní kvíz
• od 11.00 a od 14.00 na jevišti divadla – Příběhy včelích medvídků, Divadlo
Krapet (vstupné je zdarma, avšak je nutná rezervace vstupenek předem
kvůli kapacitě sálu) celodenní komentované prohlídky zákulisí pro děti – výroba divadelní škrabošky

3. ATRIUM PASÁŽE U NOVÁKŮ – JOSEFOV
• soutěžní kvíz
• pro děti – kreativní dílna – HaF Studio, výroba samolepek

4. VCHOD Z ULICE V JÁMĚ
• soutěžní kvíz
• výstava fotograﬁí staré Prahy
• losování dárků za vyplněné kvízy – předplatné, vstupenky, USB disk 8GB
• pro děti – školička na chůdách, malování na obličej

5. VCHOD Z VODIČKOVY ULICE – MALÁ STRANA
• soutěžní kvíz
• od 11.30 a 12.30 – ukázka latinských tanců
• od 14.00 a 15.30 – ukázka standardních tanců
• pro děti – od 10.00 a 13.00 taneční workshop, Taneční škola Standard klub
Praha; ukázky tanečního líčení, výroba vlastní placky

KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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Tradiční akce pobaví malé i velké.

KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

ZDRAVOTNICTVÍ
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

DANIEL HODEK (ČSSD)

FOTO: PETR NAŠIC

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

Daniel Hodek předal šek přednostovi Janu Starému. Nechyběli ani ředitel nemocnice Miloslav Ludvík a ředitelka nadace Dana Maršálková.

/ NEMOCNÝM DĚTEM
SE DOSTANE KVALITNĚJŠÍ PÉČE
PŘEDNOSTA KLINIKY DĚTSKÉ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI MOTOL
PROF. JAN STARÝ PŘEVZAL Z RUKOU PŘEDSEDY NADACE PRAŽSKÉ DĚTI A 1. ZÁSTUPCE STAROSTY PRAHY 1 DANIELA HODKA ŠEK NA ČÁSTKU 400 000 KORUN. FINANČNÍ PROSTŘEDKY
BYLY VYBRÁNY BĚHEM ADVENTNÍCH OBDOBÍ V LETECH 2012 A 2013 COBY DARY NÁVŠTĚVNÍKŮ
TRADIČNÍCH VÁNOČNÍCH PROJEKTŮ ORGANIZOVANÝCH NADACÍ PRAŽSKÉ DĚTI, JAKO JSOU
„JEŽÍŠKOVA POŠTA“ PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA ČI „BETLÉMSKÉ SVĚTLO“.
„Pražané a návštěvníci vánočních
trhů přímo na Staroměstském náměstí i programů pořádaných nadací v parku za Staroměstskou radnicí
měli možnost přispět těm nejpotřebnějším – těžce nemocným dětem.
Jsem velmi rád, že lidé tuto možnost
využili,“ vysvětlil Daniel Hodek.
Během adventního času se v roce

2013 vybralo téměř 230 tisíc korun.
Tuto sumu Nadace Pražské děti spojila s částkou vybranou o Vánocích
roku 2012, kdy se vybralo necelých
150 tisíc korun. Aby se tato krásná
cifra pěkně „zakulatila“, přidala nadace z vlastních prostředků přes 20
tisíc korun. K dětem z Kliniky dětské
hematologie a onkologie tak mohlo
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

putovat neuvěřitelných 400 tisíc korun!
Od roku 2000 tak již získala FN
Motol ze sbírek pořádaných Nadací
Pražské děti a z vlastních prostředků
nadace už celkem 5,5 milionu korun
na zkvalitnění péče o dětské pacienty a na nákup životně důležitých
přístrojů.

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

/ VÝLETNÍ PLAVBY PARNÍKEM
BUDOU PRO VELKÝ ÚSPĚCH POKRAČOVAT

„První výlet parníkem se uskuteční
22. května a sraz všech účastníků je
v 9.30 hod. u přístaviště Na Františku,“ vysvětlila radní pro sociální problematiku a protidrogovou prevenci
Šárka Chládková Táborská. Upozornila
zároveň, že bezplatné vstupenky bude
možné si vyzvednout od 12. května
(v pondělí a ve středu) na radnici ve
Vodičkově 18, a to v 6. patře, v kanceláři č. 605. Přijďte včas, kapacita je
omezená!
Pro letošní rok je plánováno celkem
pět plaveb, které se budou odlišovat
tématem, jež také ovlivní doprovodný program každé z nich. Těšit se tak
můžete například na zdravotní plavbu,
v rámci které si zájemci budou moci
nechat změřit tlak, cholesterol a jiné
hodnoty, nebo třeba na plavbu lodí do
zoologické zahrady. Tématem prvního

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

PO LOŇSKÉM VELKÉM
OHLASU SE I LETOS MOHOU
SENIOŘI Z PRAHY 1 TĚŠIT NA
PRAVIDELNÉ VÝLETNÍ PLAVBY PARNÍKEM, KTERÉ PRO
NĚ JEJICH RADNICE PŘIPRAVUJE. PLOUT SE BUDE
ZEJMÉNA PO VLTAVĚ, ALE
DOSTANE SE MOŽNÁ I NA
DALŠÍ ČESKÉ ŘEKY.

výletu parníkem budou farmářské trhy
a s tím bude souviset i speciální dárek,
který každý senior po skončení obdrží.
Součástí každé plavby bude výklad
profesionálního průvodce. O poutavé
vyprávění nejen o historických a zeměpisných faktech a zajímavostech tak
nebude nouze a stejně jako v minulém
roce bude průvodce připraven odpovídat na případné dotazy. Pro zpříjemnění plavby zahraje živá kapela a podávat
se bude rovněž chutné občerstvení.
„Naše výlety parníkem v sobě spojují
klidnou odpočinkovou plavbu a poznání zajímavostí, kterých si z břehu mno-

hokrát nevšimneme. Zároveň určitě
podporují i naše sousedské vztahy, což
je myslím hlavně v seniorském věku
moc důležité. Všechny naše seniory
proto srdečně zvu a těším se na setkání,“ uzavřela iniciátorka výletů Šárka Chládková Táborská.
Bližší informace: www.praha1.cz
v sekci Sociální péče a zdravotnictví,
na facebookových stránkách „Senioři
Prahy 1“ a na www.socialnisluzby-praha1.cz v sekci Aktuality.
Projekt je realizován za laskavé podpory Pražské paroplavební společnosti.

GRANTOVÝ PROGRAM „ JEDNIČKA PRO ROK 2014
– SOCIÁLNÍ OBLAST“ VE VÝŠI 1,5 MIL. KČ PODPOŘÍ 35 PROJEKTŮ
Zastupitelstvo
městské
části Praha 1 schválilo v rozpočtu MČ Praha 1 pro rok
2014 na Granty pro sociální
oblast částku ve výši 1,5 mil.
Kč. Celkem 45 poskytovatelů sociálních služeb podalo
ve vypsaném termínu 53
žádostí o poskytnutí ﬁnanční
dotace, 9 žádostí podmínky
grantu nesplnilo a byly proto

vyřazeny. Odborná komise posuzovala celkem 44
projektů v celkové požadované částce 4 752 371 Kč.
Finanční prostředky budou
rozděleny na pomoc dětem
a mládeži – 380 000 Kč, pomoc seniorům – 200 000 Kč,
poradenství – 60 000 Kč, pomoc osobám handicapovým
– 265 000 Kč, pomoc oso-

bám sociálně handlovaným –
150 000 Kč, služby pro oběti
domácího násilí – 230 000
Kč a hospicové služby – 215
000 Kč. „Tradiční grantový
program jednička je jedním
ze způsobů, jakým Městská
část Praha 1 pomáhá v sociální oblasti. Jsem nesmírně
ráda, že i přes všemožné škrty, snižování dotací a šetření,

KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

se opět podařilo z rozpočtu
Prahy 1 vyčlenit ﬁnance, které budou pomáhat těm, kteří
pomoc potřebují,“ uvedla radní pro sociální oblast
Šárka Chládková Táborská.
Rozdělení ﬁnančních prostředků v rámci grantového
řízení podpořilo Zastupitelstvo městské části Praha 1
na svém dubnovém jednání.

SPRÁVA MAJETKU
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

/ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE OD LEDNA DO BŘEZNA 2014
elý proces vypisování výběrových řízení Úřadem městské
části Praha 1 se řídí nejen zákonem o veřejných zakázkách, ale také
podléhá internímu předpisu, konkrétně Pravidlům pro zadávání veřejných
zakázek Městskou částí Praha 1. Tato
pravidla byla v únoru 2014 aktualizována, přičemž provedení této aktualizace si, mimo jiné, vyžádala změna
zákona o veřejných zakázkách, účinná
od 1. 1. 2014.
Vypisování výběrových řízení na stavební práce je poměrně složitý byrokratický proces. Od zahájení výběrového řízení až po výběr samotného
dodavatele uteče minimálně jeden až
dva měsíce, a to pouze v případě zakázek malého rozsahu a pouze tehdy,
nepočítáme-li do celého procesu ještě
práci projektanta. Pokud započítáme
ještě práci projektanta, který připraVypsané zakázky na stavební práce (v mil. Kē)

FOTO: PETR NAŠIC
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vuje celou projektovou dokumentaci,
k tomu zařizuje vše potřebné s dotčenými orgány státní správy (hasiči,
památkáři, stavební úřad) a končí tím,
že připraví dokumentaci pro výběrové
řízení, máme tady minimálně půl roku.
Pokud však jde o zakázky velké, pak
je vše po byrokratické stránce mnohem složitější a termíny jsou mnohem
a mnohem delší.
Od ledna do března 2014 jsme vypsali zakázky na stavební práce cel-

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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kem v hodnotě necelých 12,5 mil. Kč
bez DPH. Předmět těchto zakázek je
rozmanitý, co do počtu však převládají zakázky na rekonstrukce obecních
bytů malých rozměrů (kolem 40 m2),
které jsou následně využívány především k sociálním účelům a k výměnám velkých bytů za malé.
Měsíčně vypíšeme zhruba 3 výběrová řízení na rozličné rekonstrukce
či opravy nemovitého majetku MČP1.
Úřad samozřejmě vedle toho vypisuje
celou řadu dalších výběrových řízení
a postupuje při tom tak, jak ukládá zákon a interní předpisy. Pro lepší představu vám přinášíme graf znázorňující
výběrová řízení na opravy nemovitého
majetku MČP1. Jde o časovou řadu,
kde je vidět jednak struktura zakázek
zadaných ve výběrových řízeních od
ledna do března 2014, dále pak hodnota těchto zakázek.

FINANCE
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JAN KREJČÍ, MBA (TOP 09)

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

/ PRAHA NENÍ
ROZPOČTOVĚ ŽÁDNÝ MONOLIT
ři různých setkáních s občany
dostávám často otázku ohledně
rozpočtu hlavního města Prahy,
ale také ostatních městských částí. Již jednou jsem psal na podobné
téma článek a nyní ho rozšířím o celkové výdaje hl, m. Prahy. Data jsou
za rok 2013 (respektive, upravený
rozpočet k 30. 6. 2013).
Celkový upravený rozpočet hlavního města Prahy 2013 má výdaje ve
výši 66,4 mld. korun, z čehož 13,8
mld. korun jsou výdaje městských
částí.
Největší kapitola, co se týče výdajů,
z celkového rozpočtu hl. m. Prahy, patří dopravě. Doprava tvoří 38 % všech
výdajů hlavního města. Kapitálové
výdaje v dopravě představují kolem
30 % zbývajících 70 % připadá na
běžné výdaje. Pomyslné druhé místo
patří kapitole školství, mládež a samospráva – 22%.
Pro srovnání: MČ Praha 1 schválila pro letošní rok v kapitole doprava
náklady ve výši 54 100 tis. korun,

FOTO: PETR NAŠIC
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z čehož 33 200 tis. je plánováno na
investice.
Pokud se podrobněji podíváme na
jednotlivé městské části, zejména na
počet obyvatel a výdaje, zjistíme, že
nejvíce občanů na svém území má
Praha 4. Druhá nejlidnatější městská

část je Praha 10, a k 30. 6. 2013 měla
největší výdaje 1,8 mld. Kč. Na druhé
straně spektra je Nedvězí s 277 obyvateli a výdaji kolem 3,4 mil. Kč.
Jan Krejčí
zástupce starosty

ROZPOČET
UPRAVENÝ
ZA HL. M. PRAHA
CELKEM
V TIS. KČ

ROZPOČET
UPRAVENÝ
VLASTNÍ HL. M. PRAHA
V TIS. KČ

ROZPOČET
UPRAVENÝ
MČ HL. M. PRAHY
V TIS. KČ

873 647

462 195

411 452

02 - Městská infrastuktura

4 184 445

2 583 519

1 600 926

03 - Doprava

25 046 074

24 528 054

518 020

04 - Školství,mládež a samospráva

14 737 557

10 760 269

3 977 288

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

2 905 280

1 854 943

1 050 337

06 - Kultura, sport a cestovní ruch

2 022 378

1 442 808

579 570

07 - Bezpečnost

2 453 195

2 345 463

107 732

08 - Hospodářství

2 510 314

1 362 717

1 147 596

09 - Vnitřní správa

7 722 289

3 710 167

4 012 121

10 - Pokladní správa

3 990 065

3 599 602

390 463

66 445 243

52 649 737

13 795 506

KAPITOLA 2013
VÝDAJE
01 - Rozvoj obce

CELKEM VÝDAJE
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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)

/ AKTUÁLNĚ
Z NAŠEHO ŠKOLSTVÍ

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV [6]

KONTAKTY NAŠICH ŠKOL SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY BĚŽÍ NAPLNO A JEJICH
ŽÁCI SE TAK MOHOU ZAPOJOVAT DO ZAJÍMAVÝCH A UŽITEČNÝCH PROJEKTŮ
A ZÁROVEŇ DÍKY VÝMĚNNÝM POBYTŮM POZNÁVAJÍ NOVÉ KAMARÁDY,
MĚSTA, KULTURU A ZVYKY.

„Projekty podpořené z programu
Comenius Regio i ty, které se konají
nad jeho rámec, jsou velmi obohacující a jejich pozitivní dopady jistě oceňují
jak děti, tak i jejich pedagogové a rodiče. Naši žáci získávají nové informace
a zážitky a zároveň se učí postarat se
o zahraniční přátele pobývající u nich
doma. Přínos pro jazykové schopnosti
je pak jednoznačný,“ shrnula radní pro
oblast školství Prahy 1 Karolina Polverini.
V posledních měsících se tak uskutečnilo hned několik návštěv mezi
našimi školami a jejich francouzskými partnery, jejichž součástí byl také
například vynikající koncert mladých
umělců z města Nîmes v pražském
Klementinu.

Zatím poslední hosty pak přivítaly ZŠ
nám. Curieových a Brána jazyků. Součástí pestrých programů byly návštěvy Pražského hradu a dalších významných památek, Městské knihovny
na Mariánském náměstí, Národního
technického muzea či zoologické zahrady, ale také třeba ﬂorbalové utkání.
V tomto případě se jednalo o akci nad
rámec projektu podpořeného v rámci programu Comenius Regio, takže
radnice Prahy 1 hradila francouzským
hostům ubytování v hotelech a stravování ve školních jídelnách a restauracích. To samé se pak týká francouzské strany při pobytu českých dětí
v Nîmes.
„Je to úžasná zkušenost a to velké
množství práce, spojené s realizaKVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

cí projektů zastřešených Městskou
částí Praha 1 a jednotlivými zahraničními městy, stálo a stojí určitě za to.
Našim dětem poskytujeme možnosti, které jsou i na dnešní dobu velké
a které byly před pětadvaceti lety
nemyslitelné,“ uzavřela Karolina Polverini.

PRAHA 1 INSPIRUJE
Vědí to turisté, umělci i děti z fotograﬁckého kroužku pod vedením
Michaely Antůškové, které si dovolují pozvat všechny zájemce na výstavu svých fotograﬁí, která se koná
v Galerii 1 ve Štěpánské 47. Krásné
snímky lze zhlédnout do 10. května,
od úterý do soboty. Více informací:
www.galerie1.cz.

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

/ DÍLČÍ OPATŘENÍ
PROTI RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
ěžný denní či noční ruch metropole je samozřejmě přirozeným
koloritem každého velkoměsta.
Nikdo jistě nestojí o neživé, vylidněné
centrum s černými výlohami, jaké bylo
před listopadem 1989. Reálně vyvážený
stav mezi rezidenční oblastí a centrem
zábavy trval asi do roku 2007, kdy třeba
právě na Starém Městě byly dva nebo
tři noční bary s provozem do dvou či
tří hodin a zbytek nočního života tvořily
restaurace, vinárny a kavárny, zavírající
o půlnoci nebo v jednu hodinu. Výjimku
tehdy tvořily „Kozička“ nebo „Roxy“,
ale i problémy jejich hostů nebyly fatální.
Na ulicích v noci tehdejší počet strážníků
a policistů hravě zvládal přiměřený počet
opilců z těchto podniků a stížnosti občanů se spíše týkaly hlučnosti hostinských
zařízení, z hlediska jejich provozu, uvnitř
domů.
V současné době, jen v oblasti Starého Města, o rozloze cca 1,29 km2, kde
hrubým odhadem bydlí více než 9 000
občanů, eviduje živnostenský odbor
více než 800 provozů s hostinskou činností. To je asi 11 obyvatel na jednu hostinskou provozovnu. Horší je však skutečnost, že se výraznou měrou změnila
struktura provozu těchto zařízení a místo kavárniček a vyhledávaných vináren
či restaurací se objevily noční kluby, diskotéky a dokonce tzv. after party cluby,
kde je možné v zábavě pokračovat až
do osmi či devíti hodin. Oproti tomu počty strážníků rapidně klesají.
Tak jak se způsoby rušení veřejného
pořádku vyvíjí a mění, Městská část
Praha 1 zavádí aktivní i pasivní opaření
k jejich řešení nebo ideálně předcházení. Mezi ně mimo jiné patří.
Vozidla taxislužeb jsou velmi často
společným jmenovatele mnoha stížností. Parkují, kde se jim zlíbí, nechávají
puštěné motory, vytváří dopravní špunty, hlasitou hudbou lákají klienty. Noční
uzavírka ulice V Kolkovně a Kozí spolu
s novým vodorovným dopravním značením patří mezi mechanismy, kterými
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Zvýšení povědomí o platnosti místních,
obecně závazných vyhlášek pomocí přenosných i stálých nosičů.

je možné snížit četnost průjezdnosti vozidel dopravců i zamezení „kempování“
pod okny rezidentů.
Součástí projektu je také vytipování
mobiliáře, který nenese žádné reklamy. Naopak tento mobiliář by mohl být

osazen nosiči sdělení MČ Praha 1, aniž
by bylo nutné si pronajímat reklamní
nosiče, což je jen dočasné, nikoli dlouhodobě možné řešení.
Dalším s mechanismů je Bezpečnostní turistická mapa. Kromě turiKVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

sticky vděčných informací, informuje
také o místech s velkým výskytem
kapsářů, nebo policejních služebnách.

Součástí mapky formátu A3 jsou rovněž
místa, kde platí vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, nebo série speciﬁckých piktogramů, které se designově
shodují s cedulemi v ulicích. S distribucí
mapek, pomohou jak instituce (Městská policie, Pražská informační služba)
tak i například soukromý provozovatelé
hotelů, nebo organizace zabývající se
výměnnými studentskými pobyty. Vše
s jednou cílovou skupinou. Mladí lidé ve
věku 18 – 35let.
Seznam všech opatření najdete na
www.praha1.cz v sekci bezpečnost
a veřejný pořádek.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

KULTURA

SPORT

STAROČESKÉ MÁJE
KDY: VE STŘEDU 14. 5. 2014, KDE: PETRSKÉ NÁMĚSTÍ
KDY: VE ČTVRTEK 15. 5. 2014, KDE: NÁMĚSTÍČKO NA KAMPĚ
vždy od 14 hodin do 17 hodin
Městská část Praha 1 Váz zve v rámci SOUSEDSKÝCH SETKÁNÍ na STAROČESKÉ MÁJE na kterých zatančí folklórní soubor
Furiant, dětský folklórní soubor Kominíček, zahraje lidová muzika
Průvan z Bakova nad Jizerou, dále se můžete těšit na dětskou lidovou muziku Osminka, vystoupí také Cantio – vokální společenství
a Malá muzika Jiřího Pospíšila. Překvapení si pro nás připravila TANEČNÍ SKUPINA MEDUNKY (seniorky MČ Praha 1).
Staročeské máje mají dlouholetou tradici. Je to jeden z nejhezčích zvyků, spojených s jarem. Na mnoha místech se staví v průběhu měsíce května májka (vysoký smrk, kterému se oloupe kůra
a na vršek stromu se nejčastěji připevní malá břízka a pod ni velký
opentlený věnec). Druhý den se pod májkou tančí Česká beseda.
Česká beseda je tradiční český tanec pro čtyři páry. Generace šedesátých let devatenáctého století se dočkala nového českého národního tance. Stal se jím kontratanec ve formě čtverylky ČESKÝ
SALÓNNÍ TANEC BESEDA. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda,
český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel –
spolumajitel hudební školy s Bedřichem Smetanou – Ferdinand
Heller. Poprvé byla tančena 11. listopadu 1863 v Konviktě při společenském večeru tzv. Barákových besed. Zde tančili v ukázce
i Smetana a Neruda. O dva měsíce později tančilo Českou besedu
na Žofíně již 140 párů na plese Národní besedy. Česká beseda má
čtyři díly, každý z nich dvě části. První část v ¾ taktu, druhá ve 2/4.
Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
„ZPÍVEJTE LIDIČKY, TY NAŠE PÍSNIČKY
aneb SENIOŘI SENIORŮM
KDY: V NEDĚLI 8. 6. 2014 od 16 hodin
KDE: V PALÁCI ŽOFÍN, MALÝ SÁL
Městská část Praha 1 připravila pro seniory Prahy 1 projekt mluveného slova a hudebních vystoupení jednotlivých umělců z řad
profesionálních zpěváků, případně dalších osobností kulturně
společenského života s názvem „Zpívejte lidičky, ty naše písničky aneb senioři seniorům“ tentokrát s Milanem Drobným a jeho
hosty Jiřím Halekalem, Yvettou Simonovou a Yvonne Přenosilovou, určený a věnovaný seniorům. Místo a datum konání : malý
sál PALÁCE ŽOFÍN dne 8. 6. 2014 od 16 hodin V průběhu hudebního pořadu vystoupí Milan Drobný, Jiří Halekal, Yvetta Simonová,
Yvonne Přenosilová. Celým pořadem bude provázet Milan Drobný.
Vstupenky ZDARMA pro seniory z Prahy 1. Od 9. května na 2014
k vyzvednutí v informačním centru, Vodičkova 18.
SOUTĚŽ PRO MLADÉHO UMĚLCE
DO 35 LET PRO ROK 2014
Další ročník Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2014 byl
dne 29. 4. 2014 vyhlášen. Uzávěrka podání přihlášek je 30. 7. 2014
Soutěž pro mladé umělce si klade za cíl podpořit uměleckou
činnost na území Městské části Praha 1 a současně prezentovat
a popularizovat Městskou část Praha 1 mezi mladými umělci, jejich čtenáři či posluchači, a návštěvníky. Má také podpořit vznik
uměleckých děl, která budou součástí uměleckého života Prahy 1.
Soutěž vyhlašuje Rada Městské části Praha 1 ve spolupráci s Nadací Pražské děti jednou za rok. Vyhlášení soutěže a její podmínky
budou zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 1
www.praha1.cz a v Měsíčníku Prahy 1.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (4+1)
O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v sobotu 17. 5. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ
Tradice turnajů si od počátku získala oblibu a stala se nedílnou
součástí sportovního vyžití občanů MČ Praha 1. Nejlepší celky jsou
oceněny poháry MČ Praha 1 a všechna zúčastněná družstva obdrží
diplomy. Oceněni jsou i nejlepší střelec a brankář. Start je bezplatný. Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v neděli 18. 5. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU A V ULICI MASNÁ
Nohejbal je mezi občany velmi rozšířenou a populární hrou. Potvrdily to i turnaje v předcházejících letech. O jeho výborné úrovni
svědčí velký zájem o start v našem turnaji, kterého se pravidelně
zúčastňuje mnoho družstev. Nejlepších pět družstev obdrží poháry
MČ Praha 1 a ostatní diplomy. Účastníky je ceněna nejen organizace, především však kvalita a oblíbenost turnajů. Start je bezplatný.
Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
SPORTOVNÍ DEN PRO VŠECHNY
KDY: v sobotu 24. 5. 2014 od 14 h
KDE: park Lannova Praha 1
Městská část Praha 1 pořádá v sobotu 24. května 2013 Sportovní den pro všechny na hřišti Lannova od 14 do 18 hodin. MČ
Praha 1 navazuje na sportovní den z loňského roku. I tentokrát je
připravena řada sportovních a zábavných akcí. Na nejlepší čekají
odměny v podobě sladkostí, medailí či pohárů. Na své si přijdou
všechny věkové kategorie. Určitě vítanou součástí bude pro děti
skákací hrad, pro ženy aerobic, pro ostatní cyklozávod, hod na basketbalový koš či turnaj ve volejbalu. Těšit se můžete na příjemně
strávené odpoledne plné sportu, her i relaxace. Nebude chybět ani
nezbytné občerstvení. Vstup a účast v soutěžích je zdarma. Vítáni
jsou především rodiče s dětmi. Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
POZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU
KDY: v neděli 25. 5. 2014 od 15 h
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 25. května 2014
v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1 (Millennium Plaza). Doporučujeme sportovní oblečení, obuv je možno zapůjčit na místě. Start
soutěžících je zdarma. Přihlášky nutno podat do 22. 5. 2014 do 13
hodin na e-mail: jindrich.nejezchleba@praha1.cz, tel.: 221 097 400,
mob.: 602 699 268. Přihlášku a další informace najdete na www.
praha1.cz (Sport). Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HRY 2014
KDY: 3. – 5. 6.2014
KDE: na hřišti Na Františku
Na hřišti Na Františku se budou konat opět třídenní Dětské sportovní hry, které důkladně prověří obratnost i bojovnost malých
sportovců, ale i hlasivky těch, kteří jim budou fandit, jako tomu bylo
v loňských letech. Těšit se můžete na kvalitní sportovní úroveň, nasazení i sportovní atmosféru a hlavně na zábavu. Přijďte se podívat
– všichni jste srdečně zváni!

/ KULTURNÍ AKCE – SPOLUPOŘADATELSTVÍ KVĚTEN – ČERVEN
V měsíci dubnu podpořila Městská část Praha 1 v rámci spolupořadatelství následující akce:
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 spodní
část 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.
Malostranské čarodějnice – tradiční průvod po Malé Straně 30. 4.
2014
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Děkujeme, pane Wintone –
slavnostní akce k výročí 105. Let
sira Nicholase Wintona, kino Lucerna 20. 5. 2014
Mattoni koktejl festival – 4.
Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů a 17. Ročník
Mattoni Grand Drink, ve dnech
20. – 22. 6. 2014 na Václavském
náměstí.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

/ MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1 A CYKLISTIKA
oslední dobou se zejména ze
strany různých občanských sdružení a také v médiích zvyšuje tlak
na širší propagaci cyklistiky v Praze.
S tím souvisí i vyšší požadavky cyklistů na zlepšení komfortu jejich pohybu
v centru města. Jsou to především
zvýšené požadavky na možnosti jízdy
v protisměru v ulicích s jednosměrným provozem dopravy a dále pak
zvýšené požadavky na vytváření speciálních tratí pro cyklisty tzv. cyklostezek. Je třeba zmínit, že Městská část
Praha 1 není v žádném případě proti
trendu zvyšování podílu cyklistické
dopravy v centru, ba naopak tento
trend vítá. Je to zejména proto, že by
mohl nahradit částečně individuální
automobilovou dopravu a odlehčit tak
centrální části Prahy.
Cyklisté jsou již dnes integrovanou
součástí poměrně vyváženého dopravního systému stejně jako městská hromadná doprava, automobilová
doprava a pěší doprava. Tyto skupiny
jsou si z hlediska dopravy rovny a jejich vzájemné vztahy tj. práva a povinnosti upravuje zákon o provozu na
pozemních komunikacích. Pokud jde
o podíly v městě Praze, pak nejvyšší
podíl má městská hromadná doprava (43 %) dále automobilová doprava
(33 %), pěší (23 %) a cyklisté (1 %).
Na území Městské části Praha 1 jsou
tyto podíly přibližně stejné. Logicky
pěší a cyklisté jsou dopravně v nevýhodě, neboť nemají žádné ochranné prvky v podobě karosérií, deformačních zón, nárazníků a podobně,
ale jejich deformačními zónami jsou
v uvozovkách holenní kost, stehenní kost, pažní kost, hlava a podobně.
Z toho vyplývá, že pěší a cyklisté by
měli být od ostatní dopravy co nejvíce odděleni. U pěších je to jednodušší
v tom smyslu, že existují na pozemních komunikacích vozovky a chodníky, které jasně vymezují teritoria pro
chodce a ostatní dopravu. Obtížnější
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Praha 1 logicky nenabízí tolik možností pro cyklistiku jako jiné lokality.

je to s cyklisty a tedy tam, kde to je
možné a kde to není na úkor jiných
oblastí dopravy s vyšším podílem na
celkovém objemu dopravy, se vytvářejí zvláštní tratě tzv. cyklostezky. Je
však zřejmé, že to nejde všude. Centrum města je pražskou památkovou
rezervací. Převážná část ulic vznikala
ve středověku a tomu odpovídá také
jejich šířka. Navíc z hlediska udržení
památkového charakteru centra nebylo a není možné v řadě míst použít na
povrch komunikací současné moderní
materiály a jsme limitováni použitím
tradiční dlažby na vozovce a dlažby
pražské mozaiky na chodnících.
Častou kritikou je také nepovolování
jízdy cyklistů v ulicích s jednosměrným provozem. Povolujeme to jen
tam kde to je možné jednak technicky, tedy šířka komunikace takový provoz dovoluje a také tam, kde není jiná
možnost jízdy. Typickým příkladem je
permanentně se opakující požadavek
cyklistů na možnost jízdy v protisměru Jungmannovou ulicí od křižovatky
s Vodičkovou ulicí směrem k Národní třídě. Takovou možnost odmítá
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

náš odbor dopravy s jasným vysvětlením, že o blok domů dál je rovněž
jednosměrná ulice Vladislavova, kde
však mohou cyklisté jet ve směru jízdy
k Národní třídě. Takových příkladů by
se našlo samozřejmě víc. Mimořádné
povolení jízdy cyklistů v protisměru
ostatní dopravy zvyšuje možnost kolize nebo dopravní nehody a jsme znovu u již zmíněných deformačních zón.
Je samozřejmé, že takový povolený
provoz cyklistů v protisměru je řádně vyznačen na silničních dopravních
značkách, ale ruku na srdce kdo z nás
nikdy žádnou značku nepřehlédl.
Rád bych, aby všichni ti, kdo opravdu objektivně uvažují, vzali naše záměry v úvahu a přicházeli s náměty na
zlepšení dopravního komfortu pohybu
cyklistů po centru města už s uvědoměním si všech zmíněných souvislostí.
A ještě na závěr apel směrem k některým cyklistům. Chodník pro pěší už
vůbec není určen pro cyklisty.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy
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ODS
SLOVO DĚLÁ CHLAPA, ANEB SLIBEM NEZARMOUTÍŠ
Kdyby se každý mediální výkřik primátora Hudečka
(TOP 09) přetavil v reálný projekt, děly by se v Praze věci. Na ulicích by se místo aut slunili turisté, po
magistrále by proudili cyklisté na vypůjčených kolech
a na Vyšehrad bychom cestovali eskalátorem. Naposledy Tomáš Hudeček na tiskové konferenci
prohlásil, že podle nového metropolitního plánu
se už Praha nebude rozšiřovat. Prostor vnitřního
města prý pojme ještě více než 400 tisíc obyvatel.
Na rozdíl od výše zmíněných nápadů je tato strategie
opřená o argumenty. Neustálé prostorové rozrůstání
města je ekonomicky i logisticky neefektivní, prodražuje veřejnou dopravu, výstavbu i údržbu infrastruktury, zhoršuje dostupnost služeb pro občany. Zdá se to
být logické. Ovšem jen do té doby, než si ukážeme příklad z naší městské části. Nedávno jsme se
totiž dozvěděli, že Hudečkovi magistrátní památkáři nepovolí přestavbu bloku prázdných radničních domů na Malém náměstí, v nichž by měly být
obnoveny byty. Ty zde historicky až do 30. let byly.
Radniční domy v atraktivní lokalitě u Staroměstského náměstí jsou v majetku hlavního města. Od 30.let
tu sídlili úředníci magistrátu. V roce 2006 se ale pře-

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

VĚCI VEŘEJNÉ
SEGWAY: NEBEZPEČNÍ „CHODCI S MOTOROVÝMI BOTAMI”
Každý, kdo se pohybuje aspoň občas v centru Prahy,
zná vozítka segway. V centru Prahy je jejich použití
o to nebezpečnější, že mnoho chodníků je velmi úzkých a chodci se nemohou segwayům vyhnout jinak,
než uskakovat před nimi do vozovky. Radnice Prahy 1
ani policie však situaci neřeší s odvoláním na údajné
stanovisko ministerstva dopravy, jež považuje segway
za chodce. „Žádné oﬁciální stanovisko jsem ale nikde
nenalezla. Proto jsem otevřeným dopisem o toto stanovisko požádala přímo ministra dopravy, a to jako
zastupitelka i jako předsedkyně občanského spolku

Pro Jedničku,“ uvedla Kateřina Klasnová. V otevřeném dopisu ministrovi také výslovně požádala o vznik
vyhlášky, jež by jízdu segway po chodnících výslovně
zakázala. V řadě evropských měst jízda na veřejných
komunikacích s použitím segway zakázána již byla,
nebo nebyla vůbec umožněna. V Británii už dokonce
za jízdu na segway po chodníku padla pokuta. Proč by
chodci v centru Prahy měli před segway uskakovat?
(Vaše zkušenosti z pražských chodníků pište Kateřině Klasnové na: redakce@casopisprazan.cz)

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

www.facebook.com/praha1cz
je ta nejlepší adresa!
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STRANA ZELENÝCH
ZELEŇ (NEJEN) PRO KAMPU
Snahy místní komunity upravit projekt rekonstrukce
parku Kampa podporuje i Strana zelených. Od začátku
nesouhlasí s nárůstem zpevněných ploch na úkor zatravněných a zbytečným rozšiřováním a napřímením hlavní
cesty, s nevhodným řešením prostoru u pomníku Dobrovského i s problematickým nástupem do parku od ulice
Říční.
Většinu výhrad k chystané rekonstrukci najdete na webu
http://Kampastredsveta.cz. Snad ještě dvě doplnění. 1)
Rozšiřování hlavní cesty ohrožovalo i kořenový systém
chráněného platanu. 2) Upravený projekt nebyl předložen
veřejnosti, ani do komise pro životní prostředí, jejíž členy
Rada MČ sama jmenovala. Ukazuje se tak jedna z největších slabin současného vedení: Radnice s občany ani
s odborníky nekomunikuje včas, řádně a o podstatných
věcech. Dočetli jsme se v novinách, že se prý chystá rekonstrukce Vrchlického sadů. Tak uvidíme.
Dalším velkým problémem ve vnitřní Praze je kácení stromů ve vnitroblocích. Ministerstvo životního
prostředí za vedení ODS změnilo vyhlášku o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (Vyhláška 189/2013). Dnes

každý majitel na svém uzavřeném pozemku u bytového
domu může pokácet v podstatě cokoli a žádné povolení
nepotřebuje. Ve vnitrobloku Školské ulice 28 tak málem
padl pěkný javor. Žádné statické posudky, které by prokazovaly, že sousední nemovitost nějak ohrožuje, žádné
dendrologické posouzení nebylo třeba. Naštěstí je dvorek
(zatím) veřejně přístupný, takže se aktivním občanům podařilo včas zavolat Českou inspekci životního prostředí.
Ta konstatovala, že tento případ (a jemu podobné) musí
projít povolovacím řízením. Snad zvítězí zdravý rozum,
změní se vyhláška a naše městská část si uvědomí, jak
je na Starém a Novém Městě málo zeleně a třeba nějaké
stromy ve vnitroblocích zůstanou zachovány.
Naslouchat lidem by se mohlo vyplatit i v jiných kauzách. První pražské referendum k hazardu proběhlo na
začátku dubna v Praze 8. Přišlo, pravda, jen 15 % voličů,
ale prý 95 % z nich hlasovalo proti výherním automatům.
Aktivita www.1bezhazardu.cz chce referendum v naší
městské části vyvolat. Zkušenosti zatím ukazují, že 9 z 10
oslovených tady automaty ani kasina nechce.
Michaela Valentová,
zastupitelka zvolená za Stranu zelených
a je předsedkyní komise pro životní prostředí

/ BISTRO U JANA WERICHA
NABÍZÍ JEDINEČNOU ŠUNKU
Cibulkovu šunku od kosti s tradicí
od roku 1842, 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 Morava
Rakvice Pavla Bindera nebo skvělým
ležákem Démon z pivovaru Lobkowitz.
Nechybí ani zákusky s dobrou 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.
INZERCE
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/ VLOUPÁNÍ? NEPODCEŇUJTE HO!
O VLOUPÁNÍ DO BYTŮ,
DOMŮ I OBCHODŮ TOHO
VÍ JAKO MÁLOKDO NPOR.
MGR. JAN ZIGÁČEK, KTERÝ
SE TOUTO TRESTNOU ČINNOSTÍ ZABÝVÁ JIŽ MNOHO
LET V RÁMCI 2. ODDĚLENÍ
OŘ POLICIE PRAHA I. POVÍDAL SI S NÍM PŘEDSEDA
BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
PRAHY 1 ZDENĚK SKÁLA
(TOP 09).

V čem se tedy vloupání do bytů
proti minulosti změnilo?
Zloději jsou mnohem raﬁnovanější
a drzejší. Velmi častá jsou noční vloupání do bytů, když lidé spí. Pokud se
probudí, zloděj má většinou dostatek
času utéct. Touto metodou dokonce
postupuje zhruba polovina všech pachatelů.
Jak se tito pachatelé do bytů dostávají?
Klasicky přes neuzamčené dveře.
Hodně lidí si nechává různé taštičky
Předseda Bezpečnostní komise Prahy 1 Zdeněk Skála
připravuje na červen
letošního roku pro
obyvatele Prahy 1
a zvláště seniory
přednášku a besedu
o prevenci vloupání do bytů. Nebudou chybět ani ukázky zámků a zabezpečovací techniky. Na všechny
dotazy k uvedené problematice odpoví osobně npor. Jan Zigáček a další odborníci na danou problematiku.

Může se to stát i vám...

a kabelky s doklady a penězi v předsíni, což je pro zloděje ideální. Vy spíte
v ložnici, o ničem nevíte, a vloupání
objevíte až ráno.
Co vloupání za bílého dne?
Ta probíhají tak, jak si je asi každý
umí představit – pachatel opět překoná dveře a snaží se co nejrychleji
zmizet. Tato vloupání většinou netrvají
déle než deset minut.
Poměrně časté je ale také vloupání
po lešení. Zloději si při opravě fasády
vytipovávají jednotlivé byty a pak už
jen využijí vhodné chvíle a situace.
V tomto směru velice oceňuji pomoc
kamer. A udělala mi radost informace,
že Praha 1 hodlá kamerový systém
modernizovat.

...upozorňuje npor. Jan Zigáček.

Dostáváme se zřejmě k tomu nejdůležitějšímu – prevenci. Co mají
lidé udělat pro to, aby je nepotkalo
nepříjemné překvapení v podobě
vykradeného bytu?
Při úvahách, jak zabezpečit hlavní
kritický bod – dveře – bych doporučoval používání zdravého rozumu, což se
týká nejen zamykání a používání bezpečnostního řetízku.
Pokud bezpečnostní zámky, tak jen
k bezpečnostním dveřím. Když si totiž necháte nainstalovat na obyčejné
dveře bezpečnostní zámky, je to stejné, jako kdybyste zloději říkali: „Pojď
dál, mám tady spoustu drahých věcí.“

Dobrá, ale teď si představte, že
mám nejen draze vybavený byt,
ale třeba i kanceláře nebo obchodní prostory. Existují i nějaké soﬁstikovanější metody zabezpečení než
jen pořádně oplechované dveře
s deseti bezpečnostními zámky?
K dostání jsou různé pomůcky. Vím,
že docela populární je teď signalizační zařízení, které je napojeno na bezpečnostní čidlo v objektu a reaguje na
pohyb v prostoru. Když zloděj překoná
překážky a vnikne do objektu, siréna
spustí opravdu ukrutný jekot. Pro zloděje je prakticky nemožné vydržet
v klidu s nervy a dokončit vloupání.
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Slovo „bytař“ téměř evokuje idylické časy za policejního rady Vacátka. Máte také svoji evidenci, ve
které si vždy najdete pravděpodobného pachatele a pak jdete víceméně na jisto?
Ale kdepak, takhle to už dávno nefunguje. Klasických bytařů – tedy lidí,
kteří se specializují pouze na vloupání
do bytů – je dnes již velice málo.

Než takový bezpečnostně-nebezpečný hybrid, tak to už jsou lepší obyčejné, třeba i už hodně omšelé dveře
s obyčejnými zámky, které vypadají
naprosto nenápadně a nevyvolávají
u zloděje žádné choutky.
Samozřejmostí by měly být takové
ty klasické poučky: nechlubit se před
nikým, natož na sociálních sítích, že si
letos konečně užijete pořádnou dovolenou u moře, před odjezdem požádat
souseda o vybírání poštovní schránky
atd. A rozhodně bych doporučoval
mít pro nejhorší případ – tedy dokonané vloupání – pohromadě všechny
dokumenty o pořízených věcech. Ty
bych přitom určitě skladoval jinde než
v bytě.

SENIORSKÉ VÝLETY

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV
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Vzpomínka na dubnový výlet na hrad Pecka a do Vrchlabí.

/ ČERVNOVÉ
SENIORSKÉ VÝLETY 2014
5. 6. ČTVRTEK, 8.00 – TELČ A HRAD ROŠTEJN
9. 6.

PONDĚLÍ, 8.30 – ČASTOLOVICE – ZÁMEK
A HRADEC KRÁLOVÉ

NA TYTO ČERVNOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE
OD PONDĚLÍ 19. KVĚTNA 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 přihlá-

sit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se
nezúčastnili minimálně 3 posledních
výletů.
Je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
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 žáKVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

dáme 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.
SENIORKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM

člen sociální komise ÚMČ Praha 1

SENIOŘI

22

/ RODINNÉ PROSTŘEDÍ
DENNÍHO STACIONÁŘE V TÝNSKÉ ULICII
otřebujete zajistit péči o svého blízkého? Nemůžete
mu přes den věnovat dostatečnou péči, protože musíte chodit do zaměstnání? Pak můžete využít služeb
denního stacionáře v Týnské ulici.
Vašim blízkým tu bude poskytnuta nejen odborná péče
a pomoc, ale najdou zde také tolik potřebnou společnost
vrstevníků a možnost začlenit se do klubových programů.
Klienty denního stacionáře mohou být jen osoby s trvalým bydlištěm v Praze 1. Služba je určena alespoň částečně mobilním klientům, kteří již nejsou soběstační z důvodu
zdravotního či fyzického omezení, žijí osamoceně nebo
v rodinách a postrádají možnost společenského kontaktu.
Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami
a dalším vyškoleným personálem.
Pobyt v denním stacionáři podporuje zachování alespoň
částečné soběstačnosti klientů. Proto mají možnost i nadále setrvávat doma nebo v rodinách svých blízkých.
Pobyt v příjemném, až domáckém prostředí denního
stacionáře pomáhá předcházet pocitu osamocení a společenské izolace. Nabízené aktivity mohou vyplnit volný čas
klienta a zmírnit jeho případný pocit strádání.
V denním stacionáři nabízíme pomoc při zvládání běž-

ných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy; zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím; dopravu klienta do denního stacionáře a zpět;
aktivizační činnosti v rámci programu klubu seniorů. Naším
cílem je plná spokojenost klienta i jeho rodiny.
Denní stacionář přijímá nové klienty, více informací Marcela Dražanová, tel.: 606 054 231.

/ LIPENSKÁ PŘEHRADA

/ TIPY

A JEJÍ OKOLÍ UCHVÁTILY SENIORY Z PRAHY 1
Překrásné prostředí, vydařené počasí, dobrá zábava,
poznávání nových míst, pěší
túry, hry a spousta legrace
– to vše přinesl prodloužený
víkend v Lipně nad Vltavou
seniorům z Prahy 1. Vlakem
jsme dorazili do chaty Lanovka; všichni nejen v pořádku,
ale také v dobré náladě. Brzy
se ukázalo, že rybnické kroupy byly prvním a posledním
výstřelkem počasí, po celý
zbytek pobytu na Šumavě bylo počasí na duben až
překvapivě stálé. A tak jsme
mohli vesele a bezstarostně
prochodit okolí Lipna nad
Vltavou a nerušeně si prohlédnout vše, o co jsme měli
zájem. Navštívili jsme i Poštovní muzeum ve Vyšším
Brodě, odkud jsme si odnesli

spoustu nových informací
a mnozí z nás nad dnes již
historickými přístroji zavzpomínali na své mládí. Poštovní
kočáry jsme ovšem obdivovali úplně všichni. Zdatnější
z nás se zpět do Lipna vydali
po svých, ti méně zdatní či
právě unavenější zdolali obě
cesty příjemnou lokálkou.
Večery jsme věnovali zábavě, smíchu a hrám. Společenské hry, halová olympiáda či zpěv za doprovodu
kytary a banja, to vše nás
pobavilo a dobře naladilo pro
další výlety. Čistý vzduch
a příjemné prostředí lipenské
přehrady, spousta dobré zábavy, nachozené kilometry:
Pro zdraví jsme udělali maximum a do Prahy jsme se
vrátili báječně odpočatí!

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV
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VERNISÁŽ VÝSTAVY V KLUBU SENIORŮ
HAŠTALKA
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy prací klientů
denního stacionáře v Týnské ulici, která se uskuteční
v úterý 6. 5. od 14 hodin v klubu seniorů Haštalka.

TROCHA EGYPTOLOGIE...
Přednáška na téma Hrobka Iufaaova – výjimečný objev
v dějinách egyptologie jistě zaujme všechny milovníky
kultury a historie. Přijďte i Vy ve čtvrtek 15. 5. ve 14
hodin do klubu seniorů Benediktská.

SENIORSKÝ UMĚLECKÝ KLUB
V rámci seniorského uměleckého klubu můžete v úterý 27. 5. od 14 hodin proniknout do tajů další výtvarné
techniky. Po zajímavé výrobě textilních šperků na vás
čeká další zajímavé téma.

ISLAND
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění o zemi ledu
a ohně a shlédnout zajímavý ﬁlm a překrásné fotograﬁe.
Přednáška se koná ve čtvrtek 29. 5. od 15 hodin v klubu
seniorů Haštalka.
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OBJEKTIVEM

PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI DUBNOVÉ OKAMŽIKY...
FOTO: PETR NAŠIC A REDAKČNÍ ARCHIV

Reprezentační ples Prahy 1 byl vrcholem plesové sezony...

...zahrála na něm i legendární skupina Olympic.

Novou pěveckou hvězdou Prahy 1 se stala Petra Vašková.

Slavnostní otevření zahrady u kostela Panny Marie Sněžné.

Výstava „Praha 1 inspiruje” je k vidění v Galerii 1.

Historii Václavského náměstí přibližují instalované panely.

KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ INFORMACE K VOLBÁM DO
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE KONAJÍ V PÁTEK 23. KVĚTNA 2014
OD 14.00 HOD. DO 22.00 HOD. A V SOBOTU 24. KVĚTNA 2014 OD 8.00 HOD.
DO 14.00 HOD.
VOLEBNÍ PRÁVO OBČANŮ ČESKÉ
REPUBLIKY
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky za předpokladu,
že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro
kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
VOLEBNÍ PRÁVO OBČANŮ EVROPSKÉ
UNIE
Občan jiného členského státu EU může
na území České republiky volit, pokud
projevil vůli hlasovat tím, že podal u Úřadu
městské části Praha do 13. dubna 2014
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu: to neplatí
v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu na
území ČR již při minulých volbách do Evropského parlamentu (2004, 2009) a od té
doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon
práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.
ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu byli v Praze 1 zaneseni ti
voliči – občané ČR, kteří ke dni 13. 4. 2014
byli na území městské části Praha 1 přihlášeni k trvalému pobytu. Voliči, kteří po
13. 4. 2014 změnili a změní adresu trvalého pobytu, zůstanou pro tyto volby zapsáni v seznamu voličů u příslušného obecního úřadu podle své předchozí adresy, kde
byli trvale přihlášeni k uvedenému datu.
Pokud se tito voliči budou chtít zúčastnit
voleb, mají tyto možnosti:
1) mohou hlasovat v původním volebním okrsku podle adresy trvalého pobytu
k 13. 4. 2014,
2) mohou u úřadu, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, požádat o vydání voličského průkazu a s jeho použitím pak hlasovat
v kterémkoliv volebním okrsku na území
ČR,
3) voliči, kteří se přestěhují v době od
14. 4. 2014 do 21. 5. 2014, mohou požádat u obecního úřadu příslušného dle

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1
1001

Pražský hrad, II. Nádvoří 198

1002

Parlament ČR, Informační kancelář, Sněmovní 4

1003

Informační kancelář ÚMČ P1, Malostranské nám. 22

1004

SPŠ Graﬁcká, budova Maltézské nám. 16

1005

VIA, Újezd 26

1006

Akademie věd ČR, Národní 5

1007

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4

1008

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4

1009

ZŠ Curieových, budova Dušní 19

1010

Nemocnice Na Františku, vchod Kozí 25

1011

Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 10

1012

1. Slovanské gymnázium, Masná 700/13

1013

ZŠ Curieových, budova Dušní 19

1014

ZŠ Gymnázium J. G. Jarkovského, budova Zlatnická 13

1015

Družina ZŠ a Gymnázia J. G. Jarkovského, Truhlářská 14

1016

ZŠ Jindřišská, budova Jindřišská 32

1017

OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 19

1018

ÚMČ P1, zasedací místnost, Vodičkova 18

1019

Obvodní knihovna, Školská 30

1020

Pasáž ÚMČ P1, Vodičkova 18

1021

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 13

místa jejich předchozího trvalého pobytu
o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a toto potvrzení pak předložili obecnímu úřadu v místě jejich nového trvalého
pobytu, příp. až ve dnech voleb ve volební
místnosti okrskové volební komisi, příslušné dle místa jejich nového trvalého
pobytu.
MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI ČI
JINÉM OBDOBNÉM ÚSTAVU
Při pobytu v nemocnici, porodnici, saKVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

natoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič za splnění podmínek zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,
rovněž uplatnit své aktivní volební právo.
Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho
hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci
dlouhodobou či krátkodobou.
A) DLOUHODOBÝ POBYT ve zdravotnickém či jiném zařízení: osoba stojící
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EVROPSKÉHO PARLAMENTU
voleb, tj. do čtvrtka 8. května 2014 do 16.00
hodin. Dne 8. května 2014 je státní svátek,
ale i v tento den bude zajištěno přijímání
žádostí a vydávání voličských průkazů, a to
v Informačním centru Úřadu městské části
Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.
Žádost lze podat i osobně, a to v době
od vyhlášení voleb do 8. května 2014 v Informačním centru Úřadu městské části
Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 (pí Bc. Raimannová, pí Cicvárková).

v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
na základě kterého by potom mohl uplatit
své volební právo – volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky,
se kterou se za voličem dostaví členové
okrskové volební komise. Hlasovací lístky
i úřední obálku mu vydá okrsková volební
komise před hlasováním.
Volič, který se nachází v některém z výše
uvedených zařízení, které je lokalizované
v obci, kde má volič zároveň trvalý pobyt,
nemůže být zanesen do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu na základě ustanovení § 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, neboť je
již do tohoto seznamu zanesen na základě
ustanovení § 28 odst. 1 písm. a), tj. z titulu
přenesení údajů ze stálého seznamu voličů. Pokud se zařízení nachází mimo volební
okrsek voliče, může tento volič hlasovat
v daném zařízení pouze na voličský průkaz.
Jestliže volič nevěděl, že se ve dnech voleb bude zdržovat v některém z těchto zařízení a o voličský průkaz včas nepožádal,
nemůže hlasovat.
B) KRÁTKODOBÝ POBYT ve zdravotnickém či jiném zařízení, nebo v případě, že
volič neví, kde se přesně ve dnech voleb
bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení
voličského průkazu, na který volič může
volit v jakékoliv volební místnosti na území
České republiky a ve dny voleb nakonec
bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský
průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.
Hlasování v těchto zdravotnických zařízeních zajistí okrsková volební komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení
nachází, a to po předchozím požádání buď
příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachá-

zí, nebo ve dny voleb příslušné okrskové
volební komise, nejlépe prostřednictvím
správy příslušného zdravotnického zařízení.
Voličský průkaz poté volič odevzdá členům
okrskové volební komise, kteří se dostaví do
zdravotnického zařízení s přenosnou volební
schránkou a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem
nebo cestovním dokladem České republiky
volič obdrží úřední obálku s úplnou sadou
hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení
mimo území volebního okrsku, kde má
volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 21. května 2014
(16.00 hod.), je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici nebo
v obdobném zdravotnickém zařízení, a není
zapsán seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde
se nemocnice nebo obdobné zdravotnické
zařízení nachází, nemůže okrsková volební
komise umožnit hlasování.
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Evropského parlamentu konaných
ve dnech 23. a 24. května 2014 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat za podmínek stanovených
zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
voličský průkaz.
O voličský průkaz pro volby do Evropského
parlamentu lze požádat pouze do 8. 5. 2014.
Žádosti došlé nebo podané po 8. 5. 2014
nebudou kladně vyřízeny a voličský průkaz
nebude, vydán.
Žádost o voličský průkaz v listinné podobě
opatřená úředně ověřeným podpisem voliče musí být příslušnému obecnímu úřadu
doručena nejpozději 15 dnů přede dnem
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Voličské průkazy lze předávat nejdříve 15
dnů přede dnem voleb, voličský průkaz lze
předat osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.
Voličské průkazy, o které bylo řádně
a včas požádáno (do termínu stanoveného
zákonem, tj. do 8. května 2014), se budou
vydávat od 8. 5. 2014 – v Informační centrum Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 (Bc. Raimannová, pí Cicvárková). V případě, že nebude v písemné
žádosti uvedeno, jakou formou bude chtít
volič převzít voličský průkaz, bude voličský
průkaz po 8. květnu 2014 zaslán doporučeně do vlastních rukou žadatele na adresu
jeho trvalého pobytu.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ
SCHRÁNKY
Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit,
může požádat, aby ho členové okrskové
volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební
schránkou. Požadavky lze nahlásit předem
telefonicky, na Odbor občansko správních
agend, oddělení správního řízení – tel. 221
097 397 (pí Sodomková, pí Novotná) nebo
ve dnech voleb přímo příslušné okrskové
volební komisi – telefonní seznam pro jednotlivé volební okrsky bude uveřejněn na
webových stránkách Úřadu městské části
Praha 1 ve dnech voleb - www.praha1.cz.
UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace týkající se voleb do Evropského parlamentu
naleznete na webových stránkách Úřadu
městské části Praha 1 www.praha1.cz,
pod sekcí VOLBY – Volby do Evropského
parlamentu.
V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend,
oddělení správního řízení Úřadu městské
části Praha 1, buď osobně – detašované
pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro)
v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod.
nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190
(Bc. Ručka, pí Sodomková, pí Novotná).
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/ PRAGUE FOOD FESTIVAL 2014
NABÍDNE TOP PRAŽSKÉ RESTAURACE, HVĚZDY
Z REGIONŮ I UNIKÁTNÍ „BADOIT FINE DINING“
TŘÍDENNÍ SVÁTEK JÍDLA
S DLOUHOLETOU TRADICÍ SE USKUTEČNÍ 23. – 25.
KVĚTNA 2014 V KRÁLOVSKÉ
ZAHRADĚ PRAŽSKÉHO HRADU NA MÍSTĚ PŮVODNÍCH
STŘEDOVĚKÝCH VINIC.
VIII. ROČNÍK FESTIVALU
NABÍDNE SKVĚLÉ POKRMY, NEJLEPŠÍ ŠÉFKUCHAŘE, PŘEDSTAVÍ ŠPIČKOVÉ
PODNIKY, PRODUCENTY
ALKOHOLICKÝCH I NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
A DELIKATES. PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN NA WWW.PRAGUEFOODFESTIVAL.CZ. LETOŠNÍ MOTTO: „NEJEZTE, NEPIJTE ANI NEŽIJTE BLBĚ!“
rague Food Festivalu 2014 se
účastní pražské a poprvé i regionální TOP restaurace z celostátní ankety Maurerův výběr Grand
Restaurant 2014.
• AMADE • ANGUSFARM • AUREOLE • BELLEVUE • BUDDHA-BAR •
CAFÉ AMANDINE • FARMA KOŠÍK
• FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
ART NOUVEAU • CHATEAU MCELY,
PIANO NOBILE • GRAND CRU RESTAURANT ET BAR • CHATEAU ST.
HAVEL • JÍTRAVA APARTMÁN-HOTEL • KOBE • LA BOUCHÉE • NAŠE
MASO • NH PRAGUE, IL GIARDINO
• SAKURA • SECRET OF RAW •
ŠUPINA & ŠUPINKA • U EMY DESTINNOVÉ • U ŠTĚPÁNA • V ZÁTIŠÍ •
YASMIN, NOODLES • ZÁMEK LIBLICE • ŽOFÍN GARDEN •
Ochutnáte například guláš ze sumce z odlovu rybníka Svět, maso z grilu
z přeštického vepře, 60 kilového me-

P

čouna, typický slaný francouzský koláč La pissaladiére, šlehanou jehněčí
paštiku se šípkovým želé, francouzskou makronku ze zeleného pepře
či pěnu z kardamonu a spoustu delikates jako nejlepší marmelády světa, Sedlčanské sushi a Sedlčanskou
tlačenku, originální Ugovu zmrzlinu
z čerstvého ovoce a mnoho dalšího.
NOVINKA: MICHELINŠTÍ ŠÉFKUCHAŘI NA PFF!
V atmosféře Královské zahrady zažijete unikátní Badoit Fine Dining.
U společného dlouhého stolu ochutnáte menu od šéfkuchařů oceněných
Michelinem či anketou Grand Restaurant. Budou se podávat 3chody,
amuse-bouche, vše snoubeno s luxusními alko i nealkoholickými nápoji
KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

a profesionální obsluhou. Vařit bude
například vítěz Badoit Grand Chef
2014 Jan Štěrba, či michelinští chefové Oldřich Sahajdák, Roman Paulus.
A CO DĚTI?
V areálu ochutnáte Ideální školní jídelnu a zúčastníte se diskuzí s odborníky na téma „zdravá výživa“. Mladí
festivaloví návštěvníci budou moci
sepsat svůj příběh o dobrém skutku
a budou zařazeni do Dětského činu
roku s Whirlpool. Chybět nebude
koutek s hravým a edukativním programem.
Vstupenky zakoupíte na www.
praguefoodfestival.cz za 450 Kč, na
místě za 500 Kč.
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/ HOTEL V SAMOTNÉM SRDCI
VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ...
dyž se cukrář Karel Juliš vrátil
roku 1917 z první světové války
zpět do Prahy, rozhodl se podnikat ve velkém. Koupil dům U Božího
oka na Václavském náměstí a nechal
ho přestavět v kubistickém a později funkcionalistickém stylu. Z malé
cukrárny vznikl známý hotel Juliš. Po
návratu z fronty roku 1917 se rozhodl
podnikat ve velkém. Na Václavském
náměstí zakoupil barokní dům U Božího oka a po válce v něm chtěl zřídit cukrářský velkozávod. Roku 1919
mu však nebyla povolena celková
přestavba a musel se proto spokojit
pouze s dílčími úpravami. K jejich realizaci přizval známého architekta Pavla
Janáka, který v letech 1919 až 1920
změnil průčelí budovy ve stylu kubismu. Základní vzhled stavby zachoval,
v prvním a druhém patře však vybudoval balkony a fasáda dostala moderní
ráz. Díky Janákově nápaditosti se odvážný pokus podařil. Československo
zasáhla druhá světová válka, po jejímž
skončení a nástupu komunismu byl
hotel Juliš roku 1948 znárodněn. Dostal nový název Tatran, pod kterým
nadále fungovala i kavárna, cukrárna
a bar. V suterénu zůstalo v provozu
i kino Paříž, stát však udržoval dům
jen sporadicky. V šedesátých letech
byly navíc provedeny některé necitlivé zásahy, které poněkud znehodnotily původní Janákovo řešení. Budova
začala postupně chátrat a koncem
osmdesátých let jí z prvorepublikového lesku zbylo už jen velmi málo. Naději na zvrat přinesl rok 1989, po němž
získala hotel zpátky rodina Karla Juliše. Noví vlastníci chtěli provést pouze
dílčí opravy a podnik dále provozovat,
průzkumy ale ukázaly, že stavba je ve

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV
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špatném stavu a celková rekonstrukce je nevyhnutelná. Na to, ale Julišovi
neměli dostatek peněz a rozhodli se
proto hotel prodat. Mezi lety 1998 až
2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce
budovy a ta začala opět sloužit veřejnosti. V současnosti provozuje hotel
Juliš společnost EuroAgentur Hotels &
Travel, a. s. EA hotel Juliš**** nabízí

ubytování v 72 prostorných pokojích,
které jsou vybaveny kuchyňským koutem. Z čelní strany je z pokojů výhled
na Václavské náměstí, ze zadní do
klidné Františkánské zahrady a jako
jediný hotel na Václavském náměstí
nabízí pro své hosty krytý, vyhřívaný
bazén a ﬁtness centrum. Více o hotelu na stránkách www.hoteljulis.cz.

Pomozte UNICEF pomáhat!
Nudíte se v důchodu? Chcete si přivydělat a být společensky prospěšní? Dětský fond OSN - UNICEF hledá brigádníky pro přímé oslovování
potenciálních dárců pro pravidelnou ﬁnanční podporu projektů humanitární a rozvojové pomoci.

Pomozte nám získávat Přátele dětí UNICEF!
Minimálně 2 x 3 hodiny týdně budete pracovat v týmu na veřejných prostranstvích po celé Praze.
Odměnou Vám bude nejen ﬁxní hodinová mzda 90 Kč a denní bonusy, ale i zázemí světové humanitární organizace a možnost účastnit
se zajímavých projektů. Nejde o veřejnou sbírku.
Neváhejte a zašlete svůj životopis ještě dnes na email: tsmetanova@unicef.cz
nebo volejte
030 …
KVĚTEN
2014257/ 321
WWW.PRAHA1.CZ

Více informací na www.unicef.cz
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Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3 · 118 00 Praha 1
(v parku Kampa, mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)
tel. 608 444 654 · e-mail: info@kckampa.eu

herna

27(9Ė(12'(11Ù96783.Í

SRŰÎWŰ
S¢Ű

K O ® G¢ Q ®  GÚ W ®  ů  N D P S ® N  Yķ G\
 N URXķ N Ĭ  D  N X U ] Ĭ
YSR QGÚO ®VW ėHGX DS¢ W HN D N W X¢ O Q ®  S ė H K O H G
QDM GH W H  QD  Z Z ZNF N D P SDH X

13/5

úterý | 17.30–20.30 | workshop
Kokoza: Sázíme společně
Monarda, ačokča, brutnák – pěstování netradičních jedlých rostlin
info a registrace: www.kokoza.cz/registrace-workshopy/

14/5

středa | 10.00–12.00 | seminář
Kurz první pomoci pro maminky
Na kurzu se naučíte první pomoc při úrazech, zlomeninách, popáleninách, bezvědomí a mnohé další.
nutná rezervace: info@sagessa.cz, barbara.sabachova@kckampa.eu

18/5

neděle | 16.00 | divadélko pro děti
Toymachine: Rytíři
Nenechte si ujít loutkovou pohádku plnou napětí, smíchu a hudby!
Volně na motivy legendy o sv. Jiřím, vhodné pro diváky od 3 let.



úterý | 20.00 | ﬁlmový klub
Olga (ČR 2014, 87 min., režie: M. Janek)
Nový celovečerní dokument není pouze popisným životopisem,
ale osobním portrétem výjimečné osobnosti – Olgy Havlové.



sobota | 14.00 | dětský den
Dětský den v KC Kampa: běh za KCK, bojovka,
výtvarné a tvořivé dílny



neděle | 09.00–13.00 | storytelling
Class Acts: Puppet Tales



úterý | 17.00 | vernisáž
Jarní vernisáž výtvarných děl klientů Studia Oáza

31/5

sobota | 13.30–16.30 | workshop
Kokoza: Průběžná péče o zahradu v sezoně
Chcete mít skvělou úrodu po celou sezonu? Jaká hnojiva zvolit?
info a registrace: www.kokoza.cz/registrace-workshopy/

Kavárna POTMĚ
Přijďte ochutnat svět tmy do kavárny, kde si neuvidíte na
špičku nosu. Vašima očima se stanou nevidomí číšníci, kteří
vám připraví nevídanou kávu, nejčernější široko daleko.

5. - 18. 6., 10 - 21 hod.*, Ovocný trh, Praha 1
*změna programu vyhrazena

www.svetluska.net

generální partner

hlavní partneři

zvláštní poděkování

pořadatel

partneři
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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 na
www.MestskaDivadlaPrazska.cz
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TIPY

30

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

v Praze

P OD K A R L OV Ý M MOST EM
N A H L A DI N Ě V L T AV Y

15. 5. 2014
BAROKNÍ VODNÍ KONCERT
Poznejte kouzlo staré Prahy

18.00 ........... SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KATEDRÁLE SV. VÍTA, VOJTĚCHA A VÁCLAVA
19.00 .............................................................. SVATOJÁNSKÉ PROCESÍ NA KARLŮV MOST
20.00 ......................................... REGATA HISTORICKÝCH A DRAČÍCH LODÍ NA VLTAVĚ
20.15 ...... BOHOSLUŽBA V KOSTELE SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ
21.00 ................................................................ BAROKNÍ VODNÍ KONCERT NA VLTAVĚ
W W W.NAVALIS.CZ
Pořadatel akce

Spolupořadatel akce

Generální partner

Záštitu převzali

Hlavní partneři

Mediální partner

Partneři

www.runczech.com

RunCzech běžecká liga

Volkswagen

Maraton Praha
11. května 2014

Štafeta | tým | dm rodinný minimaraton

INFORMACE PRO OBYVATELE PRAHY 1
A PŘEHLED DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V DEN ZÁVODU
VEŠKERÉ INFORMACE VČETNĚ
UZAVÍREK NALEZNETE NA
WWW.RUNCZECH.COM

KVĚTEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

20. KVĚTNA 2014
OD 14.00 DO 16.00!
Vážení senioři,
vzhledem k velké oblibě
Setkání s osobností v Jazzovém
klubu Reduta si vám dovolujeme oznámit, že
další odpoledne se díky podpoře starosty Oldřicha
Lomeckého uskuteční 20. května od 14.00 do 16.00!
Vstupenky budou
k dispozici
od 12. května
v Informačním
centru Městské
části Praha 1
(Vodičkova
18).

☞

Den s Machou
2014
1. května
od 14 do 17 hodin
u Petřínské rozhledny

ás zveme
V 18 hodin V
u
ná
na před šk

,
ní Amerikeaou
iž
J
m
e
t
n
a
b
Tra
vě Muz
v hlavní budo

skákací boty
focení s Máchou
kouzelník Grino
australský hudebník

která se koná
Florenci.
ta Prahy na
hlavního měs

www.muzeumprahy.cz

Záštitu nad akcí převzali
radní pro oblast školství
a volného času Ludmila Štvánová
a starosta MČ Praha 1
Oldřich Lomecký.
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