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/ EDITORIAL
Milí čtenáři,
komunální volby klepou na dveře a s nimi se do Prahy 1 dobývá
něco, co jsme dosud neznali: bezprecedentní osobní útoky, překrucování faktů a až téměř nenávistná rétorika. Na jedné straně
jsou bez jakýchkoli důkazů vyslovována obvinění z úplatnosti ze
strany hazardu, na druhé je stejnými lidmi zpochybňován nákup
nových inteligentních kamer, které podle všech zkušeností například z Londýna představují velmi účinný nástroj proti pouliční
kriminalitě.
Nebudu vás na stránkách radničního měsíčníku nabádat, abyste
volili TOP 09, to by nebylo vůči ostatním stranám fér. Avšak snad
si mohu dovolit podotknout, že rozumnější je volba jakékoli strany,
která předkládá koncepční řešení problémů každodenního života
v Praze 1, než odevzdání hlasu různým spasitelům, kteří se dávají
dohromady půl roku před volbami, aby vůbec měli šanci na zvolení
do zastupitelstva. Oč méně komplexních řešení, o to více agresivity včetně vulgarit na internetu... Máme tohle v Praze 1 zapotřebí?
Uvnitř tohoto čísla naleznete mimo jiné manuál pro komunální
volby, a to samozřejmě i s výčtem volebních místností. Do voleb zbývá ještě nějaká doba – stále máme čas, abychom si důkladně promysleli, komu svěříme důvěru za budoucí správu věcí
veřejných. S malým „v“, i když ani ty s velkým „V“ stále nejsou
mrtvé. Nositelé toho nejhoršího, co tato značka představuje, jsou
stále mezi námi a usilují pod jinými názvy o návrat na politické
výsluní. Ve zbývajících dnech do voleb budou ještě lhát a křivě
obviňovat, povedou nechutné osobní útoky, přičemž budou mít tu
drzost, aby se tvářili jako poslední spravedliví (byť o svých politických „kvalitách“ v minulosti již dostatečně přesvědčili).
Nenechte se tím znechutit, prosím.

Oldřich Lomecký
Oldři
starosta
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/ SENIORSKÉ VÝLETY
Ani na podzim senioři nepřijdou o oblíbené výlety.

AKTUÁLNĚ
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/ KRÁTCE
EVROPSKÉ DĚDICTVÍ
Stejně jako každý rok, i letos se uskuteční v České republice Dny evropského
dědictví (EHD). Využijte jedinečnou možnost navštívit během prvního zářijového
víkendu zajímavé památky, které jsou
jindy nepřístupné! Více informací uvnitř
tohoto čísla.

NOVÉ ZAHRÁDKY
Na sedmi místech v Praze 1 mohou
přibýt nové nebo se rozšířit stávající restaurační předzahrádky. Rozhodli o tom
radní první městské části. Souhlas získaly pouze provozovny, u nichž radnice
v minulosti nezaznamenala porušení nájemního vztahu, překračování hlukových
limitů atd.

STROJE NA CHODNÍCÍCH
Pětkrát týdně po dobu devíti hodin
třemi stroji – to jsou základní parametry
strojního úklidu chodníků v Praze 1, který
schválili radní Prahy 1. Součástí balíčku
uklízecích služeb, který zajistí ﬁrma CDV
služby, s.r.o., bude i okamžité splnění požadavku MČ Praha 1 na mimořádný úklid
po některé z kulturních či společenských
akcí atd.

ŽOFÍN PRO VŠECHNY

Policisté si důkladně posvítili na zlořády v centru.

/ TICHO V PRAZE 1:
POLICISTÉ SI POSVÍTILI NA ZLOŘÁDY
DESÍTKY ZKONTROLOVANÝCH HOSTINCŮ, STOVKY PROVĚŘENÝCH
OSOB, TŘINÁCT ZJIŠTĚNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ A SEDMDESÁT
JEDNA PŘESTUPKŮ – TO JE BILANCE ROZSÁHLÉ AKCE TICHO, KTEROU V SRPNU USKUTEČNILI POLICISTÉ Z PRAHY 1 VE SPOLUPRÁCI
S BEZPEČNOSTNÍ KOMISÍ RADNICE PRVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
olicejní akce v centru metropole se uskutečnila během čtyř
srpnových nocí (7.-8. srpna,
22.00-06.00; 8.-9. srpna, 22.00-05.00;
14.-15. srpna, 22.00-06.00 a 15.-16.
srpna, 21.00-03.00). Rozsáhlých kontrol, do nichž spadaly samozřejmě i vozidla, se zúčastnily v každém termínu
téměř tři desítky policistů z Obvodního ředitelství Policie ČR Praha I, a to
včetně cizinecké policie a kynologů.
„Tuto akci jsme společně s policisty
primárně připravili jako reakci na zvýšený turistický ruch v centru města
a s tím související problémy: noční
hluk, distribuci drog a další negativní

P
Spousta dobré zábavy čekala na ty,
kteří zavítali na akci „Žofín patří všem
generacím“, jejíž druhý ročník se uskutečnil v sobotu 23. srpna od 14 do 20 hodin na Slovanském ostrově. Návštěvníky
potěšil pestrý program – vystoupil Petr
Kolář, Karel Kahovec a skupina Big Papa.
Přichystáno bylo i divadelní představení,
vystoupení Českého animačního teamu,
na své si přišli také milovníci historie.
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jevy,“ sdělil šéf Bezpečnostní komise
Prahy 1 Zdeněk Skála (TOP 09), který
se kontrol osobně zúčastnil.
Kromě osob, jež byly zadrženy v souvislosti s nedovolenou výrobou nebo
přechováváním omamných a psychotropních látek a ohrožením pod vlivem
návykové látky, policisté zadrželi také
jednoho pachatele vloupání.
„Přestože v Praze 1 není dostatek
policistů a strážníků, děláme vše pro
to, abychom eliminovali problémové
jevy, které obtěžují rezidenty. V těchto akcích tedy budeme i nadále pokračovat,“ dodal starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP 09).

UDÁLOSTI
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/ KAPLE SV. BARBORY
ZKRÁSNĚLA A OBDRŽELA POŽEHNÁNÍ
NOVÝ HÁV ZÍSKALA PŘES
LÉTO KAPLE SVATÉ BARBORY U LORETÁNSKÉ
ZAHRADY. NA POČÁTKU
SRPNA JI SLAVNOSTNĚ
„OTEVŘELI“ STAROSTA
PRAHY 1 OLDŘICH LOMECKÝ (TOP 09) A KARDINÁL DOMINIK DUKA.
PAN KARDINÁL NAVÍC
PŘIDAL POŽEHNÁNÍ.
„Kromě kapličky byla zrekonstruována také přilehlá
zeď. Práce trvaly necelý
čtvrt rok a na konci je pěkná
památka, ze které se mohou těšit i příští generace,“
řekl při slavnostním aktu
starosta Lomecký. Vedle něj
si tuto událost nenechali ujít
ani dobrovolní hasiči z Prahy 1, jimž Loretánská zahrada během letních prázdnin
sloužila jako základna pro
oblíbený příměstský tábor.
„Chtěl bych za jejich porozumění poděkovat radnici,
panu starostovi Lomeckému i Sboru dobrovolných
hasičů Praha 1,“ prohlásil

Kapličce požehnal kardinál Dominik Duka.

mimo jiné kardinál Dominik
Duka a dodal: „Svatá Barbora na vás bude v těžkých
chvílích myslet.“

BOHATÁ HISTORIE
Barokní kapli postavil
kolem roku 1725 stavitel
František Maxmilián Kaňka
na náklady hraběte Štěpána
Kinského.
Inspirací k vybudování
kaple i k její výzdobě, kterou ztvárnil Václav Vavřinec

Reiner, byla pověst, podle
které byli na tomto místě
v roce 1512 popraveni dva
loupeživí rytíři, bratři Chlévcové, a to naražením na kůl.
Jeden z nich se prý dokázal
osvobodit a doplazil se až
ke kostelu sv. Benedikta.
Patronka kaple sv. Barbora byla zvolena zřejmě proto, že je mimo jiné ochránkyní před smrtí bez zpovědi.
Uvedenou pověst ve své
kronice barvitě vylíčil Vác-

lav Hájek z Libočan: lapka,
odlomiv se z kůlu a doplaziv se ke kostelu, oznámil
přivolanému knězi, že bez
zpovědi a přijímání svátosti velebné nemůže umřít,
neboť se horlivě modlil ke
svaté Barboře, která jej
opatruje před náhlou smrtí
bez náležitého křesťanského zaopatření. Jakmile kněz
odsouzeného zaopatřil, ten
ještě téhož dne zemřel.
Freska v kapličce v horní části zobrazuje orodující
svatou Barboru obklopenou
andílky, dole je namalován
umírající zločinec s knězem
při svaté zpovědi. V pozadí
tohoto výjevu si můžeme
povšimnout malé postavičky odsouzence s kůlem.
Kaple byla obnovena
v roce 1858. Na místě
dnešní zahrady, o kterou
se vzorně starají dobrovolní hasiči Prahy 1, původně
stávala jízdárna se zahradou, patřící k nedalekému
Černínskému paláci.

/ MODERNIZACI VÝUKY MYSLÍME VÁŽNĚ.
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
Šestadvacet
tabletů
Samsung Galaxy Note
10.1 obdrží od nového
školního roku ZŠ J. Gutha-Jarkovského pro své
prvňáčky. „Tento dárek
pro naše nejmenší školáky chce být povzbuzením
a motivací i moderním nástrojem moderní výuky,“
řekla radní pro oblast školství Prahy 1 Karolina Polve-

rini. Uvedla také, že se jedná o počátek spolupráce
se společností Samsung,
která se bude rozšiřovat
už během tohoto školního roku. „Nechceme dělat nějaké megalomanské
projekty a nechceme děti
místo pohybu držet u počítačů. Žádné lenošení, ale
modernizace výuky,“ zdůraznila Karolina Polverini.
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ
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/ ZELENÍ ÚTOČÍ V MÉDIÍCH,
KATEŘINA KLASNOVÁ SE V ZÁKULISÍ SMĚJE
HAZARD SE STAL HORKÝM
TÉMATEM V PŘEDVOLEBNÍM OBDOBÍ V PRAZE 1.
ZEPTALI JSME SE PROTO
STAROSTY PRAHY 1 OLDŘICHA LOMECKÉHO:
Velkým tématem volební kampaně
je pro některé strany a lidi hazard.
Radnici je vytýkáno, že prý znemožnila konání referenda o totálním zákazu hazardu v Praze 1. Jak
to vysvětlíte?
Lidé z občanského sdružení Občané proti hazardu, Strana zelených
v Praze 1, bývalá „véčkařka“ Kateřina
Klasnová a několik dalších lidí –
Počkejte, co s tím má dělat Kateřina Klasnová?
Kateřina Klasnová nedávno – asi jen
náhodou to souvisí s blížícími se komunálními volbami – založila spolek
Pro Jedničku. Načež se jí nějakým záhadným způsobem podařilo přesvědčit zelené v Praze 1, aby se s ní spojili
a vytvořili koalici Zelená pro Jedničku.
Takže zatímco na pražský magistrát
kandiduje Strana zelených v koalici
s víceméně transparentní KDU-ČSL
a dalšími subjekty, v Praze 1 vzniklo
těžko uvěřitelné spojení bývalých Věcí
veřejných a Strany zelených.
Tak to je zajímavé. O straně zelených je teď v souvislosti s hazardem hodně slyšet, o Kateřině
Klasnové téměř vůbec. Co si o tom
myslíte?
(usmívá se) Pane redaktore, je jasné, že v médiích budou za Zelenou
pro Jedničku mluvit hlavně členové
Strany zelených. Paní Kateřinu asi
moc neuvidíme. Moje domněnka je,
že pro zelené odvádí „špinavou“ práci
v zákulisí, přesně v intencích známých
metod Věcí veřejných, ale to berte jen
jako poznámku pod čarou.

Ať si otázku tohoto spojení vyhodnotí voliči zelených. Vraťme se ale
k hazardu. Jak to s ním tedy v Praze 1 vypadá a proč jste na radnici odmítli referendum předložené
občanskými aktivisty a právě zelenými?
Obdržel jsem 6. srpna dopis od ředitele společnosti NKL, která provozuje
Palác Žofín, kde mě pan ředitel žádá
o přeložení termínu jednání zářijového zastupitelstva Prahy 1, a to kvůli
opravě elektrorozvodů ve dnech 8. až
10. září. Naše zastupitelstvo přitom
mělo původně zasedat právě 9. září.
Z těchto důvodů Rada Městské části
Praha 1 rozhodla o přeložení termínu
jednání zastupitelstva na 16. září –
o což také požádal pan ředitel. V této
souvislosti bych rád připomněl, že na
Žofíně se koná vlastně každý den nějaká akce a že jakékoli změny předem
naplánovaného harmonogramu jsou
velmi náročné. Rozhodně tedy nejde
o nějakou libovůli radnice.
Při tomto jednání zastupitelstva 16.
září bude projednána předložená žádost o konání referenda. To se pak
může bez problémů uskutečnit.
Zelení a občanští aktivisté však
kritizují, že takto nelze stihnout
referendum v době konání komunálních voleb...
Co mám na tohle říct? (odmlka)
Velmi si vážím každé občanské angažovanosti, a to i té, která v podstatě nuluje velmi soﬁstikované řešení
hazardu, které jsme zvolili v Praze 1.
Občan je ale pán, a pokud rozhodne,
že v rámci platné legislativy chce radikální změnu, je to jeho právo. Pokud lidé z Prahy 1 chtějí zrušit i kasina, nechť se v dostatečném množství
zúčastní referenda a rozhodnou.
Budu jejich názor plně respektovat,
přestože jsem přesvědčen, že jsme
společně s koaličním partnerem na
radnici – ČSSD – a částí opozice zvoliZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

li rozumné a transparentní řešení pro
centrum evropské metropole.
Jaké řešení?
Tato politická reprezentace v tomto volebním období rozhodla o zákazu
čtyřiceti heren v Praze 1 – nezůstala
zde ani jediná! Povolení k provozování hazardu mají nyní už pouze kasina,
která musejí dodržovat přísná pravidla.
V případě jejich porušení by jim hrozilo
uzavření. Navíc se z žádné další herny
se už kasino stát nemůže, jelikož od
Prahy 1 nedostane povolení. Jde tedy
o uzavřený proces. Kasina nejsou žádné zaplivané herny, platí v nich přísná
pravidla včetně osobní identiﬁkace a kamerového dohledu atd. Mimochodem,
také z výnosu těchto kasin určených
spíše pro zahraniční klientelu a ekonomicky dobře postavené lidi je v rozpočtu Prahy 1 hrazena podpora sportu
a kultury. O omezení hazardu politicky
nešermujeme, my jsme ho provedli.
Jsem osobně přesvědčen, že zakazovací fundamentalismus vedoucí k prohibici – absolutnímu zákazu není správná
cesta, která povede pouze k vytvoření
kriminálního prostředí černých heren
a rozšíření internetového sázení s tím,
že výnosy poputují buď na zahraniční
servery nebo do černé zóny.
Nevím, co vedlo redaktorku MF Dnes,
která o naší údajné podpoře hazardu
psala jako o objektivní věci, k jejím závěrům. O tom, že nešlo o standardní
žurnalistiku, svědčí i moje fotograﬁe,
kterou pak redakce zvolila k internetové
verzi článku na svůj web. Vypadám tam
jako zombie, což diskutující pod článkem převelice taktně okomentovali...
Tím mi nahráváte na další dotaz:
když jsem se připravoval na tento
rozhovor, tak jsem si na sociálních
sítích všiml, že vás někteří zelení
a občanští aktivisté dokonce urážejí – podle nich jste placen z peněz
hazardu, někteří vám nadávají do

ROZHOVOR
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Před uzávěrkou čísla se starosta dozvěděl, že celý humbuk byl zbytečný – petice ohledně referenda měla chyby, a proto musí být opravena...

„šmejdů“, parchantů aj. Dotýká se
vás to?
Nelíbí se mi to. Když někdo nesmýšlí stoprocentně jako tito agresivní mladíci, ztrácejí veškeré zábrany.
Na druhou stranu mě utěšuje, že je
to jen a jen jejich vizitka. A ohledně toho, že by mě snad měl platit
hazard: to přece nemůžou myslet
vážně! Jsem dlouholetým místostarostou Sokola, celý život dodržuji nejen psaná, ale i spoustu nepsaných
pravidel.
Nepřemýšlel jste o trestním
oznámení?
Mí kolegové si dali tu práci, všech-

ny tyto lži a vulgarity zdokumentovali a předložili mi je s tím, že bych
měl určitě trvat alespoň na veřejné
omluvě. Chvilku jsem o tom přemýšlel a pak mi došlo, že mi tihle
lidé za to vlastně ani nestojí. Podle
toho, co mi říkali mí spolupracovníci, tak jeden z těchto hrdinů před
minulými volbami ničil v ulicích
plakáty konkurenčních politických
stran, další je pro změnu proslulý
naprostou přetvářkou, kdy v médiích vystupuje jako uvážlivý člověk,
přičemž na sociálních sítích se chová k oponentům jako naprostý hulvát apod. Jedno ale mají společné:
téma hazardu si zvolili jako výtah
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

k politické kariéře. O tom jsem přesvědčen.
Mohou podle vás uspět?
(vrtí hlavou) Vážně nevím... Ani mi to
nepřísluší hodnotit, jde o výsostnou volbu občanů, kteří přijdou k volebním urnám. Rozhodně by mě však zajímalo, jak
by zelení a občanští aktivisté řešili například ekonomiku a hospodaření městské
části. To je oblast, v níž už si s několika
líbivými hesly nevystačíte. Také z čeho
nahradí výpadek příjmů pro podporu
sportu, kultury a občanské společnosti.
Jsem přesvědčen, že většina občanů
Prahy 1 toto chápe, a jsem samozřejmě
připraven respektovat názor většiny.

TÉMA
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/ BUDOUCNOST
A PŘÍTOMNOST PRAHY 1:
TRADIČNÍ VÝSTAVA PŘEDSTAVÍ
ZAJÍMAVÉ PROJEKTY
JIŽ POŠESTNÁCTÉ SE USKUTEČNÍ VÝSTAVA BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST PRAHY 1, KTERÁ
KAŽDOROČNĚ PŘIBLIŽUJE ZAJÍMAVÉ PROJEKTY NA ÚZEMÍ PRVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
radiční výstava připravovaných,
zahájených a realizovaných projektů úprav veřejných prostorů
a objektů ve správě Městské části
Praha 1 se letos uskuteční v termínu
18. září až 18. října. Letošní ročník na
panelech zrekapituluje významné projekty od poslední výstavy v roce 2012
a v navazujícím katalogu projde bilanci
celého aktuálního volebního období,
dotkne se i větších projektů, které na
realizaci teprve čekají.
Výstava se uskuteční v Galerii 1 v parteru objektu na nároží ulic V Jámě a Štěpánská, která byla adaptována na podzim 2012 právě pro předcházející ročník
výstavy a od té doby se stala pevnou
součástí kulturního života Prahy 1.
Součástí výstavy bude prezentace tří
subjektů usilující o pronájem Werichovy vily ke kulturním účelům – Muzeum Kampa, Nadace Charty 77 a Post
Bellum. Občané Prahy 1 budou mít
možnost formou ankety vyjádřit svoji
podporu cílům některého z deklarovaných projektů.
Letošní ročník připomene dokončené
i zahajované velké projekty úprav parků na území Prahy 1 (Střelecký ostrov,
Kampa, Alšovo nábřeží), rekonstrukce
povrchů ulic v návaznosti na dokončovaný projekt Quadrio na Národní třídě nebo bezbariérové úpravy pro pěší
v rámci rekonstrukce tramvajové trati
Lazarská – Vodičkova – Jindřišská.
Současně probíhají nebo budou
ještě letos zahájeny rekonstrukce
významných objektů: Werichovy vily
a Thurn Taxisova paláce na Malé Straně, resp. probíhá výstavba domu se

T

speciﬁckým určením na nároží Lodecké a Samcovy ulice.
Dokončena byla celá řada služebních a volnočasových zařízení pro občany Prahy 1 – polyfunkční služebna
Městské policie v Lodecké ulici, senior
klub Haštalka, nová pobočka Městské
knihovny na Hradčanech v domě U Šliků, klubovna oddílu Origanon v Novomlýnské, relaxační solná jeskyně
v DPS u Zlaté studně, multigenerační
cvičební prvky v parku Lannova aj.
V rámci Programu regenerace probíhá postupná obnova kaplí na území
městské části – letos byla dokončena
oprava poslední z kaplí ve Vojanových
sadech (sv. Eliáš) a odstraněn havarijní stav kaple sv. Barbory ve zdi Loretánské zahrady na Hradčanech.
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

TÉMA

Letošní ročník se bude konat v Galerii 1 ve Štěpánské ulici č. 47; www.galerie1.cz; vstup na výstavu zdarma.
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OBCHOD A SLUŽBY
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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

/ STÁNEK
NA JUNGMANNOVĚ NÁMĚSTÍ
VADÍ TAKÉ PRAZE 1
tánek na Jungmannově náměstí. V současnosti pravděpodobně není více nechvalně proslulého prodejního zařízení, než tohoto.
A jeho umístění a především vzhled
nedává spát nejen občanům, podnikatelům, ale i radnici městské části
Praha 1. A protože se stánek nalézá
na území městské části Praha 1, je
logické, že místní radnice je v očích
široké veřejnosti právě ten úřad, který
umístění dovolil a za umístění je odpovědný. Opak je však pravdou!
Tento i jiné stánky na veřejném prostranství musí být zaneseny v tzv.
tržním řádu. Jeho obsah, tedy především seznam míst, kde je prodej
na ulici umožněn, se mění dvakrát
do roka. Proces probíhá tak, že úřad
Prahy 1 zaeviduje došlé žádosti, Komise obchodu a služeb žádosti posoudí a předloží Radě městské části
Praha 1 svoje stanovisko. Rada MČ
Praha 1 některá místa schválí a jiná
zamítne. Seznam míst, která jsou na
Praze 1 schválena zašle, tak jako jiné
městské části, na Magistrát. Ten se
většinou s návrhy městských částí
ztotožní, avšak má možnost některé
místa i přes souhlas Prahy 1 vyřadit,
nebo naopak některé místa doplnit.

S

A to i přes to, že o nich Praha 1 vůbec
neví a tedy o jejich umístění nerozhodovala. A to je přesně případ stánku
na Jungmannově náměstí. Ten se
v tržním řádu objevil až po doplnění
ze strany magistrátu. Praha 1 tedy neměla žádné možnosti, jak se o stánku
dozvědět. O Jeho zařazení do tržního
řádu, se dozvěděla až z jeho magistrátní novely. Jedinou spojitostí s úřadem

Prahy 1 je vydané povolení na elektrickou přípojku Stavebním úřadem Prahy
1. Ten však posuzuje pouze technické detaily žádosti. Pokud jsou všechny v pořádku, Stavební úřad nemůže
povolení nevydat. Protože Praha 1
se stánkem evokující vzhled kóje pro
stavební dělníky nesouhlasí, zahájila
kroky k jeho odstranění. To se v době
uzávěrky podařilo!

/ ŽRALOK DOPLAVAL
Otevřením připomínkového řízení k novele tzv. „Nařízení Rady hlavního města
Prahy“ začal proces, na
jehož konci by mělo nastat
zásadní zpřísnění různých
forem reklamy, jejího šíření
a umísťování v Pražské památkové rezervaci. Změny

by se měly týkat zejména
centrální části města, která
je nejen Pražskou památkovou rezervací, ale i kulturním dědictvím UNESCO.
Usnesení reaguje na aktuální vývoj i formy reklamy,
která dle odborníků i veřejnosti dehonestuje histo-

rické kulisy a krásu Prahy.
„Osobně jsem nejvíce potěšen, že se novela kromě
zákazu letákové reklamy
věnuje mimo jiné také zákazu šířené reklamy formou
různých převleků a obleků. Nad všechny vystupuje
plyšový žralok z rohu Staro-
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městského náměstí a Celetné ulice. Dosud nebylo
mechanismu, jak takové
nevkusné reklamě udělat
přítrž“ – uvedl místostarosta Daniel Hodek, který se
řešení problematiky Černé
reklamy dlouhodobě věnuje.

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

/ ZÁŘIJOVÁ PLAVBA
POPLUJE V BARVÁCH POUTĚ
oslední plavba letošní sezóny popluje proti proudu času do období
mládí a dětství našich výletníků,
a to pod názvem „V barvách poutě“,
plná tradičních pouťových dekorací
a lahodných pouťových dobrot. Tentokrát vyplujeme na palubě nádherné
lodi Šumava, jedné z kapacitně i rozměrově největších lodí Pražské paroplavební společnosti. Těšit se můžete na tematickou hudbu, výzdobu
i občerstvení a jako překvapení každý
z účastníků plavby dostane malý dárek z poutě na rozloučenou. Ti z Vás,
kteří mají zájem, mohou téma akce
podpořit svým oblečením, barvám
a stylu se meze nekladou.
Plavba je již tradičně výhradně určena pro seniory z Prahy 1 a uskuteční
se ve čtvrtek 25. září 20 od 15 do 18
hodin. Kapacita je omezena na 150
míst, proto opět neváhejte, poslední

P

plavba byla rychle obsazena. Vstup na
palubu je pouze oproti platné vstupence (zdarma), a lze ji vyzvednout v pon-

dělí 22. září nebo ve středu 24. září,
v 6. patře, kanceláři č. 605, Vodičkova
18, Praha 1.

/ KAVÁRNA BÍLÁ VRÁNA
NA ZNÁMÉ ADRESE V ULICI VE SMEČKÁCH 5, KDE JSME
LÉTA NAVŠTĚVOVALI KAVÁRNU VESMÍRNA, BUDE JIŽ
BRZY OTEVŘEN NOVÝ SOCIÁLNÍ PODNIK – KAVÁRNA
BÍLÁ VRÁNA.
Také tento podnik má
vedle ekonomického cíle
především cíl sociální.
Zaměstnávání lidi se znevýhodněním.
Zaměstnanci podniku,
založeného
organizací
POHODA o.p.s., Vám
v příjemném nekuřáckém
prostředí nabídnou kvalitní kávu, několik druhů
mléčných koktejlů, domácí slané i sladké koláče, snídaňová a obědová
menu. V nové kavárně
budete moci oslavit na-

rozeniny nebo si objednat občerstvení s sebou.
Kavárna bude zajišťovat
také cateringové služby,
se kterými má již bohaté
zkušenosti.
Kromě kavárenské činnosti se zde potkáte
i s kulturou. Tzv. MOMENTÁLNÍ SCÉNA bude
místem, kde lidé se
znevýhodněním
budou
mít možnost vyjádřit se
prostřednictvím některé
z uměleckých forem. Divadlem, hudbou, malbou,
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básní či fotografií. Stejný
prostor budou mít i lidé,
kteří kolegy se znevýhodněním podporují.
POHODA, o.p.s. je nezisková organizace, která
už od roku 1998 umožňuje
dospělým lidem s mentálním postižením, pomocí
sociálních služeb, v maximální možné míře prožívat
dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.
Více informací naleznete na www.pohoda-help.
cz.

SPRÁVA MAJETKU
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

TOMÁŠ MACHÁČEK (TOP 09)

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

/ POLIKLINIKA
PALACKÉHO VČERA, DNES A ZÍTRA
říprava rekonstrukce budovy polikliniky se posunula opět dále.
Poté, co se před nedávnem podařilo stabilizovat správu budovy a upravit studii rekonstrukce tak, aby budova
sloužila více svému účelu, tak je nyní
připravován další krok potřebný k zahájení rekonstrukce – jednání s nájemci-lékaři o tom, v jakých prostorách by
měli sídlit a jaké podoby by měla doznat jejich ordinace. To považuji za velice důležité, protože jen samotní lékaři
vědí, jaké stavební úpravy jim mohou
práci ulehčit a jaké jim naopak výkon
jejich práce zkomplikují. Tato jednání
by se měla spustit počátkem příštího
roku. A k jakým úpravám studie rekonstrukce budovy došlo? Předně je důležité zmínit, že předchozí studie nebyla
špatná, ale svým pojetím odpovídala
jiné době. Jejím cílem bylo vytvoření
obchodně-lékařského domu, kde v přízemí a prvním patře mělo vzniknout jakési obchodní centrum, přičemž ostatní patra měla sloužit lékařům. Tento
koncept není vhodný ať již z pohledu
předpokládané hodnoty rekonstrukce
v řádu stamiliónů korun, výše provozních nákladů s ohledem na vytápění
centrální čekárny, provozu eskalátorů
a zaměstnání recepčních (samozřej-

P

Poliklinika v Palackého ulici bude rekonstruována za plného provozu.

mě že to by šlo na vrub nájemců-lékařů) a v neposlední řadě není vhodný
ani s ohledem na problematický provoz samotné centrální čekárny, neboť
ta není zcela ideální pro lékařský dům,
tj. dům plný soukromých lékařů. Úpra-

vy studie tak zlevnily rekonstrukci,
využily maximum místa právě pro lékaře a pacienty, snížily předpokládané
provozní náklady a především umožní
rekonstruovat budovu po patrech za
plného provozu.

/ PŘESTAVBA KANCELÁŘÍ NA BYTY
V DOMECH PO PRIVATIZACI
ové byty by mohly vzniknout díky
výraznému zjednodušení dosavadních pravidel pro výběrová řízení
na přestavbu nebytových jednotek
na byty v domech SVJ.
Městská část nabídne k přestavbě
několik nebytových prostor s tím, že
vítězní uchazeči musejí získat stavební povolení a provést přestavbu na
bytové jednotky, které následně zís-

N

kají do osobního vlastnictví. K tomu
je zapotřebí získat souhlas všech dotčených osob, tedy kromě památkářů i souhlas sousedů v domě. Proto
jsme již před časem vtáhli do řízení
i samotné sousedy, kdy zástupci SVJ
dávají každému uchazeči předběžný
souhlas s přestavbou.
Zjednodušení celého procesu, kdy
namísto pěti smluv bude uzavírána
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

pouze dohoda o právech a povinnostech a následně smlouva o výstavbě, jednoznačně zvýší nejen zájem
veřejnosti o toto výběrové řízení ale
snad i přinese větší vstřícnost právě
ze strany sousedů. Součástí nových
podmínek je totiž i nastavení jasné
komunikace mezi úředníky a členy
společenství při realizaci této soutěže.

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

/ ZAČÍNAJÍ PRÁCE
NA ROZPOČTU

ok se sešel s rokem a před námi
opět stojí práce na rozpočtu
Městské části Praha 1. „Mustr“
je tradiční: vyrovnané hospodaření,
krytí kapitálových výdajů zapojením výsledku ekonomické činnosti roku 2014
po zdanění – ale také důkladné diskuze
napříč celou radnicí a orgány městské
části při přípravě rozpočtu.
Jelikož jsou před námi říjnové komunální volby, není jisté, jak se někteří
zastupitelé k předjednávání tohoto
navýsost důležitého tématu postaví.
Věřím však v profesionalitu většiny zastupitelů napříč politickým spektrem.
Ostatně, prokázali ji už v minulosti.
Mezi další důležité zásady tvorby rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2015 patří
– vedle již zmíněných – také tyto:
• Plánovaná výše běžných výdajů
nepřekročí plánovanou výši běžných
příjmů.
• V případě nezbytnosti zapojení vý-

R

sledku ekonomické činnosti roku 2014
po zdanění ke krytí běžných výdajů je
možno tento výsledek zapojit pouze
z té části, která neobsahuje výsledek
prodejů nemovitého majetku.
• V případě nezbytnosti dokončit zahájené investiční akce i zapojením zůstatků nerozdělených zisků z minulých
let, bude toto rozhodování ponecháno
Radě MČ Praha 1 nově zvolené po komunálních volbách.
• Plán nákladů a výnosů ekonomické
činnosti bude vypracován na jednotlivé
zakázky a schválen v obdobné podobě
jako rozpočet hlavní činnosti. Součástí
schvalovaného plánu bude položkový
plán oprav s výjimkou oprav havarijních.
• Plán nákladů a výnosů ekonomické
činnosti bude vypracován tak, aby výsledek ekonomické činnosti roku 2015
po zdanění byl bezpečným základem
pro vyrovnaný rozpočet roku 2016.
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Na scéně se logicky objevuje také
hodnocení hospodaření MČ Praha 1
v letošním roce.
Zatím můžeme hodnotit pouze první
pololetí: příjmy po konsolidaci činí 352
089,56 tis. Kč. Výdaje po konsolidaci
jsou 336 205,44 tis. Kč. Dosažený přebytek je tedy 15 884,12 tis. Kč.
Přebytek je docílen tím, že nebyla naplněna výdajová část rozpočtu
(28,95 %). Kapitálové výdaje vykazují plnění za sledované období na
16,69 % a jejich vývoj je v tomto období každoročně standardní. Vyplývá
to z harmonogramu akcí, nutnosti
příprav a výběrových řízení a v oblasti školství i z nutnosti využívat
pouze období hlavních prázdnin.
Běžné výdaje se čerpaly za sledované období na 35,77 %; nejde o nezdravý trend, naopak čerpání probíhalo
převážně v souladu s časovým harmonogramem.

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)

/ ŠKOLY?
TO JE NAŠE CHLOUBA!
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 JE
ZŘIZOVATELEM SEDMI MATEŘSKÝCH A PĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. KROMĚ NICH
TAKÉ PROVOZUJE ŠKOLNÍ JÍDELNY, OBJEKT ŠKOLY V PŘÍRODĚ, SPORTOVNÍ AREÁL
MASNÁ, VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ NA FRANTIŠKU A JEDENÁCT DĚTSKÝCH HŘIŠŤ.
„NA OPRAVY A INVESTICE
V OBLASTI ŠKOLSTVÍ UVOLŇUJEME KAŽDOROČNĚ PŘES
STO MILIONŮ KORUN,“ ŘÍKÁ
KAROLINA POLVERINI, KTERÁ
MÁ V PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLSTVÍ
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA
STAROST.
ejvýznamnější ﬁnanční prostředky putovaly od roku 2011
do letošních prázdnin například
do oprav budovy Mateřské školy
Masná, která získala kromě nových
oken i novou tvář své fasády. Také
Mateřská škola Revoluční nebo Malostranská ZŠ se dočkaly výrazných
oprav střech a řady dalších prvků. Základní škola Vodičkova se zase může
pochlubit
kompletně
opravenou
střešní krytinou a zásadní rekonstrukcí prošlo i zdejší hřiště. A tak bychom
mohli vyjmenovat všechna školská
zařízení naší městské části. Všechna
prošla většími či menšími úpravami,
aby se v nich děti cítily co nejlépe.
Modernizováno je průběžně i vybavení učeben, tělocvičen a jídelen.
„Vyzdvihnout určitě musíme kompletní rekonstrukci a další stavební
úpravy na Uhelném trhu a úspěšné
sloučení této školy se ZŠ Brána jazyků,“ upozorňuje Karolina Polverini.

N

ČESKO-ITALSKÉ PRVENSTVÍ
Školství Prahy 1 patří k tomu nejlepšímu, co hlavní město nabízí. K tomu
všemu získá navíc od příštího roku

V Praze 1 se děti včetně prvňáčků do školy těší.

významný primát: od září 2015 bude
totiž na ZŠ J. Gutha-Jarkovského fungovat česko-italská sekce, a to první
v České republice. „Připravujeme
ji ve spolupráci s českým ministerstvem školstvím, italskými vzdělávacími institucemi a zdejší italskou
ambasádou. Italská strana, včetně
českých škol v Římě a Neapoli, se
bude podílet na tvorbě vzdělávacího
plánu i na samotné výuce,“ vysvětluje iniciátorka projektu Karolina Polverini s tím, že rodiče budou moci své
děti do česko-italské výuky zapisovat
na začátku příštího kalendářního roku.
Když už jsme u mezinárodního rozměru výuky na školách zřizovaných
Městskou částí Praha 1, připomeňme si projekty podporované zejména
v rámci evropského programu Comenius Regio. „Je to naprosto unikátní
šance pro naše děti, které poznávají nové přátele, prostředí, kulturu
i vzdělávací systémy, obohacují se
a rozšiřují své šance v dalším životě,“
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

komentuje radní pro oblast školství
Prahy 1.

VÍTÁME PRVŇÁČKY
Startuje nový školní rok a do našich
škol přicházejí ti nejmenší – prvňáčci.
Slavnostně nazdobené třídy, sešity,
učebnice, rozvrhy – to vše je pro tyto
děti nové. A aby se se vším co nejlépe vyrovnaly, na to samozřejmě dohlédnou zkušené paní a slečny učitelky. Určitě k tomu ale přispěje i krásná
knížka Karla Čapka Dášeňka čili život
štěněte, kterou jim věnovali pan starosta Oldřich Lomecký a právě paní
radní Karolina Polverini. A že těch
knížek bylo! Vždyť letos by do prvních
tříd našich základních škol mělo nastoupit více než 350 dětí!!! A k tomu
je třeba připočítat i kluky a holky, kteří
usednou do lavic přípravných tříd.
A tak všem školákům i předškolákům přejeme, aby se měli krásně.
A aby měli pohodu doma i ve školách
a školkách.

BEZPEČNOST
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

JUDr. IVAN SOLIL (ČSSD)

ivan.solil@praha1.cz, bezpečnost a prevence kriminality, veřejný
pořádek a kontrola, civilní obrana a ochrana obyvatelstva

/ POLITICKÉ VEDENÍ HLAVNÍHO MĚSTA
SE VŮČI OBČANŮM PRAHY 1
OPĚT OBRÁTILO ZÁDY
eřejná pouliční umělecká produkce – tzv. busking, se od
roku 2013 stala v očích občanů
Prahy 1, ale i zaměstnanců nesčetně
ochodů i kanceláří obtěžujícím jevem.
Jen v minulém roce byly podány
desítky stížností na obtěžující hluk
z podoken domů. V srpnu 2013 byla
vedení Prahy 1 dokonce doručena
petice na zakázání buskingu v Mostecké ulici na Malé Straně. Společný
jmenovatel byl vždy totožný. Bohužel,
mnohdy nesourodou směsicí stále se
opakujících zvuků, má často mnohem
blíže k hlučnému žebrání, než k umělecké produkci. Neochota politických
představitelů hlavního města Prahy
zakomponovat připomínky Prahy 1 už
v přípravném řízení vedla k tomu, že
za buskera se nyní vydává každý, kdo
položí na zem klobouk na peníze a vydává jakýkoliv zvuk či pohyby v neomezeném časovém intervalu. Vše
umožnila vyhláška hlavního města
Prahy č. 5/2013, která dala buskerům
téměř neomezené možnosti a radnici Prahy 1 naopak nulovou možnost
regulace.
„Z těchto důvodů jsme již v roce
2013 zahájili kroky vedoucí k řešení
této problematiky. Jejich výsledkem
bylo zpracování návrhu změny vyhlášky č. 5/2013 o veřejné umělecké produkci – buskingu, která zohledňovala
všechna stanoviska dotčených institucí, přičemž hlavní změnou tohoto
návrhu bylo rozšíření míst, kde by se
hudební busking nesměl provádět,“
uvedl Ivan Solil, radní pro oblast veřejného pořádku, který je rovněž
zpracovatelem novely této vyhlášky.
Jejím přijetím by došlo ke kýženému výsledku. Tedy, že Městská část
Praha 1 a Městská police, by dostali
účinný nástroj, jak problémy spojené
s obtěžující formou veřejné umělecké
produkce řešit.
Nové lokality, kde by měla být ve-

V

Je to busker, nebo ne?

řejná hudební produkce zakázána,
byly vybrány na základě oprávněných
stížností, místních šetření, osobních
jednání, jednání komise Bezpečnosti i zkušeností Městské policie a samotné radnice Prahy 1. Návrh změny vyhlášky schválilo Zastupitelstvo
městské části Praha 1 a návrh byl
postoupen vedení Hlavního města
Prahy. Hlavní město Praha totiž jako
jediné může iniciovat začlenění navrhované změny do stávající vyhlášky č
5/2013 o veřejné umělecké produkci – Buskingu, kterou v roce 2013
schválilo, čímž umožnilo současnou
situaci.
Vedení hlavního města zastoupené
v tomto případě radním pro legislativu
Mgr. Lukášem Manhartem (TOP09),
však návrh Prahy 1 nerozeslalo ostatním městským částem k připomínkám a nezahájilo tak proces změny
dotčené vyhlášky. Místo toho se na
zářijové jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy připravuje pouhá
informace pro zastupitele, ke které
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

nemusí zaujímat žádné závazné stanovisko v podobě přijatého usnesení.
Návrh změny vyhlášky tedy i přes
veškerou snahu Prahy 1, není v současnosti zařazen na zářijové jednání zastupitelstva. „Nyní proto budu
oslovovat předsedy politických klubů
zastoupených v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, s žádostí o podporu změny obsahu pouhé informace
předložené Mgr. Manhartem. Místo
alibistické a nic neřešící informace pro zastupitele, se budu snažit
o závazné usnesení, ukládající Radě
hlavního města Prahy povinnost, se
naším návrhem na změnu vyhlášky
zabývat,“ naznačil plán dalšího boje
za občany Prahy 1 Ivan Solil.
I když se však podaří prosadit tuto
změnu, splnění usnesení Zastupitelstva, bude úkolem pro nové vedení
Hlavního města Prahy. Vše tedy bude
záviset na voličích, jaké karty politickým stranám v hlavním městě během
říjnových voleb rozdají. Současné kroky
vedení hlavního města jasně ukazují,
že občané nejsou tou hlavní prioritou.

KULTURA
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. PAVOL ŠKRAK (ČSSD)

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

/ POZDNÍ LÉTO
A KULTURA
LÉTO UŽ TRADIČNĚ PATŘILO HUDBĚ, ZÁŘÍ I DALŠÍ MĚSÍCE PAK BUDOU PLNÉ SPORTOVNÍCH TURNAJŮ, HUDEBNÍCH A TANEČNÍCH PROGRAMŮ, A CHYBĚT NEBUDE ANI
PEJSKAŘSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ V POŘADÍ JIŽ VII., NA
KTERÉM SE, JAK SE PATŘÍ, VYŘÁDÍ NEJEN PEJSCI ALE I DĚTI
A DOSPĚLÍ. A VŠECHNU TUTO ZÁBAVU PRO OBČANY PRVNÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI ZAJIŠŤUJE RADNÍ PRO OBLAST KULTURY,
SPORTU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ ING. PAVOL ŠKRAK.
Jakou máte zkušenost, co lidi nejvíc baví?
Nabito bývá jak na našich sportovních turnajích, tak na kulturních akcích. Ve sportu patří snad k nejoblíbenějším nohejbalová
klání, turnaj v malé kopané, plavání nebo v bowlingu. Hraje se
o cennou trofej, Pohár MČ Prahy 1, a startovné mají naši spoluobčané zdarma. Výjimečné jsou samozřejmě akce, které pro ně
pořádáme v rámci projektu Sousedská setkání.
Myslíte Petrské hudební léto, Zpívejte lidičky, ty naše písničky, Taneční odpoledne pro starší a pokročilé nebo setkání
pejskařů a další akce, tak typické právě pro Prahu 1?
Určitě. Tato setkání jsou vždy ve znamení výborné nálady, pohody a sousedské pospolitosti. A to nám samozřejmě jde! Takovým projektem se může pochlubit jen málokterá městská část.
Co bude největším zářijovým trhákem?
Největším lákadlem by se mohla stát akce „Zpívejte lidičky,
ty naše písničky, která ovládne Žofín 21. září od 16 hodin. Bude
v „SEMAFORSKÉM“ duchu, plná krásných a známých písniček
a tancování. Tak určitě přijďte! Vstupenky ZDARMA pro seniory
z Prahy 1. Od 5. září 2014 k vyzvednutí v informačním centru,
Vodičkova 18.
Dále Taneční odpoledne pro starší a pokročilé na Botelu Albatros, který kotví u nábřeží Ludvíka Svobody, a který byl všechny
letní neděle obsazený, hudby milujícími seniory, až k prasknutí.
Taneční odpoledne proto budou pokračovat i nadále. Pokud máte
rádi hvězdy, které nestárnou, zaškrtněte si všechny neděle vždy
od 14 hodin. Těšit se na vás budou oblíbená kapela DD Combo
Oldřicha Doležala i zpěvačky a zpěváci, jejichž umění a popularitu
prověřil čas.
A v neposlední řadě „dozvuk“ festivalu Petrského hudebního léta,
kdy si první tři čtvrtky v září budete moci v parku Lannova poslechnout dobrou muziku. A že se máte opravdu na co těšit, dokládá hned
první koncert v září, SUNNY SWING TRIO a Adéla Zejfartová, dále
Franke Trier Band legenda českého rock ´n ´rollu a rockabilly a Mr.
Crow Blues Band, což je česká hudební skupina, která hraje staré
černošské písně z 20. až 50 let minulého století, až po současné
blues.
Vstup je na všechny tyto akce BEZPLATNÝ!

VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha 1 se obrací na své občany, kteří se
v měsíci srpnu, září, říjnu, listopadu a prosinci 2014 dožili,
nebo dožívají významného životního jubilea – 70 let, 75 let,
80 let, 85 let, 90 let a nad 90 let každý další krásný rok s prosbou, aby tuto výjimečnou událost dali ve známost písemně
nebo telefonicky na adresu: Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 9, 115 68, paní Radka Jiříková, telefon: 221 097 398,
nebo osobně na adrese Vodičkova 9 (proti hlavní budově
Úřadu MČ Praha 1). Městská část Praha 1 sama nesmí aktivně tyto údaje zjišťovat z Registru obyvatel nebo evidence
obyvatel, aby neporušovala zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Slavností setkání s blahopřáním a s malým občerstvením, ke kterému přidává MČ Praha 1 dárek,
se uskuteční podle počtu přihlášených a po dohodě s Vámi
v DPS Benediktská č. 13, Praha 1.

SPORTOVNÍ AKTIVITY NA ZÁŘÍ
Bowling, turnaje v malé kopané, nohejbalu nebo plavání. To je
ochutnávka z nabídky sportovního vyžití, které pro své občany
pořádá Městská část Praha 1. Stačí se jen hodit do sportovního
a vyzbrojit se chutí zabojovat. Startovné je zdarma! A co rozhodně
nepropásnout? Záleží jen na vás – nabídka je určitě široká. Velké
oblibě se těší třeba turnaj v nohejbalu. Nejbližší startuje na hřištích Na Františku a v ulice Masná 7. září od 10 hodin. Již 14. září
proběhne Turnaj v bowlingu. Ten se koná od 15 hodin v Bowling
centru v Celnici 10. Velké oblibě se těší i turnaje v malé kopané.
Nejbližší startuje na hřišti Na Františku a v ulici Masná 13. září od
10 hodin. „Nejlepší celky budou už tradičně oceněny poháry MČ
Praha 1 a všechna zúčastněná družstva obdrží diplomy,“ připomíná Ing. Pavol Škrak, radní Prahy 1, který má volnočasové aktivity
pod palcem. Pokud to nestihnete, turnaje pokračují i v říjnu!

/ BEZPLATNÉ KURZY CVIČENÍ
PRO SENIORY PRAHY 1
Udržet tělo v kondici i v pokročilém věku je cílem mnoha seniorů. Na to nezapomíná ani Městská část Praha 1, která pro zlepšení kondice a načerpání nové energie přichystala bezplatné kurzy
cvičení pro seniory.
Z nabídky si vybere snad každý. Praha 1 ve spolupráci s Fitness
Kotva připravila čtyři bloky aktivit: kondiční cvičení, rekondiční nad
55 let, jógu pro seniory a cvičení proti bolesti.
Kurzy disponují kapacitou 25 a 30 cvičících. Hodina jednotlivého
bloku bude probíhat jednou týdně a to po dobu 60 minut.
„Jsem rád, že můžu představit našim spoluobčanům další aktivitu, kterou chystáme v oblasti sportu. Jedná se o větší zapojení
občanů Prahy 1 a zejména seniorů do pohybových aktivit, které
jsou s přibývajícím věkem stále více zapotřebí“, řekl radní Prahy 1
pro kulturu, sport, mezinárodní vztahy a občanskou společnost Ing.
Pavol Škrak. „Milý senioři, život je pohyb, překonejte ostych, překonejte pohodlnost, přijďte si zacvičit, přijďte se odreagovat, Vaše
radnice MČ Praha 1 Vás srdečně zve.“
Pro bližší představu a informace o cvičení byl natočen spot, který naleznete na www.praha 1.cz v sekci Sport.

/ PEJSKAŘSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Městská část Praha 1 si vás dovoluje pozvat na VII. PEJSKAŘSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ, které proběhne 18.9.2014
v park Lannova. Těšit se můžete na ukázky kynologického výcviku, dog dancing, agility, dogfrisbee, psí školy a jako novinka „TUŽKOPSI“ – portrétují a namalují vám obrázek vašeho
pejska. Veškeré disciplíny si můžete pod vedením instruktorů
ozkusit se svým pejskem. Uvidíte také výcvik služebních psů
Městské policie. Během odpoledne se můžete zúčastnit přehlídky pejsků Prahy 1, na kterou jste srdečně se svými mazlíčky zváni.
Odporná porota ohodnotí nejkrásnějšího, nejšikovnějšího,
nejzvláštnějšího pejska. Každý pejsek dostane dárek.
Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!

/ ZPÍVEJTE LIDIČKY,
TY NAŠE PÍSNIČKY ANEB SEMAFOR SLAVÍ 55
Senioři, neseďte doma a přijďte se pobavit. Městská část
Praha 1 právě pro vás připravila projekt mluveného slova a hudebních vystoupení zpěváků a dalších osobností kulturně společenského života s názvem „Zpívejte lidičky, ty naše písničky“. Akce se koná na Žofíně 21. 9. od 16 hodin. V průběhu
hudebního pořadu vystoupí Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Pavlína Filipovská, Karel Štědrý a Jiří Štědroň. Vstupenky jsou pro
seniory z Prahy 1 ZDARMA k vyzvednutí od 5. září v informačním centru, Vodičkova 18. Vstupenky ZDARMA pro seniory
z Prahy 1. Od 5. září 2014 k vyzvednutí v informačním centru,
Vodičkova 18.
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TUTO OBLAST MÁ NA STAROSTI:

Ing. JIŘÍ VESELÝ (TOP 09)

jiri.vesely@praha1.cz
doprava

/ ZNOVUOTEVŘENÉ METRO
A NOVÉ TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY
UŽ DÉLE NEŽ MĚSÍC MOHOU POUŽÍVAT NAŠI SPOLUOBČANÉ I NÁVŠTĚVNÍCI NAŠEHO
PŘEKRÁSNÉHO MĚSTA ZNOVUOTEVŘENOU STANICI METRA NÁRODNÍ TŘÍDA.
ekonstrukce, která trvala 24 měsíců, byla ﬁnančně velmi náročná a nemálo komplikovala pohyb městskou hromadnou dopravou
v centru města. Každá změna k lepšímu vyvolá po určitou dobu zhoršení
komfortu života a za trpělivost našich
spoluobčanů se sluší poděkovat. Znovuotevřené stanici metra Národní třída, jejíž převažující barvou je zelená
a zlatá a jejíž celkové architektonické
řešení zachovává ráz z minulých let,
přibyl také nový výstup do budovaného centra Quadrio, který bude zprovozněn po otevření tohoto obchodního a kancelářského komplexu letos na
podzim.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo
prosadit, že výtah do stanice metra
Národní třída, vybudovaný, mimo jiné
i díky naší městské části, který je vlastně souborem čtyř výtahů, byl konečně
náležitě a deﬁnitivně propojen s novou
bezbariérovou tramvajovou zastávkou
v Lazarské ulici. Protější tramvajovou
zastávkou, rovněž bezbariérovou, která
je již na území spravovaném Městskou
částí Praha 2, získal tento významný
přestupní uzel městské hromadné
dopravy mnohem vyšší a bezpečnější komfort pohybu cestujících. Vznikly mimořádně široké chodníky, které
mohou být v budoucnu ještě vybaveny vhodným městským mobiliářem,
a celkově se tato část Lazarské ulice
stala mnohem hezčí.
Dopravní podnik zároveň po dvou
měsících intenzivních prací, mimochodem doba náročné rekonstrukce
tramvajové tratě a souvisejících staveb byla s ohledem na rozsah prací
mimořádně krátká, obnovil provoz
na nově rekonstruované tramvajové
trati v úseku Jindřišská – Lazarská,
kde došlo k celkové výměně kolejí a překládce kolejového oblouku
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Jiří Veselý si pochvaluje také bezbariérovou zastávku tramvaje.

v napojení Vodičkova – Lazarská, což
významně přispěje i k zlepšení směrových úprav vedení tramvajové trati
a ke snížení hluku. Ze stejného důvodu došlo i k výměně povrchu vozovky
mezi kolejemi a úpravě dláždění ve
Vodičkově. Délka rekonstruované trati od Spálené na Senovážné náměstí
je celkem 903 metrů, a to včetně Václavského náměstí. Konstrukce tramvajové trati byla provedena systémem
„pevné jízdní dráhy“, tj. na betonové
desce s živičným povrchem a všemi
prvky tlumení hluku a vibrací. Vlastní
těleso tramvajové tratě je od zemní
pláně odděleno pryžovou rohoží a rovněž kolejnice jsou obaleny gumou.
Další velmi významné vylepšení
prosazené a navíc také spoluﬁnancované Městskou částí Praha 1 jsou
nové podoby tramvajových zastávek
ve Vodičkově ulici, které mají stejně
jako v Lazarské ulici formu mysu, kdy
cestující bezbariérově a bezpečně nastupují do tramvají z chodníku přímo,
ZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

tedy bez nebezpečného přecházení
vozovky s automobilovou dopravou.
Byla tak nově řešena zastávka tzv.
vídeňského typu s jízdou automobilů
přes zastávku ve směru do Lazarské
ulice. Toto řešení se v našich podmínkách neosvědčilo a došlo tak novému
mnohem bezpečnějšímu řešení. Protější zastávku ve Vodičkově ulici před
školou, kde vzniklo i malé vzdušné náměstíčko, dokonce spoluﬁnancovala
naše městská část ﬁnančním podílem
cca 1,5 milionu korun. Přispěli jsme
tak nejen k naplňování našeho dlouhodobého programu bezpečné cesty do
škol, ale také ke zvelebení veřejného
prostoru. Vedení automobilové dopravy po kolejovém pásu nám také nově
umožní zřízení několika nových parkovacích míst pro rezidenty a abonenty
ve Vodičkově ulici mezi ulicí Palackého a novou tramvajovou zastávkou,
což jistě ocení majitelé parkovacích
oprávnění pro parkování v tzv. modré
zóně, kteří bydlí v okolí.
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/ JEŘÁB NA HŘIŠTI MŠ?
NESMYSL!
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V REVOLUČNÍ ULICI SE ZŘEJMĚ STALY PROSTŘEDKEM PŘEDVOLEBNÍHO BOJE
V SENÁTNÍ KAMPANI V PRAZE 1. VYPLÝVÁ TO Z EMAILU DOSLUHUJÍCÍHO SENÁTORA
ZVOLENÉHO ZA ODS ZDEŇKA SCHWARZE.
chwarz se obrátil na vedení
Městské části Praha 1 emailem,
v němž se pozastavil nad údajným
plánem umístit stavební jeřáb na dětském hřišti MŠ v Revoluční ulici. Jeřáb
má být využíván k výstavbě bytového
domu v Klimentské ulici. Kromě několika
impertinencí a zjevné předvolební rétoriky je v senátorově emailu jediný relevantní dotaz: „Neexistuje jiné řešení?“
Ano, existuje. Zmíněný jeřáb bude
umístěn ve vnitřních prostorách stavby, nikoli na pozemku MŠ v Revoluční
ulici. Pozemek MŠ bude pouze zčásti
využit jako logistické místo pro stavbu, a to ve velmi malé míře – na ploše
o rozsahu 35 metrů čtverečních. Navíc se na pozemku MŠ počítá s vytvořením třímetrové akustické stěny, aby
dopady stavby byly co nejmenší.
Přestože byla vyvinuta maximální
snaha nalézt variantu, která by zcela
eliminovala jakékoli dopady na MŠ,
podle odborníků taková varianta není

S

možná, a to kvůli složité dopravní situaci v tomto místě (úzké ulice a nemožnost zastavit nebo zablokovat jakoukoli ulici v okolí).
„Mateřinka v Revoluční ulici bude
samozřejmě normálně fungovat i během výstavby. Pokud by navzdory

přijatým opatřením bylo nutné krátkodobě zajistit pro děti z mateřské školy
pobyt na jiném dětském hřišti, okolní
školky – zejména v Masné a Řásnovce – jsou připraveny okamžitě vypomoct,“ vysvětlila radní pro oblast
školství Karolina Polverini (TOP 09).
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ODS
KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ JE TU!
Po celé volební období jste měli možnost sledovat naše názory a činnost prostřednictvím textů zveřejněných na tomto místě. Daleko větší prostor však skýtaly stránky našeho měsíčníku Jednička. Jsme jedinou
stranou, která vás pravidelně informovala o práci našich zastupitelů a plnění našich závazků. Jsme
si vědomi toho, že ODS neprožívá období konjunktury. V posledních 4 letech jsme seděli v opozičních
lavicích. I tak jsme nerezignovali na dennodenní aktivitu. Klub ODS přednesl nejvíce interpelací a předložil nejvíce návrhů ze všech opozičních zastupitelů. V mnoha případech se nám podařilo přesvědčit zastupitelstvo, že naše návrhy jsou prospěšné pro Prahu 1, a proto byly přijaty výraznou většinou hlasů.
Za našimi kandidáty již stojí reálné výsledky jejich práce. Vědí, jak jejich záměry realizovat. V příštích
týdnech se s nimi budete setkávat v ulicích. Lze je také kontaktovat prostřednictvím adresy kandidati@odspraha1.cz nebo na telefonu 778 429 642. Informaci o našem programu naleznete na www.odspraha1.cz
Přejeme Vám, abyste si dokázali dobře vybrat. Pokud se rozhodnete pro naše kandidáty, stačí zakřížkovat políčko u názvu Občanská demokratická strana. Těšíme se na setkávání v ulicích. Každý Váš hlas
bude pro nás závazkem.
Text vyjadřuje
stanovisko Klubu ODS Praha 1

VĚCI VEŘEJNÉ
LÍBÍ SE VÁM, JAK PRAHA 1 (NE)FUNGUJE?
Milí sousedé. V říjnu půjdeme volit. TOP 09 a ČSSD
se předhání v sebechvále. Skočíte jim na to? Jim,
i ODS, která se na mnoha špatnostech podílí? Privatizace, na kterou čekáte roky, a zbytečně. Obchody,
jako byla Zlatá lyra, TOP 09 a ČSSD ruší, zato turisté
mají kde nakupovat. Proti vylidňování Prahy 1 „bojuje“
radnice v čilé spolupráci s ODS tím, že se snaží prodat
obydlený dům na Václavském náměstí. Mnozí nespíte
pro hluk v ulicích. Když potřebujete jít na úřad, potýká se spousta z Vás s žaludeční neurózou z arogance
úředníků. Soukromé černé stavby rostou, z obecních
domů se stávají ruiny. Jestli se Vám tento stav líbí,
volte opět Lomeckého, Solila nebo Dvořáka. Jestli ale

chcete změnu k lepšímu, zkuste dát hlas koalici Zelená
pro Jedničku. Za osm let mé práce v zastupitelstvu se
na mne obrátila celá řada lidí, s nimiž se na radnici ani
na úřadě nikdo nebavil. Také se začali sami aktivně zajímat o komunální politiku. A to tak silně, že se dokonce
rozhodli kandidovat se skutečnou opozicí, tedy mnou
a Stranou zelených, proti zavedeným stranám a jejich
šlendriánu. Zelená pro Jedničku – to jsou Vaši sousedé,
kteří už nechtějí být jenom naštvaní, ale chtějí vrátit
Prahu 1 Pražanům. Podpoříte je? Více na www.zelenaprojednicku.cz
Vaše Kateřina Klasnová

STRANA ZELENÝCH
JDE TO ZMĚNIT!
Vychvalováním svých úspěchů v novinách, na letácích, na plakátech a veřejných akcích často bohatě placených z obecních prostředků
nás chce odcházející vedení městské části přesvědčit, abychom zapomněli. Pokouší se zakrýt aroganci minulých let, s níž reagovalo na
stížnosti na obtěžování občanů hlukem a turistickým průmyslem, ničení historických domů, necitlivou výstavbu, neprůhlednost hospodaření a nejistotu těch, kteří bydlí v obecních i soukromých bytech.
Neochota vyslechnout názory občanů se projevovala nejen v posledních čtyřech letech na jednání zastupitelstva, ale naposledy i tím,
že Rada městské části záměrně přeložila termín jednání posledního zastupitelstva, aby tak znemožnila termín konání referenda o zrušení hazardu v době voleb. Jeho uspořádání přitom podpořilo více než 2200 obyvatel. Snaha radnice omezovat nesouhlasné názory vedla
ve vyloučení zástupců opozice z komisí i omezení prostoru pro kritiku v těchto novinách.
Komunální volby nám všem ale nyní dávají příležitost ukázat, že jsme nezapomněli. Spojení skutečné opozice v koalici Zelená pro
jedničku (www.zelenaprojednicku.cz) chce spolu s vámi ukázat, že to jde změnit!
Filip Pospíšil
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/ NA RADNICI PRAHY 1
NEMLUVÍM DO ZDI, ŘÍKÁ ŠÉF POLICIE
VELMI DOBROU SPOLUPRÁCI
S RADNICÍ A BEZPEČNOSTNÍ KOMISÍ PRAHY 1 SI POCHVALUJE
ŘEDITEL OBVODNÍHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR PRAHA I PLK.
MGR. BC. KAREL PROMMER.
A PŘESTOŽE SE UŽ PODAŘILO
USKUTEČNIT MNOHO UŽITEČNÝCH VĚCÍ, NA JEDNU SE POLICISTÉ VYLOŽENĚ TĚŠÍ – NA
NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KAMERY,
DÍKY NIMŽ BUDE BOJ SE ZLOČINEM JEŠTĚ EFEKTIVNĚJŠÍ.
Pane plukovníku, když byste měl
v kostce zhodnotit dosavadní spolupráci s radnicí Prahy 1, co byste řekl?
Hodnotím ji jako velmi dobrou. Velmi
se zlepšila spolupráce nejen s vedením
radnice, ale také s Bezpečnostní komisí
Prahy 1 a jednotlivými odbory. Například
se živnostenským odborem, kdy úzce
spolupracujeme při kontrolách týkajících se podávání alkoholu mladistvým,
nebo s odborem sociální péče při dočasném umístění zadržených dětí apod.
Jaké problémy konkrétně řešíte
s Bezpečnostní komisí Prahy 1?
S předsedou komise Zdeňkem Skálou
jsem v průběžném a velmi intenzivním
styku. Konzultujeme každodenní problémy – protidrogovou problematiku,
hluk, rušení veřejného pořádku a další
jevy – a také plánujeme při jednáních
s ostatními členy komise společný postup proti nim. V této souvislosti bych
rád zmínil jednu ne příliš obvyklou záležitost: jak předseda Bezpečnostní komise, tak pan starosta se velmi často
osobně účastní bezpečnostních akcí
v centru města. To oceňuji, protože jednání o zmíněných problémech má pak
reálný základ.
Kromě takové té každodenní mravenčí práce samozřejmě spolupracujeme
i při velkých akcích. Připomenu například tolik obávané únorové nájezdy
severské mládeže – tehdy policistům
velmi pomohl i starosta Lomecký, který

nitorovat případnou protiprávní činnost
v ulicích, kdy díky vyspělému kamerovému systému je dopadení pachatele
mnohdy pouze otázkou času. V poslední době právě jen díky kamerám
se nám podařilo objasnit několik velmi
závažných zločinů.

s ambasadory Dánska a Švédska osobně projednal opatření navržená námi
a Bezpečnostní komisí Prahy 1.
Obecně mohu – a rád – konstatovat,
že jsem nikdy neměl pocit, že bychom
na radnici mluvili do zdi. Naopak, je nám
pozorně nasloucháno.
Řekněte mi, jak vám radnice pomáhá při zlepšování technické vybavenosti...
Velmi nám pomáhá nákupem prostředků umožňujících lepší dokumentaci přestupkového jednání či trestné
činnosti (tedy přenosných kamer, fotoaparátů a dalšího technického vybavení) a rovněž instalací nových kamer
v systému MKS v rizikových lokalitách.
Oceňuji i snahu radnice, kdy na základě
doporučení komise dochází k doplnění
osvětlení v problémových místech.
Zmínil jste kamery. Praha 1 chystá
zásadní modernizaci kamerového
systému včetně pořízení takzvaných
inteligentních kamer, které dokáží závadovou činnost „předvídat“
podle typického chování. Mohl byste jako odborník reagovat na kritiku
některých populistů, kteří tvrdí, že
kamery stejně nic nevyřeší a navíc
údajně bez dostatku policistů v ulicích budou na nic?
Kamery samozřejmě odvádějí velmi
užitečnou práci a jejich význam mimo
jiné spočívá právě v tom, že dokáží moZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

Velkým problém Prahy 1 je nadměrný hluk. Co proti němu policie podniká?
Proti nadměrnému hluku realizujeme
cílené policejní akce. Konkrétně během
srpna se čtyřikrát konala akce „Ticho“,
jejímž cílem byl zásah právě proti problémovým provozovnám a lokalitám,
kde jsou opakovaně překračovány hlukové limity a kde dochází i k dalším problémovým jevům, při nichž bylo zkontrolováno 636 osob, 74 objektů a 24
vozidel. Bylo zjištěno 13 trestných činů
převážně v oblasti drogové problematiky, 71 přestupků a uloženo 63 pokut
v celkové hodnotě 37 700 korun. Také
jsme objevili 21 mladistvých pod vlivem
alkoholu.
Které trestné činy vám dělají největší
vrásky?
Nejvíce nás tíží majetková kriminalita,
ačkoli i v této oblasti jsme zaznamenali
snižující se trend, kdy oproti stejnému období loňského roku evidujeme
o 1046 trestných majetkových činů
méně. Konkrétně u kapesních krádeží
se nám vyplatilo navýšení počtu policistů, kteří se těmito skutky zabývají, což
způsobilo pokles o 516 činů. A klíčové
samozřejmě je, že nám stoupá jejich
objasněnost.
Fenoménem moderní doby je sprejerství, kdy v Praze 1 bylo letos doposud spácháno 57 těchto skutků, z toho
27 případů máme objasněných. To je
v rámci celé Prahy výjimečný výsledek.
Předpokládám, že v době, kdy budou
kamerové systémy disponovat hlukovými senzory zachycujícími zvuk spreje,
objasněnost dále stoupne.
Co se týká celkové trestné činnosti,
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31 případy zvýšili objasněnost o 13,8
procent, tedy na 59 procent. Mám
radost, že objasněnost při této trestné činnosti je výjimečně vysoká, a to
i díky využití zmíněného kamerového
systému.

Zdeněk Skála a Karel Prommer si pochvalují vzájemnou spolupráci.

tak v roce 2013 jsme evidovali 5985
činů, objasněno bylo 1110 činů, tedy
18,5 procent. Letos jsme zatím zaznamenali 5011 činů, objasněno jich je
1221, což znamená 24 procent celkového nápadu trestných činů.

Jak jsme na tom v Praze 1 s násilnou
trestnou činností?
Co se týká nejobvyklejší násilné kriminality, což jsou loupežná přepadení,
tam jsme i přes zvýšení počtu těchto
případů na 39 s porovnáním s loňskými

A co přestupky týkající se místních
záležitostí veřejného pořádku?
Počet zjištěných přestupků proti
obecně závazným vyhláškám obcí
zahrnující například žebrání, požívání
alkoholu, prostituci, znečišťování veřejného prostranství, veřejné pohoršení a další podobné skutky výrazným
způsobem vzrostl. Oproti loňsku jsme
zaznamenali nárůst o 420 přestupků!
Radost mám naopak z toho, jak nekompromisně radnice Prahy 1 v boji
proti tomuto fenoménu využívá možnosti novelizovaného přestupkového
zákona – tedy ukládat jako sankci zákaz pobytu, což je v Praze 1 důsledně
využíváno.
INZERCE
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

/ INFORMACE PRO OBČANY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR, VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 1 SE USKUTEČNÍ VE DNECH
V PÁTEK 10. ŘÍJNA 2014 OD 14.00 HOD. DO 22.00 HOD.
V SOBOTU 11. ŘÍJNA 2014 OD 08.00 HOD. DO 14.00 HOD.
POČET A SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1
Pro výše uvedené volby bylo na území Městské části Praha 1 zřízeno celkem 21 volebních
okrsků. Seznam volebních místností a vyhledávání příslušného volebního okrsku, do kterého daný volič spadá (dle adresy trvalého
pobytu) bude umožněno na webových stránkách www.praha1.cz (sekce VOLBY), zároveň
o sídle volební místnosti obdrží volič informaci
spolu s doručenými hlasovacími lístky. Došlo
ke změně sídla volební místnosti u okrsku
č. 6, kdy bylo sídlo okrsku přemístěno do ZŠ
sv. Voršily, Ostrovní 9, Praha 1.

AKTUÁLNÍ PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ
A SÍDEL VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1:
okrsek č.

Sídlo volební místnosti

1001

Pražský hrad, II. nádvoří 198

1002

Parlament ČR, Informační kancelář, Sněmovní 4

1003

Informační kancelář ÚMČ P1, Malostranské nám. 22

1004

SPŠ Graﬁcká, budova Maltézské nám. 16

1005

VIA, Újezd 26

1006

ZŠ sv. Voršily, Ostrovní 9

1007

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4

1008

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4

1009

ZŠ Curieových, budova Dušní 19

1010

Nemocnice Na Františku, vchod Kozí 25

1011

Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 10

1012

1. Slovanské gymnázium, Masná 700/13

1013

ZŠ Curieových, budova Dušní 19

1014

ZŠ Gymnázium J. G. Jarkovského, Zlatnická 13

1015

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

1016

ZŠ Vodičkova, budova Jindřišská 32

1017

OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 19

1018

ÚMČ P1, zasedací místnost, Vodičkova 18

1019

Obvodní knihovna, Školská 30

1020

Pasáž ÚMČ P1, Vodičkova 18

1021

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky,
budova Vojtěšská 13
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PRÁVO VOLIT
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu
ČR může volit i občan České republiky, který dosáhl alespoň druhý den
konání druhého kola voleb věku nejméně 18 let.
Zároveň mají právo volit do zastupitelstev obcí také státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve druhý den voleb
dosáhnou věku 18 let a jsou v příslušné obci (v tomto případě na území
Městské části Praha 1) přihlášeni k trvalému pobytu; se mohou těchto
voleb zúčastnit, pokud ve lhůtě do uzavření stálého seznamu voličů, tj.
08.10.2014 do 16.00 hod. podají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost
nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. U Úřadu
MČ Praha 1 lze tuto žádost podat na Odboru občansko správních
agend, oddělení správního řízení, detašované pracoviště Vodičkova
32, Praha 1, tel.: 221 097 397.
VOLIČI ZAPSÁNI VE ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ VEDENÉHO ZASTUPITELSKÝM ÚŘADEM (týká se např. občanů pracujících
a zdržujících se v zahraničí a v době výše uvedených voleb se budou
nacházet na území České republiky).
Volič, který byl na vlastní žádost zapsán do zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem, může tento úřad požádat o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů – o této skutečnosti dostane potvrzení. Toto
potvrzení předloží obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo
trvalého pobytu nebo ve dnech voleb příslušné okrskové volební komisi.
Pokud volič, který byl zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, toto potvrzení nepředloží, nebude mu umožněno
volit.
OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u Odboru občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části
Praha 1, detašované pracoviště Vodičkova 32, 2. patro (pí Sodomková,
pí Novotná) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat
telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana, rovněž není
možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit, úřad
je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto
vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu
České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat podle zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o volbách do Parlamentu ČR), na voličský průkaz, tzn., voličský
průkaz vydaný Úřadem MČ Praha 1 opravňuje voliče volit pouze na
území volebního obvodu č. 27, který zahrnuje území městských částí
Praha 1, Praha 7, Praha –Suchdol a Praha-Troja. Dále zahrnuje část území
městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město, a k. ú. Vyšehrad, část
území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na
území městské části Praha 5 a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, část k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k.).
Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6.
Žádost o voličský průkaz lze podat od vyhlášení voleb v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost
v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 3. října 2014. Osobně
lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Odbor
služeb a informací, pí Raimanová a pí Cicvárková do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů, tj. do 8 října 2014 do 16.00 hod.
Voličské průkazy pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 1, které jsou vyhlášeny na stejné dny
jako volby do Senátu Parlamentu ČR, zákon vydat neumožňuje.
NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže
dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat,
aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného
volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit
předem telefonicky, na Odbor občansko správních agend, oddělení služeb a informací Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 397, 221 097
572 (pí Sodomková, pí Novotná) nebo ve dnech voleb přímo příslušné
okrskové volební komisi.
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HLASOVACÍ LÍSTKY
Pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy obdrží volič jeden
hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny všechny zaregistrované volební
strany s kandidáty.
Pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 1 obdrží volič jeden
hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny všechny zaregistrované volební
strany s kandidáty.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič tolik hlasovacích lístků,
kolik bylo zaregistrováno kandidátů na senátora/senátoru za volební obvod č. 27. Každý kandidát má svůj hlasovací lístek.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději
tři dny přede dnem voleb, tj. do 07.10.2014. Volič obdrží v jedné
obálce všechny hlasovací lístky: pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a voleb do Zastupitelstva Městské části Praha 1
a hlasovací lístky pro volby do Senátu Parlamentu ČR. V případě, že
dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků.
V případě II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, voliči obdrží tyto
hlasovací lístky až ve dnech voleb ve volební místnosti.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacích lístků do úřední
obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro vložení hlasovacích lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za
něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas
voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední
obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY A ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 členů
zastupitelstva, do Zastupitelstva Městské části Praha 1 se volí 25 členů
zastupitelstva. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nich jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň
může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty,
dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni
v jejím sloupci.
UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace týkající se voleb do Senátu Parlamentu ČR, voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva
Městské části Praha 1 naleznete na webových stránkách Úřadu městské
části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY.
V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části Praha 1, buď
osobně – detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro)
v úřední dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221 097 397,
221 097 190 (Bc. Ručka, pí Sodomková, pí Novotná).
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/ PALÁC KOTVA
KDYŽ SE ŘEKNE KOTVA, TAK SE KAŽDÉMU PRAŽÁKOVI VYBAVÍ OBCHODNÍ DŮM KOTVA. TEDY
OBCHODNÍ DŮM POSTAVENÝ V LETECH 1971 – 74
ŠVÉDSKOU FIRMOU SIAB PODLE PROJEKTU VĚRY
A VLADIMÍRA MACHONINOVÝCH Z LET 1970 – 71.
TATO „PLASTICKÁ ARCHITEKTURA“ JE CHARAKTERISTICKÁ SVÝMI SEXAGONY, KTERÝCH JE V TOMTO PŘÍPADĚ 28. V HORNÍCH PATRECH USTUPUJÍ
DO NITRA OBJEKTU.
aleko dříve ale v sousedství vyrostl Palác
Kotva na místě bývalého premonstrátského
semináře sv. Norberta,
nazývaného Norbertinum.
Nový dům navrhl architekt
Jan Žák a stavbu realizovala ﬁrma Matěje Blechy
v roce 1928. Moderní stavba s prvky funkcionalismu
je vedena jako puristická
stavba. Palác byl postaven
pro všeobecnou pojišťovací
společnost ve Vídni a měl
kromě kanceláří i využití
jako obchodní dům a kino.
V domě byly ale také byty,
na svoji dobu luxusně vybavené, neboť měly zařízené vytápění a rozvod
teplé vody. V paláci byly
dva osobní výtahy a nákladní výtah. Mnozí pamětníci si ještě vzpomenou,
že v roce 1959 byl interiér
přízemí objektu přestavěn
v tzv. bruselském stylu pro
kanceláře
Československých aerolinií a byla odtud
také zajišťována doprava na
letiště v Ruzyni.
Dům má složitou hloubkovou dispozici. Hlavní budova směřující fasádou do
Revoluční ulice je čtyřkřídlá
a je spojena křídlem s pasáží z náměstí do Benediktské ulice s budovou
kinosálu ve dvoře. Šestipatrovou stavbu tvoří železobetonový skelet. Nás

D

ale zajímá socha stojící na
pylonu vedle terasy a vzhlížející k náměstí Republiky.
Autorem kamenné sochy
ženy opírající se o kotvu
a držící přesýpací hodiny je
Ladislav Beneš. Její výška
je cca 3,3 metru. Není dochován název díla, ale podle kotvy, která je atributem
naděje, je pravděpodobné,
že její název byl Naděje.
Socha není kulturní památkou, stejně jako palác. Je
jen škoda, že není, stejně
jako její autor, známa v širší
veřejnosti.
Sochař Beneš se narodil
24. 8. 1884 v Praze a skonal 6. 10. 1956 v Častolovicích. V letech 1897 – 1904
byl žákem umělecké průmyslové školy u prof. Stanislava Suchardy a Celdy
Kloučka. Později pracoval
v dílnách sochaře Karla Nováka a prof. Jana Pekárka.
Podílel se mj. na výzdobě budovy Hlaholu a Wilsonova nádraží. Pracoval
také u Jana Štursy. Prošel
uměleckým vývojem a od
kubismu přešel nakonec
k neoklasicistické vlně.
Byl členem Umělecké Besedy, z níž pak přešel do
Spolku výtvarných umělců Mánes, z něhož v roce
1934 vystoupil. Je autorem
řady soch, bust a plastik
s různou tématikou (sport,
tanec, portréty, pomníky

obětem fašismu aj.) Není
bez zajímavosti, že se zúčastnil vypsané soutěže
na pomník Jana Žižky na
památníků osvobození na
Vítkově. Porota vítěze nevyhlásila, ale druhou cenu
obdržel právě Beneš a Karel Dvořák. Nakonec ale
jako vítěz o zakázku vzešel
Bohumil Kafka, který se
soutěže vůbec nezúčastnil.
To se negativně promítlo
na dalším osudu Beneše,
který v roce 1930 odjíždí
z Prahy do Častolovic. Po
válce byl navíc obviněn
z nepotvrzené kolaborace.
To je zřejmě příčinou, že
tento umělec evropského
významu je dnes opomíjen. Vystavoval kromě Prahy v několika evropských
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městech (Vídeň, Kolín nad
Rýnem, Bělehrad, Záhřeb
a Lublaň). Mezi nejznámější díla, která bylo možné
veřejně vidět, patřila např.
mramorová socha „Jaro“
z roku 1932 (alegorické
zobrazení ročního období představuje nahá dívka
s květinami) v Diezenhoferových sadech na Smíchově
(dnes po restauraci umístěná v Galerii Portheimka) či
dvě mužské a dvě ženské
postavy z let 1926 - 27 (motivy Práce, Starobní pojištění, Mateřství a Pojištění)
na budově bývalé Nemocenské pojišťovny v Lannově ulici 1235/2 na Novém
Městě, později poliklinice
v Klimentské (dnes již zrušené).

OBJEKTIVEM

PŘIPOMEŇTE SI SPOLU S NÁMI PRÁZDNINOVÉ OKAMŽIKY...

Žofín patřil všem generacím.

Léto plné hvězd aneb Tradiční projekt nikdy nezklame.

V létě patří ke Staroměstskému náměstí i Bohemia Jazz Fest...

...na vlnách jazzu se plavili i senioři.

Kaple sv. Barbory se dočkala požehnání od Dominika Duky.

Výstava První tahy – Druhá míza v Galerii 1 se líbí.
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SENIOŘI

/ NABÍDKA

/ TIPY

STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VERNISÁŽ VÝSTAVY SCHODIŠTĚ

Středisko sociálních služeb nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením, občanům MČ Praha 1:
• PEČOVATELSKOU SLUŽBU (Kontaktní osoba Marta Lešnerová,
Lesnerova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 222 324 052)
• TÍSŇOVOU PÉČI (Kontaktní osoba Ariela Thielová,
Thielova@socialnisluzbyp1.cz, tel. 224 948 465)
• DENNÍ STACIONÁŘ (Kontaktní osoba Marta Lešnerová,
Lesnerova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 222 324 052)
• VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (Kontaktní osoba Tereza Nosková,
Noskova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 222 322 235)
Více informací najdete na www.socialnisluzby-praha1.cz.

Ve středu 17. 9. 2014 v 17 hodin bude
v klubu seniorů Haštalka vernisáží slavnostně zahájena výstava děl Karla Kušky,
pořádaná u příležitosti autorova životního
jubilea. Srdečně zveme všechny seniory
z Prahy 1 jak na samotnou vernisáž, tak
ke zhlédnutí výstavy.

DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA MALÉ
STRANĚ
V úterý 23. 9. 2014 ve 14 hodin se pod
vedením Jaroslavy Náprstkové vydáme
na procházku malostranskými ulicemi.
Dozvíme se mnoho zajímavého o domovních znameních v této čtvrti. Místo
srazu bude upřesněno na plakátcích vyvěšených v klubech seniorů a na www.
socialnisluzby-praha1.cz.

PÉTANQUE PRO PRAHU

/ V ZÁŘÍ SE OPĚT OTEVÍRAJÍ KLUBY SENIORŮ!
V průběhu měsíce září se po prázdninové pauze znovu otevřou kluby seniorů
v Praze 1. Programy pravidelných aktivit budou vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých klubech. Srdečně tedy zveme všechny seniory a osoby se zdravotním postižením, občany MČ Praha 1, aby se do aktivit zapojili. Aktuální informace a programy
najdete také na www.socialnisluzby-praha1.cz. Přijďte, těšíme se na Vás!
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O svátečním víkendu 27. a 28. 9. 2014
bude Střelecký ostrov patřit hře pétanque. V sobotu vyvrcholí seniorská liga
a všichni milovníci pétanque se turnajem
pro všechny generace rozloučí s letní
sezonou, v neděli se pak nejlepší senioři
z celé republiky utkají v turnaji Mistrovství ČR v pétanque 55+.

SENIORSKÉ VÝLETY
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/ PODZIMNÍ
SENIORSKÉ VÝLETY 2014

V rámci jednoho z minulých výletů senioři navštívili také Chrudim.
NA ZÁŘIJOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE
OD ČTVRTKA 11. ZÁŘÍ 2014:

21. 9.

26. 8.

NEDĚLE, 8.30 – LUŽNÁ U RAKOVNÍKA
– MUZEUM PARNÍCH
LOKOMOTIV A HRAD
KRAKOVEC

2. 10.

PÁTEK, 8.00
– BUČOVICE - ZÁMEK
A KŘTINY U BRNA
– POUTNÍ MÍSTO

3. 10.

djezd autobusu od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici
čp. 30. Přihlašování na výlety:
přes podatelnu Úřadu MČ Praha 1,
Vodičkova 18. Senior/ka se prokáže
občanským průkazem.
Výlety jsou organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského
věku, s trvalým bydlištěm v Praze 1.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může
přihlásit pouze na 1 výlet v daném

O

NA ŘÍJNOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE
OD ČTVRTKA, 18. ZÁŘÍ 2014:

NA LISTOPADOVÉ VÝLETY SE PŘIHLAŠUJE OD ÚTERÝ 14. ŘÍJNA 2014:

7. 11.

ČTVRTEK, 8.00
– BÍTOV – HRAD
A MĚSTO POLNÁ

PÁTEK, 8.00
– KOKOŘÍN – HRAD
A CUKROVAR
DOBROVICE

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. OdhlašováZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

PÁTEK, 8.30
– KOSTELEC NAD
ORLICÍ – ZÁMEK
A MĚSTO KOLÍN

14. 11. PÁTEK, 8.30

–SKLÁRNA CRYSTALITE – SVĚTLÁ NAD
SÁZAVOU A MĚSTO
LEDEČ NAD SÁZAVOU

ní žádáme stejným způsobem, přes
podatelnu nebo na tel. čísle 777 161
539, Mgr. Karel Ulm, a to pouze ve
středu a čtvrtek 9.00-10.00.

SENIORKÉ VÝLETY PRO VÁS ORGANIZUJE:

Mgr. KAREL ULM, MPA

člen sociální komise ÚMČ Praha 1

TIPY
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/ ZLATÝ ZÁVOD
BIRELL GRAND PRIX PRAHA
ROZZÁŘÍ PRAHU 1
BIRELL GRAND PRIX PRAHA
SE LETOS 6. ZÁŘÍ ROZBĚHNE
OSVĚTLENÝMI ULICEMI PRAHY 1 JIŽ PO DEVATENÁCTÉ,
PŘESTO VŠAK SVÝM ZPŮSOBEM
ZAŽIJE PREMIÉRU. POPRVÉ SE
POBĚŽÍ SE ZLATOU ZNÁMKOU
KVALITY OD MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ATLETICKÝCH FEDERACÍ
IAAF A V PŘÍMÉM PŘENOSU
NA ČT SPORT.
iskem tohoto nejvyššího ocenění RunCzech zkompletoval
svou sbírku zlatých známek pro
pražské závody a spolu se Sportisimo
1/2Maratonem Praha a Volkswagen
Maratonem Praha se Praha pyšní nejvíce zlatými známkami na světě.
První ze dvou závodů Birell Grand
Prix Praha, adidas Běh pro ženy 5 km,
je výhradně ženskou záležitostí. Běžecká dámská jízda začíná v 18 hodin,
kdy z Václavského náměstí odstartuje
1 500 běhuchtivých dívek a žen, které se vydají na pětikilometrovou trať
centrem Prahy.
5 kilometrů – pro někoho výzva, pro
někoho první běžecké krůčky, trénink na delší vzdálenosti či hon za co
nejrychlejšími časy. Ať už je motivace účastnic jakákoliv, zážitek je vždy
velkolepý. A když budete mít štěstí
nebo budete dostatečně rychlé, potkáte se na trati i s nejkrásnější ženou
světa roku 2006 Taťánou Kuchařovou.
Taťána vyměnila taneční parket za
běžecké boty a na svůj první závod
se poctivě připravuje. „Je to pro mě
něco nového, k čemu jsem se musela trochu vybičovat. Já mám v povaze, že ráda překonávám sama sebe
a zdolávám vlastní limity. Samozřejmě
to nijak extrémně nepřeháním, ale
zkrátka mám pak dobrý pocit sama
ze sebe, že zkouším něco nového,

Z

Centrum po čase opět ožije během.

že se zlepšuji a něco se učím. Tohle
má pro mě obrovský osobní význam,
takže zaběhnout závod na 5 km je pro
mě motivace a výzva.” A na jaký čas
si Táňa věří? „Ten závod bych chtěla
především zaběhnout, dokončit. Ráda
bych překonala svůj rekord, ale ještě
nechci mluvit o číslech. Chtěla bych si
závodem hlavně udělat radost.”
Birell Běh na 10 km následuje hodinu a půl po startu adidas Běhu
pro ženy. Závod na dvojnásobnou
vzdálenost je otevřen všem, mužům
i ženám. Čelu šestitisícového běhu
budou už tradičně vévodit nejlepší
vytrvalci a vytrvalkyně světa, zbytek
startovního pole tvoří čeští elitní běžci, výkonnostní atleti, zapálení sporZÁŘÍ 2014 / WWW.PRAHA1.CZ

tovci i ti, kteří si chtějí dokázat, že na
to mají.
„Od loňského roku má Birell Běh
na 10 km novou jednokolovou trasu, která přeje rychlým časům. Loni
ji tři nejrychlejší muži zvládli hluboko
pod 28 minut, první dvě ženy svedly
napínavý souboj a vítězka si doběhla
do cíle nejtěsnějším možným ‚náskokem’ jedné vteřiny. Letošní nabité
startovní pole slibuje opět zajímavé
výsledky,” těší se Jana Moberly, koordinátorka elitních atletů.
Birell Grand Prix Praha startuje v sobotu 6. září, tak si nenechte ujít nezapomenutelný zážitek bežte s námi
podvečerní Prahou! Více informací na
www.runczech.com.
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SDĚLTE NÁM,
JAK JSTE BYLI SPOKOJENI
s vyřízením svých záležitostí
na radnici Prahy 1.
OD 9. ČERVNA můžete OKAMŽITĚ vyjádřit své
HODNOCENÍ tak,
že na speciálním štítku
U KAŽDÉ KANCELÁŘE najdete
číslo pro zaslání SMS zprávy nebo QR kód.
Nebo můžete použít TABLET umístěný
v informačním centru.
N E J E N Ž E P Ř Í M O N A P O M Ů Ž E T E Z K VA L I T N Ě N Í
PR ÁCE Ú Ř AD U, AL E K A Ž DÝ 20. H L ASU JÍ CÍ NAVÍC
VYH R A JE Z A JÍ MAVO U CENU!

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

KURZY
OD 2. 9. 2014!
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

18.30 až 20.00:

Krav Maga

Úterý

17.00 až 18.00:
18.00 až 19.30:
19.30 až 20.30:

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

Středa

18.30 až 20.00:

Krav Maga

Přihlášky na konkrétní cvičení zasílejte formou SMS
na tel. číslo 605 958 245.
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Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3 · 118 00 Praha 1
(v parku Kampa, mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)
tel. 608 444 654 · e-mail: info@kckampa.eu
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neděle | 11.00–16.00 | divadélka pro děti
Teatrotoč

5/9

pátek | 20.00 | dětský den
Honzík a Mařenka se vydávají do světa
pořádá Síť mateřských center, KC Kampa a Scio



neděle | 16.00 | divadélko pro děti
Divadlo Ančí a Fančí: Princezna na hrášku
loutkoherecké představení na motivy pohádky H. Ch. Andersena



úterý | 17.00 | výměnný bazar oblečení
Převlékněte se, prosím!



úterý | 20.00 | ﬁlmový klub
Klub poslední naděje
(USA 2013, 117 min., režie: J.-M. Vallée)

sobota | 14.00–22.00 | festival
Malostranské vinobraní –
dozvuky Horňáckých slavností
info a program: www.vitajte.cz



úterý | 19.00–21.00 | workshop
Fitmami: Kurz první pomoci
u miminek a dětí do tří let
info a registrace: 724 033 060, info@ﬁtmami.cz, cena: 350 Kč


ů
/9

pátek–sobota | táborová sobota
Legenda o sv. Václavovi
info a registrace: 724 587 351

30/9

31

úterý | 17.30–23.00 | workshop
Kokoza: Zazimování balkonu nebo terasy
info a registrace: www.kokoza.cz/registrace-workshopy/

PRAHU 1
www.proprahu1.cz
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Komplexní úklid komunikací 2014
GO

GO

LO

Podzimní kolo úklidu: 13. 9.–14. 9. | 20. 9.–21. 9. | 4. 10. | 11. 10.–12. 10. 2014
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Začátky představení v 19.00 hod., není-li uvedeno
jinak. Změna programu vyhrazena.

1.10.

středa

Každý rok ve stejnou dobu

19.10.

neděle

Láska

3.10.

pátek

Indická banka

20.10.

pondělí

2x Woody Allen

4.10.

sobota

Tři muži na špatné adrese

21.10.

úterý

Páté přes deváté

5.10.

neděle

Blbec k večeři

21.10.

úterý

Jistě, pane premiére !

22.10.

středa

Neil Simon: Poslední ze žhavých
milenců • Agentura Harlekýn

čtvrtek

Ray Cooney: Sladké tajemství
Dobřichovická divadelní společnost

24.10.

pátek

Sunny Boys

25.10.

sobota

O chytré
princezně

Indická banka

Tři muži na
špatné adrese

HOST

23.10.
HOST

HOST

PRO DĚTI

D I VA D LO B E Z Z Á B R A D L Í
UVÁDÍ PŘEDS TAVENÍ HOS TA
RAYMOND GEORGE ALFRED COONEY:

SLADKÉ TAJEMSTVÍ
DOBŘICHOVICKÁ
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
PRO VELKÝ ÚSPĚCH ZNOVU UVÁDÍME
komedii z londýnské nemocnice o záletných doktorech a půvabných sestřičkách….
Bláznivá komedie R. Cooneyho přináší
nepřeberné množství komických situací a gejzír humoru, který divákům nedá
vydechnout.
V HLAVNÍ ROLI JOLANA VOLDÁNOVÁ.
Dále hrají: J. Šafránek, K. Král, J. Seidel,
E. Koppová, a další. Režie: Jiří Oberfalzer.
Překlad:
23. 10. 2014 v 19.00 hod.
B. Hodek.

Kvartet

(11.00)

6.10.

pondělí

Další roky ve stejnou dobu

7.10.

úterý

Kdes to byl(a) v noci ?

25.10.

sobota

Terasa

8.10.

středa

Láska

26.10.

neděle

Blbec k večeři

9.10.

čtvrtek

Irena Dousková: Hrdý Budžes
Divadlo A. Dvořáka Příbram

PRO DĚTI
Generální partner Divadla Bez zábradlí
Partneři Divadla Bez zábradlí

(16.00 a 19.00)

v hlavní roli Barbora Hrzánová

10.10.

pátek

Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu

11.10.

sobota

Páté přes deváté

11.10.

sobota

Jakub a jeho pán – pocta
Denisi Diderotovi

12.10.

neděle

Jistě, pane premiére !

13.10.

pondělí

Kvartet

14.10.

úterý

Tři muži na špatné adrese

15.10.

středa

Karel Plíhal

(11.00)

PRO DĚTI

(16.00 a 19.00)

27.10.

HOST

17.10.

pátek

Každý rok ve stejnou dobu

18.10.

sobota

Eric Assous: Př íbuzné si nevybíráme
Agentura Harlekýn

Franco
D’Alessandro:

Římské noci

Mediální partneři Divadla Bez zábradlí

Agentura Harlekýn

28.10.

úterý

Kvartet

29.10.

středa

Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu

30.10.

čtvrtek

Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
Agentura Harlekýn

pátek

Kdes to byl(a) v noci ?

HOST

31.10.
KONCERT

pondělí

HOST

Kdes to byl(a)
v noci ?

w w w . d i v a d l o b e z z a b r a d l i . c z
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 • Pokladna: tel. 224 946 436, info@bezzabradli.cz
(po – pá: 13.00 – 19.00 hod.; so+ne: 1 hod. před představením);
možnost zakoupení dárkových poukázek v hodnotě 320,–, 390,– a 450,– Kč;
Rezervace, objednávky, informace: obchodní odd., tel.: 224 494 604, fax: 224 494
617, e-mail: vstupenky@bezzabradli.cz, skype: bezzabradli.vstupenky. Předprodej také
v sítích Ticketportal, Ticketpro, Ticket Art a Kulturní portál.cz. Rezervace a on-line prodej:
www.divadlobezzabradli.cz • vstupenky.divadlobezzabradli.cz
Pronájem prostor, objednávka celého představení s možností rautu: kancelář
DBZ, tel.: 224 494 604, e-mail: vstupenky@bezzabradli.cz • Ve foyer divadla
probíhají celoročně prodejní výstavy obrazů
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
KLIMATIZOVÁNO

VÁŠ INTERNETOVÝ PRŮVODCE DIVADLEM BEZ ZÁBRADLÍ

Foto: M.J.Polák, I.Mičkal, A. Jungrová a archiv. Design: M.Bartošová. Tisk: Dragonpress Klatovy.

HOST

HOST

(10.00)
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HUDEBNÍ A DIVADELNÍ KLUB
MALOSTRANSKÁ BESEDA

OTE VÍR ACÍ DOBA

Malostranské náměstí 21
118 00 Praha 1
TEL.
E-MAIL

PO–NE

19.00–02.30

POK L A DN A

· VS TUPENK Y
18.00–21.00
18.00–20.00

PO–SO
NE

(+420) 257 409 123
pokladna@malostranska-beseda.cz

LETNÍ SCÉNA MALOSTRANSKÉ BESEDY

ZÁĚÍ٪/٪SEPTEMBER 2014
1/9

pondÝlí / monday

VS TUPENK Y TAK É NA W W W .TICK E TS TRE AM . CZ

ponton – ZDARMA

úterý / tuesday

17.00 / 5 pm

GUY BENNETT & MARK NESSMITH (UK/USA)
koncert

3/9

ponton – ZDARMA

stěeda / wednesday

ponton – ZDARMA

Ïtvrtek / thursday

ZÁŘÍ 
PO



VICKY‘S KILLERS BAND

ÚT



BÍLÁ NEMOC

ST



PETR SKOUMAL TRIO

ČT



PÁ



ST



THE S!STERS



BLAŽENKA – 25 LET KAPELY!

GUMA KULHÁNEK – 70
20.30
(NOVEMBER 2ND, T4, ANNA K.)
NAROZENINOVÝ KONCERT | 350 KČ

PÁ



ČT



PÁ



SO



NE



PO



SO

20.30
ROCK | 150 KČ



NE



PO



16.00
ZDARMA

ÚT



STAND-UP MAGIC SHOW
20.30
host: trapnomág Richard Nedvěd
VEČER PLNÝ HUMORU A KOUZEL | 100 KČ

ST



ČT



PÁ



VSTUPTE MEZI CELEBRITY
slavnostní vernisáž unikátního fotoprojektu



ŽALMAN & SPOL.

ČT

PO

ST



20.30
150 KČ

ZAVŘENO



ÚT

20.30
FOLK–ROCK | 150 KČ

NE

ÚT

7/9

PRASÁTKO PIGY A PRŮŠVIH S MAPOU
15.00
POHÁDKA PRO DĚTI | 120 KČ
SCREWBALLS THE ROCKABILLY BAND
20.30
ROCK’N’ROLL-ROCKABILLY | 120 KČ

SO

JAN SMIGMATOR & SWINGING Q
JANANAS

20.30
SWING | 250 KČ

20.30
HARD–FOLK | 150–200 KČ

SKETY

SO

20.30
A–CAPPELLA JAZZ SEXTET | 150 KČ

VLADIMÍR MERTA, VÁCLAV VESELÝ
20.30
& DOBROHOŠŤ
FOLK–ROCK | 150 KČ

NE

BAROVÁNÍ SE SANDROU NOVÁKOVOU
20.00
FENOMENÁLNÍ VEČÍREK | 250 KČ

PO

BENNY LACKNER TRIO (DE/US/CZ)

ÚT

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ
SYNKOPICKÝ ORCHESTR

17.00 / 5 pm
ponton – ZDARMA

sobota / saturday

20.00
JAZZ | 200 KČ






20.30
FOLK | 180 KČ

8/9

ponton – ZDARMA

nedÝle / sunday

14.00 / 2 pm

POHODOVÉ MELODIE PRO STARŠÍ
AbPOKROÎILÉ
pondÝlí / monday

9/9

20.30
ROCK | 150 KČ

10/9

ŠPUNTKVANĚ – NAROZENINOVÝ KONCERT 20.30
PŮL–PUNK | 100 KČ

11/9

ponton – ZDARMA

úterý / tuesday

19.00 / 7 pm

IVÁNKU, KAMARÁDE...
divadlo

na sezení / 250 KÏ (pěedprodej) / 300 KÏ (na místÝ)

stěeda / wednesday

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…

12/9

BUZERANT

13/9

14/9

20.30
150 KČ

15/9
16/9

20.00
150 KČ

20.30
HOME METAL | 150 KČ

nedÝle / sunday

19/9

ZAVŘENO
22/9

20.30
180 KČ

23/9

20.00
300 KČ

úterý / tuesday

17.00 / 5 pm

ANETA KOVÁÎOVÁ & VÁCLAV TOBRMAN
ponton – ZDARMA

Ïtvrtek / thursday

17.00 / 5 pm

LEFT HANDED
ponton – ZDARMA

pátek / friday

17.00 / 5 pm

AGU
ponton – ZDARMA

sobota / saturday

17.00 / 5 pm

JOHNNY‘S BLUES
ponton – ZDARMA

nedÝle / sunday

14.00 / 2 pm

POHODOVÉ MELODIE PRO STARŠÍ
AbPOKROÎILÉ
pondÝlí / monday

ZDARMA

17.00 / 5 pm

ANETA KOVÁÎOVÁ & VÁCLAV TOBRMAN
ponton – ZDARMA

úterý / tuesday

17.00 / 5 pm

ANDREA HRBÁÎKOVÁ DUO
ponton – ZDARMA

stěeda / wednesday

17.00 / 5 pm

DJ IJACZEK
koncert

25/9

17.00 / 5 pm
ponton – ZDARMA

stěeda / wednesday

koncert

24/9

17.00 / 5 pm
ponton – ZDARMA

GUY BENNETT & MARK NESSMITH (UK/USA)

koncert

20.00
JAZZ & BLUES | 200 KČ

ZDARMA

pondÝlí / monday

koncert

21/9

ZDARMA

10.00 / 10 am

IMPROCORE

koncert

20/9

12.00 / 12 am

DYZAJN MARKET

koncert

PRASÁTKO PIGY A PRŮŠVIH S MAPOU
15.00
POHÁDKA PRO DĚTI | 120 KČ
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
20.30
ROCK | 150 KČ

DIVADLO V BESEDĚ: LORDI
(RAJMONT, HOFMANN, BUTKO)

sobota / saturday

koncert

18/9

17.00 / 5 pm
ponton – ZDARMA

DYZAJN MARKET

koncert

17/9

ZDARMA

pátek / friday

DJ MACCINO A BEERTAZZ

koncert

ESTER KOČIČOVÁ & LUBOŠ NOHAVICA
20.30
ŠANSONOVÝ VEČER | 200 KČ

MILOKRAJ

19.00 / 7 pm

THE TAP TAP
– koncert proti strachu!
koncert

20.30
ROCK | 300 KČ

POTLACH: PACIFIK + MIKI RYVOLA
uvádí Tony Linhart

ponton – ZDARMA

Ïtvrtek / thursday

koncert

DIVADLO V BESEDĚ: MĚSTEČKO PALERMO
20.00
DIVADLO II. PÁD | 100 KČ
BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA

17.00 / 5 pm

ANETA KOVÁÎOVÁ & VÁCLAV TOBRMAN
koncert

PRASÁTKO PIGY A PRŮŠVIH S MAPOU
15.00
POHÁDKA PRO DĚTI | 120 KČ
20.30
WOODEN SHOES
ROCK | 190 KČ

ZDARMA

17.00 / 5 pm

ANDREA HRBÁÎKOVÁ DUO
koncert

20.30
GARAGE-ROCK | 150 KČ

17.00 / 5 pm

MIKI TICHÝ
koncert

20.30
ROCKABILLY | 150 KČ

TĚLA

ponton – ZDARMA

pátek / friday

GUY BENNETT & MARK NESSMITH (UK/USA)
koncert

6/9

17.00 / 5 pm

JIĚÍ HVÜZDOĉ
koncert

5/9

17.00 / 5 pm

DJ IJACZEK
koncert

4/9

17.00 / 5 pm

FoxO
koncert

2/9

ponton – ZDARMA

Ïtvrtek / thursday

14.00 / 2 pm

BE INTERNATIONAL FEST
ZDARMA

exkluzivní pojistitel

26/9
Bar na pontonu otevěen
GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

po – pá
so – ne

11.00 – 23.00
10.00 – 23.00

Pěedprodej vstupenek v síti Ticketstream.
Koncerty na pontonu zdarma.
PıjÏovna spoleÏenských her a jednoduchého sportovního náÏiní na pontonu.
ZmÝna programu vyhrazena.

pátek / friday

17.00 / 5 pm
DAVID MURPHY & PETR ŠABACH (CZ/USA)
koncert

27/9

sobota / saturday

ponton – ZDARMA

10.00 / 10 am

SBOHEM LÉTO, ANEB PRAHA PÉTANQUOVÁ
ZDARMA

28/9

nedÝle / sunday

8.00 / 8 am

MISTROSTVÍ ÎR V PÉTANQUE 55+
ZDARMA

NAŠI JUBILANTI
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PŘEJE VŠE NEJLEPŠÍ!

95

60

Meda Mládková: 8. září 1919
Mecenáška umění

80

Zdeněk Barták: 31. srpna 1954
Hudební skladatel

80
65

Marie Hrudičková:
8. září 1934

K významnému
životnímu jubileu vše
nejlepší a do dalších
let hlavně zdraví,
spokojenost a dobrou
náladu přeje rodina.

Jan Švankmajer: 4. září 1934
Režisér

Vladimír Krištof: 10. srpna 1949
Starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1

