LEDEN 2014 / ROČNÍK XXIII / WWW.PRAHA1.CZ

STR. 4

MĚSÍČNÍK

PRAHA 1
UDÁLOSTI

STR. 6-7

SILVESTR BEZ PROBLÉMŮ

ROZHOVOR

STR. 21

S LEGIONÁŘEM TICHOMÍREM MIRKOVIČEM

SENIOŘI

STR. 8-9

OBLÍBENÉ VÝLETY

LETOŠNÍ ROK BUDOU
DOKONČENY VELKÉ PROJEKTY!

EDITORIAL

2

/ EDITORIAL
Milí čtenáři,
vánoční svátky a silvestrovské oslavy máme úspěšně za sebou a před námi je
celý rok 2014. Co od něj v Praze 1 můžeme očekávat?
Důležitou událostí budou samozřejmě komunální volby, z nichž na podzim vzejde nová politická reprezentace. Půjde o další milník na náročné, nikdy nekončící
cestě za kultivovaným centrem jedné z nejkrásnějších evropských metropolí
(a my z Prahy 1 víme, že je zdaleka nejhezčí). Bude záležet jen a jen na obyvatelích naší městské části, zda při svém rozhodování vezmou v potaz všechny
souvislosti minulých let, nebo jestli dají přednost náhle se zjevivším „ideálním“
řešením. I ta se určitě objeví, neboť bez nich by volby zkrátka nebyly volbami.
Současná koalice bez velkého humbuku dokončí čtyřletý investiční plán, který
na začátku tohoto volebního období slíbila občanům. Více o zbývajících investicích si můžete přečíst uvnitř čísla. Leitmotivem všech je efektivita a účelnost,
veškeré projekty byly připraveny tak, aby šlo o potřebné, rozumně vynaložené
náklady bez různých „ekonomických nadstaveb“.
Rád bych v tomto sloupku také uctil památku všech obětí teroristických útoků
v ruském Volgogradu. Pamatuji si, jak ve mně zatrnulo, když na konci loňského
dubna došlo v Divadelní ulici k masivní explozi plynu. Než se vyjasnily – naštěstí
to netrvalo dlouho – okolnosti výbuchu, leckoho možná napadlo, jestli terorismus
nedorazil i do centra Prahy. V tomto duchu dokonce nejprve informovala některá zahraniční média... Terorismus je strašné, zdravým rozumem nepochopitelné
zvěrstvo a je jedno, jestli se odehraje v Americe, Rusku, Izraeli, Somálsku nebo
na jiném místě naší planety. Pevně doufám, že jej naše metropole a vůbec celá
země zůstanou ušetřeny nejen letos, ale i v letech dalších a budoucích.
Vážení a milí, dovolte mi, abych vám popřál v následujících měsících zdraví,
štěstí a mnoho osobních i profesních úspěchů!
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Praha 1 TV
OFICIÁLNÍ WEB

MĚSÍČNÍK PRAHA 1

FACEBOOK STRÁNKA

YOUTUBE KANÁL

GALERIE 1

www.praha1.cz

www. ipraha1.cz/mesicnik

www. facebook.com/praha1

www.praha1.tv

www. galerie1.cz

Měsíčník Městské části Praha 1 • ročník XXIII • Vychází 11x ročně • místo vydání Praha • Registrace: MK ČR E 15430 • Vydává Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
• 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: Petr Našic • NEPRODEJNÉ

LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

OBSAH

3

/ OBSAH
5

4

8-9

28-29

21

4

/ UDÁLOSTI

21

Vítání roku 2014 v centru bylo klidné,
novoroční ohňostroj opustil Prahu 1

5

/ AKTUÁLNĚ

23

Přijďte si zabruslit na oblíbené kluziště
na Ovocném trhu!

6-7

/ ROZHOVOR

25

/ TÉMA

/ SERVIS
Pekařství v Dušní ulici je příjemné
a nabízí křupavé pochoutky i celiakům.

Tichomír Mirkovič má za sebou pohnutý
osud a dnes válčí už jen na šachovnici.

8-9

/ SENIORSKÉ VÝLETY
Ani v zimě nepřijdete o své výlety,
těšíme se na vás...

/ TIPY
Tradiční setkání se starostou se tentokrát
uskuteční 24. ledna na Malé Straně.

28-29

V letošním roce budou v Praze 1
dokončeny důležité projekty.
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

/ OBJEKTIVEM
Fotograﬁcké ohlédnutí za sklonkem
loňského roku.

UDÁLOSTI

4

/ KRÁTCE
VYROJÍ SE
„ESERÓČKA“
Zvýšený zájem o podnikání očekávají pracovníci živnostenského úřadu v Praze 1. Začal totiž platit zákon
o obchodních korporacích, který nově
upravuje existenci a chod obchodních
společností a družstev. Velký nárůst
zájmu lze očekávat zejména o podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

SBĚR PLECHOVEK
ROZŠÍŘEN

Na čtyřech nových místech mohou
obyvatelé Prahy 1 odevzdávat hliníkové plechovky v rámci pilotního
projektu, který již půl roku probíhá
v několika městských částech. Nová
místa – v Dušní 17, Žitné 21, Vítězné 2
a Hellichově 1 – přibyla k dosavadním
jedenácti stanovištím v Praze 1.
Sběrné nádoby mají stříbrnou barvu
a jsou označeny informačními samolepkami, kde jsou uvedeny základní
informace o sběru.

BETLÉMY V
JINDŘIŠSKÉ VĚŽI
Až do 2. února jsou v Jindřišské věži
k vidění třešťské – ručně vyřezávané –
betlémy. Výstavu lze navštívit denně
od 10 do 18 hodin, přičemž vstupenka
na výstavu umožňuje prohlídku celé
věže.

/ SILVESTR
BEZ PROBLÉMŮ
BEZ VĚTŠÍCH PROBLÉMŮ SE OBEŠLY OSLAVY SILVESTRA A PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU V CENTRU PRAHY 1.
ako klidné a vcelku bezproblémové hodnotí oslavy v srdci
města všechny složky integrovaného záchranného systému.
Středobodem oslav se jako tradičně
stalo Václavské náměstí, kde však
díky dohledu policistů a strážníků nedošlo k vážnějšími incidentům.
Dispečerky pražské záchranné služby přijaly během silvestrovské noční
směny 584 tísňových volání a výjez-

J

LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

dové skupiny řešily 266 událostí. Ve
srovnání s loňským rokem přitom
došlo před půlnocí ke snížení zásahů
o 12 procent – na nižším čísle se příznivě podepsal menší počet oslavenců
v centru.
Novoroční ohňostroj se tentokrát
díky tlaku radnice Prahy 1 přesunul na
Letnou. Obyvatelé první městské části tak byli tohoto kratochvilného kousku letos ušetřeni.

AKTUÁLNĚ
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/ PŘIJĎTE SHODIT
VÁNOČNÍ KILOGRAMY NA KLUZIŠTĚ NA OVOCNÉM TRHU!

FOTO: PETR NAŠIC

POKUD JSTE NA KONCI
LOŇSKÉHO ROKU TROCHU
HŘEŠILI A „NABALILI“ NA
SEBE NĚJAKÝ TEN KILOGRAM NAVÍC, MŮŽETE SE
DO FORMY DOSTAT I VÍCE
ATRAKTIVNÍ FORMOU, NEŽ
JEN ŠLAPÁNÍM NA ROTOPEDU ČI DŘINOU V POSILOVNĚ. JAK? NO PŘECE
NA OBLÍBENÉM KLUZIŠTI
NA OVOCNÉM TRHU!

Také letos je pro příchozí připraven pestrý program, který pobaví malé i velké.

abruslit si můžete každý den
zdarma (od 10.00 do 21.30),
navíc si lze přímo na místě půjčit brusle. To však není všechno! Také v lednu o víkendech kluziště
ožívá pestrým zábavním programem.
Vždy v sobotu se zde koná diskotéka
na ledě, každou neděli pak vystupuje
Český animační team. Nechybí dětská

diskotéka a soutěže o ceny pro kluky
a holky na bruslích i bez nich. „Kluziště
na Ovocném trhu již neodmyslitelně
patří k místnímu koloritu během zimních měsíců. Věřím, že si na něj najdou
cestu především obyvatelé naší městské části, kteří si chtějí zpestřit volné
chvíle,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký.

Z

/ PO POLÉVCE SE ZAPRÁŠILO
e Štědrému dni patří v Praze 1
už tradičně rybí polévka, která se
– stejně jako každoročně – rozdávala na Můstku a Kampě. Role těch,
kteří potěšili lidi bez domova a další
potřebné, jakož i obyvatele naší městské části a její návštěvníky, se zhostili
mimo jiné starosta Oldřich Lomecký,
místostarostové Jan Krejčí a Tomáš
Macháček, radní Karolina Polverini a Jiří
Veselý a také šéf bezpečnostní komise Zdeněk Skála, zastupitelé Tereza
Žáčková Motalová a Igor Kocmánek.

FOTO: PETR NAŠIC

K

Rybí pochoutku naléval starosta s kolegy.
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Nechyběl ani organizátor seniorských
výletů Karel Ulm.
„Polévku, kterou nabízíme příchozím,
chápu jako pěknou tradici, možnost popřát si krásné Vánoce s přáteli i lidmi
neznámými a jako symbolické vyjádření
toho, že radnice se nemůže přestat starat o osudy lidí ani na Vánoce. Možná
obzvlášť během nich,“ řekl Lomecký.
Zájem o chutnou polévku z českých
kaprů byl velký, a tak si starosta a jeho
kolegové stihli popřát se slušným
množstvím svátečně naladěných lidí.
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ROZHOVOR

/ LEGIONÁŘ
TICHOMÍR
MIRKOVIČ
JE PAMĚTNÍKEM
BOUŘLIVÉ EVROPY
LEGIONÁŘI, VÁLEČNÍ
VETERÁNI A PAMĚTNÍCI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
SI DALI 12. PROSINCE DOSTAVENÍČKO
V SÍDLE ČESKÉ OBCE
SOKOLSKÉ NA MALÉ
STRANĚ. MEZI ÚČASTNÍKY BYL TAKÉ MAJOR
VE VÝSLUŽBĚ TICHOMÍR MIRKOVIČ, JEHOŽ
ŽIVOT SYMBOLIZUJE
POHNUTÝ OSUD EVROPY VE 20. STOLETÍ.

P1: Pane Mirkoviči, kolik je vám
vlastně let?
(směje se) Vidím, že jste si o mně
už něco zjišťoval... Je mně 87, přestože úředně jsem o dva roky mladší.
Když totiž Němci okupovali během 2.
světové války Jugoslávii, byli zatýkáni a deportováni mladíci starší 14 let.
Běžně se tedy falšovaly dokumenty,
což se týkalo i mě. Maminka mi zdůrazňovala, že když se mě někdo zeptá
na datum narození, musím říct 9. prosince 1928. Přitom jsem se narodil už
v roce 1926, a to nikoli v Jugoslávii,
nýbrž v tehdejším Československu,
konkrétně na Prachaticku.
P1: To mně, prosím, vysvětlete.
Celou tuhle historii znám pouze
z různě poskládaných střípků, sám si
na nic pochopitelně nepamatuji, jelikož jsem byl ještě hodně malý. Můj
tatínek pocházel ze Srbska. Nevím,
z jakých důvodů se vypravil do tehdejšího Československa, nicméně
poznal zde moji maminku. Když mně
byl jeden rok, rodiče se přestěhovali
do Jugoslávie.
P1: Vaši rodiče vám více neřekli?
Neměli kdy. Nejprve jsem na takový rozhovor neměl rozum a potom
vypukla válka. Tatínka zabili Němci
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

v bojích proti partyzánům a maminka
a moje čtyřletá sestřička zahynuly během bojů Srbů s chorvatskými ustašovci. Měl jsem ještě tři bratry, ale ti
zmizeli ve víru války. Potkal jsem se
s nimi až v roce 1956.
P1: Vy sám jste nakonec stejně
jako váš otec skončil u partyzánů...
Úplně tak přesně to nebylo. V Jugoslávii vypuklo masové povstání, do
kterého se postupně zapojilo přes 200
tisíc lidí. Partyzáni působili v Jugoslávii na začátku odboje, po jeho rozšíření
se všechny větší jednotky sloučily do
Národní osvobozenecké armády. Já
jsem, vzhledem ke svému mládí, nebyl mezi partyzány, kteří odboj zahájili.
P1: Působil jste tedy až v Národně
osvobozenecké armádě?
Ano, od 11. února 1942 až do konce
války. Nejdřív jsem byl v omladinské
četě, kde jsem plnil klasické úkoly
„bažanta“, pracoval v kuchyni, nosil
poštu apod. Až později mě zařadili do
bojového výcviku.
Také mě jmenovali spojkou s 1. československou brigádou Jana Žižky
z Trocnova, která byla složena z Čechoslováků v Jugoslávii.
P1: Jak jste se nakonec znovu ocitl
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ROZHOVOR

Tichomír Mirkovič v současné
době dokončuje svou knihu
o bojích v Jugoslávii za 2. světové války. Kniha by měla vyjít
v letošním roce.

v Československu?
V roce 1946 jsem demobilizoval
a zapojil se do programu, který umožňoval vybraným mladým lidem studovat v Československu. Moji rodiče
byli po smrti, o bratrech jsem neměl
žádné zprávy. Neměl jsem se ani kam
vrátit, poněvadž náš dům lehl popelem. Takže jsem odjel.
P1: A proč jste se posléze nevrátil
zpátky do Jugoslávie?
Vrátit jsem se samozřejmě chtěl,
tehdy jsem se cítil více Jugoslávcem
než Čechem. Zasáhly ale politické
důvody: jak známo, pohádali se Tito
a Stalin a Jugoslávie se stala černou
ovcí v tehdejším socialistickém bloku.
Musel jsem tady zůstat.
P1: Co následovalo?
Vyučil jsem se zde řemeslo a pak
vystudoval dělnickou přípravku na vysokou školu. Tu jsem dokončil v roce
1954. Pak jsem nastoupil na katedru
přírodních věd v Kateřinské ulici, kde
jsem ale dlouho nevydržel.
P1: Proč?
Jugoslávie tady stále měla punc jakéhosi údajného zrádce socialistické-

ho tábora, takže můj kádrový posudek
nebyl úplně ideální. Navíc jsem byl
tehdy dost horká hlava – říkal jsem naplno, co si myslím, a to se některým
nadřízeným úplně nelíbilo.
P1: Kde jste pracoval potom?
Střídal jsem různá zaměstnání, až
jsem nakonec zakotvil v podniku Restaurace a jídelny jako vedoucí kontrolního a inventurního oddělení. Tam
jsem vydržel do roku 1969, kdy mě
odvolali kvůli tomu, že jsem odmítl
podepsat souhlas s pobytem okupačních vojsk. Další léta – až do penze –
jsem pak strávil jako dělník ve skladu.
P1: Vy jste byl během bojů proti německým okupantům dvakrát
raněn. Jak se s bohatou válečnou
zkušeností díváte na pověstné „poraženectví“ Čechů?
Neřekl bych, že Češi jsou poraženecký národ. Jsou pragmatičtí, racionální v dané situaci, a to je něco docela jiného.
P1: Mnichov 1938, srpen 1968 – to
podle vás nejsou okamžiky, které
zdeformovaly „genetickou výbavu“ našeho národa?
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Odpovím vám asi takhle: kdybych
byl v osmatřicátém roce na místě
prezidenta Beneše, taky bych nešel
do boje s Hitlerem. Beneš správně
pochopil, že se blíží světová válka
s předpokládanou porážkou Němců.
Strategie tedy zvítězila nad taktikou –
okamžitým bojem a strašlivou porážkou, která by hraničila s vyhlazením
malého národa.
P1: Aktivně působíte v Československé obci legionářské, jste dokonce v předsednictvu. S kým hlavně spolupracujete?
Nejlépe a nejvíce spolupracujeme
s Českou obcí sokolskou, která stejně
jako Československá obec legionářská nese nejlepší tradice masarykovského Československa. To se o jiných
organizacích, které byly za totality
součástí Národní fronty, rozhodně říct
nedá.
P1: Jaké máte koníčky, co rád děláte ve volném čase?
Ve volném čase, kterého ale příliš
nezbývá, rád – a závodně – hraji šachy.
(směje se) Takže jak vidíte, u válčení,
i když už jen na čtyřiašedesáti polích,
jsem zůstal i na stará kolena!

TÉMA
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/ LETOŠNÍ ROK
BUDOU DOKONČENY
VELKÉ PROJEKTY
LÉTA A MĚSÍCE OBTĚŽOVALY – NAVZDORY VŠEM OPATŘENÍM – SVÉ
OKOLÍ. LIDÉ SI NA NĚ ZVYKLI JAKO NA MONSTRA, KTERÁ V RŮZNÝCH
ETAPÁCH ROZESTAVĚNOSTI NEURVALÝM VZHLEDEM OSTŘE KONTRASTOVALA S VEDLEJŠÍMI OBJEKTY. LETOŠNÍ ROK PŘINESE ZMĚNU:
VELKÉ STAVEBNÍ PROJEKTY BUDOU DOKONČENY!

1

2

VÍCEÚČELOVÝ
KOMPLEX QUADRIO

REALITNÍ PROJEKT
FLORENTINUM

Projekt Quadrio (známější pod dřívějším názvem Copa
centrum) patří v metropoli mezi nejvíce sledované. Jeho
dokončení bude znamenat zklidnění okolních ulic, podle starosty Prahy 1 Oldřicha
Lomeckého pak lidé –
řečeno v nadsázce – už
nebudou muset chodit
mezi Spálenou a Jungmannovou ulicí v holínkách.
Nejprve začnou v červenci ve stanici Národní opět zastavovat
vlaky metra. V říjnu by
pak měla být dokončena stavba celého komplexu.

Objekt Florentina byl zkolaudován již v říjnu loňského
roku. Letos bude dokončena ještě revitalizace ulice Na
Florenci. Nový, kultivovaný vzhled tak konečně získá okolí
Masarykova nádraží.
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TÉMA
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3

4

KAMPA A WERICHOVA VILA
V NOVÉM

THURN-TAXISŮV
PALÁC

Revitalizace Kampy (včetně rekonstrukce Werichovy
vily) počítá s celkovou obnovou cest, infrastruktury i zeleně v tomto oblíbeném parku. Prokoukne také takzvaný plynárenský domeček (práce na jeho opravě již byly zahájeny,
protože jde o samostatný projekt). V tomto volebním období půjde o poslední velkou investici čistě v režii Městské
části Praha 1, z jejíhož rozpočtu bude projekt ﬁnancován.

Budoucí sídlo Anglo-americké univerzity je rekonstruováno po etapách. První skončí letos, na konci léta. Součástí
projektu je i postavení průchodu budovou do přilehlých Vojanových sadů. První studentský semestr by mohl začít 1.
ledna 2015.

5
Když byla dokončena kompletní rekonstrukce populárního „Střeláku“, zejména nejrůznější blogy, ale i redakční
články nešetřily kritikou na adresu nového, zpřísněného
režimu. Autoři si na paškál často brali především zákaz
vstupu na čerstvě vysazené trávníky.
Letos na jaře – až budou trávníky dostatečně zahuštěny –
zákaz vstupu na ně skončí. Snad to stálo za to, několik měsíců počkat: s příchodem teplého počasí si nezapomeňte
na Střelecký ostrov vzít i deku a knížku!
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STŘELECKÝ OSTROV
V „PLNÉM“ REŽIMU

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

/ DALŠÍ MÍSTO JE CHRÁNĚNO
PROTI ČERNÉMU VÝLEPU
větelné dopravní značení na rušné křižovatce ulic Kaprova, Křižovnická a 17. listopadu je dalším
uličním mobiliářem, který je chráněn
proti černému výlepu. Díky spolupráci Městské části Praha 1 a Technické
správy komunikací hl. m. Prahy byly
sloupy světelného dopravního značení
v prosinci opatřeny antiplakátovacím
nátěrem. Ten je nejefektivnějším způsobem ochrany proti černé reklamě
v podobě plakátů, letáků a nálepek,
které jsou lepidly nebo samolepkami
umísťovány do ulic v Praze 1.
Městská část Praha 1 s TSK hl. m.
Prahy zároveň pracuje na vytvoření
metodického postupu. Díky němu by
každý nový sloup instalovaný na Praze 1
byl tímto nátěrem opatřen automaticky, již ve výrobě. Životnost antiplakátovacího nátěru je 5 let a pořizovací
cena je o cca 1000,- Kč vyšší, než je
cena běžného nátěru. Aplikací nátěru
však dochází k výraznému ušetření ﬁnančních prostředků za odstraňování
nálepek a plakátů mechanickou ces-

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV (2)

S

Před aplikací antiplakátovacího nátěru...

...a po aplikaci.

tou. Reklama přichycena oblepením
nebo přidrátováním je denně hlídána
v rámci projektu boje proti černé reklamě. Po zjištění je tato reklama jed-

noduše odstraněna, což zabere méně
času než její umístění. Jen v roce 2013
bylo takto odstraněno téměř 100 kg
nálepek a letáků nejrůznějších typů.

/ JEDNIČKOVÉ VÁNOČENÍ TRADIČNĚ
ROZVESELILO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

Vystoupení dětské celebrity Majdy
z Kouzelné školky a příprava trdelníků
včetně jejich pečení, byly hlavní body
programu v cyklu akcí pro děti z mateřských školek Hellichova a Pštrossova,
Revoluční, Opletalova, Masná a Národní. Toto tradiční kouzelné dopoledne s názvem Jedničkové Vánočení
připravila Nadace Pražské děti ve
spolupráci s Městskou částí Praha 1.
Program probíhal, tak jako v minulých
letech, v parku za Staroměstskou radnicí a v zahrádce restaurace Kotleta,
která pro celou akci poskytla zázemí.
Pro děti bylo jako vždy připraveno občerstvení s teplým nápojem. Desítky
dětských úsměvů.
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

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

/ POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NA ÚZEMÍ PRAHY 1
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PO VÍCE JAK TŘECH LETECH PŘIPRAVUJE
VYDÁNÍ AKTUALIZOVANÉHO KATALOGU POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PRAHY 1.

ráce na uceleném přehledu poskytovatelů, včetně praktických informací o kontaktech, poskytovaných
službách i cílových skupinách, aktuálně
ﬁnišují. V tomto vydání najdete nejen
ty poskytovatele sociálních služeb, kteří dostávají od MČ Praha 1 dotace, ale

P

také ty, kteří sice sídlo na Praze 1 nemají, ale mezi jejichž klienty patří obyvatelé
první městské části. V katalogu bude
téměř 50 organizací, vč. nízkoprahového střediska Drop In, Farní charity nebo
Českého červeného kříže.
Náklad tohoto katalogu bude 1500

kusů a jeho vydání je ﬁnancováno plošnou dotací poskytovanou Magistrátem
hl. m. Prahy. Městská část Praha 1
tímto vydáním plní svůj závazek, na
základě kterého tuto dotaci obdržela.
K dispozici bude zdarma v druhé polovině ledna.

TABULKA ODBĚRNÝCH MÍST:
Kancelář radní pro oblast sociálních věcí – Vodičkova 18, 6. patro, kancelář číslo 60
Informační centrum ÚMČ Praha 1 – Vodičkova 18
Informační centrum ÚMČ Praha 1 – Malostranské náměstí 22
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Vodičkova 18, 3. patro
Katalog v elektronické podobě bude ke stažení na www.praha1.cz v sekci Sociální péče
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SPRÁVA MAJETKU

12

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

/ NÁJEM BYTŮ PO
ÚČINNOSTI NOVÉHO
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
ak a máme tu nový občanský zákoník. Čekali jste, že
článek začneme s novým rokem? Ano, nový rok tu máme
také, avšak nový občanský zákoník
ruku v ruce s každým novým rokem
nepřichází, proto tu na prvním místě
zmiňujeme nový zákoník, nikoliv nový
rok. Jak jsme všichni upozorňováni
ze všech stran, nový zákoník přinese
řadu změn. Nás v tomto článku zajímá
nájem bytů, tak se pojďme seznámit
s dalšími novinkami.
V jednom z předchozích článků jsme
psali, že nový občanský zákoník již nebude rozlišovat nájem bytu a nebytového prostoru. To je velmi důležité. Již
totiž nebude podstatný obsah kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu.
Naopak podstatný bude účel nájmu
ujednaný v nájemní smlouvě – zda
bude prostor užíván k účelu bydlení
či nikoliv. Právní úpravě o nájmu bytu
se tak podřídí všechny případy, kdy
pronajaté prostory dle nájemní smlouvy sledují zajištění bytových potřeb
nájemce. Takový pronajatý prostor
nebude muset být rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, musí
však být k bydlení vhodný a zdravotně
způsobilý. Bude-li ale byt pronajat k jinému účelu než k bydlení, ustanovení
o nájmu bytu se nepoužijí. Proč jsou
ustanovení o nájmu bytu tak důležitá? Protože nájemce takového prostoru požívá podstatně větší ochrany
než nájemce prostoru, který užíván
za účelem bydlení není. Rozhodující
bude tedy pouze to, zda dle nájemní
smlouvy budou pronajaté prostory
zajišťovat bytové potřeby nájemce
a jeho členů domácnosti či nikoliv.
A jak je to vlastně nově se členy nájemcovy domácnosti? Je to obdobné,
jako tomu bylo doposud, jen s malými
změnami. Přijme-li nájemce nového

FOTO: PETR NAŠIC

T

Nový občanský zákoník pochopitelně upravuje i oblast bydlení.

člena do své domácnosti, má povinnost toto pronajímateli bez zbytečného
odkladu oznámit. Neučiní-li tak ani do
dvou měsíců od doby, co změna v počtu osob v domácnosti nastala, má se
zato, že nájemce závažně porušil svoji povinnost. To pak může lehce vést
k výpovědi z nájmu bytu. Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, má
nájemce opět povinnost tuto změnu
v počtu osob pronajímateli oznámit,
a to bez zbytečného odkladu.
Pronajímatel, obdobně jako za účinnosti starého občanského zákoníku,
má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další
případy zvláštního zřetele hodné. Pro
souhlas pronajímatele s přijetím jiné
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

osoby než osoby blízké je zákonem
vyžadována písemná forma.
Pronajímatel má právo žádat, aby
v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby v domácnosti žily v bytě
v obvyklých pohodlných a hygienicky
vyhovujících podmínkách.
Nový občanský zákoník nahradil zákoník z roku 1964, který byl mnohokráte novelizován. Uvidíme, kdy a jak
rychle přijde první novela nového občanského zákoníku. Tento zákoník se,
na rozdíl od celé řady jiných právních
předpisů, dotýká života nás všech.
Dále k tématu „Nájem bytů po účinnosti nového občanského zákoníku“
zase někdy příště.

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

/ ROZPOČET
JE ZNOVU ZDRAVÝ,
BUDEME HOSPODAŘIT BEZ DLUHŮ

FOTO: PETR NAŠIC

PRAHA 1 BUDE LETOS HOSPODAŘIT S ROZPOČTEM VE VÝŠI 818 046 000 KČ,
VÝDAJE I PŘÍJMY JSOU VYROVNANÉ. ROZHODLI O TOM NA PROSINCOVÉM
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELÉ PRVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.

„Nejde o žádný udržovací rozpočet
na poslední rok tohoto volebního období. Dokončíme potřebné projekty,
postaráme se také o větší bezpečnost
našich obyvatel pořízením špičkového
kamerového systému,“ uvedl starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký bezprostředně poté, co zastupitelé předložený rozpočet bez změny schválili. Přestože
někteří zástupci opozice měli výhrady,
na rychlém schválení se bezesporu příznivě podepsala letitá praxe v Praze 1
– hned k prvním debatám o struktuře

nového rozpočtu byli přizváni právě
také zástupci opozice a mohli tak na
samém začátku ovlivnit jeho podobu.
ÚSPORY Z MINULA
Do hospodaření v tomto roce městská část zapojí rovněž úspory z minulých let. „Na běžné výdaje dáme téměř 561 milionů korun, na kapitálové
zhruba 257 milionů,“ sdělil další důležitý parametr rozpočtu místostarosta
Prahy 1 Jan Krejčí, který odpovídá za
oblast ﬁnancí.
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

V rozpočtu je tradičně pamatováno
na seniory a sociálně slabší spoluobčany. Cílem je nejen zachovat jejich kvalitu života, ale také
je udržet v první městské části.
„Do každého rozpočtu promítáme
všechny klíčové aspekty, včetně
sociálních. Chtěl bych poděkovat
všem pracovníkům radnice, kteří
se na tvorbě rozpočtu podíleli. Díky
jejich odbornému přístupu jsme na
konci roku mohli velmi kvaliﬁkovaně a rychle jednat,“ dodal Krejčí.

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)

/ ZÁPISY DO PRVNÍCH
TŘÍD SE BLÍŽÍ!
V průběhu měsíce
ledna se v základních
školách
zřizovaných
Městskou částí Praha 1 budou konat zápisy dětí do prvních
ročníků. „Pro všechny
naše školy samozřejmě platí, že přednost
při zápise mají děti

z Prahy 1. Na všechny
budoucí prvňáčky se
těšíme,“ ubezpečila
radní pro školství první
městské části Karolina Polverini.Podrobné informace získáte
v uvedených školách
a na www.praha1.cz,
v sekci Školství.

ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU MATEMATIKY
Termín zápisu: 21. ledna od 14 do 17 hod.
Adresa: Uhelný trh 4/425, 110 00, Praha 1
Ředitel: Mgr. Petr Tlustý
Kontaktní spojení: tel: 224 211 872
fax: 224 215 327
e-mail: info@branajazyku.cz
www.branajazyku.cz

ZŠ J. GUTHA-JARKOVSKÉHO
Termíny zápisu: 15. ledna od 14 do 18 hod.
a 16. ledna od 14 do 17 hod.
Adresa: Truhlářská 1120/22, 110 00 Praha 1
Ředitelka: PhDr. Jitka Kendíková
Kontaktní spojení: tel: 224 811 811
fax: 224 811 811
e-mail: info@truhla.cz
www.truhla.cz

ZŠ NÁM. CURIEOVÝCH
Termíny zápisu: 15. ledna od 14 do 18 hod.
a 16. ledna od 14 do 16 hod.
Adresa: nám. Curieových 886/2, 110 00 Praha 1
Ředitelka: Mgr. Tereza Martínková
Kontaktní spojení: tel: 224 890 189
fax: 224 817 979
e-mail: info@zscurie.cz
www.zscurie.cz

MALOSTRANSKÁ ZŠ
Termíny zápisu: 28. ledna od 14 do 18 hod.
a 29. ledna od 14 do 18 hod.
Adresa: Josefská 626/7, 118 00 Praha 1
Ředitel: Mgr. Tomáš Ledvinka
Kontaktní spojení: tel: 257 289 440
fax: 257 289 460
e-mail: info@malostranskazs.cz
www.malostranskazs.cz

ZŠ VODIČKOVA
Termíny zápisu: 15. ledna od 14 do 18 hod.
a 16. ledna od 14 do 18 hod.
Adresa: Vodičkova 683/22, 110 00 Praha 1
Ředitelka: Mgr. Dagmar Zelená
Kontaktní spojení: tel: 222 231 648
fax: 222 231 664
e-mail: info@zsvodickova.cz
www.zsvodickova.cz
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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

/ EFEKTIVNÍ BOJ ZA BEZPEČNOST
A NOČNÍ KLID SI ŽÁDÁ MODERNÍ
TECHNOLOGIE
Zpráva z tisku: „V boji za bezpečnost
a noční klid v ulicích už obraz nestačí.
Praha 1 chce za dva roky vyrukovat
se speciálními kamerami, které se
zaměří na zvýšený hluk na veřejných
místech. Zostřený dohled má jeden
argument: dokonalejší kamery = vyšší bezpečnost. Jenže platí skutečně,
že ulice měst poseté inteligentními
kamerami budou bezpečnější?“ Tak
začínal jeden z mnoha mediálních výstupů, který popisoval záměr Prahy
1, investovat do nových technologických opatření, která by měla přispět
k vyšší bezpečnosti v Praze 1.

Ze všech nových opatření, kam
mimo jiné patří zřízení Multifunkčního
dohledového centra v budově na rohu
Štěpánské a V Jámě a jeho konektivita s motorizovanými policejními hlídkami, bezpečné přechody, zvukové
senzory proti sprejerům nebo automatické detektory upozorňující obsluhu
dohledového centra na nestandardní
aktivitu v daných oblastech, jsou nejvíce zmiňovány nové, tzv. „inteligentní“ kamery.
Zde je třeba uvést několik faktů. Nejde jen o větší počet kamer, ale především o jejich technické možnosti. Citlivé mikrofony totiž kamerám umožní
vyhodnotit zvýšenou hladinu zvuku
nad rámec nočního klidu. Zatímco
běžný hovor nechají bez povšimnutí,

FOTO: PETR NAŠIC

Praha 1 tímto reaguje nejen na zvýšený počet oprávněných stížností
a dnes již i petic na rušení nočního klidu kolem hojně navštěvovaných hospod a barů, ale také na dlouhodobý
problém s naprosto nedostatečným
počtem strážníků a policistů v ulicích
Prahy 1. Na tento stav Praha 1 dlouhodobě poukazuje, ale řešení, které je
v gesci hl. m. Prahy a ředitelství Městské policie Praha, je v nedohlednu.

Praha 1 do jisté míry řeší problém
s nízkým počtem strážníků.

Problémem jsou i hlučné provozovny.

křik, hlasitá potyčka nebo třeba rozbíjení lahví by už mikrofonu uniknout neměly. Obraz i zvuk poté zaznamenají
pracovníci dispečinku nebo policejní
ústředny. Ve „chvílích klidu“ kamery
zůstanou nefunkční. Kromě noční zábavy budou moci monitorovat třeba
stavební práce – zejména, zda při nich
ﬁrmy nepřekračují povolenou úroveň
hluku a jinak neporušují stavební povolení. I močení a jiné charakteristické
zvuky budou kamery schopny rozeznat. To vše jsou nejčastější společní
jmenovatelé stížností, které Praha 1
pravidelně dostává.
Tato technologie také výrazně přispěje k efektivnosti postihování jednotlivých porušování vyhlášek či zákonů. V Multifunkčním dohledovém
centru bude situace okamžitě vyhodnocena, obraz z místa bude předán na
displej do auta hlídky spolu s dalšími
informacemi. Hlídka tak bude mít větší přehled o místě a situaci, ke které
vyjíždí. Tímto zefektivněním práce
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

A pokud jde o „špiclování“, které
zlé jazyky pořád uvádějí jako cestu ke
ztrátě soukromí, potom pochybnosti
snad rozptýlí vyjádření ředitele Městské policie Praha 1, pana Miroslava
Stejskala:
„Jsem jako praktický uživatel kamerového systému dobře obeznámen
s jeho užíváním policií a strážníky.
MKS neslouží k individuálnímu sledování osob či nějakého prostoru vůči
běžným občanům, kteří neporušují
právní předpisy. Veškerá manipulace
s kamerovým systémem je směřována výhradně k lokalizaci protiprávního
jednání, kterého se dopouští občané
na veřejném prostranství. Není možné MKS zaměňovat se sledovacími
operativními prostředky, které používají speciální útvary Policie ČR. Tyto
útvary MKS ke své činnosti nepotřebují, a proto MKS ani tuto ambici neplní. Mohu zodpovědně říci, že se žádného zneužití, příp. ‚špiclování’ občanů
i mě samotného neobávám, tím spíše,
že jsem si dobře vědom na základě jakých principů a s jakými ochrannými
mechanismy MKS funguje.“
A radní pro bezpečnost a veřejný pořádek JUDr. Ivan Solil k tomu dodává:
„Politici nejen na Praze 1 se dělí na ty,
kteří něco tvoří, aby problém vyřešili,
a na ty, kteří na problému pouze parazitují, ve snaze se zviditelnit, aniž mají
reálný zájem či schopnost věc vyřešit. My jsme vyčerpali všechny nám
dostupné prostředky k tomu, aby
odpovědní pochopili, že bez strážníků
a policistů v ulicích není možno nastolit klid a pořádek. Nechceme jen sedět
a nadávat na neschopné, ale snažíme
se nalézat řešení, která budou ku prospěchu občanům Prahy 1, jimž jsme
odpovědní.“

KULTURA
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

/ POŽÁDEJTE SI
O GRANT!
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ GRANTŮ V OBLASTI KULTURY
A GRANTŮ NA OCHRANU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRO LETOŠNÍ ROK
VYHLAŠUJE 8. LEDNA 2014 RADA MČ PRAHA 1.
myslem a cílem grantů v oblasti kultury je podpořit široké
spektrum nabídky kulturních
příležitostí (existující funkční
aktivity i začínající subjekty), jež slouží
ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. O grant
mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské
části Praha 1 a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro
příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce. Granty jsou poskytovány pouze
hlavním pořadatelům, producentům či
koordinátorům, kteří ve vlastní produkci či koprodukci odpovídají za realizaci
kulturních projektů, činností a aktivit.
Maximální částka na podporu jednoho
projektu je 150 000 Kč.
Přihlášky s veškerými požadovanými podklady opatřené razítkem
a podpisem vedoucího organizace
nebo podpisem a plnou adresou
soukromé osoby v zalepené obálce
s adresou žadatele výrazně označené „Granty v oblasti kultury pro
rok 2013“ se předkládají v souladu
se Zásadami pro poskytnutí grantů
v oblasti kultury pro rok 2013 do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.

S

OCHRANA DĚDICTVÍ
Grant na ochranu kulturního dědictví je zaměřen na podporu obnovy

drobných architektonických prvků
viditelných
pro veřejnost,
jako
j s o u
n a p ř.

domovní
znamení,
portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže,

studny, pítka, sochařská výzdoba
fasád a společných prostor, dlažby
v průjezdech a dvorcích, křížky atp.
Žadatelé mohou být vlastníci (fyzické a právnické osoby), majitelé
domů na území Pražské památkové
rezervace Prahy 1. Maximální částka na podporu jednoho projektu je
100 000 Kč.
Přihlášky s veškerými požadovanými podklady opatřené
razítkem a podpisem vedoucího organizace nebo podpisem
a plnou adresou soukromé osoby, v zalepené obálce s adresou
žadatele výrazně označené„Granty na ochranu kulturního dědictví
2013“ se předkládají v souladu se
Zásadami pro poskytnutí grantů na
ochranu kulturního dědictví pro rok
2013 do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, Více naleznete na www.praha1.cz!

PLÁN SPORTOVNÍCH AKCÍ MČ PRAHA 1 V ROCE 2014 – „O POHÁR MČ PRAHA 1“
13. 1., 28. 2.

Turnaj Golden Tour – družstvo MČ P 1

Podvinný mlýn

25. 1., 10.00

Turnaj ve futsalu

hala ZŠ Truhlářská a Lodecká ul.

8. 2.,10.00

Turnaj v nohejbalu

hala ZŠ Truhlářská a Lodecká ul.

15. 3., 14.00

Jarní plavání s MČ P 1

bazén v Tyršově domě

29. 3., 10.00

Turnaj v malé kopané

Na Františku, Masná

5. 4., 10.00

Turnaj v nohejbalu

Na Františku, Masná

24. 5.,14.00

Sportovní den pro všechny

park Lannova

3. – 5. 6., 10.00 Dětské sportovní hry M – I. a II. st. ZŠ

Na Františku

7. 6., 14.00

Plavání s MČ Praha 1

bazén v Tyršově domě

18. – 21. 6.

Mezinárodní turnaj žákovských družstev do 15 let v malé kopané

LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

DOPRAVA

17

TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

/ BUDE ROK ČTVRTÝ
ROKEM POSLEDNÍM?
oučasná politická reprezentace
vstupuje do roku 2014, v jehož
druhé polovině právě Vy, občané, zhodnotíte naši dosavadní
práci a v říjnových komunálních volbách rozhodnete o tom, kdo povede
radnici Městské části Praha 1 v příštích
čtyřech letech.
V roce 2014 nás v oblasti dopravy
čeká ještě hodně práce. Rádi bychom
vytvořili další novou pěší zónu v oblasti
Charvátovy ulice, která naváže na dokončení komplexu Quadrio (dříve Copa
Centrum), který vyrůstá nad stanicí
metra Národní třída. Jsem docela rád,
že se podařilo, aby tato rozsáhlá stavba
v úplném centru narušovala dopravu
co nejméně a aby svými podzemními
garážemi by měla i odlehčit dopravě
v klidu tj. omezit u řady aut, aby neparkovaly na povrchu. Ve Vodičkově ulici
by měly vzniknout nové, bezpečnější
tramvajové zastávky, takzvané mysy,
které umožní chodcům přístup k nástupní hraně tramvaje bez přecházení
vozovky, tedy přímo z chodníku. Vyšší
nástupní hrana umožní i snazší nastupování do nízkopodlažních tramvají nejen seniorům, ale i našim méně pohyblivým spoluobčanům. Stejné zastávky
vzniknou i v ulici Lazarská, přičemž zastávka umístěná na území, které spadá do správy naší městské části u ústí
ulice Magdaleny Dobromily Rettigové,
konečně umožní vozíčkářům a méně
pohyblivým spoluobčanům naplno využít výtah do metra Národní, který byl
v minulých letech právě pro ně nemalým nákladem vybudován.
Jsme si plně vědomi také horší obslužnosti Starého Města, Nového
Města a Petrské čtvrti městskou hromadnou dopravou, a proto bychom
rádi ještě v roce 2014 prodloužili i do
těchto čtvrtí naší městské části dříve
zavedenou a velmi oblíbenou minibusovou linku, která jezdí na Malé Straně. Ekologické minibusy by tak jezdily

FOTO: PETR NAŠIC

S

Respektovanost modré zóny díky důslednému postihu stoupá.

z Malé Strany od Nemocnice pod Petřínem přes Staré Město, Nové Město
a Petrskou čtvrť do oblasti Florence
a zpět. Na tomto projektu zahájili práce už naši předchůdci, a teprve nyní
se daří, ve spolupráci s pražským integrovaným dopravním systémem, dát
užitečné myšlence konkrétní podobu.
V minulém roce jsem byl podroben
kritice, že jsem proti cyklistům. Nikoliv.
Jsem jen proti agresivním cyklistům
jezdícím po chodnících a proti nátlakovým skupinám, které prosazují úpravy
ve prospěch cyklistů tam, kde to je
nebezpečné a kde existuje alternativní
trasa. To, že cyklisty a jejich rostoucí
počet vnímáme, dokazuje i nedávno
otevřená cyklostezka v ulici Na Příkopě a pro cyklisty připravujeme další
příjemné překvapení. Rádi bychom na
cyklostezku v ulici Na Příkopě navázali a v nadcházejícím roce ji prodloužili ulicí Hybernskou až ke křižovatce
s Opletalovou ulicí. I řidiči, kteří bydlí
nebo pracují na území Městské části Praha 1 a parkují se svými automobily na
jejím území s parkovací kartou, by měli
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

zaznamenat mírný nárůst počtu parkovacích míst takzvané modré zóny,
například ve Vodičkově ulici. Částečně
se nám již daří, ve spolupráci s Městskou policií Praha 1 a Policií České Republiky, dosahovat zlepšování úrovně
respektovanosti tzv. modré zóny, více
se používají odtahy a botičky, a v tomto smyslu hodláme trvale vyvíjet vyšší
tlak i v nadcházejícím roce.
Je toho ještě hodně, co bychom rádi
dokončili, a proto nás pečlivě sledujte,
kontrolujte a hodnoťte naši práci nejen
v roce 2014, ale za celé uplynulé období od 1. prosince 2010. Posuďte, jestli
se nám podařilo zlepšit úroveň života
v překrásné historické části našeho
magického města.
Věřím, že v říjnových komunálních
volbách pak svojí volbou spravedlivě
rozhodnete, jestli rok 2014 bude na
radnici Městské části Praha 1 pro současnou politickou reprezentaci rokem
opravdu posledním.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy
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ODS: GRAFFITI JE PROBLÉM, KTERÝ MÁ ŘEŠENÍ
Zastupitelstvo městské části schválilo projekt
rozvoje technických bezpečnostních systémů
v Městské části Praha 1 pro oblast prevence kriminality, veřejného pořádku a zvyšování bezpečnosti občanů a majetku. Tento projekt formou
prevence pomůže výrazně zvýšit kvalitu života
našich občanů v příštích letech. Je ale nutné,
aby se stejně koncepčně přistupovalo k řešení následků již existujících problémů. Jedním
z dlouholetých nešvarů, který samozřejmě zdaleka není výlučnou záležitostí Prahy 1, je znečištění ulic, zdí a fasád domů nejrůznějšími kresbami a nástřiky, které lze obecně označit pojmem
grafﬁti.

pro další sprejery a kreslíře. Z pohledu Prahy 1
a především jejích občanů je tedy velmi žádoucí,
aby se proti grafﬁti postupovalo rychle, důsledně a komplexně.
Proto navrhujeme a budeme prosazovat celou
sérii opatření, zaměřených na rychlé odstraňování kreseb, účinnou represi vůči pachatelům,
ale rovněž na prevenci, jejímž cílem je problému
předcházet. V konkrétní rovině budeme prosazovat vytvoření a permanentní aktualizaci databáze aktuální míry znečištění, která
umožní rychlou reakci a vyčištění. Dále prosazujeme návrat k účinným antigraﬁtti nátěrům.
Pro zvýšení objasněnosti a dopadení pachatelů
bude využit zmíněný projekt technických bezpečnostních systémů. V neposlední řadě je třeba nepodcenit ani informační kampaň, která
povede k výchově zejména mladých lidí.

Proti tomuto problému bojují, více či méně
účinně, snad všechna města po celém světě.
Považujeme za velmi důležité, aby se Praha 1
zařadila k těm úspěšnějším. Grafﬁti je totiž typickou ukázkou negativního jevu, na který lze
aplikovat teorii syndromu rozbitého okna. PoVíce nejen k tomuto tématu najdete na stránkud se objeví znečištěná fasáda a nedojde vel- kách www.odspraha1.cz a v časopise Jednička.
mi rychle k jejímu vyčištění a v ideálním případě
k potrestání viníků, funguje jako lákadlo a impuls
Text vyjadřuje stanovisko Klubu ODS Praha 1

VV: HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V ROCE 2014!
Milí sousedé, zastupitelky Kateřina Klasnová a Alena Fraňková přejí v roce 2014 pevné zdraví Vám
i Vašim milým a co nejvíc dobrých zpráv. Ale i správ. V říjnu budeme volit své zástupce-zastupitele.
Pokud ani Vy nejste spokojeni se současnou správou Prahy 1, nezapomeňte jít k volbám.
V Měsíčníku nemůžeme informovat o všem, co vedení radnice, mnohdy s „opoziční“ ODS, předvádí. Několikrát jsme zde ale psali třeba o chystaném prodeji domu na Václavském náměstí 39. Střechu
nad hlavou čtyřiceti partají hodlá Praha 1 prodat pod cenou o více než 100 milionů ﬁrmě, s níž byl podle zjištění nájemníků oﬁciálně spjat lobbista Ivo Rittig. Dobrou zprávou je, že magistrát coby vlastník
objektu Praze 1 coby správci výslovně prodej zakázal, a to do 23. ledna, kdy záměr prodeje bude opět
projednávat pražské zastupitelstvo. Hlasovat by mělo o usnesení, jímž magistrát prodej deﬁnitivně
odmítne. Pokud se tak stane, posílí to náš pocit, že bojovat proti šlendriánu má smysl.
Více o dění v Praze 1 se dozvíte na webu www.katerinaklasnova.cz či v měsíčníku Pražan (pište
nám na redakce@casopisprazan.cz). A ještě jednou – šťastný rok 2014!
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STRANA ZELENÝCH
Vážení čtenáři,
při listopadovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 jsme se obrátili na starostu pana ing. Lomeckého s žádostí, aby opozici vyčlenil v měsíčníku Listy Prahy 1 přiměřený prostor v souladu
s novelou tiskového zákona. Naší žádosti se rozhodl starosta částečně vyhovět a na místo dosavadních 400 znaků jsme dostali k dispozici půl tiskové strany. Budeme i nadále požadovat, abychom mohli v měsíčníku informovat občany na prostoru, který odpovídá našemu zastoupení v Zastupitelstvu (2 zastupitelé z 35). Chcete si už dnes přečíst víc? Podívejte se například na příspěvek
o černé reklamě v ulicích Prahy 1 na stránkách ZO Strany zelených Prahy 1 http://praha1.zeleni.cz.
Michaela Valentová
Nezávislá zastupitelka zvolená na kandidátce Strany zelených
NEJDE O BEZPEČÍ, ALE O PENÍZE
Stížnosti občanů Prahy 1 na nedodržování zavíracích
dob restaurací, noční hluk a výtržnosti turistů, špatných
vliv erotických podniků u Václavského náměstí nebo heren a kasin na veřejný pořádek vedení radnice buď ignoruje, nebo tvrdí, že ve věci nemůže nic udělat. Erotické
podniky prý zavřít nejde a některá kasina jsou údajně dokonce užitečná. Nově vedení prohlašuje, že nedostatky
v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku může vyřešit
tím, že v průběhu dvou let investuje přes 80 miliónů z rozpočtu do kamerového systému, který bude umět sám
„analyzovat podezřelé chování“ či „zbytečné postávání“
a bude vybaven mikrofony, takže automaticky vyhodnotí,
že jde ze zahrádek restaurací velký hluk.
Aby podobná prohlášení zněla důvěryhodněji, nechal
radní Ivan Solil (ČSSD) vypracovat za několik set tisíc korun tzv. Analýzu bezpečnosti ulic a míst území Prahy 1.
Zpracovala ji ﬁrma, která sama dodává kamerové systémy a zpráva má podobu nabídkového katalogu.
Ačkoliv jsme na zcela neprofesionální podobu zprávy,
na rizika zbytečně vyhozených prostředků a neodůvodněných zásahů do soukromí občanů upozornili jak my,
zastupitelé za SZ, tak i otevřeným dopisem nezávislé organizace, které se zabývají ochranou soukromí (Iuridicum
Remedium), většina zastupitelů koalice (TOP 09 a ČSSD),
tak ﬁktivní opozice (ODS) zvedla pro investici ruku.
Nikdo dosud nezhodnotil, jak přispívá k bezpečnosti 160
stávajících městských kamer na Praze 1 a tisíce dalších
kamer, kterými ulice obvodu již dnes sledují různé další
subjekty. Nikdo se ani nenamáhá vysvětlit občanům, proč
nezasahují příslušníci Policie, městští strážníci a zaměstnanci městské části v desítkách případů, v nichž si lidé
oprávněně stěžují. Vedení městské části přesto zná řešení. Přidáme ještě další kamery a zautomatizujeme je. Pak
tu práci třeba budou dělat za nás.
Filip Pospíšil
Nezávislý zastupitel zvolený na kandidátce Strany zelených.

UTAJENÁ VIA
Na Újezdě č. 26 je v suterénu funkcionalistického domu
krásná společenská místnost, dříve nesoucí jméno Agitační středisko, poté VIA (Výstavní inženýrské ateliéry).
Před povodněmi v roce 2002 sloužila ke schůzím politických stran a občanských sdružení z levého břehu Vltavy. Nyní by se jistě hodila třeba i Společenstvím vlastníků
k jejich pravidelným schůzím. Po povodních byla nákladně
zrekonstruována do současné podoby. Bohužel někoho napadlo ji vybavit nejen novými stoly a židlemi a kuchyňkou,
ale i drahým počítačovým vybavením a zabezpečovacím
zařízením. Od té doby se pro veřejnost zavřela. Po rekonstrukci se povídalo, že je určena pouze pro politické strany
– zkusili jsme tedy o ni zažádat někdy v roce 2007 pro schůze Strany zelených – neuspěli jsme.
Prý je určena pouze pro schůze občanských sdružení.
Požádali jsme nyní o její zapůjčení znovu pro přednášku našeho občanského sdružení. A světe div se – uspěli jsme!
Pověřený úředník nám ovšem nejdřív musel jet ukázat, jak
se do zasedačky dostat, jak co používat, otevírat, zavírat.
Těsně před akcí nám byl vydán klíč a zabezpečovací kód.
Druhý den museli zaměstnanci Úřadu zajet na Malou Stranu znovu vše zkontrolovat. Není nad jednoduchost.
Přednáška o včelách a užitečnosti včelaření se tedy uskutečnila a při té příležitosti jsme zjistili, že drahá technika
nám není nic platná – kromě plátna jsme si museli přinést
všechno vlastní. Bylo by úžasné, kdyby naši politici mysleli na jednoduchá řešení sloužící jejich voličům. Nemusí
se dělat jen předražené rekonstrukce parků a paláců. Někdy stačí zbavit jednu podzemní místnost drahé, nikomu
nesloužící a nyní i zastaralé elektroniky a opět tam vpustit
občany.
Jana Titlbachová
Autorka je členkou Základní organizace Strany zelených

REAKCE: Radnice už delší dobu jedná o využití prostor VIA (Újezd 26) s nadačním fondem Dar sluchu
a nově také s nadačním fondem Dar zraku. Ty zde
letos budou pořádat odborné semináře a poradenství.
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/ DROGOVÁ SCÉNA JE
POD TLAKEM
DROGY A DROGOVÁ SCÉNA V PRAZE 1. TO JSOU TÉMATA DALŠÍHO ROZHOVORU
PŘEDSEDY BEZPEČNOSTNÍ KOMISE PRAHY 1 ZDEŇKA SKÁLY (TOP 09), TENTOKRÁT
S VEDOUCÍ 5. ODDĚLENÍ OŘ POLICIE PRAHA I NPOR. MGR. BLANKOU NOVOTNOU.
PRÁVĚ JEJÍ ÚTVAR SE NA TUTO PROBLEMATIKU SPECIALIZUJE.

Kde v naší městské části je největší problém s pouličním prodejem
drog?
Pokud jde o Prahu 1, pouliční prodej
drog se odehrává především v oblasti
Václavského náměstí, u hlavního nádraží a v uličkách mezi Staroměstským
náměstím a OD Kotva.
Nakolik účinný je postup proti pachatelům této trestné činnosti?
My samozřejmě proti těmto lidem
postupujeme s veškerou možnou razancí. Již několik let po sobě jsme nejlepším policejním útvarem co do počtu
akcí i zadržených pachatelů. Každý rok
se nám jich podaří zadržet desítky – jen
loni jejich počet na území spadajícím
pod Obvodní ředitelství Policie ČR Praha I činil 131, a to v rámci 109 akcí.
Problémem je, že řada těchto pachatelů u sebe záměrně mívá jen malé
množství drogy, takže nakonec je lze
stíhat pouze za přestupek.

FOTO: PETR NAŠIC

Čím je speciﬁcká drogová scéna
v Praze 1?
Dlouhodobým speciﬁkem Prahy 1
je především pouliční přeprodej léčiv,
která by pacient měl získat na speciální recept pouze z rukou lékaře. Jde
hlavně o léky unikající na černý trh prostřednictvím klientů substituční léčby.
Řada léčiv by podle upozornění výrobců – z důvodu vyloučení následných
zdravotních rizik – měla být užita jen
rozpuštěním v ústech, ale drtivá většina toxikomanů si je v rozporu s výstrahou z příbalového letáku aplikuje
injekčně.
Spolupracujete při potírání drogové scény také s jinými policejními
útvary?
Pochopitelně ano, bez toho by naše
práce nebyla možná. Mnoho akcí provádíme společně s uniformovanými
kolegy. Ti nám poskytují součinnost
při závěrečných realizacích našich případů a naopak my se účastníme bezpečnostních opatření organizovaných
jejich útvary.
Nechte nás nahlédnout více pod pokličku – jaké konkrétní případy jste
řešili v poslední době?
Zmínila bych kauzu 45letého muže,
který z podnájmu poblíž Národní ulice
ve značném rozsahu distribuoval pervitin. Navíc s dalšími kumpány přibíral
i noční šichty v podobě vloupání do
bytů a dalších objektů po celé Praze.
Podařilo se nám zadokumentovat stovky prodejů a tomuto pachateli nyní hrozí odnětí svobody až 10 let.
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Ke konci loňského roku jsme také
dovedli k závěru případ, kdy si muž
středního věku ve svém bytě nedaleko
Václavského náměstí zřídil a provozoval pěstírnu konopí za účelem výroby
marihuany. Případ zmiňuji z toho důvodu, abych čtenáře vašeho časopisu
varovala proti bezhlavému pronajímání jejich nemovitostí dalším osobám,
přestože se mohou mylně domnívat,
že cestou realitky bude pronájem perfektně právně ošetřen. Majitel by se
měl vždy snažit zajistit, aby odběrné
místo elektřiny u distribuční společnosti bylo hlášeno skutečně na osobu,
která se v bytě zdržuje, a vyplatí se
občas i fyzicky zkontrolovat, zda nedochází k takzvanému černému odběru.
Co vám nejvíce komplikuje práci?
Od roku 2010 naše oddělení v rámci
úsporných opatření přišlo o 5 tabulkových míst. To je velmi citelné oslabení,
protože v případech výroby a distribuce drog policisté musejí tuto trestnou
činnost sami vyhledávat a objasňovat.
Svědci, tedy nakupující toxikomani, zásadně nespolupracují a okolnosti distribuce drogy dosvědčují pouze v případech precizně zdokumentovaných.
Pachatelé, obzvláště ti, kteří již byli
za drogovou trestnou činnost trestáni, jsou stále opatrnější, znají metody
a postupy policie, a jejich odhalování
a rozpracování je tak stále pracnější
a časově i technicky náročnější. A samozřejmě platí přímá úměra, že čím
více je policistů, tím více je zadržených
pachatelů, což v konečném efektu znamená snížení dostupnosti drog.

SENIORSKÉ VÝLETY
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/ ÚNOROVÉ VÝLETY
2014

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

LONI SI VÝLET UŽILO PŘES 1300 SENIORŮ!

20. 2., ČTVRTEK, 8.30 – KLOKOTY – KLÁŠTER A TÁBOR
25. 2., ÚTERÝ, 8.00 – VILA TUGENDHAT A BRNO
Z důvodu vysokého vstupného do vily se účastník zájezdu podílí částkou 100 Kč, kterou uhradí při
vstupu do objektu. Tento výlet je opakován pro mimořádný ohlas a zájem seniorů.

NA TYTO ÚNOROVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE
OD ČTVRTKA 16. LEDNA 2014.
Odjezd 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.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
může přihlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů.
Je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 2 dny před výletem
a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

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

LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

SENIORSKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM

člen sociální komise ÚMČ Praha 1
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/ HORKÁ KORSIKA V LEDNU
V HAŠTALCE

Pro všechny seniory, kteří mají zájem o cestování, ať už opravdové, nebo třeba jen
prstem na mapě, připravilo Středisko sociálních služeb přednášku s videem a fotograﬁemi o krásném středomořském ostrově Korsika. Přeneseme Vás do kouzelného
kraje hor a moře. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění a zhlédnout překrásné
fotograﬁe a video ve čtvrtek 23. 1. 2014 v 15 hodin do klubu seniorů Haštalská 7.

/ JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC

Umíme-li správně poskytnout první pomoc v krizové situaci, můžeme zachránit
život nejen cizímu člověku, ale třeba i svému blízkému. Útvar prevence Městské
policie hlavního města Prahy proto ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb
připravil přednášku pro seniory na téma první pomoc. Ve středu 29. 1. 2014 v 15
hodin budete srdečně vítáni v Benediktské 13, v 1. patře.

/ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
S VÝTVARNÍKY SE VYDAŘILO

Od 2. prosince byl klub seniorů Haštalská 7 vyzdoben krásnými pracemi tvůrčích seniorů Prahy 1. Všem, kteří se na výzdobě podíleli, poděkovala radní pro
sociální oblast Šárka Chládková Táborská. Díla byla v klubu vystavena až do 20.
prosince 2013.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Oblíbené trénování paměti bude
od ledna probíhat v jednotlivých
zařízeních Střediska sociálních
služeb pravidelně, vždy ve středu.
V lednu to bude konkrétně: 8. 1. od
14 hodin v BDPS Benediktská 13,
15. 1. od 14 hodin v DPS Pštrossova 18, 22. 1. od 14 hodin v klubu
seniorů Tomášská 6 a 29. 1. od 14
hodin v DPS U Zlaté studně 1.
VÝSTAVA MALOVÁNÍ VOSKEM
Všechny seniory z Prahy 1 srdečně zveme na výstavu výtvarnic,
které se zabývají technikou malování horkým voskem. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 9. ledna
v 15 hodin v klubu seniorů Haštalská 7.
KORSIKA V HAŠTALSKÉ
Ve čtvrtek 23. ledna v 15 hodin
zveme všechny seniory z Prahy 1
do klubu seniorů Haštalská 7 k setkání s kouzelnou krajinou ostrova Korsika. Přijďte si poslechnout
poutavé vyprávění a zhlédnout zajímavé fotograﬁe a video.
PRVNÍ POMOC V BENEDIKTSKÉ
Ve středu 29. ledna v 15 hodin
zveme všechny seniory z Prahy 1
do BDPS Benediktská 13 na přednášku Útvaru prevence Městské
policie hl. m. Prahy o tom, jak se
zachovat v krizové situaci, jak poskytnout první pomoc a jak přivolat
zdravotnickou záchrannou službu.

/ OBYVATELÉ DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
SE SEŠLI K TRADIČNÍM VÁNOČNÍM POSEZENÍM
Všechny domy s pečovatelskou službou, které provozuje Středisko sociálních služeb, již tradičně uspořádaly
vánoční posezení pro své obyvatele.
Setkání proběhla v přátelské a klidné
atmosféře, a všichni tak měli možnost
na chvíli se zastavit v předvánočním
shonu a popovídat si se sousedy. Návštěvou nás poctili také zástupci Městské části Praha 1, za přání radostných
Vánoc a štěstí v novém roce bychom
zvláště rádi poděkovali starostovi Oldřichu Lomeckému a radní pro Sociální
oblast Šárce Chládkové Táborské, ale
samozřejmě také zastupitelům, kteří
přišli seniory pozdravit.

nioři si tak přímo v klubu mohou vyřídit
vše, co potřebují. Počítač je vybaven
základními programy.

V Haštalce byl zprovozněn počítač
k veřejnému použití seniorů.
Klub seniorů v Haštalské 7 nabízí
seniorům z Prahy 1 novou službu. Každému příchozímu seniorovi je zde od
prosince k dispozici veřejně přístupný
počítač s přístupem na internet. SeLEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

RELAXAČNÍ JESKYNĚ V DPS
U ZLATÉ STUDNĚ 1
Dne 30. ledna bude v domě s pečovatelskou službou U Zlaté studně 1
slavnostně otevřena nová relaxační
jeskyně s přímořským mikroklimatem. Relaxační jeskyně bude přístupná
všem seniorům z Prahy 1 od 31. ledna,
zahajovací provozní doba bude po–čt
9–15 hodin, pá 9–14 hodin. Více informací ráda podá Jitka Peštová, 257 532
934, pestova@socialnisluzbyp1.cz.
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Poctivé pečivo za rozumnou cenu nabízí pekařství v Dušní ulici, které nově
provozuje společnost Jizerské pekárny.
Vítanou novinkou je pestrý sortiment
pro celiaky. Pekařské výrobky z této prodejny opravdu chutnají, protože za jejich
vznikem stojí původní pekařské receptury. Příjemné chuťové zážitky umocňuje
i to, že jsou upečeny přímo v prodejně.
Zákazníci si v pekařství v Dušní doslova podávají dveře. A co kupují nejvíce?
Podle vedoucí prodejny Renáty Ševečkové především nefalšovaný „kváskový“ chléb, křupavé housky, poctivé
koláče, chutné zákusky a dorty. Velmi
oblíbený je tradičně zhotovený houskový knedlík. Čerstvé pečivo si mohou
vychutnat také celiakové, jimž v tomto
obchodě odpadá obvyklá nutnost předchozí objednávky.
Za zmínku stojí i nově upravené prostory prodejny. „Nájemce totiž vyhověl
přání radnice, aby došlo také k celkovému zkulturnění prodeje,“ dodává
1. zástupce starosty Daniel Hodek.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV (3)

/ V DUŠNÍ SE PEČE TRADIČNĚ

Zlepšení úrovně provozu a prodeje slíbil občanům Prahy 1 místostarosta Daniel Hodek.

Herna, workshop, posezení!
BATOLATA, PŘEDŠKOLÁCI, ŠKOLÁCI, MAMINKY, BABIČKY, TATÍNKOVÉ,
DĚDEČKOVÉ, VŠICHNI JSOU VÍTÁNI
Herna každý den od pondělí do čtvrtka dopoledne 10.00 – 12.00, odpoledne 14.00 – 17.00.Výtvarné workshopy
pondělí a úterý, vždy 14.30 – 16.00. Pro maminky s malými dětmi posezení v herně, starší děti můžou a nemusí
navštívit průběžně workshop v HaFateliéru. Internet k dispozici.

Workshop každé pondělí a úterý
14.30 – 16.00
Tvoříme, kreslíme,
matláme, patláme... co nás právě napadne a na co
máme náladu.
A maminka si může vybrat, jestli bude tvořit s námi v
ateliéru, nebo si dá Kafíčko! Batolata si zatím pohrají
v HaF herně! Samostatné děti můžete v ateliéru
ponechat samotné.

Víkendový workshop v lednu pro děti od 5 do 12 let.
Sobota 18. 1. 2014 od 13.00 do 17.00.
Vytvoř si vlastní Komiksovou knihu
Na tomto kurzu si děti osvojí vyprávění vlastního
příběhu do okének komiksu. Budeme
v kreslení rozvíjet naši vnímavost a fantazii. Vyrobíme
si vlastní knihu pro našeho komiksového hrdinu,
kterou si po té budeme moci odnést domů.
Stručně: Děti si vyrobí podle příběhu vlastní komiksovou knihu, kterou si odnesou domů.

HAFstudio, Ostrovní 16, 110 00 Praha 1 tel.: 603 181 001, e-mail: haf@hafstudio.cz

www.HAFstudio.cz
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ VÝSTAVA PRACÍ Z ATELIÉRU
PRAGA PRIMA
e vznosných prostorách výstavního sálu Akademie věd ČR
na Národní třídě oslaví na přelomu ledna a února výstavou
prací svých studentů výtvarný ateliér
Praga Prima dvacáté výročí své novodobé historie.
Na konci třicátých let minulého století se pod střechou domu č. 35 na Národní třídě zrodil ateliér. Nejprve fungoval jako soukromá umělecká škola pro
dospělé, později jako výtvarné studio
v rámci kulturního domu Prahy 1. Od
roku 1994 je z něj opět soukromá
umělecká škola. Za dobu své existence prošly ateliérem tisíce studentů, pro
něž bylo a je výtvarné umění ušlechtilým koníčkem, ale také bezpočet těch,
kterým se stalo profesním osudem.
Výtvarné kurzy „na Národní“ jsou
totiž místem jedinečných setkání špičkových lektorů z Akademie výtvarných
umění, současných umělců, zájemců
o studium na uměleckých vysokých
školách, nadšených amatérů i těch,
kteří se jen tak pro radost či ze zvědavosti chtějí zkusit umělecky vyjádřit.
„Já sám jsem fascinován poměrně
stabilní touhou některých jedinců pochopit nepochopitelné a účastnit se
toho těžko deﬁnovatelného procesu,
který se nazývá umění. Je to stejné
u každého, ať se nazývá profesionálem
nebo amatérem, v principu není rozdíl.
Vážím si každého, kdo je schopen riskovat ztrátu a změnu svých představ
a dovolit si luxus pochybování, kdo
je schopen přijmout zároveň pokoru
a elitnost sebevědomí,“ dodává doc.
ak. mal. Milan Perič, který zde řadu let
vede kurzy olejomalby.
Škála kurzů nabízených v Praga Primě je velmi široká – od prvotního zasvěcení do úplných základů kresby,
přes rozvoj výtvarného vidění a výuku
různých výtvarných technik až po specializované disciplíny, jako jsou ﬁgurální kresba, portrét, zátiší, krajinomalba
či arteterapie. Velkou výhodou je velikost skupiny – ta je tvořena maximálně jedenácti studenty, což dovoluje
velice individuální přístup ke každému.
Důležitá není pouze technická stránka
zvládnutí tvorby či magie barev, ale právě i schopnost naučit se vnímat a vidět
okolní svět, sebe, naučit se přemýšlet
v souvislostech, pochopit proces tvor-

V

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV (2)

Lektor doc. ak. mal. Dalibor Smutný při diskuzi se studentkou ateliéru Praga.

Prostředí ateliéru zaujme svou uměleckou autenticitou.

by a vlastního uměleckého vývoje.
A to, že k tomuto zrání dochází, je
nepochybné. Aby však mohl umělec
reﬂektovat sám sebe skrze své dílo,
potřebuje zpětnou vazbu. Nejinak je
tomu ve vědě, která má k umění blíže,
než se může na první pohled zdát. Je
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

proto skvělé, že se přehlídka studentských prací koná právě na půdě Akademie věd.
Výstava je přístupná veřejnosti od 21.
ledna do 14. února 2014 v pracovní dny
od 10 do 18 h v budově Akademie věd
ČR na Národní 3. Vstup je bezplatný.
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/ SETKÁNÍ SE STAROSTOU
ANEB PŘIJĎTE SE SVĚŘIT!
DOVOLTE MI, ABYCH VÁS POZVAL NA DALŠÍ Z PRAVIDELNÝCH SETKÁNÍ, PŘI KTERÝCH
SI BUDEME POVÍDAT O VAŠICH
PROBLÉMECH, NÁMĚTECH
A VŮBEC O VŠEM, CO JE PRO
NÁS, OBYVATELE PRAHY 1, DŮLEŽITÉ.
DALŠÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ
V PÁTEK 24. LEDNA OD 19 HODIN
V PIVNICI MALOSTRANSKÉ BESEDY,
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 21.

FOTO: PETR NAŠIC

Pokud chcete přímo přispět ke zlepšování
života v naší městské části, přijměte, prosím,
toto pozvání. Problémy Prahy 1 jsou pro mě
příliš důležité, než abych se o nich dozvídal
pouze z dopisů a e-mailů. Těším se na Vás!
OLDŘICH LOMECKÝ
starosta Prahy 1

LZ_pozvanka_210x99mm.ai
V Ý S TAV1U20.12.2013
L U B O Š17:35:02
E Z Á LO MA

M Ů Ž E T E Z H L É D N O U T V G A L E R I I 1 , Š T Ě PÁ N S K Á 4 7 O D 8 . 1 . D O 2 6 . 1 . 2 0 1 4 ,
K A Ž D Ý D E N O D Ú T E R Ý D O S O B O T Y. V E V Š E D N Í D N Y J E O T E V Ř E N O O D 1 0 – 1 2 A O D 1 3 – 1 8 H O D , V S O B O T U O D 1 0 – 1 4 H O D .

7.1. - 26.1.
Luboš Zálom se narodil v 1. pol. 80. let minulého století v BerounÝ.
Profese kodéra a sitebuildera jej však spojuje také s Prahou, kde také Ïerpá
inspiraci pro své olejomalby a akvarely. Podstatnou Ïást tvorby byl ovlivnÝn
surrealismem. V tomto období vzniklo mnoho nápaditých, ale zároveĊ
znepokojivých a syrovÝ nekompromisních obrazİ vytvoĚených tužkou.
V posledních letech Lubošovy tvorby je však vliv surrealismu upozadÝn a do
popĚedí se dostávají klidnÝjší a optimistiÏtÝjší obrazy krajinek, které jsou
ÏásteÏnÝ vyústÝním autorova pĚíklonu k objektivistické ȑlozoȑi. „Moje
tvorba se neustále vyvíjí a jsem si jistý, že i podnÝty naÏerpané na této
výstavÝ ji mohou posunout zajímavým smÝrem“, dodává Luboš Zálom.
LEDEN 2014 www.luboszalom.cz
/WWW.PRAHA1.CZ
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PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – LEDEN 2014
Praha 1, Malostranské nám. 21,
Tel: 257 409 123,
E-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz
Předprodej vstupenek:
Ticketstream – www.ticketstream.cz
Rezervace vstupenek:
E-mail: pokladna@malostranska–beseda.cz
Tel: 257 409 123
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
25.1.
27.1.
28.1.

středa
čtvrtek
pátek
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
pondělí
úterý

29.1.
31.1.

středa
pátek
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Vlasta Redl | 20:30
Vlasta Redl | 20:30
Improliga | 20:00
Sounday | 20:30
Robert Křesťan & Druhá tráva | 20:30
Lili Marlene / host: Jan Sahara Hedl | 20:30
Blues Session | 20:30
Hm... | 20:30
Barování se Sandrou Novákovou 20:00
klub zadán –
klub zadán –
Malina Brothers | 20:30
Jananas | 20:30
Václav Neckář – exkluzivní akustický koncert | 20:30
Lordi – Rajmont, Hofmann, Butko | 20:00
Vltava | 20:30
Žalman & Spol. | 20:30
Křest kompilace D.I.O., High Five + Kuba Alexa
+ hosté | 19:30
Potlach: Pacifik + Štěpán a Matěj Rakovi | 20:00
Esence | 20:30
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4/1

sobota | 16.00
divadlo pro děti: Toy Machine a Tomáš Běhal –
1000 + 1 noc
více na: www.toymachine.cz

8/1

středa | 18.00–21.00
Rozloučení s rokem 2013 a přivítání roku 2014
zážitkové setkání, rozjímání o našem životě a společná meditace
více na: www.hafes.cz

14/1

úterý | 20.00
ﬁlmový klub: Tango libre
(FR / BE / LU 2012, 98 min., režie: F. Fonteyne)
Tango není jen tanec, tango je emoce, která vás pohltí. Snímek
odráží dusnou atmosféru vězení a v rytmu tanga mapuje složitou
síť mezilidských vztahů.

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

. e u k a mpa
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Co nabízíme:
• hernu/mateřské centrum pro rodiče s dětmi,
• skupinové hlídání Kampík pro děti od roku a půl,
• kurzy a kroužky pro děti, dospělé a pro rodiče s dětmi,
• víkendová divadélka, ﬁlmový klub, autorská čtení a debaty,
• semináře a workshopy, výstavy a vernisáže,
• prostor pro pořádání akcí a dětských oslav.
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Děkujeme našim partnerům: MČ Praha 1,
Malostranské noviny, tiskárna Astroprint,
Vojanovy sady.

Nechcete být na valentýnský víkend
sami? Hledáte novou lásku, ale nemáte dost příležitostí k seznámení? Přijďte
15. února do Divadla Rokoko na Představení pouze pro nezadané. Uvidíte
skvělé divadelní zpracování slavných
skečů Monty Pythonův létající kabaret
a v divadelní kavárně budete mít spoustu možností k seznámení, stydlivějším
pomůže doprovodný program. Navíc
můžete vyhrát lákavé ceny v tombo-

21/1

úterý | 15.00–18.00
Den krásy
Jaký make-up je pro vás nejvhodnější? Nechejte se v naší herně
zdarma nalíčit a poradit od vizážistky Michaely Klapalové z Mary
Kay, zatímco si vaše dítě bude hrát.

25/1

sobota | 16.00
divadlo pro děti: Loutky bez hranic s Dorkou
Bouzkovou – Bojím se v lese
pro děti od 3 let, po představení akční hudební dílna (30 min.)

28/1

úterý | 14.00–16.00
Kontaktní rodičovství
Kontaktní rodičovství znamená naučit se vnímat podněty dítěte
a správně na ně reagovat. Na přednášce se seznámíme se základními prostředky kontaktního rodičovství a jednotlivé body si blíže
vysvětlíme. Prostor poskytneme také diskusi a vašim dotazům.
min. počet účastníků: 5, kurzovné: 135 Kč

/('(1 q 

/ NEBUĎTE NA VALENTÝNSKÝ VÍKEND
SAMI, SEZNAMTE SE V DIVADLE !
le, prohlédnout si zákulisí divadla a
poslechnout si skvělou muziku. Představení je určeno pouze pro nezadané
ženy a muže ve věku 25 až 45 let.
Aktuální informace najdete na adrese
www.MestskaDivadlaPrazska.cz/Nezadani. Vstupenky na představení pro
LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

nezadané stojí 320 Kč. V ceně je zahrnuta vstupenka na představení, welcome drink, číslo do tomboly i bohatý
doprovodný program. V prodeji jsou
na pokladnách divadel ABC a Rokoko
nebo online na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

OBJEKTIVEM
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PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI MILÉ OKAMŽIKY ZE SKLONKU LOŇSKÉHO ROKU...

Mikuláš s andělem i čertem navštívili ZŠ Malostranská.

Václavské Vánoce v horní části náměstí se i letos vydařily.

Hradní stráž oslavila 95. výročí svého vzniku.

Vánoční strom na Kampě byl rozsvícen na Mikuláše.

Natálie Šonská oslavila sté narozeniny.

Cenu Prahy 1 převzal kronikář a archivář Prahy 1 Antonín Ederer.

LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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FOTO: PETR NAŠIC

Také letos je na Ovocném trhu oblíbené kluziště.

Antonín Hepnar v Galerii 1 předvedl na své výstavě i práci na soustruhu.

Senioři uspořádali v klubu Haštalka vánoční výstavu.

Prosincové setkání se starostou se uskutečnilo v Galerii Louvre.

Ocenění dárcům krve předal místostarosta Prahy 1 Jan Krejčí.

FOTO: PETR NAŠIC (12)

Vánoční program v horní části Václavského náměstí se stává tradicí.

LEDEN 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

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.
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14. LEDNA
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 14. ledna od 14.00 do 16.00!
Vstupenky budou
k dispozici
od 8. ledna
v Informačním
centru Městské
části Praha 1
(Vodičkova
18).

☞

PR AHA 1 HLEDÁ NOVOU

h ì
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PØIHL ÁŠKU A DALŠÍ INFORMACE
N A L E Z N E T E N A W W W. P R A H A 1 . C Z
P O D M Í N K Y:
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VÍTÌZNÝ ZPÌVÁK/ZPÌVAÈKA VYSTOUPÍ NA REPREZENTAÈNÍM PLESE PRAHY 1
A ZÍSKÁ NEJEN SLÁVU, ALE I ZAJÍMAVÝ HONORÁØ.
NAVÍC MU BUDE UMOŽNÌNO VYTVOØIT VLASTNÍ NAHRÁVKU!

