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/ EDITORIAL
Milí čtenáři,

když jsme v úterý 25. l istopadu načali ustavujícím zasedáním Za-

stupitelstva MČ Praha 1 další čtyřleté období práce pro vás, pozo-

roval jsem tváře nových i staronových zastupitelů. V některých se 

zračila zvědavost, v j iných velké očekávání, v dalších pak naopak 

zkušená rutina zastupitelské práce. Jedno jsme však měli vesměs 

společné: téměř všichni jsme si odpustil i  rétoriku, jež provázela 

volební kampaň, a soustředil i se na věcnou diskuzi. To považuji za 

velmi cenný a profesionální přístup, protože občané si nás platí 

kvůli práci, nikoli proto, aby museli poslouchat a číst výlevy těch, 

kteří ve volbách navzdory použité kanonádě populismu příl iš neu-

spěli, načež místo konstruktivní činnosti ventilují své zklamání lka-

ním, že volby údajně dopadly pro Prahu 1 špatně. Těmto jedincům 

bych rád připomněl, že svobodné volby a z nich vyplývající polit ické 

dohody jsou podstatou demokracie a jejich výsledek nerespektují 

pouze osoby s narcistními sklony nebo ti, kteří neumějí ovládat své 

emoce. 

Ale zpět k práci: ještě nyní v prosinci se znovu sejde nově zvolené 

zastupitelstvo, aby projednalo a schváli lo rozpočet Prahy 1 na příští 

rok a také projednalo rozpočtové výhledy na léta příští. Opět půjde 

o rozpočty vyrovnané, bez dluhů a plýtvání. Jsem velmi rád, že ko-

alice TOP 09, ODS a ČSSD je odhodlána pokračovat v nastoupeném 

trendu z minulých let a – při veškerém respektu k potřebám všech 

včetně sociálně slabších spoluobčanů – spravovat finanční oblast 

šetrně a s rozumem.

Vážení a milí, dovolte mi, abych vám popřál co nejpří jemnější pro-

žití vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2015!

Oldřich Lomecký

starosta



OBSAH

/ OBSAH

4  / AKTUÁLNĚ
U památníku našich letců v RAF jsme si 
připomněli ideály svobody.  

5  / UDÁLOSTI
Zastupitelé MČ Praha 1 zvolili nové vede-
ní městské části včetně starosty. 

6–7  / ROZHOVOR
Kronikář Prahy 1 Antonín Ederer přibližuje 
význam a historii Vánoc.  

8–9  / TÉMA
A letošní vánoční svátky lákají malé i vel-
ké také přímo v srdci metropole. 

10  / SENIOŘI
Denní stacionář v Týnské ulici je oázou 
pestrého vyžití nejstarších spoluobčanů. 

11  / SENIORSKÉ VÝLETY
V lednu příštího roku se můžete vydat 
mimo jiné na Křivoklát nebo do Stříbra. 

13  / OBJEKTIVEM
Ohlédnutí za zajímavými akcemi 
a událostmi minulých týdnů. 

19  / SERVIS
Odvoz objemného i tříděného odpadu 
během svátků zajistí Pražské služby. 

3

4

5

8–9

11

19

PROSINEC 2014 / WWW.PRAHA1.CZ



CANDRBÁL POBAVIL
Šestý ročník Malostranského can-

drbálu a pětadvacáté výročí založení 

Sdružení občanů a přátel Malé Stra-

ny a Hradčan přilákaly 8. listopadu 

zástupy místních i přespolních do 

Malostranské besedy. Oblíbená akce 

se letos konala ve stylu oblíbených fi l-

mových postav. Nechyběl ani Charlie 

Chaplin.

SPIRITUÁL V ABC
Divadlo ABC se 23. listopadu zapl-

nilo téměř do posledního místa, a to 

hned dvakrát. Tolikrát se tam totiž 

v tento den uskutečnil vánoční kon-

cert určený seniorům z Prahy 1. A rad-

nice i letos vybrala skvělé interprety, 

tentokrát skupinu Spirituál kvintet, 

která má před sebou už pětapadesá-

tou sezonu.

POMNÍK M. HORÁKOVÉ

Nadační fond Stránský uspořádal za 

podpory Městské části Praha 1 archi-

tektonicko-výtvarnou soutěž o návrh 

pomníku dr. Milady Horákové, která 

byla jednou z prvních obětí komunistů 

po puči v roce 1948. Výsledky soutě-

že byly vyhlášeny 17. listopadu v To-

pičově domě na Národní třídě. Auto-

rem vítězného návrhu je akademický 

sochař Josef Faltus.

/  KRÁTCE

P
amátník na počest našich letců, 

kteří se proslavili v bitvě o Velkou 

Británii a přispěli k celkovému ví-

tězství spojeneckých sil ve 2. světové 

válce, se stal 17. listopadu svědkem 

důstojného pietního shromáždění. Na-

víc při té příležitosti získal nové osvět-

lení. Shromáždili se u něj občané 

i významné osobnosti, aby společně 

poděkovali za svobodu a aby podpořili 

zachování památníku.

Městskou část Praha 1 na setkání re-

prezentovali starosta Prahy 1 Oldřich 

Lomecký a jeho první zástupce Daniel 

Hodek, kteří jménem naší městské 

části položili k památníku věnec.

„17. června jsme se zde sešli, aby-

chom odhalili památník hrdinům dru-

hé světové války – českým letcům 

bojujícím v britském Královském 

letectvu. Mladým lidem, kteří bojo-

/ PIETA U LVA:
VZPOMÍNALI JSME NA HRDINY

AKTUÁLNĚ

vali a umírali za svobodu naší země, 

za svobodu Velké Británie i celé Ev-

ropy. Dnes – 17. listopadu – se zde 

scházíme, abychom nejen slavnost-

ně rozsvítili tento památník, ale aby-

chom především uctili památku těch, 

kteří v různých obdobích našich dějin 

bojovali za svobodu a demokratický 

charakter naší země,“ řekl ve svém 

projevu mimo jiné starosta Oldřich 

Lomecký.

Památník československým letcům, 

kteří za druhé světové války působili 

v Královském letectvu a proslavili se 

v bitvě o Velkou Británii, tvoří dvoume-

trový okřídlený lev, dar britské komu-

nity v Čechách, jež na jeho vytvoření 

shromáždila tři miliony korun. Jeho 

autorem je britský sochař Colin Spof-

forth a do bronzu ho odlila umělecká 

slévárna v Horní Kalné v Podkrkonoší.
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NOVÉ VEDENÍ MČ PRAHA 1 ZVOLILI V ÚTERÝ 25. LISTOPADU ZASTUPITELÉ, JIMŽ 

OBČANÉ DALI DŮVĚRU V ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH.

UDÁLOSTI 5

/ NOVÍ ZASTUPITELÉ 
ZVOLILI VEDENÍ PRAHY 1

O
ldřich Lomecký (TOP 09) byl na 

ustavujícím zasedání Zastupi-

telstva Městské části Praha 1 

zvolen starostou. Jeho prvním zástup-

cem byl zvolen Daniel Hodek (ČSSD). 

Zástupcem starosty se stal Richard 

Bureš (ODS) a radními pak Ivan Solil 

(ČSSD), Eva Špačková (ODS), Jan Krej-

čí, Tomáš Macháček a Jan Votoček 

(všichni TOP 09).

Rada Městské části 1 je osmičlenná 

a sedm jejích členů bude dlouhodobě 

uvolněných, neuvolněným zůstane 

Ivan Solil. Dalším uvolněným členem 

Zastupitelstva MČ Praha 1 se stala 

Šárka Chládková Táborská (ČSSD) 

jako předsedkyně sociálního výboru.

Předsedou fi nančního výboru byl 

zvolen Martin Skála (ODS), předsedou 

mandátového a volebního výboru Igor 

Kocmánek (TOP 09) a předsedkyní ná-

vrhového výboru Šárka Chládková Tá-

borská. Předseda kontrolního výboru 

zatím nebyl zvolen.

ZASTUPITELÉ MČ PRAHA 1
Barták Zdeněk (kandidoval za TOP 09, 

politická příslušnost: TOP 09); Bureš 

Richard (kandidoval za ODS, politická 

příslušnost: ODS); Burgr Petr (kandi-

doval za: Trojkoalici, politická přísluš-

nost: KDU-ČSL); Caban Michal, Ing. 

(kandidoval za Trojkoalici, politická pří-

slušnost: Iniciativa občanů); Čep Vác-

lav Jan (kandidoval za Sdružení LES, 

Piráty a NK, politická příslušnost: bez 

politické příslušnosti); Hejma Petr, 

Ing. (kandidoval za Trojkoalici, politic-

ká příslušnost: STAN); Hodek Daniel 

(kandidoval za ČSSD, politická pří-

slušnost: ČSSD); Chládková Táborská 

Šárka, Mgr. (kandidovala za ČSSD, po-

litická příslušnost: ČSSD); Janoušek 

Jiří, Mgr. (kandidoval za ANO 2011, 

politická příslušnost: ANO 2011); Jež-

ková Alena, Mgr. Ph.D. (kandidovala 

za Trojkoalici, politická příslušnost: 

bez politické příslušnosti); Vojtěch 

Jonáš (kandidoval za ANO 2011, po-

litická příslušnost: ANO 2011); Kará-

sek Svatopluk, Mgr. (kandidoval za 

Sdružení LES, Piráty a NK, politická 

příslušnost: bez politické příslušnos-

ti); Klasnová Kateřina, ThDr. (kandi-

dovala za Zelenou Pro Jedničku, 

politická příslušnost: bez politické 

příslušnosti); Kocmánek Igor, Ing. 

(kandidoval za: TOP 09, politická 

příslušnost: TOP 09); Kračman Filip, 

Mgr. (kandidoval za: TOP 09, politická 

příslušnost: TOP 09); Král Pavel, PhDr. 

(kandidoval za ANO 2011, politická 

příslušnost: ANO 2011); Krejčí Jan, 

MBA (kandidoval za: TOP 09, poli-

tická příslušnost: TOP 09); Lomecký 

Oldřich, Ing. (kandidoval za: TOP 09, 

politická příslušnost: TOP 09); Ma-

cháček Tomáš (kandidoval za: TOP 

09, politická příslušnost: TOP 09); 

Pospíšil Filip, Mgr. Ph.D. (kandidoval 

za Zelenou Pro Jedničku, politická 

příslušnost: bez politické příslušnos-

ti); Skála Martin, Mgr. (kandidoval za 

ODS, politická příslušnost: ODS); So-

lil Ivan, JUDr. (kandidoval za ČSSD,  

politická příslušnost: ČSSD); Vlašán-

ková Miroslava, Mgr. (kandidovala za: 

ANO 2011, politická příslušnost: bez 

politické příslušnosti); Votoček Jan, 

MUDr. (kandidoval za TOP 09, politic-

ká příslušnost: TOP 09).   
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/ VÝZNAM VÁNOC NESPOČÍVÁ 

V KONZUMU, PŘIPOMÍNÁ KRONIKÁŘ PRAHY 1 

ANTONÍN EDERER
PŘESTOŽE VÁNOCE MNO-
HÝM Z NÁS SPLÝVAJÍ SE 
ZBĚSILÝM SHÁNĚNÍM 
DÁRKŮ, NÁKUPEM RŮZ-
NÝCH POŽIVATIN A PODNI-
KOVÝMI VEČÍRKY, JEJICH 
VÝZNAM JE PŘECE JEN 
TROCHU JINÝ. JAKÝ? ZE-
PTALI JSME SE JEDNOHO 
Z NEJPOVOLANĚJŠÍCH – 
DLOUHOLETÉHO KRONIKÁ-
ŘE A ARCHIVÁŘE PRAHY 1, 
AUTORA POUTAVÝCH KNIH 
O HISTORII, ANTONÍNA 
EDERERA.

Jak vnímáte současnou podobu Vá-

noc?

Dnes se staly vánoční svátky téměř 

synonymem pro byznys. Už v listopa-

du nás láká reklama a výzdoba, aby-

chom nakupovali, nakupovali a zase 

nakupovali. I naše současná vláda je 

přesvědčena, že utrácením rozbíhá 

se celá ekonomika. Moc tomu nero-

zumím, více jsem chápal prvorepubli-

kového ministra fi nancí Aloise Rašína, 

který nabádal obyvatele, aby šetřili, 

šetřili a zase šetřili. Sám chodil ve 

spravovaných šatech, žil skromně, do-

konce u pokladny kina nabádal občany, 

aby neutráceli za lístky do kina. Nu, jiná 

doba, jiné mravy.

Mohl byste, prosím, zejména pro 

mladší generaci připomenout pod-

statu těchto svátků?

Naše křesťanské Vánoce se vztahují 

k příběhu narození Ježíška v Betlémě. 

A to se stalo před dvěma tisíci lety. 

A nezapomněli jsme na to. Ten příběh, 

obchod – neobchod, se opakuje v kaž-

dé rodině, v každé vesničce, v každém 

městě a v každém kostelíku i chrámu.

Vánoce oslavují zrození Spasitele Je-

žíše Krista, zejména koledami a písně-

mi, při mši svaté naše nejslavnější Ja-

kuba Jana Ryby, jenž jich napsal celou 

řadu, leč tato vešla ve známost nejvíce 

– Hej mistře, vstaň bystře...

Naše křesťanské Vánoce nahradily 

pohanský keltský svátek návratu slu-

novratu, jímž si Keltové, kteří tady žili 

před dvěma a půl tisíci lety, připomínali 

oslavu jara, rodící se přírody, nové ze-

leně, nové úrody. Slovo Vánoce vychá-

zí z německého slova Weihnachten 

– posvátné noci v období na počátku 

zimy. Lidové obyčeje a obřady směřo-

valy k prosbě o dobrou úrodu, hojnost 

při hospodaření i v rodině, víra v osud, 

věštby, víra v sílu slova, koledy, přání, 

popěvky, což se vše změnilo ve štěd-

rovečerní zábavu.

Synonymem Vánoc v Praze 1 jsou 

pro mnohé sváteční trhy na Staro-

městském a Václavském náměstí. 

Organizovali něco podobného také 

naši předkové?

Trhy byly ve městech vždycky, a to 

od raného středověku, trhy vznikaly 

se vznikem měst. K nejstarším patří 

tržiště u dnešního Rudolfi na, u kos-

telů bývaly trhy a prodejci, dnešní 

Havelský trh má prastarou tradici, je 

starší než ten na Staroměstském ná-

městí. Než byly od kostelů přesunuty 

na veřejná prostranství. Byly při Vyše-

hradské cestě, která vedla z Vyšehra-

du kolem Emauz, přes dnešní Karlovo 

náměstí, ulicí Karoliny Světlé k Juditi-

nu mostu, později ke Kalovu mostu. 

U Vyšehradu u Pražského hradu, na 

dnešním Loretánském náměstí, při 

každé dálkové i místní cestě, všude, 

kde proudili lidé, kupci a prodejci; dle 

našeho dnešního pravidla nabídky 

a poptávky.

Co Vánoce a umělci?

ROZHOVOR
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Mistr vyšebrodský zobrazil Krista 

a mateřství Marie jako zázrak, Mistr 

Theodorik z doby Karla IV. oslavoval 

vánoční námět a lidovost současně. 

V roce 1466 darovala manželka Ji-

římu z Poděbrad modlitební knihu, 

možná jeden z prvních dárků vánoč-

ních. Braunův Betlém, pokud si ho 

nenecháme zubem času a vlastní 

hloupostí v Kuksu zcela zničit, bude 

celosvětovým svědectvím unikátního 

díla s motivem klanění pastýřů a králů 

novorozenému Kristu. Vánoce jsou pro 

naše prostředí oslaveny Josefem Má-

nesem, Mikolášem Alšem, Josefem 

Ladou...

Vánoce a hudba, dříve v každém kos-

telíku, v každé vesničce, v každé škole. 

Slavné je dílo Václava Michny z Otra-

dovic a už zmíněný Jakub Jan Ryba.

Ať dělám, co dělám, vždy si vzpo-

menu, co by tomu asi říkal Jan Neru-

da, kterého známe z Malé Strany, ale 

zapomínáme, že mnoho let bydlel ve 

Vladislavově ulici. O Vánocích chodil 

sváteční Prahou a tajně nahlížel lidem 

do oken. Myslím, že nebyl zvědavý, ale 

zvídavý. Prostě chtěl vědět, co právě 

v tom svátečním čase asi lidé za těmi 

okny dělají.

Ke štědrovečerní večeři neodmys-

litelně patří kapr s bramborovým 

salátem...

Ryba jako symbol Vánoc je starý křes-

ťanský symbol, její vyobrazení nachází 

se již v římských katakombách, kde 

se první křesťané museli ukrývat před 

pronásledováním. A jak to tak bývalo, 

součástí jídelníčku o Vánocích se ryba 

stala nejdříve v bohatých rodinách.

A kdy jsme začali zdobit stromek?

V době Vánoc všude u evropských 

národů dávali naši předkové na různá 

místa v domě zelené větvičky jehlična-

tých stromů. Děláme to tak dodnes. 

Stromek vánoční přišel k nám z Ně-

mecka, kde je doložen v brémské kro-

nice k roku 1570, byl ozdoben datlemi, 

sladkostmi a papírovými ozdobami. 

V roce 1816 zaznamenán je ve Vídni 

u císařského dvora, následně u šlech-

tických rodin v celé Evropě. Do kostelů 

se dostal vánoční stromek až v 18. sto-

letí. Do rolnického či dělnického pro-

středí se dostal ozdobený vánoční stro-

mek až koncem 19. století. U nás píše 

etnograf Čeněk Zíbrt, že stromek není 

prvek slovanský. Dále píše, že v Praze 

jakýsi herec počátkem 19. století při-

pravil hostům překvapení, když otevřel 

dveře místnosti, kde stál slavnostně 

vystrojený stromek. K roku 1820 obje-

vuje se vánoční stromek, podle histori-

ka Václava Krolmuse, v jakémsi šlech-

tickém paláci. Dále píše V. Krolmus, že 

v domácnostech o Štědrém dnu staví 

stromek lidé na stůl nebo jej zavěšují 

ke stropu, zdobí ho ovocem, perníkem 

a šátky. V roce 1843 píší Pražské no-

viny již o kupování zelených stromků 

jako o běžné záležitosti.

Stromek je tedy spíše novodobá 

záležitost, avšak Štědrý den popisuje 

již Jan z Holešova, mnich, současník 

Karla IV., spojuje Štědrý den s tisícem 

zvyků. K nim patří zejména štědrost, 

pohostinnost a vzájemné obdarování.

Máte pro čtenáře nějaký extra vá-

noční tip přímo z Prahy 1?

Jistě neprozradím nic zvláštního, 

když navrhnu, co již každý ví. 

Jít se podívat na jesličky, bu-

dou o Vánocích ve většině 

pražských kostelů. Unikátní 

jesličky mají u kapucínů na 

Loretánském náměstí, 

ale i v chrámu sv. Mi-

kuláše na Malé Stra-

ně či u sv. Jakuba na 

Starém Městě. Je to 

vděčný výlet pro ce-

lou rodinu.

A samozřejmě 

všem přeji příjem-

né prožití šťastných 

a veselých Vánoc, 

svátků malých 

i velkých dětí – 

týdne radostné-

ho míru a po-

koje všech lidí 

dobré vůle.

ROZHOVOR

PROSINEC 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Antonín Ederer toho o Praze 1 ví jako málokdo. 
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/ UŽIJTE SI VÁNOCE 
V PRAZE 1! 

V
ánoční stromek se třpytivý-

mi ozdobami, adventní věnec 

a na něm svíčky, svitky skořice 

a usušené plátky pomeranče – to jsou 

Nostalgické Vánoce v Muzeu Karlova 

mostu. Součástí Vánoc je neodmysli-

telně také betlém – scenérie krajiny, 

v níž se uprostřed chléva mezi zvířaty 

narodil Ježíšek, za kterým se vydáva-

jí lidé ze všech koutů světa, aby se 

mu poklonili a obdarovali jej. Variací 

na toto téma existují desítky. Ty nej-

typičtější betlémy, kterými dodnes 

v předvánočním čase zdobíme české 

domácnosti, ale i raritní exponáty jsou 

od 30. 11. 2014 do 3. 2. 2015 k vidění 

v Muzeu Karlova mostu v Praze. 

Návštěvníci se mohou těšit na sla-

měný betlém, který pro Muzeum Kar-

lova mostu vytvořil výtvarník Andrzej 

Wrzecionko. Tímto svým dílem se 

zapsal do Guinnessovy knihy rekordů 

a voňavý betlém láká každý rok stovky 

návštěvníků. V Muzeu Karlova mos-

tu bude letos vystaven již po sedmé 

a podívat se na něj chodí lidé i opako-

vaně. Jak by ne. Postavy Marie, Jose-

fa, Ježíška, zvířátek i všech gratulantů 

jsou vyvedeny v nadživotní velikosti. 

Tento betlém je sice největší, ale 

nikterak nezastiňuje ostatní vystave-

né kousky. Muzeum Karlova mostu 

ve spolupráci s Pražskými Benátkami 

a Spolkem českých betlémářů připra-

vilo sbírku, v níž mají své místo nejen 

díla slavných českých malířů a kreslířů 

– Mikoláše Alše, Josefa Lady, Josefa 

Weniga či Marie Fischerové-Kvěcho-

vé –, ale i lidových umělců a také ma-

sově vyráběné reklamní nebo druž-

stevní betlémy.

Vánoční expozice však rozhodně 

nebude monotematická. Betlémy ja-

kožto tradiční symbol Vánoc, kterým 

si nejedna rodina před svátky zdobi-

la své domovy, doplní i ty exponáty, 

nad nimiž se na Štědrý večer rozzářila 

očička všech dětí – dárky a dárečky. 

Jak se Vánoce slavily během normali-

zace i v dobách starších, připomenou 

spotřební předměty s vánoční tema-

tikou.

Vánoce voní cukrovím, jehličím a vo-

skem svíček, v Muzeu Karlova mostu 

ale také dřevem či slámou a v Praž-

ských Benátkách perníkem a svaře-

ným vínem, které návštěvníci dosta-

nou na zahřátí při kouzelné projížďce 

loďkou po vlnách Vltavy podél břehů 

zimní Prahy.

VÁNOČNÍ STROM NA PRAŽSKÉM HRADĚ 
POMŮŽE OHROŽENÝM DĚTEM

N
a první adventní 

neděli 30. listopa-

du se po šestnác-

té hodině slavnostně 

rozsvítil vánoční strom 

na Pražském hradě. Za-

hájil tak sedmnáctý roč-

ník charitativní vánoční 

sbírky ve prospěch SOS 

dětských vesniček, jejíž 

výtěžek bude věnován 

na provoz zařízení péče 

o ohrožené děti. 

Záštitu nad sbírkou 

i letos převzala man-

želka prezidenta re-

publiky paní Ivana Ze-

manová a symbolicky 

tak navázala na tradici 

vánočních sbírek ve 

prospěch SOS dět-

ských vesniček, kterou 

založila už v roce 1968 

paní Irena Svobodová, 

manželka prezidenta 

Ludvíka Svobody, a po 

revoluci obnovila paní 

Olga Havlová. 

Na Pražském hradě 

se první porevoluční 

strom se sbírkou ve 

prospěch SOS dět-

ských vesniček rozzá-

řil v roce 1992. Od té 

doby se v rozsvícení 

stromu a podpoře sbír-

ky angažovaly Olga Ha-

vlová, Dagmar Havlová 

i Livia Klausová. 

Záštitu sbírce tradičně poskytla manželka prezidenta republiky. 
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VÁNOČNÍ TRHY

Králodvorská
u zadního vchodu OD Kotva 12. 11. 2014 – 31. 12.2014

Malé nám. 29. 11. 2014 – 13. 1. 2015

Malostranské trhy
Malostranské nám. na parkovišti 01. 12. 2014 – 31. 12. 2014

Na Kampě 28. 11. 2014 – 07. 1. 2014

Nám. Republiky prostor před Celnicí 25. 11. 2014 – 24. 12. 2014

Nám. Republiky prostor před Palladiem 29. 11. 2014 – 30. 12. 2014

OD KOTVA vchod z Nám. Republiky 29. 11. 2014 – 25. 12. 2014

Václavské nám. ve spodní části 29. 11. 2014 – 06. 1. 2015

Václavské nám. v horní části 29. 11. 2014 – 06. 1. 2015

Uhelný trh, ostrůvek 28. 11. 2014 – 23. 12. 2014

Hradčanské náměstí 09. 12. 2014 – 02. 1. 2015

Staroměstské nám. 29. 11. 2014 – 04. 1. 2015

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

28. října u č. 1/1001 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Havlíčkova u č. 4/105 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Jindřišská – záliv u kostela 19. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Jungmannova u č. 34/750 21. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Karmelitská u č. 30/270 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Národní u č. 17/981 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Národní u č. 26/63 u OD Tesco 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Na Poříčí u č. 27/1066 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Spálená u č. 53/110 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

nám. Republiky u OD Kotva 19. 12. 2014 – 23. 12. 2014

PRODEJ KAPRŮ V RÁMCI TRŽIŠŤ A VÁNOČNÍCH TRHŮ

Havelské tržiště 21. 12. 2014 -23. 12. 2014

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A JMELÍ

Havlíčkova u č. 4/1025 20. 12. 2014 – 23. 12. 2014

Jungmannovo nám. u výstupu z metra 14. 12. 2014 – 23. 12. 2014   

Národní u č. 26/63 17. 12. 2014 – 23. 12. 2014

TRADICÍ JE V PRAZE 1 ROVNĚŽ ROZLÉVÁNÍ 
RYBÍ POLÉVKY NA ŠTĚDRÝ DEN. LETOS JI 
BUDU S KOLEGY Z RADNICE OPĚT ROZLÉVAT 
NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ (OD 11 HODIN) 
A NA KAMPĚ (OD 13 HODIN). 

MNOHO KVALITNÍCH INGREDIENCÍ A POCTIVÉ 
KRUTONY DĚLAJÍ Z TÉTO POLÉVKY KAŽDÝ ROK 
VÝBORNÝ GURMÁNSKÝ ZÁŽITEK. SRDEČNĚ 
TEDY ZVU KAŽDÉHO, KDO SE VYDÁ NA 
VÁNOČNÍ PROCHÁZKU, SHÁNĚT NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI DÁRKY NEBO JEN TAK ROZJÍMAT.

KDE SI V PRAZE 1 KOUPÍTE 
STROMEK ČI KAPRA?

„PO ROCE VÁNOCE – VÁNOCE 
PŘICHÁZEJÍ“

M
ěstská část Praha 1 připravila pro seniory Prahy 1 

projekt mluveného slova a hudebních vystoupení 

jednotlivých umělců z řad profesionálních zpěvá-

ků, případně dalších osobností kulturně společenského 

života s názvem „Po roce Vánoce – Vánoce přicházejí“ 

určený a věnovaný seniorům k Vánocům. V průběhu hu-

debního pořadu vystoupí Jitka Molavcová, Karel Štedrý, 

Pavlína Filipovská, Karel Bláha, Jiří Štědroň, Stanislav 

Hložek. 

MÍSTO A DATUM KONÁNÍ : MALÝ SÁL 
PALÁCE ŽOFÍN DNE 21. 12. 2014 OD 16 HODIN

Celým pořadem bude provázet Pavlína Filipovská. Vstu-

penky ZDARMA pro seniory z Prahy 1. Od 5. prosince 

2014 k vyzvednutí v informačním centru, Vodičkova 18.
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/ DOMÁCKÉ PROSTŘEDÍ 
DENNÍHO STACIONÁŘE V TÝNSKÉ
POTŘEBUJETE ZAJISTIT PÉČI O SVÉHO BLÍZKÉHO? NEMŮŽETE MU 

PŘES DEN VĚNOVAT DOSTATEČNOU PÉČI, PROTOŽE MUSÍTE CHO-

DIT DO ZAMĚSTNÁNÍ? PAK MŮŽETE VYUŽÍT SLUŽEB DENNÍHO 

STACIONÁŘE V TÝNSKÉ ULICI.

V
ašim blízkým tu bude poskyt-

nuta nejen odborná péče a po-

moc, ale najdou zde také tolik 

potřebnou společnost vrstevníků 

a možnost začlenit se do klubových 

programů.

Klienty denního stacionáře mohou 

být osoby s trvalým bydlištěm v Pra-

ze 1. Služba je určena alespoň čás-

tečně mobilním klientům, kteří již ne-

jsou soběstační z důvodu zdravotního 

či fyzického omezení, žijí osamoceně 

nebo v rodinách a postrádají možnost 

společenského kontaktu. 

Záměrem poskytované služby je 

prodloužit setrvání člověka ve vlast-

ním domácím prostředí a v prostředí 

s přirozenými vztahovými kontakty, 

rozvíjet důstojný život klientů a po-

moci příbuzným klientů s péčí o jejich 

blízké v době, kdy se o ně nemohou 

postarat sami, neboť jsou v zaměst-

nání apod. Služba a péče je přizpů-

sobena potřebám klienta, jeho věku, 

stavu a individualitě. Ponechává 

klienta v jeho přirozené sociální síti 

a doplňuje zapojení ostatních členů 

rodiny, přátel nebo známých do péče.

SPOLEČNÉ SKLÁDÁNÍ NA VERNI-
SÁŽI VÝSTAVY LOUKAMOSAIC

V pátek 5. 12. se v Galerii 1 uskuteč-
ní vernisáž výstavy Loukamosaic. Zve-
me všechny seniory, aby přišli a spolu 
s námi si vytvořili skládačku, která se 
stane součástí této výstavy.

SETKÁNÍ SE SENIORY Z DRUŽCE
V pondělí 8. 12. se senioři z Prahy 1 

setkají se seniory z obce Družec, kteří 
navštíví Prahu, aby zde navázali nová 
přátelství. V Praze budou mít připrave-
ný zajímavý program a v příštím roce 
zase oni přivítají seniory z Prahy 1 ve 
své obci.

ADVENTNÍ KONCERT 
V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ

Ve středu 17. 12. jsou senioři z Pra-
hy 1 srdečně zváni na adventní kon-
cert do Malostranské besedy. Vystou-
pení pod názvem Adventní dialog violy 
a harfy začíná v 15 hodin. Vstupenky 
si můžete vyzvednout zdarma v info-
centru MČ Praha 1 (Vodičkova 18) od 
1. 12. 2014. Z kapacitních důvodů není 
možný vstup bez vstupenky.

/ POZVÁNKY

Služba je poskytována profesionál-

ními pečovatelkami a dalším vyškole-

ným personálem.

Pobyt v denním stacionáři pod-

poruje 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 pomá-

há předcházet pocitu osamocení 

a společenské izolace. Nabízené ak-

tivity mohou vyplnit volný čas klienta 

a zmírnit jeho případný pocit strádání.

V denním stacionáři nabízíme pomoc 

při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu; pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní  

hygienu; poskytnutí stravy; zprostřed-

kování kontaktu se společenským pro-

středím; dopravu klienta do denního 

stacionáře a zpět; aktivizační činnosti 

v rámci programu klubu seniorů.

Více informací najdete na www.

socialnisluzby-praha1.cz. V případě 

zájmu kontaktujte hlavní pečovatelku 

denního stacionáře Marcelu Dražano-

vou, tel.: 221 890 299.

SENIOŘI
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JAZYKOVÉ KONVERZAČNÍ KROUŽKY 
– němčina, angličtina, francouz-
ština – kroužky se scházejí jednou 
týdně a jsou mezi zájemci velmi 
oblíbené – Klub seniorů Týnská

KURZY CVIČENÍ PAMĚTI 
– Klub seniorů Týnská

KURZY PRÁCE NA PC 
– jsou velmi oblíbené, probíhají 3x 
týdně v Klubu seniorů Týnská a 4x 
týdně v Klubu seniorů Tomášská,

PROGRAM – KLUB TÝNSKÁ 17

PO
výuka práce na PC (9.00-15.00)
konverzace AJ (15.00-17.00)

ÚT
výuka práce na PC (9.00-15.00)
konverzace FJ (9.30-11.30)

ST
výuka práce na PC (9.00-15.00)
konverzace NJ* (10.00-12.00)

ČT
výuka práce na PC (10.00-14.30)
cvičení paměti (13.15–14.15)

* probíhá každý 2. a 4. týden v měsíci

Koordinátorka aktivizačních činností: 
Marie Nedvědová, tel. 608 466 838.

/ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 Krásné prožití vánočních svátků 
    všem občanům Prahy 1 přeje 
     Středisko sociálních služeb!



SENIORSKÉ VÝLETY 11

/ LEDNOVÉ 
SENIORSKÉ VÝLETY 2015 

O
djezd autobusu od hotelu In-

tercontinental v Pařížské ulici 

čp. 30. Přihlašování a odhla-

šování: pouze přes podatelnu ÚMČ 

Praha 1, Vodičkova 18 (popř. telefo-

nicky: 221 087 280, 221 097 300) 

Výlety jsou organizovány zdarma 

a pouze pro občany seniorského 

věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 

(doprava, návštěva objektů, oběd, 

služby průvodce, koordinátor výle-

tu). Pro velký zájem o seniorské vý-

lety sdělujeme, že se senior může 

přihlásit pouze na 1 výlet v daném 

měsíci a upřednostněni budou ti, 

kteří se nezúčastnili minimálně 

třech posledních výletů. Den před 

odjezdem výletu je možné zavolat 

Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li 

se neuvolnilo místo. V případě na-

plnění kapacity výletu bude sdělen 

stav. V případě změny bude každý 

zúčastněný řádně a včas informo-

ván telefonicky. Tímto také žádáme 

uvést vždy telefonní kontakt, nejlé-

pe mobilní telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA 

 koordinátor seniorských výletů,

tel.: 777 161 539

V listopadu se senioři vypravili na výlet do Kostelce nad Orlicí a Kolína.

PÁTEK, 8.30 – KŘIVOKLÁT A MARIÁNSKÁ TÝNICE (J. B. SANTINI)

NA TENTO LEDNOVÝ VÝLET SE PŘIHLAŠUJE OD ÚTERÝ 16. PROSINCE 2014
9. 1.

PÁTEK, 8.30 – BOR U TACHOVA (ZÁMEK) A STŘÍBRO - MĚSTO

NA TENTO LEDNOVÝ VÝLET SE PŘIHLAŠUJE OD ČTVRTKA 18. PROSINCE 2014.
16. 1.

PROSINEC 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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KŘÍŽOVKA12

ŽAS OPAK
PRAVÉ

OMOTANÁ VÁNEK ETIOP. HORA PŘEDLOŽKA PADÁNÍ
(MN.  Č. )

ZUŠLECHTĚNÁ
ŽELEZA

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

ČAJ BŮŽEK
LÁSKY

JM. HEREČ.
VRÁNOVÉ

ČERT

KOŘIST
BÁSNÍK

ŠICÍ VLÁKNO

DESETINA
HEKTARU

1.  DÍL
TAJENKY

POPĚVEK
INIC. 

REŽISÉRA
KLEINA

PATŘÍCÍ
IVĚ

VŮDČÍ
MYŠLENKA

PARLAMENT

NĚM. NEBO

ZNAMÉNKO
SČÍTÁNÍ

FOUKAT
VYDÁVAT

ZVUK
PRSTAMA

ZPŮSOB

ŘÍMSKY
999

JEVIŠTĚ

TAHLE

KRÁTKÝ
KABÁT

ALENČIN

TOPIVO
KOŘIST

ZKRATKA
ITAL. LIRY

CIZÍ ŽENSKÉ 
JMÉNO

KŮŘÍMSKÁ
TOVÁRNA

CITOSLOVCE
ÚDIVU

ZAKULACENĚ

SPZ
SOKOLOVA

STROJENĚ

KOLOS

AUTOMOBIL

CITOSLOVCE
PODIVU

METY EVROPAN

ZNAČKA
SÝRA

TAŽNÉ
ZVÍŘE

STŘEDOVĚKÝ
KOČOVNÍK

EGOISTÉ

ČERVENAT
SE

MNIŠSKÁ
CELA

PLEVEL 
OBECNĚ

NEJMENŠÍ
ČÁCT 

MOLEKULY

SCEDIT

MRAVOKÁRCE

KOREKCE
PŘEDLOŽKA

FR. ŘEKA

DOMÁCKY
ELIŠKA

ROVNĚŽ
(Z LAT. )

ÚSILÍ VZOR

OTEC (FAMIL. )

2.  DÍL
TAJENKY

KRÁČETI

AMISŮV
PŘÍTEL

NÁZEV
HLÁSKY L
KYSELÁ

POCHUTINA

KRÁTKÁ
ZPRÁVA

NA MOBILU

RANNÍ
VLÁHA

AMERICKÝ
BOXÉR

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
SLOVEN.

JINAK

STROMOŘADÍ MAGNET.
PÁSEK

HUDEBNÍ
ZNAČKA

MATKA
(FAMIL. )

CITOSLOVCE
ODPORU

ŽVANIT

CITOSLOVCE
KLOFNUTÍ

MUŽSKÉ
JMÉNO
(17. 6. )

ZVUK
ZVONKU

ANGL. MUŽI

RVAČKA

FEUDÁLNÍ
STATEK

VZÁCNÝ
PLYN

POPĚVEK

TABLETY
(SLANG. )

PULS

ZÁPORNĚ
NABITÝ ION

AVŠAK

SPLAV
A TAK

DÁLE (LAT.
ZKRATKA)

BICYKLY

PRAVOSLAV.
KNĚZ

SPZ JESENÍK

OPRAVNA
LODÍ

ZÁSOBÁRNY
OBILÍ

ZN. TELLURU

STRÁNKA

UZLÍK
V TKANINĚ

MUŽSKÉ
JMÉNO (20. 7. )

SOUBOR
PROSTŘEDKŮ

ROUBENÉ
STAVENÍ

ITALSKÁ
DÁMA

SVĚTADÍL

SCEDITI
NEOBUT

ANGL. DUB

ELEKTRONKA

CITOSLOVCE
ZAVRČENÍ

ŘÍMSKY
2

HRANIČNÍ
POPLATEK

0,1 M

DŘÍV (ZAST. )

INICIÁLY
TUČNÉHO

ZKOSENÍ

NEJLEPŠÍ
JAKOST

DRUH DROGY
(ZKR. )

DŽEM
(ANGL. )

MOČ ZN. NIKLU

BANKOVNÍ
AUTOMAT

ČÁST
DIVADELNÍ

HRY

BRATR
(BÁSN. )

EINSTEINOVY
INICIÁLY

ISAC, OAK,
ODER, PEJR

DÁRKY SE NA VÁNOCE ZAČALY DÁVAT AŽ V...
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Veteráni u pomníku našich letců v RAF aneb Nezapomínáme! 

V Galerii 1 ukázali své výtvory mladí umělci ze ZŠ Vodičkova. O. Lomecký a D. Hodek položili 17. 11. věnec na Národní třídě. 

Publicum Commodum názorně připomnělo události před 25 lety. 

Seniorům zahrál oblíbený Spirituál kvintet, a to hned dvakrát. Dobrovolní dárci krve převzali v Michnově paláci ocenění. 

OBJEKTIVEM

PROSINEC 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ POJĎTE NAFILM DO MUZEA! 
ČESKÝ FILM SI TO ZASLOUŽÍ.

Studenti fi lmových studií z Filozofi cké 

fakulty Univerzity Karlovy se pustili do 

ambiciózního projektu – snaží se vyvolat 

společenskou diskuzi a zasadit se o za-

ložení Národního fi lmového muzea (Na-

FilM). Ve spolupráci s Museem Mon-

tanelli (MuMo, nezisková organizace 

Nadace DrAK) proto připravili výstavu 

Trailer NaFilM, která by měla motivovat 

veřejnost k zájmu o český fi lm a před-

stavit, jak by české fi lmové muzeum 

mohlo vypadat. Výstava bude probíhat 

od května do října příštího roku.

Film není jen to, na co se chodí do 

kina, zdůrazňují studenti. Trailer NaFilM 

proto návštěvníky zavede i do zákuli-

sí fi lmové tvorby. „Jsme přesvědčení 

o tom, že český fi lm si svoje vlastní mu-

zeum opravdu zaslouží, a rádi bychom 

to dokázali i ostatním. Názor veřejnos-

ti je pro nás důležitý a do projektu by-

chom ji rádi zapojili,“ uvedli realizátoři 

projektu NaFilM. Kromě toho návštěv-

níci uvidí návrhy, jak by mohlo fi lmové 

muzeum vypadat. Snahu studentů mů-

žete libovolnou fi nanční částkou podpo-

řit i vy. Na webu Hithit.cz (www.hithit.

com/cs/project/945/pojdte-nafilm-do-

-muzea) právě teď běží kampaň Pojďte 

na fi lm do muzea!, která potrvá až do 

20. prosince. Jako výraz díků si pak mů-

žete vybrat některý z originálních dárků 

od fi lmových perníčků až po dobrodruž-

nou fi lmovou bojovku v ulicích Prahy. 

Studenti zároveň natočili poutavé video 

(www.youtube.com/watch?v=oEP-

dOLjZNIw), které divákům připomíná 

proslulé scény ze známých českých 

snímků. O stoletém vývoji českého 

fi lmu se návštěvník chystané výsta-

vy dozví mnoho zajímavých informací. 

Odhalí například tajemství fi lmových 

zvuků a ruchů, seznámí se s osudy a fi l-

my tvůrců, kteří z politických důvodů 

odešli do zahraničí, získá také přehled 

o tom, jak promítání vnímali avantgar-

disté první poloviny 20. století. Výsta-

va je interaktivní. Spoustu prvků si tak 

ti, kteří do Musea Montanelli zavítají, 

ozkouší sami. Výstavu doprovodí také 

přednášky a diskuze, workshopy, speci-

ální komentované prohlídky a programy 

pro školy. Projekt vzniká pod záštitou 

Univerzity Karlovy, podpořen byl i pro-

gramem Evropské unie Mládež v akci. 

A pakliže se na Hithit podaří vybrat cí-

lovou částku, NaFilM fi nančně podpoří 

také Nadace Vodafone ČR. Více infor-

mací naleznete na webových stránkách 

projektu NaFilM – www.nafi lm.org. 

Projekt vám rádi představíme i osobně.
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TIPY 15

/ BÍLÁ VRÁNA 
ZAHNÍZDILA V PRAZE 1

INZERCE

Kavárna Bílá vrána je sociální pod-

nik, který zaměstnává lidi s postiže-

ním. Od listopadu nyní sídlí na nové 

adrese Ve Smečkách 5 v Praze 1. 

V nekuřáckém prostředí mohou lidé 

ochutnat kvalitní domácí pochoutky 

jako jsou sladké i slané koláče, lehká 

jídla či fairtrade kávu. Samozřejmostí 

je bezbariérový přístup a dětský kou-

tek. Více informací najdete na www.

kavarnabilavrana.cz.

Kromě dobrého jídla se v Bílé vráně 

můžete potkat i s kulturou. Projekt 

Momentální scéna umožňuje lidem 

s hendikepem se umělecky projevit. 

Ve Vráně se tak konají hudební a diva-

delní představení či výstavy. 
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/ LOUKAMOSAIC V GALERII 1  
UMĚLECKÝ PROJEKT S CHARITATIVNÍM PŘESAHEM

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

SE USKUTEČNÍ 5. 12. – 27. 12. 2014.

U
nikátní umělecké dílo - koncept, do kterého se při-

pojilo více než 6500 tvůrců z různých zemí. Můžete 

se připojit i Vy zakoupením kompletu a vytvořením 

vlastní mozaiky. V ceně 199,- Kč získáte tvůrčí materiál 

a zároveň přispějete na aktivity pořádané pro nevidomé 

a děti z dětských domovů. Komplety jsou k zakoupení 

před začátkem výstavy v partnerských místech a bude 

možné je zakoupit v průběhu výstavy. Více informací na 

www.loukamosaic.com. 

V kompletu Loukamosaic je vše připraveno pro tvorbu dvou 

šestiúhelníkových mozaik, jedna mozaika dle vlastního roz-

hodnutí může být připojena do velké společné louky, druhá 

mozaika zůstává tvůrci. Komplet obsahuje dvě podkladové 

formy, barevné střípky, fi xační fólie, sběratelský tisk s čís-

lem, certifi kát s popisem „jak na to“. Pokud se rozhodnete 

k tvorbě Loukamosaic připojit, certifi kát je souhlasem tvůrce 

s prezentací jeho mozaiky v galerii na internetu, na výstavě 

v Galerii 1 a na dalších příštích výstavách Loukamosaic. 

„Střípky pro štěstí”, je název předvánoční výstavy projektu 

v Galerii 1. Zde bude možné si vlastní mozaiku vytvořit a při-

pojit ji k mozaikám tvůrců z celého světa. Projekt realizuje 

občanské sdružení Femancipation,o.s.

Každou středu od 10.00 do 12.00 hod. si mohou občané 
Prahy 1 (po ověření trvalého bydliště v Praze 1) bezplatně 
vyzvednout zdarma skládačku Loukamosaic v budo-
vě Úřadu MČ Praha 1 u Michaely Madejové, 7. patro, 
č. kanceláře 705 (tel. 221 097 224, email: michaela.
madejova@praha1.cz). MČ Praha 1 připravila 100 krabi-
ček pro tvůrčí tým občanů Prahy 1, který své mozaiky 
v prosinci vystaví v Galerii 1.

TIPY

PROSINEC 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ POMOZTE V ZIMĚ PTACTVU, 
NA JAŘE SE VÁM ODVDĚČÍ

„Nejlepším způsobem je přikrmo-

vání pomocí krmítka na stromě, pod-

stavci či parapetu,“ říká David Zítek 

z Pražské zvířecí záchranky. „Na něj 

se pak může nasypat nejrůznější zrní, 

od lněného semínka, mák či proso, 

přes slunečnici a řepku. Možné je na 

něj umístit také lůj, nakrájené maso, 

mrkev nebo tvaroh,“ dodává. Zrní 

a semínka snadno seženete. Koupíte 

je i v Domě ochránců přírody v praž-

ské Michli. Velmi vhodné je na krmít-

ko umístit také drcená jádra ořechů 

například lískového nebo vlašského, 

v přírodě předem můžeme nasbírat 

i plody břečťanu, hlohu, rakytníku 

a jeřabiny.

Nedostatkem potravy trpí ve vel-

kých zimách všechny druhy ptáků, 

kteří u nás zůstávají. Větší trable 

s krutými mrazy však mají menší dru-

hy pěvců, jako jsou sýkory či králíčci. 

„U těch snadno dojde ke spotřebo-

vání velkého množství energie což 

má za následek jejich neschopnost 

letu. Při nálezu takového vyčerpa-

ného ptáčka je vždy nutné zavolat 

Pražskou zvířecí záchranku na čísle 

774 155 185 a my už se o ptačího 

pacienta postaráme,“ doplňuje David 

Zítek. 

Pražská zvířecí záchranka pomáhá 

divokým zvířatům již od roku 2009. 

Za tu dobu pomohla více než 2000 

zvířat. Stále se však potýká s fi nanč-

ní nejistotou. Jestli můžete, pomoz-

te prosím. Bližší informace dosta-

nete na info@csop.cz a na telefonu 

774 155 185. 

TIPY
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31. ročník závodu Prahou plnou 

Strašidel se bude konat v sobotu 

10. ledna 2015 od 14.00 opět na 

nádvoří  Tyršova domu. Soutěžit 

budou tříčlenné hlídky dětských 

oddílů a hlídky veřejnosti (2-5 čle-

nů), závod je určen i pro rodiny 

s dětmi. Nebude chybět ani ka-

tegorie dospělých, v které si mo-

hou porovnat svoje síly oddíloví 

vedoucí a dospělí jedinci z řad 

veřejnosti. Závod spočívá v luš-

tění šifer, hádanek a následném 

hledání strašidel na Starém Měs-

tě pražském. V průběhu celého 

závodu je zajištěn doprovodný 

program na samotném nádvo-

ří a jako každý rok, se bude i le-

tos volit nejhezčí pražské stra-

šidlo v soutěži MISS HUHULA.

Startovné je 60,- Kč na hlídku. 

Pokud by vás zajímalo něco málo 

z historie celého závodu, či byste 

chtěli získat více informací, pak 

jsou vám k dispozici naše stránky 

www.strasidla.net. 

/ PRAHA PLNÁ STRAŠIDEL
PRAHA PLNÁ STRAŠIDEL SE BUDE KONAT V SOBOTU 10. 1. 
2015 OPĚT NA NÁDVOŘÍ A PARKOVIŠTI U TYRŠOVA DOMU. 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.STRASIDLA.NET

NA ZIMU SICE ODLÉTÁ MNOHO 

NAŠICH PTAČÍCH DRUHŮ DO 

TEPLÝCH KRAJŮ, ALE SPOUSTA 

JICH U NÁS ZŮSTÁVÁ A MNOHÉ 

DRUHY DOKONCE NA ZIMU PŘI-

LÉTAJÍ. ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČA-

SÍ, ZEJMÉNA ZA VELKÝCH MRAZŮ 

A SNĚHOVÉ POKRÝVKY MOHOU 

MÍT PROBLÉM SEHNAT POTRAVU. 

V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MŮŽETE 

POMOCI I VY.
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/ ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ SE BLÍŽÍ!   
ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 SE BUDOU KONAT V ZÁKLAD-

NÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 1 V TĚCHTO DNECH: 

ZŠ BRÁNA JAZYKŮ S ROZŠÍŘENOU 

VÝUKOU MATEMATIKY 

Uhelný trh 4/425, 110 00, Praha 1 

20. ledna 2015 – od 14:00 do 17:30 

21. ledna 2015 – od 14:00 do 16:00 

Zápisy budou probíhat v budově 

Vojtěšská 13 a Uhelný trh 4. 

Bližší informace naleznete: 

www.branajazyku.cz/dulezite-terminy. 

ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH 

nám. Curieových 2/886, 110 00, 

Praha 1 

21. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

22. ledna 2015 – od 14:00 do 16:00 

Vstup Dušní 19. 

Den otevřených dveří pro rodiče bu-

doucích prvňáčků se bude konat 7. 

ledna 2015 v 1. a 2. vyučovací hodinu. 

Na tuto návštěvu je nutné se předem 

objednat do jednotlivých tříd (tabulka 

bude k dispozici na webových strán-

kách školy). 

Následně bude od 10:00 hodin možná 

individuální konzultace s ředitelkou školy. 

Bližší informace naleznete: 

www.zscurie.cz/stranka-skola-2 

MALOSTRANSKÁ ZŠ 

Josefská 7/626, 118 00, Praha 1 

27. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

28. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

V budově I. stupně základní školy

 – Karmelitská 11. 

Den otevřených dveří pro budoucí 

prvňáčky a jejich rodiče se koná v úte-

rý 13. ledna 2015 od 15:00 do 18:00 

hodin v budově v Karmelitské ulici. 

Informační schůzka začíná v 16:00 

a v 17:00 hodin. 

Bližší informace naleznete: 

www.malostranskazs.cz/novinky

ZŠ J. GUTHA – JARKOVSKÉHO 

Truhlářská 22/1120, 110 00, Praha 1 

20. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

21. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

V budově 1. stupně Základní školy 

v Klimentské 38. 

Bližší informace naleznete: 

www.truhla.cz/zakladniskola

ZŠ VODIČKOVA 

Vodičkova 22/683, 110 00, Praha 1 

28. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

29. ledna 2015 – od 14:00 do 18:00 

V budově nejmladších žáků 

– Jindřišská 32. 

Den otevřených dveří aneb ZÁBAV-

NÉ ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁ-

KY pořádá Základní škola Vodičkova 

10. prosince (středa) 2014 od 15:00 

do 18:00 hod. v budově nejmladších 

žáků Jindřišská 32.

Dne 23. ledna 2015 (pátek) od 9.00 

do 11:00 hod. máte možnost navštívit 

naše nejmladší žáky v budově Jindřiš-

ská 32 v době výuky. 

Bližší informace naleznete: 

www.zsvodickova.cz

ŽÁCI A UČITELÉ VESELÉ ŠKOLY 

- CÍRKEVNÍ ZŠ A ZUŠ - 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

TRADIČNÍ ADVENTNÍ TRHY. 

PŘIJĎTE V ÚTERÝ 9. PROSINCE 

OD 15 HOD DO SOUKENICKÉ 

ULICE Č. 20, KDE BUDOU PRO 

VŠECHNY HOSTY PŘIPRAVENY 

PESTRÉ KULTURNÍ I KULINÁŘSKÉ 

ZÁŽITKY: HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ 

ŠKOLNÍHO ORCHESTRU, 

RUKODĚLNÉ VÝROBKY, 

BOHATÉ POHOŠTĚNÍ I MALÉ 

PŘEKVAPENÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS 

A PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ 

PROŽITÍ ADVENTNÍ 

I VÁNOČNÍ DOBY.
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Společnost Pražské Benátky ve 

spolupráci s Muzeem pražských po-

věstí a strašidel připravila na předve-

čer svátku sv. Mikuláše (5. 12. 2014) 

již tradiční čertovské plavby pro děti 

a jejich rodiče. Vltavské břehy zapl-

ní čertovská cháska, ale na palubě 

našich celodřevěných lodích budete 

v bezpečí. 

Kryté patentní lodě typu Vodouch 

budou vyplouvat každých 15 – 20 

minut z podzemního přístaviště Judi-

ta, které se pro tento večer promění 

v pekelnou bránu. První loď vypluje 

v 17:30, poslední o 20 hodině. Při 

třicetiminutové plavbě na Vás čerti 

vychrlí strašidelné pověsti a příběhy 

/ ČERTI NA VLTAVĚ
plné ohně. Na řece se potkáte i se sa-

motným Mikulášem, který hodné děti 

náležitě odmění. Nenechte si ujít Vl-

tavu plnou odlesků čertovských ohňů.

VSTUPNÉ:
Dospělá osoba 120 Kč

Dětská 80 Kč

Rodinná 2+2 300 Kč

Děti do 6 let zdarma

DATUM KONÁNÍ: 
5. 12. 2014: 17:30 – 20:00

MÍSTO KONÁNÍ: 
Křižovnické náměstí č. 3, 

Praha 1, 110 00

/ PRAŽSKÉ SLUŽBY ZAJISTÍ
BEZPROBLÉMOVÝ SVOZ ODPADU BĚHEM

VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ   
Pražané během vánočních svát-

ků vyhodí téměř 7000 tun odpadu. 

„Největší nárůst tradičně očekáváme 

v množství svezeného papíru. Během 

svátků ho Pražané odevzdají až o 200 

tun více. To je o cca 60 procent větší 

množství než během roku“, říká tis-

kový mluvčí Pražských služeb Radim 

Mana. U skla a plastů se nárůst po-

hybuje okolo 15 procent, u směsného 

odpadu jde asi o 5 procent.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 

2014 budou zajištěny normální pra-

covní směny a svoz směsného od-

padu bude probíhat dle příslušných 

svozových programů, tedy jako 

v běžných dnech. Na Nový rok bude 

zajištěn nadstandardní svoz odpadu 

z kritických míst vysoké zástavby (síd-

liště). U tříděného odpadu budeme 

ve dnech 15. – 31. 12. 2014 provádět 

mimořádný svoz skla v kritických ob-

lastech a jinak bude vše probíhat také 

dle příslušných svozových programů.

STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ

Pražské služby se postarají na jimi 

obsluhovaných území i o volně od-

ložené vánoční stromky u nádob se 

směsným komunálním odpadem. 

Vánoční stromky budou odváženy při 

pravidelném svozu od 25. 12. 2014.

Prosíme občany, aby vánoční strom-

ky odkládali vedle nádob na směsný 

komunální odpad, aby nedocházelo ke 

snižování kapacity objemu nádob pro 

ostatní odpad. „Vánoční stromky ne-

patří na stanoviště separovaného od-

padu ani na stanoviště nádob směsné-

ho komunálního odpadu umístěných 

v domech, popřípadě vnitroblocích, 

kde se provádí vynáška nádob přes 

prostory objektu. V tomto případě od-

kládejte vánoční stromky před objekt, 

na místo přistavení nádob k výsypu“, 

vysvětluje mluvčí Mana.

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU:
22. – 31. 12. 2014 – Normální svoz dle 

příslušných programů.

1. 1. 2015 – Svoz neprobíhá, náhradní 

svoz proběhne v následujících dnech.

2. 1. – 4. 1. 2015 – Bude probíhat nor-

mální svoz s případným časovým po-

sunem (max. 1 den).

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
22. – 31. 12. 2014 – Normální svoz dle 

příslušných programů.

15. – 31. 12. 2014 – Mimořádný svoz 

skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle 

příslušných svozových programů.

1. 1. 2015 – Svoz neprobíhá, náhradní 

svoz proběhne v následujících dnech.

2. 1. – 4. 1. 2015 – Bude probíhat nor-

mální svoz s případným časovým po-

sunem (max. 1 den).
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/ PROSINCOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY 

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE FUTSALU (3+1)             
O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v SOBOTU 6. 12. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HALA ZŠ TRUHLÁŘSKÁ a LODECKÁ UL.

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. Vyhlášen a oceněn je 
i nejlepší střelec a brankář. Start je bezplatný.

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 
O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v NEDĚLI 7. 12. 2014 OD 10 HODIN
KDE: HALA ZŠ TRUHLÁŘSKÁ a LODECKÁ UL.

Nohejbal je mezi občany velmi rozšířenou a populární hrou. 
Potvrdily to i turnaje v předcházejících letech. O jeho výbor-
né úrovni svědčí velký zájem o start v našem turnaji, kte-
rého se pravidelně zúčastňuje mnoho družstev. Nejlepších 
pět družstev obdrží poháry MČ Praha 1 a ostatní diplomy. 
Připraveny jsou i další hodnotné ceny. Účastníky je ceněna 
nejen organizace, především však kvalita a oblíbenost turna-
jů. Start je bezplatný.

PŘEDVÁNOČNÍ PLAVÁNÍ S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1 
O POHÁR MČ PRAHA 1
KDY: v sobotu 13. 12. 2014 od 14 hodin
KDE: Bazén Tyršův dům

V sobotu 13. 12. 2014 od 14 hodin pořádá Městská část 

Praha 1 v bazénu Tyršova domu (vchod z ulice Všehrdova) 
Velmi populární akce, která je vhodnou sportovní relaxací 
volnočasových aktivit. Start je zdarma. Soutěže jsou vypsá-
ny pro všechny věkové kategorie. Nejlepší z každé kategorie 
jsou oceněni diplomy a poháry MČ Praha 1. Ostatní obdrží 
účastnický list. Soutěž probíhá od 14 do 18 hod. Registrace 
je přímo v recepci bazénu. Tratě jsou rozděleny podle věko-
vých kategorií, v délce od 25 do 100 m, závodí se volným 
plaveckým stylem. 

POZVÁNKA NA TURNAJ V BOWLINGU
KDY: v neděli 14. 12. 2014 od 15 h
KDE: v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1

Městská část Praha 1 pořádá výhradně pro své obyvate-
le turnaj pro jednotlivce v kategorii mužů a žen, v bowlingu 
o „Pohár MČ Praha 1“ a další ceny. Turnaj se uskuteční dne 
14. prosince 2014 v Bowling centru, V Celnici 10, Praha 1 
(Millennium Plaza). Nejlepší tři soutěžící v každé kategorii 
obdrží Pohár MČ Praha 1.

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

Přihlášky nutno podat do 11. 12. 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!
Bližší informace na www.praha 1.cz

INZERCE
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/ PŘEDNÍ KREJČOVSKÝ 
SALON DELOR 

V ZAHRADĚ SLOVANSKÉHO DOMU.  

Zakládáme si na vysoké pre-
ciznosti zpracování, osobním 
přístupu módních konzultantů 
ve spojení s jedinečností tkanin 
značky Dormeuil, vyrobených 
v Anglii. Našich služeb využívají 
přední manažeři, politici, spor-
tovci a umělci. 

Klademe důraz na individuální 
potřeby a osobnost každého 
klienta.

Šijeme na míru ve zpracování 
bespoke či made-to-measure
Bude nám ctí postarat se o Váš 
šatník včetně úprav a kompletní-
ho servisu oděvů. Rádi Vás přiví-
táme v našem nově otevřeném 
salonu v zahradě Slovanského 
domu. 
  Obdarujte své blízké či obchod-
ní partnery a potěšte opravdo-
vým dárkem na míru.



AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY PRAHA 1

OLDŘICHA

LOMECKÉHO






