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/ EDITORIAL
Milí čtenáři,
únor bílý, pole sílí, tvrdí jedno z tradičních rčení a my v Praze 1
si můžeme říct – poněvadž na tom s polnostmi v centru metropole
nejsme nijak slavně –, že s každým dalším týdnem a měsícem sílí
alespoň naše snaha zdárně přenést z plánů do skutečnosti všechny
investiční projekty v tomto roce. O tom jsem se mimo jiné obecně
zmínil v minulém čísle tohoto měsíčníku. Tentokrát bych rád připomněl konkrétně jeden z niternějších projektů – rekonstrukci takzvaného plynárenského domečku na Kampě, po jehož zvelebení ovšem
bude následovat celková revitalizace přilehlého parku.
Právě opravený domek bude sloužit jako zázemí pro maminky
s dětmi a rodinné aktivity. O toto využití se postará osvědčené Komunitní centrum Kampa, které má s provozováním takových projektů bohaté zkušenosti. Ti, kteří toto centrum znají, vědí, o čem píši.
A ti, jimž dosud jeho existence zůstala utajena, určitě brzy zavítají
třeba právě do nově zrekonstruovaného domečku.
Jak jsem již uvedl, nyní je před námi úkol poněkud náročnější.
Musíme „dát do pucu“ také park Kampa, a to včetně obnovy cest,
zeleně a infrastruktury. Prokoukne i Werichova vila.
Až bude kompletně hotovo, celá oblast Kampy se zaskví ještě více
než v současnosti. Neumím si představit, co poté budou psát zahraniční bedekry, protože již dnes je Kampa označována za jeden
z nejpoetičtějších koutů na světě. Podobně – dokonce jako přímo
střed světa – ji vidí místní obyvatelé, například hybatel mnoha aktivit, starousedlík a lékař Jiří Kučera.
Nikoli pro turisty, nýbrž právě pro místní patrioty Kampu oblékneme do hezčího hávu. A vlastně nevím, proč jsem teď napsal, že tak
činíme pro místní. Děláme to pro sebe, nás všechny, kteří v Praze 1
žijeme a cítíme k ní něco více než pouhý vztah k domovu.
Takže ještě jinak: jako hrdý obyvatel naší městské části se těším,
až si Kampu ještě více zkrášlíme a zkultivujeme, abychom si ji mohli
užívat bez ohledu na to, zda je někdo z nás z Nového Města či Malé
Strany.
Tak, teď je to dobře... Ať je pro nás únor úspěšným měsícem –
a těším se, až se spolu 1. března všichni sejdeme na Malostranském masopustu!
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/ OBJEKTIVEM
Ohlédněme se společně za uplynulými
týdny v naší městské části!

UDÁLOSTI
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/ KRÁTCE
SVATEB JAKO MÁKU

Z celkového počtu 1936 sňatků se
jich 227 odehrálo mimo oddací síň.
Potvrdil se tak trend, kdy se páry nechávají – zejména v letních měsících
– oddat na veřejných místech, například v některé z oblíbených zahrad
v Praze 1.
Registrovaných partnerství bylo uzavřeno 66. Na území městské části
se narodilo jedno dítě (Praha 1 nemá
vlastní porodnici, proto rodičky rodí
mimo ni), úmrtí matrika zaznamenala
480.

PRODEJCI LIHU ČEKAJÍ
Více než 600 koncesí na prodej lihu
a lihovin zatím vydali pracovníci živnostenského úřadu Prahy 1. Nápor žadatelů je nicméně očekáván až těsně
před letošním 17. dubnem, kdy skončí lhůta pro vydávání těchto koncesí.

GRANT NA OPRAVU DOMŮ
Městská část Praha 1 vyhlásila grantové řízení na opravu domovního fondu. Mimořádný jednorázový příspěvek může být poskytnut výlučně na
opravu bytového domu, který se nacházejí v územním obvodu Městské
části Prahy 1. Zájemci o poskytnutí tohoto grantu naleznou další informace
na www.praha1.cz.

FOTO: PETR NAŠIC

Na „plný plyn“ jela v loňském roce
matrika Prahy 1. Její pracovnice oddali
přes 1900 párů a věnovali se stovkám
dalších záležitostí.

Na Jana Palacha nezapomínáme!

/ PALACHŮV
ODKAZ JE ŽIVÝ
PAMÁTKU JANA PALACHA SI U JEHO PAMÁTNÍKU NA
VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ PŘIPOMNĚLI 16. LEDNA STAROSTA PRAHY 1 OLDŘICH LOMECKÝ A 1. ZÁSTUPCE
STAROSTY DANIEL HODEK.
„Oběť Jana Palacha bohužel nevyvolala to, co si on sám přál, přesto nebyla
zbytečná a významnou měrou přispěla
k pádu komunistické diktatury o dvacet let později,“ řekl starosta Lomecký.
„Jsem velmi rád, že památku tohoto statečného mladého člověka uctívají jeho tehdejší vrstevníci i ti, kteří
jsou dnes v jeho věku. Věřím proto, že
jeho odkaz bude i nadále velmi živý,“
prohlásil 1. zástupce starosty Hodek.
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Student Filozoﬁcké fakulty UK Jan
Palach se upálil před 45 lety pod budovou Národního muzea na protest
proti okupaci Československa a narůstající apatii obyvatel. O tři dny později svým těžkým zraněním podlehl.
Před 25 lety se na počest tohoto studenta konaly demonstrace v rámci
takzvaného Palachova týdne a byly
komunistickou policií brutálně potlačeny.

AKTUÁLNĚ
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/ SENIOŘI Z PRAHY 1
SE LETOS NEBUDOU NUDIT
„KAM DŘÍV SKOČIT?“
TUTO OTÁZKU SI MOHOU PRÁVEM POKLÁDAT SENIOŘI Z PRAHY 1,
JIMŽ MÍSTNÍ STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘIPRAVILO TAKÉ
NA LETOŠNÍ ROK PESTRÝ PROGRAM.
ednotlivých aktivit se mohou
účastnit nejen klienti střediska,
ale všichni senioři z Prahy 1, kteří
mají zájem setkávat se s vrstevníky
a věnovat se něčemu zajímavému
(hodinám s hudbou, plavání v plaveckém bazénu na permanentky od radnice Prahy 1, pétanque, konverzaci v cizích jazycích, trénování paměti atd.).
Kromě volnočasových aktivit, které
probíhají po celý rok, připravuje středisko také jednorázové akce. Tyto
aktivity bývají organizačně náročnější,
ale do života seniorů přinášejí změnu
a senioři se na ně mnohdy těší dlouho
dopředu. Nemohou samozřejmě chybět oblíbené výlety na zajímavá místa

FOTO: PETR NAŠIC

J

Podzim života v Praze 1 je aktivní a bohatý na zážitky.

po celé České republice, které platí
MČ Praha 1. Na léto se připravuje již
třetí ročník tábora pro seniory.
Novinkou, která bude od února
probíhat ve zkušebním provozu, je

donáška knih z Městské knihovny
v Praze – služba je určena nepohyblivým spoluobčanům. Chystá se rovněž
rekonstrukce nových prostor pro klub
seniorů na Malé Straně.

/ POMNÍK M. HORÁKOVÉ:
JASNO BUDE JIŽ V ÚNORU
Kde v Praze 1 vyroste pomník Milady
Horákové v životní velikosti, bude jasné
již brzy. Rada Městské části Praha 1 dostane projekt k posouzení bezprostředně po schůzce poroty výtvarné soutěže v polovině února. Potvrdil to MUDr.
Martin Jan Stránský, nezávislý člen Zastupitelstva Městské části Praha 1.
„Ve spolupráci s různými městskými orgány i odborníky se nám podařilo sestavit skutečně vynikající skupinu
poradců a porotu pro výtvarnou soutěž. Jde o významná jména, jako jsou

prof. Jan Hendrych, Ph.D., ak. arch. Jan
Kerel a jeden z nejrespektovanějších
teoretiků moderního umění dr. Jaromír
Zemina. Nechybí ani zástupci České komory architektů, Zastupitelstva Městské části Praha 1 a dalších klíčových institucí,“ konstatoval MUDr. Martin Jan
Stránský a dodal: „Nyní byly rozdány
úkoly, dolaďujeme podmínky výtvarné
soutěže a řešíme ﬁnancování projektu.
Zabýváme se i otázkou nejlepší lokality
k umístění tak významného pomníku.“
K dvěma variantám ve Vrchlického
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

sadech přibyly i další návrhy, na více frekventovaných místech, jakou jsou Malostranské náměstí nebo Sněmovní ulice. „Možnost vybudování sochy Milady
Horákové v těchto lokalitách je však
nutné ještě prověřit,“ podotkl Martin
Jan Stránský. Původní lokality, které
byly navrženy již na podzim loňského roku, se nacházejí v parcích u ulice
Washingtonova, v blízkosti Petschkova
paláce. Právě zde byla Milada Horáková
v letech 1939 až 1945 mučena gestapem, které zde mělo své hlavní sídlo.

ROZHOVOR
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/ NEMOCNICI
NA FRANTIŠKU VEDE
LÉKAŘ A MANAŽER
V JEDNOM
MEZI ÚHRADOVOU VYHLÁŠKOU, POŽADAVKY ZŘIZOVATELE A V KONKURENCI VELKÝCH NEMOCNIC
TANČÍ SVŮJ ŘEDITELSKÝ
VALČÍK ROBERT ZELENÁK,
KTERÝ OD 1. ŘÍJNA LOŇSKÉHO ROKU VEDE NEMOCNICI NA FRANTIŠKU.
PO UPLYNUTÍ OBLIGÁTNÍCH
STA DNŮ HÁJENÍ JEJ RADNIČNÍ MĚSÍČNÍK POŽÁDAL
O MALÝ ROZHOVOR.
P1: Vedete nemocnici a přitom jste
profesí lékař. Je to opravdu lepší
než často vyzdvihovaný model ředitel-manažer s náměstky-zdravotníky?
Netroufám si kvaliﬁkovaně posoudit,
co je lepší. Mám ale výhodu v tom, že
vlastně někdy od roku 1996 „řediteluji“, před touto nemocnicí to byla okresní
– benešovská – a později středočeská
záchranka. Po promoci jsem dělal dvacet let anesteziologa, což mi zase dalo
ucelený náhled napříč mnoha medicínskými obory. A co si budeme povídat:
jako lékař asi chápu řadu nuancí v chodu nemocnice lépe než běžný manažer.
P1: Co je aktuálně největším problémem „Františku“?
Samozřejmě jsou to ﬁnance. Dotýkají se nás obecné záležitosti, jako je
například známá směrnice Evropské

FOTO: PETR NAŠIC [2]

P1: O kolik peněz přijdete na zrušených poplatcích?
No, to je další problém, zvláště jestli
nám po stokorunovém ještě zruší i třicetikorunový poplatek. Za loňský rok
jsme na poplatcích celkově vybrali 6,8
milionu korun. Když o tyhle peníze přijdeme, samozřejmě to bude znát.

unie omezující od 1. ledna letošního
roku přesčasy lékařů. V tomto směru
jsem naštěstí obdržel příznivou informaci, že by mělo dojít k udělení nové
výjimky, která nám umožní doktory
zase platit nad rámec jejich běžné
smlouvy. Nicméně máme i ryze své
problémy.
P1: Jaké?
Na hospodaření se velmi negativně
podepsala povodeň loni v červnu. Nemocnice tehdy byla kvůli evakuaci nějakých deset dnů zavřená. Navíc zde
na téměř tři týdny uzavřeli nábřeží,
protože se nedaleko opravovala vozovka. Nejdřív jsme tedy přišli o velkou část příjmů od zdravotních pojišťoven za neuskutečněnou péči, pak
nám zase komplikovala život doprava
pacientů.
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Zřizovatel – tedy Městská část Praha 1 – by vám nemohl pomoct?
Je jasné, že v nouzi nejvyšší se na
zřizovatele asi budu muset obrátit. Je
to sice úplně proti trendu, který se
v nemocnici razí – tedy postupnému
snižování dotace od Prahy 1 –, ale
v případě zmíněné povodně jde o objektivní skutečnost, za kterou nemocnice opravdu nemůže, stejně tak jako
za výnos Ústavního soudu ohledně
poplatků. Jenom se bojím, aby příště
někdo nenapadl zdravotní daň, tedy
vlastně pojištění. To bychom se pak
nestačili divit.
P1: Když už mluvíme o číslech, přibližte, prosím, celkové hospodaření...
Roční rozpočet nemocnice je asi
270 milionů korun. Loni se nám podařilo zhruba o 15 milionů snížit provozní
náklady. Na druhou stranu, pojišťovnám letos musíme vrátit přes 18 milionů korun za nenaplněnou péči v roce
2012. Tehdy tady ve vedení docházelo k velkým personálním otřesům, což
se pochopitelně promítlo do stability
a fungování nemocnice.

ROZHOVOR
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P1: Jak se vám podařilo snížit zmíněné provozní náklady?
Částečnou reorganizací některých
pracovních pozic, ale především důsledným soutěžením všech dodávek
do nemocnice. Vy jste se mě před
chvílí zeptal, jestli by pro nemocnici
nebylo lepší, kdyby ji vedl místo lékaře manažer. V tomto případě vidíte, že
se chovám velmi manažersky. Nechci
sklouznout k nějaké osobní kritice, ale
moc nechápu, že mí předchůdci nic
nesoutěžili.
P1: Řekl jste, že došlo k reorganizaci pracovních pozic. Neubylo kvůli
tomu lékařů?
Nikoli, aktuálně naopak máme o jeden a půl přepočítaného úvazku navíc.
Více dalšího personálu však přijímat
nemůžeme – jsme samozřejmě omezeni zdravotními pojišťovnami, které
zaplatí jen tolik lidí, kolik podle nich
přísluší počtu našich 175 lůžek.
P1: Pod termínem „jeden a půl
přepočítaného úvazku“ se pravděpodobně skrývají menší pracovní úvazky. Teď mi ale povězte, jak
u vás funguje lékařský stav. Není
žádným tajemstvím, že lékaři si
různě přivydělávají „cestováním
po špitálech”, různými nočními
službami na dohodu o práci apod.
Jak je to tady?
Na Františku jsou všichni lékaři řádně zaměstnáni jako kmenoví zaměstnanci. Co si dělají mimo pracovní
dobu, je jejich věc. Mně nevadí, když
si lékař zajede jednou nebo dvakrát
týdně do privátního zdravotnického
zařízení vykonat nějaký zákrok, za
který dostane zaplaceno mnohonásobně více, než jak bychom mu ho
mohli honorovat zde. Nesmí mu to
ale jakkoli zasahovat do pracovního
úvazku u nás. A tím mám na mysli
i potenciální únavu či přepracovanost. Tahle nemocnice nemá příliš
nástrojů, jak konkurovat velkým fakultním kolegyním. Jednou z mála
možností je osobní až rodinný přístup, přátelské chování a skutečný
zájem o problémy pacienta-klienta.
Uštvaný nerudný lékař pochopitelně
žádnou zvláštní empatií nevyniká.

Robert Zelenák je lékař s velkou praxí, a proto zná chod zdravotnictví naprosto dokonale.

Jinak s tím přepočítáváním úvazku
jste to pochopil dobře. (usmívá se)
P1: Přejděme od personálu k oborům, které tady máte, a také přístrojovému vybavení.
Začnu přístrojovým vybavením. Na
jeho obnovu by se mělo ročně vynakládat 15 až 18 milionů korun, což je
při velikosti této nemocnice adekvátní
částka. Vzhledem k aktuální ﬁnanční
situaci však investičně řešíme, v součinnosti se zřizovatelem – Městskou
částí Praha 1 – pouze havarijní situace, které by ohrozily provoz.
Co se týká jednotlivých oborů,
všechny fungují dobře. Máme i jednu
„lahůdku“ – neuropsychiatrické centrum, které je opravdu výjimečné, jelikož taková centra jsou v republice jen
čtyři. Pojišťovnám se sice zrovna moc
nelíbí, že toto centrum sídlí v takhle
malé nemocnici, ale stále ho provozujeme a jsme na ně hrdi.
Vyloženě výborně se nám začíná rozvíjet chirurgie, včetně mammologie;
v proktologii pak jsou dlouholetým hitem, jestli to tak mohu říct, operace
hemorodidů velmi šetrnou Longovou
metodou.
Naprosto bezproblémově, s vysokým výkonovým potenciálem, tradičÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

ně funguje ortopedie i interna a tak
bych mohl pokračovat. Podrobné informace o všech oborech jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.nnfp.cz.
P1: V nemocnici se často konají odborné semináře. To je novinka?
Novinka to není, ale dříve se o nich
příliš nemluvilo a ani nebyly prezentovány. Což byla chyba, poněvadž
s každým dalším seminářem, který
představí naši dobrou spolupráci na
nějaké nové metodě, roste šance, že
přilákáme další pacienty.
P1: Na závěr se musím zeptat, jak
hodnotíte spolupráci se zřizovatelem, tedy Městskou částí Praha 1?
(směje se) Pokud řeknu, že špatně,
budu si muset hned po vytištění vašeho časopisu balit kufry... Když ale
odpovím seriózně, musím konstatovat, že spolupráce je opravdu velmi
dobrá. Vedení městské části a radnice
Prahy 1 mi docela pozorně naslouchá,
když potřebuji něco řešit, já se zase
na oplátku snažím vždy argumentovat
naprosto věcně a hlavně ekonomicky
správně. Takže jsme vlastně zase na
začátku našeho rozhovoru: jsem více
doktor, nebo manažer?

TÉMA
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/ DOMEK
NA KAMPĚ OŽIJE,
BUDOU SI V NĚM HRÁT DĚTI

FOTO: PETR NAŠIC [7]

NOVÉ ZÁZEMÍ ZÍSKAJÍ MAMINKY S DĚTMI Z PRAHY 1, A TO V BÝVALÉM
PLYNÁRENSKÉM DOMKU NA KAMPĚ, KTERÝ LONI PROŠEL
CELKOVOU REKONSTRUKCÍ. DOMEK PŘED OPRAVOU
CELÝCH TŘICET LET CHÁTRAL.

Na konci ledna zasypal Kampu i s domkem sníh.

ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

TÉMA

Domek před rekonstrukcí...

„Zrekonstruovaný domek bude
sloužit jako zázemí pro maminky
s dětmi, které chodí do parku. Provoz
bude zajišťovat Komunitní centrum
Kampa. Toto centrum je osvědčeným
organizátorem volnočasových aktivit
pro děti i dospělé a jistě se postará
také o kvalitní využití domku,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
(TOP 09) s tím, že objekt začne sloužit
veřejnosti v nejbližším období.

FORTELNÁ OPRAVA
Rekonstrukce, která proběhla od
května do září loňského roku, stála pět milionů korun. Během ní byla

9

...a po ní!

zcela odstraněna keramická střešní
krytina (bobrovka). Došlo k vybourání
veškerých vnitřních nenosných příček a také otvorů v nosných vnitřních
a obvodových zdech.
S velkým důrazem na řemeslné
zpracování byl opraven historický krov
a trámový strop s překládaným záklopem. Zhlaví stropních trámů a krokví
musely být kvůli destrukci dřevokaznými houbami a hmyzem vyměněny
za nové, tesařsky opracované jako repliky původních. Totéž platí pro samotné stropní trámy. V celém půdorysu
přízemí byla položena nová konstrukce podlahy s provětrávanou vrstvou.

Podkroví je zpřístupněno novým
schodištěm z ocelových schodnic
s dřevěnými stupni.
Zcela nově byly provedeny veškeré rozvody vody, kanalizace, plynu
a elektroinstalace.
V interiéru jsou nové omítky, opravy
se dočkaly mušle a římsa, v přízemí
je nově vestavěná stěna s výsuvným
pultem, vestavěné jádro s chodbou
a dvěma toaletami, v patře pult s dřezem.
Fasády byly celkově opraveny
a přeštukovány. Kvůli celkové destrukci musela být zcela nově znovu vytvořena podstřešní římsa.
Střešní krytina byla zcela vyměněna
včetně laťování, nově vznikly vikýře
typu „volské oko“.
Domku se dodnes říká „plynárenský“, a to kvůli tomu, že byl v minulosti využíván jako plynová regulační
stanice.

KAMPA I VILA
Po rekonstrukci domku bude letos
následovat celková revitalizace parku a také zvelebení Werichovy vily.
Kampa tedy kompletně prokoukne a nabídne příchozím ještě hezčí
zážitky při relaxaci na tomto tolik
oblíbeném místě. „Obyvatelé naší
městské části tak v krátké době získají už druhé, z gruntu revitalizované prostranství. Před Kampou jsme
stejně zásadně zrekonstruovali Střelecký ostrov,“ připomněl starosta
Lomecký.
Uvnitř se muselo odít do nového hávu úplně všchno.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

DANIEL HODEK (ČSSD)

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

asná, Haštalská, Vítězná, Klimentská a Hybernská ulice.
Obyvatelé těchto pěti lokalit se mohou těšit na nové podzemní
kontejnery na tříděný odpad. Projekční
práce jsou již hotové, stavební povolení je vydáno. Vlastní výstavba v těchto
pěti lokalitách začne na jaře tohoto roku
a vyžádá si 7,5 milionu korun, vč. DPH.
„Z estetického i provozního hlediska
jsou podzemní kontejnery širokou i odbornou veřejností považovány za nejlepší řešení sběru tříděného odpadu.
Radnice Městské části Praha 1 v roce
2014 navazuje na předešlé roky, kdy se
podzemní kontejnery setkaly s velmi
pozitivními ohlasy,“ uvedl místostarosta Daniel Hodek, který má na starosti
mimo jiné také životní prostředí.
Výstavbou těchto pěti lokalit však úsilí
Prahy 1 v této oblasti nekončí. V rozpočtu je počítáno také s projekčními pracemi ve všech katastrálních územích
Prahy 1. Na Starém Městě se počítá
s lokalitami Široká, Revoluční a Dušní,
na Novém Městě to je Stárkova, Senovážné náměstí a Krocínova. Na Malé
Straně to je potom Hellichova.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV [2]

/ PRAHA 1 BUDE ZASE
O CHLUP ČISTĚJŠÍ
M

Porovnání špinavého nadzemního před (foto vpravo nahoře) a čistého podzemního po.

/ NA STŘELECKÉM OSTROVĚ
DOPADLI ZLODĚJE KABELŮ
V noci z 9. na 10. ledna došlo na
Střeleckém ostrově k dopadení zloděje. Jeho cílem byla krádež měděného kabelu, který měla společnost SK Strart připravený k instalaci
v rámci dokončování oprav po červnových povodních. Zloděj byl přistižen přímo při činu nočním hlídačem.
Ačkoliv se snažil utéct, byl ihned
zadržen a začal klást odpor. Tím se

mu podařilo hlídači vysmeknout.
Velmi dobrá fyzická kondice však
byla jedním z předpokladů pro výběr
správce a nočního hlídače Střeleckého ostrova. Proto byl pachatel znovu
doběhnut, přiměřeně spaciﬁkován
a zadržen do příjezdu městské policie i Policie ČR, která si jej odvedla za použití služebních pout. „Také
tento příklad dokládá, jak je noční
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

hlídání ostrova nutné. Je vidět, že
ostrov kromě slušných návštěvníků
láká také sprejery, opilce, výtržníky
a zloděje, s čímž jsme ovšem předem počítali. Nyní je potřeba zanalyzovat první zkušební měsíce a důkladně se připravit na jaro, kdy bude
na ostrově mnohem více živo, než
tomu je v zimních měsících,“ podotkl místostarosta Daniel Hodek.

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

/ PRAHA 1 BOJUJE
PROTI NEGATIVNÍM DOPADŮM DROGOVÉ SCÉNY.
PROTIDROGOVÁ KONCEPCE ŽÁDÁ VÍC
listopadovém čísle jsme vás informovali o aktuálním vývoji vytváření koncepce protidrogové
problematiky ze strany Magistrátu hl.
m. Prahy pro období 2014–2020. Protože Městská část Praha 1 nesouhlasí, aby zátěž negativních dopadů nesli
především občané Prahy 1, přinášíme
další informace o této problematice.
Díky aktivnímu a koordinovanému
postupu několika městských částí
nebyla navrhovaná koncepce v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v listopadu loňského roku schválena. Mezi nejzásadnější faktické připomínky lze zahrnout
výhrady k záměru hlavního města
vybudovat tzv. „multifunkční centra“
pro drogově závislé, s kapacitou cca
200 osob denně, anebo aplikační
místnosti v centrálních částech Prahy.
„Neumím si představit, že by Praha 1
měla na svém území mít například
aplikační místnosti, kde by se aplikovaly skutečné drogy, jejíchž držení i ve
spotřební dávce je nezákonné. Tuto
problematiku bychom tak oproti jiným
zemím, kde bylo zřízení aplikačních
místností posledním krokem pro pár
nevyléčitelných případů, řešili úplně
odzadu. Zde by se jednalo doslova
o masovou podporu uživatelů drog“,
uvedla radní Chládková Táborská.
Dne 29. října 2013 přijala Rada
Městské části Praha 1 nesouhlasné
stanovisko k zamýšlenému vybudování aplikačních místností pro uživatele
návykových látek v centrálních městských částech a s tím související obcházení nejen přímo dotčených městských částí při přijímání dokumentu
takového významu. S tímto stanoviskem se následně dne 19. listopadu
2013 svým usnesením ztotožnilo i Zastupitelstvo Městské části Praha 1.
Radní hlavního města Prahy pro
protidrogovou politiku Martin Dlouhý,
který koncepční materiál předložil, zaslal dne 14. listopadu 2013 starostům
všech městských částí žádost o připo-

FOTO: PETR NAŠIC
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Je to věčný boj.

mínkování materiálu formou vyplnění
tabulky, ve které mají být uvedeny
konkrétní výhrady k materiálu a návrh na jeho úpravu. Tato tabulka byla
zaslána k rukám krajské protidrogové
koordinátorky v polovině prosince. Na
19. prosince 2013 pan radní následně
svolal půldenní seminář k „prodiskutování nejzávažnějších připomínek“.
Na semináři, kterého se za MČ Praha 1 zúčastnila radní pro protidrogovou
politiku Mgr. Šárka Chládková Táborská a protidrogový koordinátor Mgr.
Ladislav Varga, DiS. však podle očekávání nedošlo k názorovému konsensu jednotlivých zástupců městských
částí, Policie ČR a Městské policie
města Prahy na straně jedné a tvůrci
uvedeného materiálu na straně druhé.
Navíc zde ani nebyly prokonzultovány
všechny připomínky, které jednotlivé
městské části zaslaly, neboť již prvotním a zásadním problémem je samotná tvorba a vznik této koncepce.
Z tohoto důvodu proběhla 28. ledna
2014 další schůzka za účasti všech
dotčených stran k otázce komunitního
bezpečí a protidrogové politice hl. m.
Prahy. Zde zástupci Prahy 1 upozornili
na fakt, že navrhované služby pro drogově závislé s sebou nesou mnoho
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

negativních doprovodných vlivů a přináší řadu právních otázek, a proto je
nutné vést další jednání za účelem
zjištění efektivity poskytování těchto
navrhovaných služeb, jejich rozsah,
počet osob z cílové skupiny, kterých
se navýšení počtu služeb bude týkat,
a to zejména i z pohledu platných
právních předpisů, postoje Národní
protidrogové centrály PČR i zástupců
městské policie.
Petice občanů z Prahy 8, kterou
Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém
jednání dne 23. ledna 2013 vzalo na
vědomí, je logickým vyústěním současné praxe, kdy vedle nesporného
přínosu substituční léčby nelze nevidět i negativa, která se s tímto typem
léčby pojí, zejména navýšení počtu
osob v lokalitě, které se projevují zejména porušováním společenských
i právních norem, což u občanů oprávněně vyvolává zvýšení pocitu ohrožení, resp. odmítání takového způsobu
života. Zastupitelstvo hl. m. Prahy
k tomu přijalo usnesení, kterým žádá
všechny městské části, aby na svém
území navrhli vhodná místa pro potenciální umístění kontaktního centra
pro osoby závislé na nealkoholických
drogách a nízkoprahová centra a zimní noclehárny pro osoby bez přístřeší.
K tomu je třeba říci, že Praha 1, vzhledem ke své rozloze i počtu svých občanů, má na svém území již několik
takových služeb. Hledání nových míst
bez zodpovězení zmíněných otázek
lze považovat za předčasné.
„Celé problematice i požadavkům
Magistrátu se budeme i nadále velmi
pečlivě a pozorně věnovat, neboť se
nemůžeme ztotožnit s tím, aby občané Prahy 1 museli snášet na území prvního městského obvodu ještě
větší negativní dopady drogové scény
a aby pomoc menšině byla realizována na úkor bezpečnosti ostatních
obyvatel,“ uzavřela radní Chládková
Táborská.

SPRÁVA MAJETKU
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

/ REKONSTRUUJEME
MALÉ BYTY
e všech výběrových řízení na
stavební práce, jež MČ Praha 1
vypsala za poslední tři roky, zaujímaly zakázky na rekonstrukce bytů
přes 60 %. A to vedle výběrových
řízení, jejichž cílem byly např. opravy protékající domovní kanalizace,
výměny domovních rozvodů vody
nebo plynu, rekonstrukce prostor
pro Junáky nebo pro Sbor dobrovolných hasičů. Téměř všechny byty,
které toho času prochází nebo procházely rekonstrukcí, mají podlahovou plochu do 80 m2, nejčastěji se
pak opravují byty kolem 40 m2. Jen
zřídka MČ Praha 1 rekonstruuje byty
větších rozměrů.
MČ Praha 1, ostatně jako každý rozumný vlastník nájemních bytů, se
snaží přizpůsobit se poptávce na trhu
s nájemním bydlením. Na ekonomickou situaci, která mimo jiné neustále zvedá náklady na bydlení, musí
adekvátně reagovat zejména Odbor
technické a majetkové správy MČ
Praha 1, který se při rekonstrukcích
bytů zaměřil právě na byty malých
rozměrů. Je totiž stále větší nutností zajistit kvalitní bydlení i občanům,
kteří nemají ﬁnanční prostředky na
nájem velkého bytu, ale i občanům,
kteří zůstali osamoceni ve velkém
bytě a takové bydlení jim již třeba
nevyhovuje. Proto se MČ Praha 1
snaží vyjít vstříc těmto lidem, ale
třeba i mladým začínajícím párům či
rodinám, které se nachází v nelehké
ekonomické situaci a nechtějí nebo
nemohou vydávat všechny své ﬁnanční prostředky pouze na bydlení.
V rámci rekonstrukce každého bytu
jsou nejprve provedeny bourací práce a demontáže včetně odvezení odpadu na skládku. V této fázi jde hlavně o likvidaci staré kuchyňské linky
a eventuálně nábytku po předchozím nájemníkovi, nevzhledných starých dřevěných příček nebo obkladů

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV
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O bydlení v malých bytech je velký zájem.

a podhledů. Dále jde o stržení prošlapaných nebo jinak poškozených
podlahových krytin. V koupelně
a WC proběhne demontáž starých
zařizovacích předmětů, a pokud je to
nutné, tak v celém bytě také demontáž starých rozvodů kanalizace, vody
a elektřiny. Také musí být odstraněny staré, mnohdy velmi popraskané
nebo promáčené malby a omítky.
Při každé rekonstrukci bytu je plánována dodávka nových zařizovacích předmětů – zřízení kompletně
nového sociálního zázemí. V koupelně, na WC a v kuchyni je takřka
vždy na programu provedení zcela
nových kanalizačních a vodovodní
rozvodů, ve zbytku bytu pak ještě
provedení nových rozvodů plynu
a elektřiny včetně dodání revize. Co
se týká truhlářských prací, je vždy
objednána oprava, při velmi špatném stavu pak výměna oken, dveří
a kuchyňské linky. Pokud se v rekonstruovaném bytě nachází podÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

lahy např. z dřevěných parket nebo
teracca, pak jsou takové podlahy
vždy zachovány a odborně opraveny. Každý projekt pak vždy nutně
obsahuje povedení nových omítek
včetně vyštukování a nové výmalby.
Provádění rekonstrukcí malých bytů
je v dnešní době nejen nutností,
ale také velmi dobrou investicí pro
spokojenost občanů městské části
Prahy 1, kteří, jak doufáme, možnosti bydlení v nově a kvalitně zrekonstruovaných bytech rádi využijí.
Věříme, že zájemci o pronájem bytu
v Praze 1 se nebudou muset poohlížet po bytech soukromých vlastníků
nebo dokonce po bytech v jiných
městských částech. Také věříme,
že stávající nájemníci a noví zájemci o nájem bytu budou chtít zůstat
v lokalitě Prahy 1, ve které si, třeba již za mnoho, často i desítky
let, zvykli nebo by rádi v této lokalitě poklidně žili bez obav, že jim po
všech výdajích nezbude na nájem.

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

/ ŠKOLY
A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
SE MOHOU TĚŠIT NA TÉMĚŘ STO MILIONŮ
BEZMÁLA STO MILIONŮ KORUN POPUTUJE V RÁMCI LETOŠNÍHO ROZPOČTU PRAHY 1
DO OBLASTI ŠKOLSTVÍ. ROZPOČET JAKO TRADIČNĚ PAMATUJE NEJEN NA SAMOTNÉ
ŠKOLY, ALE TAKÉ NA ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.

Peníze poputují také do podpory sportu dětí a mládeže.
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TAKÉ PODPORA SPORTU
Zastupitelé první městské části nakonec v rozpočtu pro uvedenou oblast
schválili celkovou sumu 99 750 000
Kč. Z toho 96 250 000 korun jde na
běžné výdaje a 3 500 000 na kapitálové výdaje. Téměř 70 procent z celkové
částky je přitom použito na neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím (základní školy, mateřinky, školní jídelny). Zbývajících 30
procent je vynakládáno například na
podporu sportu a volného času v Praze 1, spolupořadatelství sportovních
akcí, opravy a údržbu víceúčelových
sportovních zařízení a další podobné
aktivity.
„Jak je vidět v grafu, v porovnání
s celkovými výdaji ostatních městských
částí je Praha 1 na dvanáctém místě.
Když ale vyčleněné ﬁnance přepočteme na počet obyvatel, rázem se ukáže,
že oblast školství podporujeme nejvíce,“ vysvětlil Krejčí.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

„Kapitole Školství, mládež a samospráva je v každém našem rozpočtu
věnována velká pozornost. Jsem rád,
že všichni zastupitelé včetně opozičních chápou, o jak důležitou kapitolu
jde. Díky tomu proběhlo její projednání naprosto hladce a bezproblémově,“ uvedl místostarosta Prahy 1 Jan
Krejčí, který má na starosti ﬁnance.
Kvůli tomu, aby uvedená rozpočtová
kapitola byla co nejoptimálněji nastavená, Krejčí všechny klíčové záležitosti samozřejmě konzultoval s radní pro
oblast školství Karolinou Polverini.
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

KAROLINA POLVERINI (TOP 09)

karolina.polverini@praha1.cz
školy a školství (rozvoj hřišť)

FOTO: PETR NAŠIC

/ DRUHÉ POLOLETÍ
JE TADY!

Ať je i druhý poločas tohoto školního roku zajímavý!

„Ještě v lednu absolvovaly naše školy každoroční zápis budoucích prvňáčků a všechny hlásí: Děti z Prahy 1 byly
bez problémů zapsány! V době uzávěrky našeho měsíčníku byla bilance
zápisu následující: ZŠ nám. Curieových
(139 zapsaných dětí, z toho 44 z Prahy 1),
ZŠ J. Gutha-Jarkovského (66, 21), ZŠ
Vodičkova (51, 23), ZŠ Brána jazyků
(168, 54) a Malostranská základní škola (79, 27).
Ve dnech 12. a 13. března pak proběhne zápis do mateřských škol, o něž
je mezi rodiči z celé Prahy i Středočeského kraje tradičně velký zájem. I zde
samozřejmě bude platit, že přednost
mají děti z Prahy 1. Více informací
naleznou rodiče na www.praha1.cz,
v sekci Školství.“
Školní rok se neskládá jen z „úředničiny“ a vyučování. Bude čas třeba
i na oslavy?

„No tak to samozřejmě! Hned
v březnu slavíme Den učitelů, který připadá na 28. březen, ale my s oslavami
začneme už 26. března. Navíc v nádherných prostorech barokního refektáře kláštera dominikánů v Husově ulici,
kde budou oceněni naši nejlepší pedagogové a kde poté proběhne kulturní
program pod vedením moderátora
Martina Hrdinky, ve kterém vystoupí
třeba zpěvačka a herečka Šárka Marková nebo herec Karel Hábl.
Nezapomeneme určitě oslavit i Den
dětí a já jen doufám, že letos nám
bude – na rozdíl od loňska – počasí
přát. Programově pestrá celodenní
akce se uskuteční 29. května.“
Naše základní školy spolupracují
za podpory radnice se zahraničními
partnery. Co byste z této oblasti vyzdvihla?
„To by bylo povídání, na které by
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

nám tato stránka nestačila, a tak
alespoň ‚telegraﬁcky´. Po úspěšné
kontrole a pozitivním hodnocení ze
strany Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy ﬁnišuje náš
projekt česko-francouzské spolupráce,
který získal podporu z programu
Comenius Regio a na kterém se kromě
Prahy 1 a jihofrancouzského města
Nimes podílejí české a francouzské
školy a jejich žáci a studenti. Už teď
připravujeme pokračování tohoto
projektu. I kvůli tomu přijede v červnu
z Francie delegace.
Na závěr bych ještě chtěla zmínit jinou skvělou aktivitu. Po loňské ‚premiéře´ i letos pomáháme českému učiteli
Martinu Hornovi se zajištěním pobytu
dětí našich krajanů z Ukrajiny u nás.
Pro tyto děti z velmi skromných poměrů to je naprosto jedinečný zážitek
a já jsem velmi ráda, že jim můžeme
udělat radost.“

BEZPEČNOST

15

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

/ ŘEŠENÍ NADMĚRNÉHO
HLUKU NA STARÉM MĚSTĚ
řevážně rezidentská oblast mezi
Dvořákovým nábřežím a Celetnou
ulicí zažívá v posledních letech nárůst restaurací, klubů a diskoték. To se
především kvůli nadměrnému hluku
v nočních hodinách negativně projevuje na kvalitě života v této lokalitě.
Důvodem jsou především stovky
osob, které se pohybují mezi podniky,
posedávájí na lavičkách nebo přímo
na ulicích a popíjejí alkoholické nápoje
zakoupené v místních nonstop provozovnách. Celou situaci zhoršují nejen
tzv. krauly, tedy organizované vymetání
barů a klubů pořádané pro turisty s cílem rychlé a levné opilosti, ale také vozidla taxislužby. Ty často parkují, kde se
jim zlíbí, nechávají nastartované motory
a pouštějí nahlas hudbu. Rada městské
části Praha 1 proto v lednu schválila
souhrn opatření, jimiž chce předcházet
rušení nočního klidu, na které je v roce
2013 evidováno 5700 stížností.

O JAKÁ OPATŘENÍ BY SE MĚLO
KONKRÉTNĚ JEDNAT?
1. Pokračovat v jednání s hl.m. Prahou ve snaze zdůraznit speciﬁka Prahy
1, s cílem na zvýšení počtu policistů
a strážníků.
2. Rozšířit a zkvalitnit stávající kamerový systému o tzv. inteligentní software, vč. monitorování úrovně hluku,
s cílem včasného zjištění rušení nočního klidu a zrychlení zásahu MP či PČR.
3. Přijetím presumce, že v případě
prokázaného porušení nočního klidu
v předmětné lokalitě nebude ze strany
MČP 1 vydán souhlas s umístěním restaurační předzahrádky.
4. Důrazně dohlížet, aby provozní doba
podniků situovaných do nebytových
prostorů ve vlastnictví MČ Praha 1 byla
do 22, respektive do 24.00 hodin, dle
jednotlivých lokalit.
5. Zahájit jednání s majiteli nejproblematičtějších provozoven s cílem zavedení okamžitých a efektivních opatření,
snižující míru hlukové zátěže v nočních
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Obyvatelé Prahy 1 jsou deptáni bujarými partičkami v ulicích.

hodinách na veřejných prostranstvích
před jejich provozovnami.
6. Realizovat návrh vyhlášky vedoucí
k regulaci provozní doby v omezené
míře, jen na určitou místní lokalitu a určitý čas a to pro případ, že všechna
ostatní opatření nebudou účinná a protiprávní stav bude pokračovat nebo se
zhoršovat.
Nejefektivněším a okamžitým řešením by byl dostatečný počet strážníků
a policistů v ulicích. Celkový počet 251
strážníků, přidělených pro potřeby Prahy 1, je však naprosto nedostatečný.
Povinnost plnit všechny úkoly, snižuje každodenní reálný počet strážníků
v přímé hlídkové službě mezi 15 až 25
strážníky na celou Prahu 1. Na opakované žádosti o navýšení počtu strážníků
a policistů s ohledem na speciﬁka, které sebou centrum Prahy přináší, není
ale dlouhodobě reﬂektováno. To by se
však již brzy mělo změnit.
Za první, avšak velký úspěch lze považovat skutečnost, že pan primátor hl.
m. Prahy na základě nedávných kroků
radnice Prahy 1, vyjádřil vstřícný postoj
v tom směru, že osobně podpoří novou žádost o posílení stavu městských
ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

strážníků na Praze 1. Žádost proto již
byla panu primátorovi zaslána. (celý dopis najdete na www.praha1.cz v sekci
bezpečnost. – pozn. redakce).
„Občané Prahy 1 pro mě rozhodně
nejsou žádnými občany druhé či jiné kategorie, na které by mohlo být nahlíženo
tak, že z důvodu místa svého bydlení
jsou povinni snášet hrubé, dlouhodobé
a pravidelné porušování zejména nočního klidu a veřejného pořádku z veřejného prostranství. Je jistě zásadní rozdíl
mezi běžným ruchem nočního života
v Praze 1 a každonoční realitou řevu opilých někdy i stočlenných davů. Stejně
tak jsme si však pochopitelně vědomi
ústavně zaručeného práva na podnikání
místních podnikatelů. Nejen Městská
část Praha 1, vycházejíce z proporcionality mezi právy obou těchto skupin, tedy
podnikateli a občany tam bydlícími, ale
zejména Ústavní soud ČR ve svých nálezech jednoznačně konstatoval, že obce
jsou oprávněny v oblasti samostatné působnosti upravovat provozní dobu hostinských zařízení, v souvislosti s ochranou veřejného pořádku a nočního klidu.
Toto však považujeme za krajní řešení
v případě, že všechny ostatní opatření
selžou,“ uzavřel JUDr. Ivan Solil.

KULTURA
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

/ LETNÍ TANEČNÍ
ODPOLEDNE
PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
ro veliký zájem ze strany návštěvníků, kteří
pravidelně navštěvovali v hojném počtu
Taneční odpoledne pro starší a pokročilé na Botelu
Albatros, máme
dobrou zprávu.
Nedělní taneční
odpoledne pokračují i nadále na Botelu Albatros, kde
od 5. ledna 2014 každou
neděli od 14 hodin hraje
k tanci a poslechu výborná
kapela DD Combo Oldřicha
Doležala, jejíž repertoár je
tvořený českými i zahraničními hity. Můžete se těšit
na pestrý program, setkání s Richardem Adamem,
Jiřím Halekalem, Pavlínou

P

PLÁN SPORTOVNÍCH AKCÍ MČ PRAHA 1 V ROCE 2014 –„O POHÁR MČ PRAHA 1“
NE 2. 2. – 14.40

Turnaj GT – 2. liga – Podvinný mlýn

SO 8. 2. – 10.00

Turnaj ve futsalu (3+1) – hala ZŠ Truhlářská a Lodecká ul.

NE 9. 2. – 10.00

Turnaj v nohejbalu trojic – hala ZŠ Truhlářská a Lodecká ul.

NE 9. 2. – 17.00

Turnaj v bowlingu výhradně pro občany MČ Praha 1

SO 15. 2. – 17.00

Turnaj GT – 2. liga – Podvinný mlýn

SO 8. 3. – 09.00

Turnaj GT – 2. liga – Podvinný mlýn

NE 9. 3. – 15.00

Turnaj v bowlingu výhradně pro občany MČ Praha 1

SO 15. 3. – 14.20

Turnaj GT – Podvinný mlýn

SO 22. 3. – 10.00

Turnaj v malé kopané (4+1) – Na Františku, Masná

NE 23. 3. – 10.00

Turnaj v nohejbalu trojic – Na Františku, Masná

SO 29. 3. – 14.00

Jarní plavání s MČ P 1– bazén Tyršův dům

SO 5. 4. – 10.00

Turnaj v malé kopané – Na Františku, Masná

NE 6. 4. – 10.00

Turnaj v nohejbalu – Na Františku, Masná

NE 13. 4. – 15.00

Turnaj v bowlingu výhradně pro občany MČ Praha 1

SO 17. 5. – 10.00

Turnaj v malé kopané – Na Františku, Masná

NE 18. 5. – 10.00

Turnaj v nohejbalu – Na Františku, Masná

SO 24. 5. – 14.00

Sportovní den pro všechny – park Lannova

Květen – 15.00

Turnaj v bowlingu výhradně pro občany MČ Praha 1

3. – 5. 6. – 10.00

Dětské sport. hry M – I. a II.st. ZŠ – Na Františku

SO 7. 6. – 10.00

Turnaj v malé kopané – Na Františku, Masná

NE 8. 6. – 10.00

Turnaj v nohejbalu – Na Františku, Masná

SO 14. 6. – 14.00

Plavání s MČ Praha 1 – bazén Tyršův dům

18. – 21. 6.

Mezinárodní turnaj žákovských družstev do 15 let v malé kopané

Červen – 15.00

Turnaj v bowlingu výhradně pro občany MČ Praha 1
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Filipovskou, Karlem Bláhou,
Josefem Zímou, ale také na
různé zajímavé soutěže.
„Kdo má rád příjemně
strávené
odpoledne, hudbu
a tanec, přijde si
určitě na své a je
srdečně zván,“ řekl
radní Prahy 1 pro
kulturu Ing. Pavol Škrak.
Taneční odpoledne, která
organizuje Městská část
Praha 1, se konají každou
neděli od 14 hodin na Botelu Albatros, Nábřeží Ludvíka
Svobody, 110 00 Praha 1.
Přijďte se podívat, pobavit
a zatančit si nebo jen posedět, je připraven pestrý
program, bezplatný vstup
a příznivé ceny občerstvení.

DOPRAVA
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

/ MINIBUS V CENTRU
minulém čísle našeho časopisu jsem zmínil přípravy radnice
naší městské části na zavedení
linky minibusu, která by propojila Malou Stranu (od Nemocnice pod Petřínem), přes Staré Město, Nové Město,
Petrskou čtvrť a Florenc. Tato kratičká
zpráva o připravované realizaci této linky minibusu vyvolala nebývalý ohlas
u našich spoluobčanů i z obce novinářů a množí se dotazy, kdy že to bude,
kudy minibus pojede, a dostal jsem
i řadu dalších dotazů.
Uvažovaná linka minibusu ve svém
námětu je myšlenkou, se kterou přišli už naši předchůdci na radnici naší
městské části v minulém volebním období, protože to je i podle našeho názoru záměr správný, přistoupili jsme aktivně k jeho realizaci. Rádi bychom, aby
minibus jezdil ještě v závěru letošního
roku. V druhé půli ledna se uskutečnila
zkušební jízda vzorkového minibusu,
které se zúčastnili i zástupci Městské části Praha 1. Tato zkušební jízda
v praxi ukázala skutečnou průjezdnost
ulic a umožní tak v několika případech
i drobné korekce. Minibus by se měl
stát integrovanou součástí MHD a výrazně tak zlepšit dopravní obslužnost
zejména Starého Města, Nového Města a Petrské čtvrti, odkud je k nejbližší
MHD, zejména pro starší spoluobčany,
poměrně daleko. Minibusy by měly být
také ekologické, a to v tom smyslu,

že by je neměl pohánět žádný spalovací motor, ale elektromotor, takže by
neměly zatížit ovzduší středu města
škodlivými spalinami. ROPID, jako re-

FOTO: PETR NAŠIC [3]

V

Jiří Veselý vyzkoušel na vlastní kůži pohodlí kabiny řidiče.

gionální organizátor pražské integrované dopravy, organizuje v současné
době výběrové řízení na dodavatele
těchto minibusů.
Trasa, která byla předběžně vybrána, vede od Nemocnice pod Petřínem
přes Malostranské náměstí a dále ulicí Letenskou, přes Mánesův Most do
Platnéřské ulice a přes Maiselovu, Jáchymovu a Pařížskou na Staroměstské
náměstí. Odtud pak do Dlouhé, Masné, Rybné a Revoluční. Zde zatočí do

Truhlářské ulice a pokračuje Petrskou
ulicí na konečnou v ulici Na Florenci.
V opačném směru pojede minibus po
ulici Na Poříčí do Zlatnické a SoukenicÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

ké a pak přímo do Dlouhé, následně
vpravo do Rybné a na Haštalské náměstí. Bílkovou ulicí pak do Široké a Žateckou do Kaprovy a na Mánesův most.
Valdštejnskou ulicí na Malostranské
náměstí o kolem chrámu sv. Mikuláše
do Karmelitské a Vlašskou k Nemocnici
pod Petřínem. Čtenářům se omlouvám
za podrobnější výčet ulic na trase, ale
časté dotazy našich spoluobčanů směřovaly především k získání informace,
zda minibus pojede poblíž jejich bydliště.
Je tedy zřejmé, že minibus by měl
výrazně přispět na celkem devíti zastávkách v obou směrech k lepší dopravní obslužnosti významného a poměrně rozsáhlého území Městské
části Praha 1. Naše městská část se
bude na realizaci ﬁnančně podílet, a to
především na zřízení a označení zastávek.
Do výjezdu prvního minibusu na trať
zbývá sice ještě několik měsíců, ale
jsem názoru, že minibus opět přispěje
ke zkvalitnění života na magickém území naší historické městské části. Držme si palce, aby se nepřihodilo něco,
co by realizaci mohlo odložit.
Ing. Jiří Veselý
radní pro oblast dopravy

NÁZORY OPOZICE

18

ODS PORADÍ UCHAZEČŮM O GRANTY NA OPRAVU DOMŮ
Praha 1 po několikaleté odmlce znovu spustí
úspěšný projekt Grantů na obnovu domovního fondu, který v roce 2009 zahájilo bývalé vedení radnice
v barvách ODS. V rámci programu by mezi zájemce, jimiž mohou být majitelé domů či společenství
vlastníků jednotek, mělo být rozděleno až třicet milionů korun. Základní podmínkou pro možnost udělení grantu patří umístění nemovitosti na území MČ
Praha 1, přičemž upřednostněny budou domy s vyšším počtem osob s trvalým pobytem na Praze 1.
Zcela vyřazeny jsou domy, které slouží k podnikání
v oblasti ubytovacích služeb a hazardu. Granty budou udělovány na opravu tzv. pláště domu, do kterého spadají střechy, fasády, okna a dveře. Maximální
výše grantu je stanovena na 1 500 000 korun. Grant
může být poskytnut pouze do výše 50 procent skutečných nákladů na opravu. Zbývající část nákladů
musí uhradit žadatel.
Projekt se před lety setkal s velkým zájmem a zafungoval jako výrazný motivační faktor, díky němuž
se do oprav pustila řada váhavých majitelů domů či
sdružení vlastníků. S pomocí projektu změnily svou
tvář k lepšímu desítky domů. Je proto velká škoda,

že současné vedení radnice v projektu, i přes snahu
občanských demokratů, nepokračovalo a vrací se
k němu až těsně před volbami. Došlo tím ke zbytečné prodlevě, během níž mohlo být centrum Prahy
znovu o něco hezčí.
Nyní však bude opět možné o grant požádat znovu.
Žadatelé musejí své žádosti odevzdat do 29. března
na podatelnu Městské části Praha 1 ve Vodičkově
ulici. Vyhodnocení žádostí proběhne v první polovině
dubna. ODS Praha 1 připravuje pro všechny zájemce poradnu, do které se budou moci přijít zeptat na
podrobnosti. Pomůžeme vám s přípravou projektu
a všemi právními a administrativními náležitostmi.
Podrobnosti se dozvíte na www.odspraha1.cz.
PORADNA ODS PRAHA 1 PRO UCHAZEČE
O GRANT NA OBNOVU DOMOVNÍHO FONDU VÍME JAK NA TO
KDE: Oblastní kancelář ODS Praha 1,
Haštalská 22, 110 00 Praha 1
KDY: čtvrtek 13. února od 18 hodin

VV: VÁCLAVÁK NEJASNÝ
Magistrát 23. ledna bohužel nezakázal Praze 1 prodat dům na Václavském náměstí 39. Jen doporučil, aby
objekt neprodávala za 153 125 000 korun podle posudku Ing. Mráze, objednaného právě Prahou 1.
„Předpokládám, že radnice Prahy 1 brzy navrhne prodej za cenu vyšší o pár milionů. Určitě ale nebude
odpovídat magistrátnímu posudku na 300 milionů korun. Kromě nesmyslnosti prodeje a neekonomičnosti
pro městskou část je mi líto hlavně obyvatel domu,“ řekla Kateřina Klasnová. Dům je jedním z posledních
obydlených na Václavském náměstí.

PRAHA 1
HLEDÁ
NOVOU

POSLEDNÍ
ŠANCE SE
PØIHLÁSIT!
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STRANA ZELENÝCH
TUNEL BLANKA – A CO DÁL?
O tunelu Blanka se mluví zejména kvůli miliardám, které městu pouští žilou. Dostavěný tunel Blanka ale
může také významně změnit dopravní toky v Praze. Po zahájení provozu jím přiteče na okraj Pražské památkové rezervace 100.000 vozidel. Dopravní průzkumy přitom ukazují, že dopravu zatěžuje v centru zejména
vnitroměstský tranzit, který je přes centrum nejkratší, a hlavně ty cesty, které mají ve středu metropole svůj
cíl. Jestli se má otevřít další trasa, která od křižovatek nově vybudovaného tunelu bude chrlit auta k centru,
měli bychom vymyslet, jak počty vozidel v ulicích Prahy 1 regulovat.
Před čtvrt stoletím se čekalo na výstavbu Strahovského tunelu, protože dopraváci tvrdili, že pomůže zklidnění dopravy na Malé Straně a umožní omezování průjezdu přes Malostranské náměstí. Tunel byl dostaven
– a Malá Strana slouží pro průjezd dál. Teď má nastat ještě něco horšího a, pokud vím, Praha 1 se na novou
situaci nijak nepřipravuje.
Nedávná akce „Nábřeží žije“ poukázala na důležitou věc: Ulice centra Prahy by mohly více sloužit rezidentům a veřejný prostor by mohl vypadat i jinak, než jako neustálý příliv vozidel, který historická zástavba
nemůže pojmout. O tom, co bude, bychom co nejdříve měli zahájit veřejnou a odbornou diskusi. Studii
Auto*Matu najdete na stránkách jejich sdružení a lze ji brát jako první vážný příspěvek do veřejné debaty,
kterou by radnice měla co nejdříve zahájit.
Michaela Valentová

DEVELOPEŘI VÍTĚZÍ
Poslední desetiletí je postupně likvidován charakter Prahy 1 výstavbou vysokých a rozsáhlých objektů,
které neberou ohledy na charakter historické zástavby. Tyto zásahy přitom probíhají se svolením vedení
městské části i stavebního úřadu. Za mnohé je možné jmenovat nedávno otevřený komplex Florentinum,
kterému ještě minulé vedení povolilo (a stávající také) výstavbu až devíti pater a 602 podzemních parkovacích míst a nedodržení v místě určené bytové funkce. V případě dostavovaného Quadria (alias Copa centra)
bylo schváleno nedodržení v roce 2001 stanovených Zastavovacích podmínek a vzniká tak stavba, jejíž
vrchol se bude tyčit až o tři patra výše než protější domy. Přibyde také dalších 250 podzemních parkovacích
míst. V současné době se hraje také o výstavbu kancelářského centra s velkými garážemi na rohu Mikulandské a Národní, kde již byla v minulosti schválena výstava megalomanského hotelu, který měl přesáhnout
po celém půdorysu nejvyšší hranu sousedního paláce Dunaj a přilehlý Schönkirchovský dům o více než dvě
podlaží. Vedení městské části přitom naznačuje, že bude výstavbě podobně vstřícné, jako v minulosti.
Tuto a další bezohlednou výstavbu, která porušuje historickou výškovou hladinu výstavby v centru, zatíží
jej další dopravou a pomáhá likvidovat bytovou funkci, v minulosti opakovaně kritizovali zastupitelé za stranu
Zelených. Vliv developerů na radnici je však dosud silnější.
Filip Pospíšil
Autoři jsou zastupitelé. Více informací najdete na stránkách www. praha1.zeleni.cz

P O D M Í N K Y:

 o b è a n s t r v a l ý m by d l i š t ì m v P r a z e 1 
 v ì k o d 18 d o 2 5 l e t 

VÍTÌZNÝ ZPÌVÁK/ZPÌVAÈKA VYSTOUPÍ NA REPREZENTAÈNÍM PLESE
PRAHY 1A ZÍSKÁ NEJEN SLÁVU, ALE I ZAJÍMAVÝ HONORÁØ.
NAVÍC MU BUDE UMOŽNÌNO VYTVOØIT VLASTNÍ NAHRÁVKU!
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/ STALKING?
NENECHTE SE UŠTVAT!
STOPOVÁNÍ, UŠTVÁNÍ LOVENÉ ZVĚŘE – TO SE SKRÝVÁ ZA ANGLICKÝM SLOVEM „STALKING“. PARAGRAF 354 TRESTNÍHO ZÁKONÍKA ALE VÝRAZ PŘEKLÁDÁ JAKO NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ. VÍCE PRO ČTENÁŘE RADNIČNÍHO MĚSÍČNÍKU JAKO TRADIČNĚ
ZJISTIL ŠÉF BEZPEČNOSTNÍ KOMISE PRAHY 1 ZDENĚK SKÁLA (TOP 09), A TO OPĚT
U NPOR. MGR. ZDEŇKA NOVOTNÉHO Z POLICEJNÍHO ŘEDITELSTVÍ PRAHA I.

Jak takové obtěžování konkrétně
probíhá?
Pachatel svoji oběť obtěžuje neustálou osobní přítomností, slovním nebo
fyzickým zastrašováním, vydíráním,
zasíláním velkého počtu dopisů, textových zpráv, emailů nebo i telefonováním.
Kdo je nejčastější obětí?
Pronásledovanou osobou může být
kdokoliv bez rozdílu sociálního postavení či pohlaví. Pronásledování se nicméně často dopouštějí bývalí partneři, kteří neunesli rozchod. U známých
osobností se pak může jednat o chorobnou formu vztahové závislosti.
Když pozvu svoji asistentku na
sklenku a pak pozvání za nějaký čas zopakuji, může mě obvinit
z pronásledování?
Samozřejmě že ne. Aby šlo o formu nebezpečného pronásledování,
je zde ze zákona požadavek dlouhodobosti a intenzity, kdy jedno doplňuje druhé. Za nejmenší možnou míru

FOTO: PETR NAŠIC

Co přesně si máme pod pojmem
„stalking“ představit?
Jde o systematické zlovolné obtěžování jiné osoby – přes její zjevný nesouhlas – nevyžádanou a nechtěnou
pozorností. Sledovaná oběť cítí pronásledování jako formu příkoří, která
snižuje kvalitu jejího života, a obává
se o svůj život či zdraví nebo o totéž
u blízkých osob. Závadové jednání
tedy zasahuje do sféry osobní, rodinné a profesní.

Stalking se může vyvinout také ze vztahů na pracovišti.

lze považovat deset nevyžádaných
kontaktů, emailů nebo dopisů. Podmínku dlouhodobosti splňuje jednání
přesahující čtyři týdny. Asistentku na
sklenku pozvěte, ale když vás odmítne, ne abyste jí začal posílat mračna
emailů nebo neustále hledal záminky,
jak být s ní.
Kdybych se přesto neudržel, co má
moje asistentka dělat?
Musí vám dát striktně najevo, že
si nepřeje, abyste ji nadále kontaktoval. Pokud byste ve svém jednání
pokračoval, vaše asistentka by měla
dokumentovat a uchovávat veškeré
důkazní prostředky, tedy textové zprávy, emaily apod. Ať si pořídí fotodokumentaci, vaše obtěžování nahraje
nebo si případně zajistí svědky, inforÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

muje nejbližší okolí. A ať pochopitelně
kontaktuje Policii ČR.
Obecně platí, že oběť by neměla
stalking v žádném případě podceňovat, protože zprvu nenásilná forma
může kdykoli vyústit ve fyzické násilí
s mnohdy až fatálními následky. Proto
je třeba jednat rychle, efektivně a držet se uvedených rad.
Kam se může oběť pronásledování
obrátit pro odbornou pomoc poté,
co vše nahlásí policii?
Osvědčenou organizací, která pomáhá obětem těchto trestných činů,
je známý Bílý kruh bezpečí. Rozhodně
se nevyplatí podcenit ani psychologickou pomoc, jelikož u oběti může dojít
až k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy.
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/ BŘEZNOVÉ VÝLETY 2014

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

LONI SI VÝLET UŽILO PŘES 1300 SENIORŮ!

Vzpomínka na lednový zájezd do Velkého Meziříčí.

13. 3. ČTVRTEK, 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.

27. 3.

ČTVRTEK, 8.30 – LIPNICE NAD SÁZAVOU – HRAD
A HAVLÍČKŮV BROD

NA TYTO BŘEZNOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE
OD ČTVRTKA 13. ÚNORA 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 1 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. 777 161 539, Mgr. Karel
Ulm, a to pouze ve středu a čtvrtek 9.00–10.00 h.

ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

SENIORKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM

člen sociální komise ÚMČ Praha 1
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/ DENNÍ STACIONÁŘ V TÝNSKÉ
NABÍZÍ ÚTULNÉ PROSTŘEDÍ
POTŘEBUJETE ZAJISTIT PÉČI O SVÉHO BLÍZKÉHO? NEMŮŽETE MU PŘES DEN VĚNOVAT DOSTATEČNOU PÉČI, PROTOŽE MUSÍTE CHODIT DO ZAMĚSTNÁNÍ? PAK MŮŽETE VYUŽÍT SLUŽEB
DENNÍHO STACIONÁŘE V TÝNSKÉ ULICI.
ašim blízkým tu bude poskytnuta nejen odborná péče a pomoc,
ale najdou zde také tolik potřebnou společnost vrstevníků a možnost
začlenit se do klubových programů.
Klienty denního stacionáře mohou
být osoby s trvalým bydlištěm v Praze 1. Služba je určena alespoň částečně mobilním klientům, kteří již nejsou
soběstační z důvodu zdravotního či fyzického omezení, žijí osamoceně nebo
v rodinách a postrádají možnost společenského kontaktu.
Záměrem poskytované služby je
prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí
s přirozenými vztahovými kontakty,
rozvíjet důstojný život klientů a pomoci
příbuzným klientů s péčí o jejich blízké
v době, kdy se o ně nemohou postarat
sami, neboť jsou v zaměstnání apod.
Služba a péče jsou přizpůsobeny potřebám klienta, jeho věku, stavu a in-

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

V

dividualitě. Ponechávají klienta v jeho
přirozené sociální síti a doplňují zapojení ostatních členů rodiny, přátel nebo
známých do péče.
Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem.
Pobyt v denním stacionáři podporuje
zachování alespoň částečné soběstačnosti klientů. Proto mají možnost i na-

/ KLUB SENIORŮ HAŠTALKA VYSTAVUJE
MALBU HORKÝM VOSKEM
Ve čtvrtek 9. ledna byla v klubu seniorů Haštalka slavnostně zahájena výstava prací vytvořených technikou malby horkým voskem. Autorkami vystavených děl jsou seniorky z Prahy 1, které se
pod vedením sympatické Reginy Štefanové této technice zvané
enkaustika věnují již několik let. A na výsledcích je jejich zkušenost
a dovednost opravdu vidět! Přijďte se do klubu seniorů v Haštalské 7 přesvědčit sami, výstava potrvá až do konce února.

/ NOVÁ MOŽNOST RELAXACE
Od 31. ledna je v provozu nová relaxační místnost s přímořským
mikroklimatem v DPS U Zlaté studně 1. K dispozici je všem seniorům z Prahy 1, kteří by si rádi odpočinuli od starostí všedního
dne a načerpali energii ze slaného vzduchu a příjemné relaxační
hudby. V relaxační místnosti je udržována stálá teplota a vlhkost
vzduchu. Provozní doba je pondělí až čtvrtek 9.00–15.00 hodin,
pátek 9.00-14.00 hodin, relaxace začíná v každou celou hodinu.
Pro pobyt v relaxační místnosti je třeba se předem objednat na tel.
257 532 934, 257 181 655 (v provozních hodinách).

dále setrvávat doma nebo v rodinách
svých blízkých.
Pobyt v příjemném, až domáckém
prostředí denního stacionáře pomáhá
předcházet pocitu osamocení a společenské izolace. Nabízené aktivity mohou vyplnit volný čas klienta a zmírnit
jeho případný pocit strádání.
V denním stacionáři nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dopravu klienta do
denního stacionáře a zpět, aktivizační
činnosti v rámci programu klubu seniorů.
Více informací najdete na www.
socialnisluzby-praha1.cz. V případě
zájmu kontaktujte hlavní pečovatelku
denního stacionáře Marcelu Dražanovou, tel.: 221 890 299.

PLES SENIORŮ
V neděli 16. února se v Paláci Žofín uskuteční Ples seniorů MČ Praha 1. Všechny vstupenky
však již byly rozebrány. Ples začíná v 17.00 hodin,
Palác Žofín bude otevřen od 16.15 hodin.
MASOPUSTNÍ MASKY
V úterý 25. února od 14 hodin se v klubu seniorů Haštalka koná výtvarný kurz, na němž se
všichni zájemci mohou naučit vyrobit masopustní masku. Netradiční technika výroby masek
z alobalu je překvapivě jednoduchá a nadchne
i úplné začátečníky.
RELAXAČNÍ CVIČENÍ NA ŽÍNĚNKÁCH
PRO SENIORY
Každé úterý v 10.15 hodin si mohou senioři
z Prahy 1 přijít zacvičit do tělocvičny Ultra Ant
v Týnské 17. Cvičení vede zkušená profesionální
lektorka, která tempo a obsah každé lekce přizpůsobuje možnostem a schopnostem jednotlivých účastníků.
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/ POZOR ZMĚNA
V PŘISTAVOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ
V PRVNÍM POLOLETÍ 2014
ORGANIZACE SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU OD OBYVATEL NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1
VOK BUDOU PŘISTAVENY VE STANOVENÝ DEN NA DOBU 4 HODIN 14.00–18.00 HOD.
OK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin
(14.00–18.00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně
využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně
odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m.
Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého
rozpočtu hl. m. Praha, které rozhodlo také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a. s., na
základě smlouvy s hl. m. Prahou.

V

Stanoviště kontejnerů

únor

Besední ul. (č. 2) - roh parčíku

Hellichova ul.

Cihelná 2

Malostranské náměstí, horní část

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK?
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný,
jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. dále autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy

Masná x Malá Štupartská

Dlouhá 46

Petrské nám. X Lodecká

13.6.
pátek

21.3.

15.4.

13.5.

17.6.

pátek

úterý

úterý

úterý

25.3.

18.4.

16.5.

20.6.

pátek

pátek

pátek
10.6.

14.2.

14.3.

8.4.

6.5.

pátek

pátek

úterý

úterý

úterý

18.3.

11.4.

9.5.

13.6.

úterý

pátek

pátek

pátek

21.3.

15.4.

13.5.

17.6.

pátek

úterý

úterý

úterý

21.3.

15.4.

13.5.

17.6.

pátek

úterý

úterý

úterý

21.2.

25.3.

18.4.

16.5.

20.6.

pátek

úterý

pátek

pátek

pátek

28.2.

28.3.

22.4.

20.5.

24.6.

pátek

pátek

úterý

úterý

úterý

Široká, naproti FF UK

Haštalská 2

9.5.
pátek

úterý

Jeruzalémská, za kostelem Sv. Jindřicha

U Dobřenských, před křiž. s Betlémskou

11.4.
pátek

21.2.

Pohořelec, horní parkoviště

Štěpánská x Řeznická

18.3.
úterý

pátek

Ostrovní ulice, u ZŠ naproti č.12

CO LZE ODLOŽIT DO VOK?

březen duben květen červen

18.3.

11.4.

9.5.

13.6.

úterý

pátek

pátek

pátek

14.2.

14.3.

8.4.

6.5.

10.6.

pátek

pátek

úterý

úterý

úterý

28.2.

28.3.

22.4.

20.5.

24.6.

pátek

pátek

úterý

úterý

úterý

28.2.

28.3.

22.4.

20.5.

24.6.

pátek

pátek

úterý

úterý

úterý

21.2.

25.3.

18.4.

16.5.

20.6.

pátek

úterý

pátek

pátek

pátek

SERVIS

24

KURZY
leden – březen 2014

FILMOVÁ VĚDA:
Kinematograﬁcká tvorba
pro děti a dospívající
Španělská konverzace
na základě vizuálních témat
UMĚLECKO-POHYBOVÉ
AKTIVITY:
Hra a dramatické vyjadřování
pro dospělé
Hatha jóga – Samba – Salsa

LATINSKÉ
KULTURNÍ
CENTRUM

VÝTVARNÉ UMĚNÍ:
Dětský kroužek výtvarného
umění a kreativity
Kurz výtvarného umění
a kreativity
pro matky s dětmi
Seminář rozvíjení pravé
mozkové hemisféry
Portrait Course (open in
Spanish or English only)
HUDBA:
Kurz hry na housle pro děti
(dvojjazyčně)
GASTRONOMIE:
Kurzy mexické kuchyně
JAZYKY:
Španělština pro dospělé
Španělština pro děti
Kurzy portugalštiny,
začátečníci i pokročilí
čilí
DALŠÍ AKTIVITY:
Návštěvy galerie Latin
atinn AArt pro
školy a kreativní
seminář

LATINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Latin Art Gallery, Jungmannova 17/3, Praha 1
Další info: 734 332 420, katerina.bohac@latin-art.com

www.Latin-Art.com

TIPY
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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 28. ÚNORA OD 19 HODIN
V CRAZY COW STEAKHOUSE –
DLOUHÁ 8.

FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

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

/ PRVNÍ ČESKÁ ŠKOLA FASTRACKIDS
BYLA OTEVŘENA
nost, kritické myšlení a schopnost
se lépe a efektivněji učit.
V případě základního programu
FasTracKids, který je určený pro děti
od 3 do 8 let, děti navštěvují školu
jednou týdně na dvouhodinový program. Ve třídě je 6 až 8 dětí a kompletní výukový cyklus trvá dva roky.
Jednotlivé tématicky zaměřené programy jsou zpravidla dvouměsíční.
Začít je tak možné prakticky kdykoliv.
FOTO: REDAKČNÍ ARCHIV

V Praze na Těšnově byla otevřena
první česká škola FasTracKids (www.
fastrackids.cz). FasTracKids je technologicky nejvyspělejší mezinárodní koncept předškolního vzdělávání
založený na nejnovějších výsledcích
výzkumů. Kvůli jeho pokročilým metodám bývá často označován také
jako „předškolní MBA.
Při výuce je ve FasTracKids kladen
velký důraz na individuální potřeby
a možnosti každého dítěte, protože
každé dítě má talent, který je potřeba
objevit a rozvíjet. Je zdůrazňováno
myšlení před mluvením a v dětech
je probouzena zvídavost. V příjemném a inspirativním prostředí děti
výrazně zlepší své komunikační
schopnosti, kreativitu, soustředěÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

ZDARMA UKÁZKOVÁ HODINA
V INTERAKTIVNÍ TŘÍDĚ 21. STOLETÍ
Na webových stránkách www.
fastrackids.cz je nyní možné se přihlásit na ukázkové hodiny.
Budeme se na Vás těšit.
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/ STAROSTA
PŘIVÍTAL OBČÁNKY
JE NÁS ZASE O NĚCO VÍC!

ROBERT
DROZD

ELIŠKA
KVASNICOVÁ

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

KATEŘINA
ŠKACHOVÁ

EMA
VOBOŘILOVÁ

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

SuverénníĜád maltézských rytíĜĤ
SpolHþnost pro duchovní hudbu
si Vás dovolují pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

V KOSTELE PANNY MARIE POD ěETċZEM
Praha 1 – Malá Strana, LázHĖská ul.

v úterý 18. února 2014 v 17.00 hod.
VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTËěģ
2. koncert cyklu „Laudate Dominum omnes gentes“
probíhá za podpory mČstské þásti Praha 1
ÒþLnkuje:
Veronika Hádková - hoboj
Jakub Janšta – varhany
Program:
G.P. Telemann, J.S. Bach, D. Cimarosa a varhanní improvizace.
(vstup volný)

ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

ALEXANDER MATTHEW
WALLER

na obálku napište „Vítání občánků“.
Každý odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného termínu konání vítání občánků a dalších
podrobností ohledně tohoto slavnostního aktu.
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PROGRAM MALOSTRANSKÉ BESEDY – ÚNOR 2014
Praha 1, Malostranské nám. 21,
Tel: 257 409 123,
E-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
A MĚSTSKÁ POLICIE –
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRAHA 1

Předprodej vstupenek:
Ticketstream – www.ticketstream.cz

ZVOU NA

Rezervace vstupenek:
E-mail: pokladna@malostranska–beseda.cz
Tel: 257 409 123
4. út.
5. st.
6. čt.
7. pá.
8. so.
9. ne.
10. po.
11. út.
12. st.
13. čt.
14. pá.
15. so.
16. ne.
17. po.
18. út.
19. st.
20. čt.
21. pá.
22. so.
24. po.
25. út.
26. st.
27. čt.
28. pá.

Lucia Šoralová & La Alma – zač. 20.30
Roman Dragoun & His Angels – zač. 20.30
Žlutý pes – zač. 20.30
Krausberry – zač. 20.30
Los Culos – zač. 20.30
Divadelní představení: Ženitba aneb Gogol na stojáka – zač. 20.00
Jan Hrubý a Sean Barry – křest alba! – zač. 20.30
Herr U–bahn – zač. 20.30
Ivan Hlas Trio – zač. 20.30
Zimní Vlčkovice fest 2014: Kopec šišek, Sketa syn, Oben ohne
orchestra, Ora et labora, Admit One`s Guil – zač. 19.00
Žáha – zač. 20.30
Improliga – zač. 20.00
Robert Křesťan a Druhá tráva – zač. 20.30
Dub Altillery – zač. 20.30
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – zač. 20.30
LORDI - (The Lords) – Rajmont, Hofmann, Butko – zač. 20.00
Cirkus Hollar – zač. 20.00
Totál Vokál + Hlasoplet – zač. 20.30
Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20.00
Burianova kulturní ozdravovna – zač. 20.30
Jan Smigmator & Swinging Q – zač. 20.30
Potlach: Pacifik + Sekvoj – zač. 20
Gramoton + Bára Zmeková + Wunder Bar Band – zač. 20.30
Karamel / host: Aleš Brichta – zač. 20.30

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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OBJEKTIVEM
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PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI OKAMŽIKY ZE ZAČÁTKU ROKU...

Setkání s osobností baví už tradičně každý měsíc seniory z Prahy 1.

O vstupenky na ples seniorů byl velký zájem.

Heřmánkovi ve svém divadle – 30. 1. se hrálo pro zaměstnance úřadu.

ÚNOR 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

OBJEKTIVEM
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FOTO: PETR NAŠIC A REDAKČNÍ ARCHIV

Na kluzišti na Ovocném trhu se parádně bruslilo.

Vernisáž fotografa Petra Našice zahájili velvyslanec USA se starostou.

Studenti ze ZUŠ Orfenica vystavují v Galerii 1.

Ledové dresy na Václavském náměstí připomněly blížící se olympiádu.

Nová relaxační jeskyně v DPS U Zlaté studně láká.

Senioři se naučili malovat speciálními technikami.
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18. ÚNORA
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 18. února od 14.00 do 16.00!
Vstupenky budou
k dispozici
od 10. února
v Informačním
centru Městské
části Praha 1
(Vodičkova
18).

☞

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 1 ZVE SENIORY PRAHY 1 NA:
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PROGRAM VELKÝ SÁL
• 16.15–17.00
• 17.00–17.30

FÍ
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• 17.40–17.45
• 17.45–18.45
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• 18.45–19.00
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• 17.35–17.40
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16. 2.

• 17.30–17.35
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Pl e s
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VA

NSKÉM

• 19.00–19.30
• 19.30–20.00
• 20.00–20.10
• 20.10–20.40
• 20.40–21.10
• 21.10–21.30

O

TÌŠIT SE
MÙŽETE

PØÍCHOD HOSTÙ PO ÈERVENÉM KOBERCI
PRAŽSKÝ TANEÈNÍ ORCHESTR
JINDØICHA VÁCHY
UVEDENÍ PLESU MODERÁTORY – PAVLÍNOU
FILIPOVSKOU A KARLEM ŠTÌDRÝM
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PLESU STAROSTOU
MÈ PRAHA 1 OLDØICHEM LOMECKÝM
PØEDTANÈENÍ ANIÈKA RIEBAUEROVÁ
A JAN KARBAN NA HITY DIVADLA SEMAFOR
PRAŽSKÝ TANEÈNÍ ORCHESTR JINDØICHA
VÁCHY
TANEÈNÍ VYSTOUPENÍ – MEDUNKY
A BALETNÍ PØÍPRAVKA NÁRODNÍHO DIVADLA
JOSEF LAUFER
PRAŽSKÝ TANEÈNÍ ORCHESTR
JINDØICHA VÁCHY
VYHLÁŠENÍ KRÁLOVNY A KRÁLE PLESU
PRAŽSKÝ TANEÈNÍ ORCHESTR
JINDØICHA VÁCHY
ZPÍVAJÍ PAVLÍNA FILIPOVSKÁ A KAREL ŠTÌDRÝ
PRAŽSKÝ TANEÈNÍ ORCHESTR
JINDØICHA VÁCHY

ZÁVÌR PROGRAMU VE VELKÉM SÁLE A POZVÁNÍ NA
DISKOTÉKU DO MALÉHO SÁLU.

PROGRAM MALÝ SÁL
• 16.15–17.00
• 17.00–17.45
• 17.45–17.50
• 17.50–17.55

NA HVÌZDY

• 17.55–18.00
• 18.00–18.05

LEGENDÁRNÍHO
DIVADLA

• 19.00–19.30
• 19.30–19.40
• 19.40–19.55

• 18.05–19.00

• 19.55–20.15
• 20.15–20.45
• 20.45–22.00

PØÍCHOD HOSTÙ PO ÈERVENÉM KOBERCI
REPRODUKOVANÁ HUDBA
ZAHÁJENÍ PROGRAMU MODERÁTORKOU
MARTOU RICHTEROVOU
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROGRAMU
V MALÉM SÁLE STAROSTOU MÈ PRAHA 1
OLDØICHEM LOMECKÝM
ANDULKA STRÁNSKÁ – KLAVÍR
PØEDTANÈENÍ ANIÈKA RIEBAUEROVÁ
A JAN KARBAN NA HITY DIVADLA SEMAFOR
STARÝ DESKY JSOU HEZKÝ – DISKOTÉKA
MILOŠE SKALKY
JIØÍ HELEKAL
TANEÈNÍ VYSTOUPENÍ – MEDUNKY
STARÝ DESKY JSOU HEZKÝ – DISKOTÉKA
MILOŠE SKALKY
PØESTÁVKA (VE VELKÉM SÁLE PROBÍHÁ
VYHLÁŠENÍ KRÁLOVNY A KRÁLE PLESU)
NAÏA URBÁNKOVÁ
STARÝ DESKY JSOU HEZKÝ – DISKOTÉKA
MILOŠE SKALKY

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.PRAHA1.CZ
STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
PRAHA 1

