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Milí čtenáři, 
léto – a to nejen podle 

kalendáře – nám už končí. Školní 
rok našich dětí se definitivně 
rozběhl a čas dovolených 
a prázdnin jako by se ocitl kdesi 
v nenávratnu a zapomnění. 
A s ním snad i čas, kdy novináři, 
plni zoufalství, pátrají po 
událostech a senzacích, které ne 
a ne přijít. Ten čas je všeobecně 
znám jako okurková sezona 
a díky němu se na stránkách 
novin objevují zprávy, které by 

za normálních okolností nevypotil ani ten nejposlednější redakční 
elév. Okurková sezona je ale taky, alespoň v bulváru, bohužel spojena 
s urážkami, osobními útoky a prachsprostými výmysly. 

A to je i případ periodik vydávaných bulvárním novinářem 
Höppnerem a jeho politickými podporovateli v čele s bývalým starostou 
Hejmou. I když u nich to vypadá, že jsou okurkovou sezonou zasaženi 
v poněkud delším časovém rozpětí, než je běžné. To, co se na jejich 
stránkách objevuje v souvislosti s mojí osobou a radnicí, nejen že 
svědčí o poněkud nižší úrovni redakčního potenciálu, ale vedlo to i řadu 
spoluobčanů k tomu, že se na mě obrátili s dotazem, jestli se budu 
bránit vůči množícím se invektivám a pomluvám. 

Nezastírám, že mi nejsou příjemné a že jsou podle mě nefér, ale 
pouštět se do nějakých právních sporů nebudu. Za to mi vydavatel 
tiskoviny pokrytecky se tvářící jako obecní listy nestojí. Vadí mi ale, že 
se tato skupina lidí se svými novinami – místo, aby otevřeně přiznala 
politickou barvu a dala svým novinám odpovídající a politicky otevřené 
názvy – schovává za Malou Stranu a Staré i Nové Město. A hlavička 
v tiráži – „Noviny, které si píší čtenáři sami” – to je už pokrytectví na 
druhou. Samozřejmě, že ti praví, správně naladění čtenáři jsou vítáni 
a prostoru dostanou dost. Většina lidí ale naštěstí považuje karikatury 
politického protivníka v obleku Usámy bin Ládina za primitivismus 
vydavatele. Třeba nás ale v budoucnu překvapí, zajde do knihovny 
a najde ještě nějakou horší postavu z historie. 

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta MČ Praha 1
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AKTUALITY

TÉMĚŘ ČTYŘICET BYTŮ PŘIBUDE LETOS NA PODZIM V PRAZE 1. 
MEZIGENERAČNÍ PROJEKT SAMCOVA-LODECKÁ SE JIŽ TĚŠÍ NA PRVNÍ NÁJEMNÍKY!

PRAHA 1 LÁKÁ K BYDLENÍ VŠECHNY GENERACE 

„Tento projekt je sice unikátní tím, 
že pod jednou střechou budou bydlet 
mladí lidé a starší a handicapovaní 
spoluobčané, nicméně ve své pod-
statě je dalším dílkem v dlouhodobé 
koncepci radnice Prahy 1 v sociál-
ní oblasti. Tato koncepce vychází 
z toho, že Praha 1 může a má být 
domovem pro všechny věkové ge-
nerace – nikoli na papíře, ale sku-
tečně v reálném každodenním ži-
votě,” říká starosta první městské 
části Oldřich Lomecký (TOP 09). 

Dům na rohu ulic Samcova a Lo-
decká má sedm nadzemních a čtyři 
podzemní podlaží. Větší část z cel-
kových 39 bytů – přesně 27 – bude 
sloužit jako startovací bydlení pro 
mladé lidi, zbývajících 12 bytů bude 
sloužit pro klienty, jejichž věk či 
zdravotní stav vyžaduje asistenci 
pečovatelské služby. 

Odbornou péči o klienty v bytech 
s pečovatelskou službou zajistí 
Středisko sociální péče Praha 1, je-
hož ředitelka Helena Čelišová ne-
pochybuje o užitečnosti projektu: 

ZAHRADA V JIRCHÁŘÍCH: 
Z OŠKLIVÉHO KÁČÁTKA JE PĚKNÁ SLEČNA 

Kompletní rekonstrukci původ-
ně velmi zanedbaného místa 
zajistila městská část Praha 1 

s přispěním evropské dotace. Cel-
ková výše přidělené dotace činila 2,2 
milionu korun, přičemž MČ Praha 1 
vylovila ze své pokladny částku 180 
tisíc korun.

„Jde o další z řady projektů z po-
slední doby, které kultivují naši 
městskou část a zpříjemňují každo-
denní život,” uvedl starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký (TOP 09), přičemž 
zároveň připomněl úspěšnou re-
konstrukci Střeleckého ostrova, re-
vitalizaci parku na nábřeží Ludvíka 
Svobody, dětských hřišť na Kampě 
a ve Vrchlického sadech a úpravy 
Myslíkovy a Havelské ulice.

Zahrada v Jirchářích byla v mi-

„Mezigenerační bydlení je skvělá 
záležitost, která obohacuje všechny 
spolubydlící,” podotýká. 

Po dokončení stavby přijdou na 

řadu úpravy interiérů a další pří-
slušné práce. V příštím roce pak 
objekt začne sloužit novým nájem-
níkům. 

nulosti příležitostně využívána 
uživateli sousedícího kostela pro 
venkovní bohoslužby a společenské 
události. Celkově však šlo o neudr-
žovaný „plácek” s neupravenou ze-
lení a bez dostatečného mobiliáře. 

Revitalizací zahrady o rozloze 
439 m2 došlo k plnému využití je-
jího potenciálu jako klidného rela-
xačního místa v centru metropole, 
s respektováním historického kon-
textu Pražské památkové rezerva-
ce. V projektu se nezapomnělo ani 
na detaily v podobě ptačích budek 
a ptačího pítka. 

„Věřím, že se také zahrada V Jir-
chářích stane vyhledávaným mís-
tem, kde si lze v klidu číst, studovat 
nebo popovídat,” dodal starosta. 
Lomecký. 

PŘÍJEMNÉ MÍSTO PRO KLIDNÉ POSEZENÍ UPROSTŘED ZELENĚ ZÍSKÁVAJÍ 
OBYVATELÉ A NÁVŠTĚVNÍCI PRAHY 1 VE ZBRUSU NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ 
ZAHRADĚ V JIRCHÁŘÍCH, U KOSTELA SVATÉHO MICHALA.

Nový objekt nabídne mezigenerační bydlení. 

Relaxace uprostřed víru 
velkoměsta? Jde to! 
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AKTUALITY

INZERCE

Bojovali ale většinou už předtím 
ve Francii a poté po celou druhou 
světovou válku a patřili k tomu 

nejlepšímu, co Československo 
nabídlo světovému boji za svobodu 
a demokracii. A proto se jim také ko-
munisté, v drtivé většině to nejhorší 
z našeho národa, po puči v roce 1948 
tak mstili.

„Sešli jsme se zde na pietním místě 
na Klárově, které je věnované našim 
hrdinům – letcům, kteří bojovali za 
svobodu Velké Británie, Evropy i Čes-
koslovenska. Kteří umírali daleko od 
své vlasti, aby pro ni vybojovali svo-
bodu. A jsem opravdu velmi rád, že 
jsme právě na tomto místě mohli po-
křtít krásnou knihu, která vzdává hold 
těmto hrdinům a která tak činí způso-
bem, který by měl oslovit i současnou 
mladou generaci,” prohlásil starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se křtu 
ilustrované knihy „Na křídlech za lva” 
zúčastnil.

Další zúčastnění, mezi kterými byli 
například plukovník Pavel Vranský, za 
2. světové války pilot a účastník bojů 
u Tobruku, podplukovník Emil Cigánik 
z Českého svazu bojovníků za svobo-
du či bývalý pilot vrtulníku a zástupce 
náčelníka generálního štábu, brigádní 
generál Bohuslav Dvořák, připomněli 
nutnost hovořit – zejména pak ve ško-
lách – o minulosti, o roku 1939, o mla-
dých lidech, kteří místo pohodlí tehdy 
opouštěli vlast, aby za ni pak bojovali 
a umírali na bojištích po celém světě. 
Po právu také ocenili náročnou, pocti-
vou a svědomitou práci autorů – otce 
a syna, Jiřího a Ondřeje Soukupových.

„Děkuji za úžasná slova, která mě 
̦vyřídila̒,” reagoval upřímně Jiří Sou-
kup, který ocenil piloty i ty, kteří svojí 

podporou a pomocí umožnili vydání 
knihy. „Děkuji panu starostovi Lomec-
kému, který svým osobním finančním 
darem podpořil naši knihu,” zdůraznil 
Jiří Soukup.

Čeští a slovenští piloti se do Velké 
Británie přesunuli po náročném útěku 
z protektorátu a po zklamání z kapi-
tulace Francie. Po počáteční nedůvěře 
Britů dostali možnost bránit ostrovy, 
jež čelily útokům německého letectva. 
A vedli si skvěle: jen během několi-
kaměsíční bitvy zničili celkem 56 ně-
meckých letounů a dalších 20 letounů 
sestřelili, jak se tehdy uvádělo, prav-
děpodobně. Sedm čs. pilotů padlo.

Za přímého účastníka Bitvy o Bri-
tánii je podle britských regulí pova-
žován jen ten stíhač, jenž vykonal 
alespoň jeden operační vzlet v obdo-
bí od 10. 7. 1940 do 31. 10. 1940. To 
splnilo 88 čs. stíhacích pilotů, půso-
bících v rámci dvou vlastních národ-
ních, patnácti britských a jedné pol-
ské squadrony. Dnes již nikdo z nich 
nežije.

Pro ty z nich, kteří se po válce ví-
tězně vrátili do vlasti, netrvala ra-
dost ze svobody dlouho a po puči 
v únoru 1948 museli utéct za hrani-
ce, popř. čelili šikaně, pronásledování 
i dlouholetému věznění.

„NA KŘÍDLECH ZA LVA” – TAK SE JMENUJE PRÁVĚ VYDANÁ KNIHA JIŘÍHO 
A ONDŘEJE SOUKUPOVÝCH, VĚNOVANÁ ČESKOSLOVENSKÝM LETCŮM, KTEŘÍ 
BOJOVALI VE SLAVNÉ BITVĚ O BRITÁNII. 

NOVÁ KNIHA: NA KŘÍDLECH ZA LVA 

Křest knihy se uskutečnil 15. září.
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SVĚTOVÁ I MLADÁ ČESKÁ MÓDA V PRAZE 1
Unique Fashion Week – a to už 

popáté – přilákal do centra Pra-
hy zahraniční módní návrháře 

a značky i domácí talentované tvůrce. 
Do 27. září se tak mohou čeští i za-
hraniční milovníci módy a všeho, co 
k tomu patří, těšit na přehlídky, fashi-
on talks a další prezentace návrhářů 
a značek, jako jsou TWIN-SET, Simone 
Barbieri, Caroline Scheufele, Stefano 
a Andrea Rosso, Dolce & Gabbana, 
Beata Rajská, Klára Nademlýnská, 
Jana Jurčenko, Replay či Blažek.

„Pro Prahu 1 je ctí přivítat přední 
světové módní domy a jejich hvězdy, 
ale i naše české tvůrce, kteří mají ta-
lent a vůli se v tomto tvrdém odvětví 
prosadit,” prohlásil starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký na úvod sedmi dní 
plných módy a společenských setká-
ní.

Městská část Praha 1 a Oldřich 
Lomecký jsou tradičními velkými 
podporovateli této významné akce, 
která pomáhá českým i zahraničním 
módním návrhářům a značkám, ale 
i českým studentům vysokých škol 
a mladým kreativcům, kterým zpro-
středkovává zahraniční inspiraci 
a nabízí jim rovněž účast v soutěži 

Ve dnech 22. až 24. 
září pobýval v Praze 1
světově známý 

švédský spisovatel a novi-
nář David Lagercrantz, 
autor nového bestselleru 
„Dívka v pavoučí síti”, který 
navazuje na světový knižní 
fenomén Stiega Larssona, 
trilogii o časopise Milénium, 
jejíž první díl – Muži, kteří 
nenávidí ženy – vyšel před 
deseti lety.

A k desátému výročí 
vydání první knihy se 

DAVID LAGERCRANTZ NAVŠTÍVIL PRAHU 1

Black card a prezentace v rámci do-
provodného programu.

V minulých letech Unique Fashi-
on Week do Prahy přivezl například 
Jeremyho Scotta s kolekcí pro Adi-
das, brazilského návrháře Alexandra 
Herchkovitche, japonskou návrhářku 
Hirono nebo Španěla Alfreda Villalba. 
Koproducentkou a zahraniční amba-

sadorkou projektu je modelka Petra 
Němcová.

„Koncept Unique Fashion Week je 
velmi dobrý,” ocenila návrhářka a pra-
videlná účastnice Beáta Rajská, která 
během týdne představí dvě nové ko-
lekce. „Jsem strašně vděčná, že díky 
této akci se mohu setkat se svými fa-
nynkami,” dodala přední tvůrkyně ve 
slušivém kloboučku.

Centry akce jsou hotel Boscolo, Flo-
rentinum, italská ambasáda, Palác 
Žofín, kde se uskuteční charitativní 
galavečer ve prospěch nadace Pet-
ry Němcové s názvem Happy Hearts 
Fund (www.happyheartsfund.org), 
nebo Slovanský dům.

Unique Fashion Week nabídne 
i nejnovější účesové trendy, a to pro-
střednictvím nedělní exhibice společ-
nosti Franck Provost.

Zajímavý a bohatý je i doprovodný 
program, jehož součástí jsou Pop-up 
store českých návrhářů v Pařížské 22 
a Czech Fashion Accelerator (CFA) – 
platforma umožňující mladým talen-
tům prezentaci, vzdělávání i navazo-
vání kontaktů a obchodních vztahů.

Více na www.uniquefashionweek.
com

švédské nakladatelství 
Norstedts rozhodlo vydat 
pokračování úspěšné trilo-
gie – „Muži, kteří nenávidí 
ženy”, „Dívka, která si hrála 
s ohněm” a „Dívka, která 
kopla do vosího hnízda”. 
A protože původní autor 
Stieg Larsson zemřel na 
těžký infarkt v listopadu 
2004, aniž se dočkal vydání 
jediné knihy a svého svě-
tového úspěchu, požádali 
dědici a nakladatelství 
o čtvrtou knihu Davida 
Lagercrantze.

Trilogie, jejíž první kniha 
vyšla ve Švédsku v roce 
2005, se v padesáti zemích 
světa prodalo přes osmde-
sát milionů výtisků, z toho 
jen v České republice přes 
čtyři sta tisíc. Milénium 
se dočkalo i úspěšných 
filmových zpracování a je 
považováno za start vlny 
tzv. severské krimi.

David Lagercrantz je 
švédský novinář a spisova-

tel, autor několika úspěš-
ných populárně-naučných 
knih a románů. Největšího 
ohlasu se dosud dočkal 
jeho bestsellerový životo-
pis „Já jsem Zlatan Ibrahi-
mović”, který se dostal do 
užší nominace na nejpres-
tižnější švédskou knižní 
cenu Augustpriset.

Kniha „Dívka v pavoučí 
síti” vyšla na konci letoš-
ního srpna v šestadva-
ceti zemích naráz, včetně 
České republiky. Práci na 
ní Lagercrantzovi kompli-
kovala kromě jiného velká 
očekávání veřejnosti i přís-
ná bezpečnostní opatření.

„Celou dobu jsem byl 
k smrti vyděšený, bál jsem 
se, že až knihu dopíšu, 
fanouškové nebo kritici 
mě oběsí, pokud budou 
mít pocit, že se to nepo-
dařilo,” prohlásil v Praze 
David Lagercrantz a dodal: 
„A co se týče bezpečnost-
ních opatření, byli jsme 

všichni úplně paranoidní. 
Psal jsem na počítači, 
který nesměl být připojený 
k internetu, a když jsme 
komunikovali, používali 
jsme tajné kódy.”

Přísná bezpečnostní 
opatření se týkala i pře-
kladatelů. „Knihu jsem 
k překladu nedostala 
v elektronické verzi, ale 
vytištěnou s vodoznakem 
nakladatelství,” prozradila 
česká překladatelka Azita 
Haidarová. Na naši otázku, 
zda i ona používala nějaký 
speciální počítač odpojený 
od internetu, však s uzar-
děním přiznala: „Mě by 
´hacknul´ každý.”

David Lagercrantz u nás 
stihl kromě prohlídky 
Prahy tiskovou konferenci 
na švédské ambasádě na 
Pohořelci a autogramiádu 
v Paláci knih Luxor, kde 
jsme ho zastihli i my a kde 
poctivě přepisoval z lísteč-
ků do knih česká věnování.

AKTUALITY
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PÉTANQUE OPĚT ROZDÁVAL DOBROU NÁLADU
Střelecký ostrov obsadily v nedě-

li 20. září na celý den koule pé-
tanque a s ním zhruba stovka 

milovníků tohoto krásného sportu 
i důvodu, proč se sejít s přáteli. Usku-
tečnil se tam totiž finálový turnaj 
druhého ročníku „Ligy pétanque pro 
seniory” a šestý ročník rodinného 
turnaje „Sbohem, léto”.

„Stejně jako pétanque neodmysli-
telně patří k Francii a zejména pak 
k jejím zvolna ubíhajícím víkendům, 
tak je už také pevně spojený s Pra-
hou 1, především pak s jejími senio-
ry. Jak se ale ukazuje, tento příjemný 
sport oslovuje čím dál tím více lidí 
všech generací, a to je skvělé,” pro-
hlásil starosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký.

Nedělní souboje se mohly usku-
tečnit díky tradiční podpoře Městské 
části Praha 1 a jejího Střediska soci-
álních služeb.

„Finálových bojů Ligy pétanque pro 
seniory se zúčastnila čtyři nejlepší 
pražská mužstva. Zástupcům z Pra-
hy 1 unikl postup o jeden jediný bod, 
chuť si ale určitě napravili v rám-
ci turnaje Sbohem, léto,” řekl přední 
propagátor pétanque, rozhodčí a tre-
nér v jedné osobě, hlavně ale organi-
zátor a dobrá duše všech akcí nejen 
v Praze 1 Petr Fuksa.

Turnaje Sbohem, léto se zúčastnilo 
rekordních 18 týmů, z nichž některé 
byly tří i vícegenerační, a milovníci to-
hoto sportu dorazili z celé Prahy, ale 
třeba i z Moravy a Slovenska.

Zápal sportovců a atmosféra sou-
bojů byly takové, že přilákaly i velké 
množství zvědavců z řad domácích 

i přespolních. Mezi těmi druhými bylo 
tentokrát možné ve zvýšené míře 
zaslechnout užaslou francouzštinu, 
doprovázenou nadšeným fotogra-
fováním. A nebylo divu, vždyť tento 
sport pochází právě ze země galské-
ho kohouta.

A jak finálový turnaj druhého roční-
ku „Ligy pétanque pro seniory” a šes-
tý ročník rodinného turnaje „Sbohem, 
léto” dopadly?

Celkovými vítězi druhého ročníku 
„Ligy pétanque pro seniory” se stali 

Sympaťáci, druhé místo v neděli vy-
bojoval tým Lukáš P13, třetí místo 
obsadilo mužstvo Rodamiento a jako 
čtvrtí skončili borci z KSŘ „B” Praha 
17 – Řepy.

Na každý tým účastnící se turnaje 
„Sbohem, léto” čekaly celkem tři sou-
těžní kola. Ty absolvovaly bez ztráty 
bodu tři týmy, a tak rozhodovalo skó-
re. To nakonec určilo následující po-
řadí: zvítězil tým „KKK” – Andrea, Iva-
na a Josef, druzí byli Jana a Jiří, hrající 
pod názvem „Voma”, a třetí „Hemi” 
– Ema, Iva a Hela. V kategorii juniorů 
se podařilo zvítězit Koletce před ses-
trami Andělovými.

Na nejúspěšnější mužstva neděl-
ní akce čekaly samozřejmě poháry, 
ale i dobroty od společností Andros 
a Bona Vita.

Pétanque má novodobý původ na 
francouzském jihu. Jeho počátky 
ale sahají až do starověkého Řecka. 
V průběhu staletí pak vzniklo něko-
lik variant hry v koule – boule breto-
nnes, rafta, boules lyonnaises, boules 
de fort, jeu provençale a další. Tyto 
místní hry daly mimo jiné vzniknout 
tenisu – jeu de paume – a kroketu.

Pétanque je ideální aktivitou pro 
všechny generace, tedy i pro seniory, 
kteří začínají hrát v šedesáti, sedmde-
sáti i osmdesáti letech – a stále se zlep-
šují, což je u sportu naprosto unikátní.

Zkuste to i vy, nebudete litovat. Pé-
tanque – to je totiž záruka dobré nálady.

Další informace: www.lpps.cz

Pétanque je ideální 
zábava pro všechny.

Milovníci skvělé hry si dali dostaveníčko 
na Střeleckém ostrově. 

AKTUALITY
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PRAŽSKÉ BALONOVÉ LÉTÁNÍ SLAVÍ
Balonklub Praha letos oslavuje 

padesáté narozeniny a při té pří-
ležitosti pořádá náležité oslavy. 

Nazval je Fiesta Praha 2015 a jejich 
součástí jsou samozřejmě lety balo-
nů. Navazovat na ně bude prosincová 
výstava. Spolupořadatelem akce je 
městská část Praha 1.

„Já sám jsem poněkud rekreačním 
příznivcem balonového létání, ale vel-
mi dobře chápu, že to je pro mnoho lidé 
životní vášeň. A mohu potvrdit, že po-
hled z balonu na naše město je oprav-
du krásný,” prohlásil starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký, který přišel oslavující 
milovníky balonového létání pozdravit.

„Balonklub Praha vznikl před padesá-
ti lety v modrém salonku paláce Sava-
rin,” vysvětlil místopředseda klubu Vla-
dimír Lacina a pozval všechny zájemce 
na plánovanou výstavu Balonklubu 
Praha, jež by se měla uskutečnit v pro-
sinci v Galerii 1 ve Štěpánské 47.

Počátky balonového létání v českých 
zemích nebyly jednoduché, protože na-
razily na nevůli císaře Josefa II., který 
„aerostaty” považoval za neužitečnou 
kratochvíli. Proslulý francouzský vzdu-
choplavec Jean Pierre Blanchard tak 
s prvním vzletem musel počkat až na 
panovníkův skon v únoru 1790 a 31. 
října téhož roku, tedy před 225 lety, se 
s hrabětem Joachymem Šternberkem 
vznesl za Pruskou bránou pod Bubenčí.

Letos, 2. července, jsme si také mohli 
připomenout 215 let od prvního vzletu 
vzducholodi na břehu Bodamského je-
zera. Jejím konstruktérem nebyl nikdo 
jiný než hrabě Ferdinand von Zeppelin. 
Před pětadvaceti lety, 6. ledna 1990, 
tedy ještě v atmosféře revolučního 
kvasu, pak vznikl Československý balo-
nový svaz.

Na závěr jsme si dovolili vypůjčit slo-
va Vladimíra Laciny z jeho článku o his-
torii Balonklubu Praha: „Před 50 lety 
se začaly psát novodobé dějiny české 

vzduchoplavby. Je obdivuhodné, kolik 
musela skupina členů Balonklubu Pra-
ha v počátcích vykonat, aby se člověk 
opět přiblížil ptákům. Aby opět mohl 
plavat vzduchem a uvidět zemi z tře-
tího rozměru. Postavili a stvořili sedm 
nádherných a okouzlujících koulí, sedm 
Ikarových růží, sedm plynových balonů. 
Až uvidíte na obloze balony romanticky 
se vznášet, vzpomeňte si na to. Vzdu-
choplavba je zároveň nádherná i obtíž-
ná. Je to velebné souznění a rezonance 
lidské duše a přírody.”

11. ZÁŘÍ NA KAMPĚPřed čtrnácti lety došlo 
k barbarskému útoku 
teroristů na Spojené 

státy americké. Počet obětí 
dosáhl výše 2 997. Bylo mezi 
nimi také 343 hasičů z dvou 
set newyorských jednotek, 
jejichž statečnost připomíná 
pomník na pražské Kampě. 
Stejně jako v předchozích 
letech i letos se u něj sešli 
občané, dobrovolní hasiči 
Prahy 1, představitelé rad-
nice a ambasády USA i další 
hosté.

„U pomníku na Kampě 
se každoročně scházíme, 
abychom připomněli a uctili 
památku všech obětí tero-
ristického útoku z 11. září 
2001 a abychom při té pří-
ležitosti vzdali hold stateč-
nosti newyorských hasičů 
a záchranářů,” řekl starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký 
a připomněl, že tehdejší den 
byl původně stejně slunečný 
jako letošní 11. září.

Oldřich Lomecký při pří-

ležitosti výročí vyzdvihl 
význam hasičstva i Sboru 
dobrovolných hasičů Pra-
ha 1. Ocenil také přítomné 
malé hasiče, kteří úspěšně 
absolvovali prázdninový 
příměstský tábor, organi-
zovaný dobrovolnými ha-
siči, a kteří snad ve většině 
v budoucnu rozšíří řady 

českých hasičů a záchra-
nářů.

Pietního shromáždění se 
zúčastnil i James Merz, po-
litický a ekonomický rada 
americké ambasády v Pra-
ze. Ten ve svém vystoupení 
připomněl mimo jiné fakt, 
že mezi oběťmi nebyli jen 
Američané, ale lidé z celkem 

90 zemí. Ocenil existenci po-
mníku na Kampě a poděko-
val starostovi Lomeckému 
a dobrovolným hasičům, že 
každoročně organizují na 
Kampě pietní akt.

„Jsem rád, že se nám po-
dařilo realizovat myšlenku 
pomníku na Kampě a vytvo-
řit a rozvíjet krásnou tradici 
těchto pietních shromáždě-
ní,” prohlásil starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Praha 1
Vladimír Krištof. První mís-
tostarosta dobrovolných ha-
sičů Filip Dvořák připomněl 
historii pomníku, který se 
symbolicky nachází na mís-
tě, jež bylo rok po newyorské 
tragédii devastováno ničivý-
mi povodněmi v roce 2002.

Na závěr shromáždění, 
které navštívili občané i tu-
risté, převzal hasičský potěr, 
jenž úspěšně absolvoval 
příměstský tábor, slavnost-
ní osvědčení. Tím bylo letos 
speciální hasičské tričko. Více 
na www.hasicipraha1.cz 

Vzduchoplavci prožívají i prozaičtější chvíle 
– například při tiskových konferencích.

Čest památce 
newyorských hasičů! 

AKTUALITY
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V NEDĚLI 27. ZÁŘÍ, V PŘEDVEČER SVÁTKU SV. VÁCLAVA, SE HORNÍ 
ČÁST VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ ZAPLNILA ÚČASTNÍKY TRADIČNÍHO 
SVATOVÁCLAVSKÉHO DUCHOVNÍHO ZASTAVENÍ.

PŘIPOMNĚLI JSME SI SVATÉHO VÁCLAVA

To se na tomto místě každoročně 
koná jako komorní připomenutí 
českého knížete, světce a patrona, 

jehož ostatky jsou vždy po skončení 
akce, za zvuku zvonů celé země, převe-
zeny z Hradu do Staré Boleslavi.

Letošní Svatováclavské duchovní 
zastavení bylo vyvrcholením proce-
sí, které vyšlo po mši z kostela Všech 
svatých na Pražském hradě. Ve Svato-
václavské kapli svatovítské katedrály 
poutníci obdrželi Palladium země čes-
ké – nejstarší mariánský obraz, kovový 
reliéf zobrazující Pannu Marii s Kris-
tem – a zamířili ke kostelu sv. Miku-
láše na Malé Straně a dále přes Karlův 
most do kostela sv. Františka v klášte-
ře křižovníků a do chrámu Matky Boží 
před Týnem. Pouť pak byla zakončena 
u sochy svatého Václava.

„Je pro mě velkou ctí, že se mohu 
každoročně zúčastnit tohoto setkání 
a spolu s ostatními účastníky uctít pa-
mátku svatého Václava – významného 
panovníka a zakladatele české stát-
nosti. Člověka, který věděl, že nejvyšší 
hodnotou je emancipace a budoucnost 
národa, a proto ve složité době moud-
ře dával přednost řešení sporů nikoliv 
mečem, ale rozumem,” zdůraznil sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Připomněl, že i v dnešní kompliko-
vané době bychom se neměli nechat 
zlákat možností jednoduchých silo-
vých řešení. „Největší nebezpečí je 
v nás samotných. Nebojme se bojovat 
s vnějšími protivenstvími, ale střezme 
se protivenství, jež jsou v nás,” varoval 
Oldřich Lomecký.

Mezi účastníky Svatováclavského 
duchovního zastavení byli kromě dal-

ších osobností i arcibiskup ukrajin-
ské řeckokatolické církve Svjatoslav 
Ševčuk a římskokatolický arcibiskup 
z běloruského Minsku Tadeusz Kon-
drusiewicz, kteří byli hosty kardinála 
Dominika Duky.

„Vláda svatého Václava je chápá-
na jako vláda panovníka spravedli-
vého, milosrdného a ohleduplného,” 
vyzdvihl Dominik Duka. Připomněl 
souvislost oslav svatého Václa-
va – symbolu vzdoru a statečnosti 
– a oslav 70. výročí osvobození naší 
vlasti a poděkoval starostovi Prahy 1 
Oldřichu Lomeckému za odvahu, kte-
rou podle slov pana kardinála projevil 
při rozhodování o umístění pomníku 
okřídleného lva na Klárově.

Palladium země české darovala po-
dle legendy sv. Václavu jeho babička 

sv. Ludmila, která ho prý dala zho-
tovit na radu Cyrila a Metoděje. Bě-
hem Třicetileté války se ho zmocnili 
Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud 
bylo roku 1650 v triumfálním průvo-
du přeneseno do Prahy a odtud pak 
do Staré Boleslavi. Palladiu je připi-
sována ochranná moc nad českými 
zeměmi.

Lebka svatého Václava, která je již 
od středověku předmětem úcty, je do-
dnes vnímána jako symbol české stát-
nosti. Je proto také stále velmi bedlivě 
střežena. Je uložena v metropolitní 
pokladnici pražské katedrály, která je 
běžně nepřístupná, a vystavuje se jen 
při výjimečných příležitostech. Karel 
IV. pro ni nechal zhotovit svatováclav-
skou korunu, nejstarší součást čes-
kých korunovačních klenotů.

MANŽELÉ JEČMÍNKOVI JSOU SVOJI UŽ PADESÁT LET
Na začátku jejich lás-

ky byl sport a láska 
i sport je provázejí 

dodnes – čtyřiapadesát 
let od prvního seznámení 
a padesát od svatby. Ale-
na a Roman Ječmínkovi se 
vzali 29. září 1965 a téměř 
na den přesně, jen o pět 
desetiletí později, si svoji 
svatbu zopakovali. Už jí 
ale hrdě mohli říkat ZLA-
TÁ a doprovodili je na ni 

ti, kteří při té první nebyli 
ještě na světě.

Jménem Městské části 
Praha 1 manželům Ječ-
mínkovým gratulujeme 
a přejeme jim ještě mnoho 
krásných a spokojených 
společných let a hodně 
radosti z nejmenších čle-
nů rodiny. A těšíme se na 
shledanou za deset let při 
diamantové svatbě.

„Pro naši městskou část 

je ctí, že může v krásných 
historických prostorách 
Staroměstské radnice při-
vítat dva lidi, kteří slovo, 
jež si dali před dlouhými 
padesáti lety, dodrželi. 
A velkou radost samo-
zřejmě máme i z toho, že 
je doprovodila tak širo-
ká rodina,” řekl starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký, 
který se slavnostního ob-
řadu ujal.

Uctění památky sv. Václava je 
každoroční tradicí. 

AKTUALITY



JAKO ČERVENÝ HADR NA BÝKA 
PŮSOBÍ NA ŘADU LÉKAŘŮ JA-
KÁKOLI ZMÍNKA O NĚKTERÉM 
Z ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ 
DIAGNOSTIKY A LÉČBY. PŘESTO 
VŠAK EXISTUJE MNOHO LIDÍ, 
KTEŘÍ SE RADĚJI OBRACEJÍ NA 
PROVĚŘENÉ LÉČITELE. „MNOH-
DY JIM DOKÁŽI POMOCT VÍCE 
NEŽ LÉKAŘ, ALE S RAKOVINOU 
JE VŽDY NEJPRVE POSÍLÁM 
K ONKOLOGOVI,” ŘÍKÁ V ROZ-
HOVORU PRO NÁŠ ČASOPIS 
TOMÁŠ PFEIFFER – BIOTRONIK 
A ŽÁK ZAKLADATELE BIOTRONI-
KY JOSEFA ZEZULKY. 
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ROZHOVOR

Vy pocházíte z Prahy 1, bydlíte v Pra-
ze 1 a svou praxi provozujete také 
v Praze 1. Čím je naše městská část 
z vašeho pohledu výjimečná? 

Pokud byste se mě zeptal na oblí-
bená místa, samozřejmě bych vám 
odpověděl jako snad každý: Praha 1 je 
i pro mne výjimečná díky Pražskému 
hradu, Karlovu mostu, Kampě… Já ale 
nedám dopustit ani na Staroměstské 
náměstí a okolí Týna, kam často cho-
dím na procházky. 

Z pohledu biotronika – nebo chcete-
-li senzitivněji naladěného člověka – 
pak Prahu 1 velmi silně vnímám jako 
velký tavicí kotel, který je doslova na-
bitý energií. 

Když jsme u té energie – neunavuje 
vás už věčné přesvědčování lékař-
ských a vědeckých kapacit, že alter-
nativní metody diagnostiky a léčby 
fungují? 

Unavuje, neunavuje… Takhle nepře-
mýšlím, spíše se snažím něco dělat, 
abych se situace změnila. V součas-
né době sbírám podpisy pod petici 
na podporu biotroniky. Vypadá to, že 
půjde o jednu z největších petic v dě-
jinách České republiky. 

Kolik tedy máte aktuálně podpisů? 
Počet podpisů přesáhl pětadvacet 

tisíc, přičemž další stále přibývají. 

Chápu, že se asi nebudete chtít 
pouštět do nějakých ostrých výtek 
vůči názorovým oponentům, ale proč 
zkrátka nesesbíráte a neuveřejníte 
pěkně pohromadě všechny případy, 
kdy alternativa jasně potvrdila vý-
sledky lékařské diagnostiky, případ-
ně byla přímo úspěšnější v léčbě? 

Máte sice pravdu, že taková uce-
lená „hromada” neexistuje, avšak 
některé dílčí publikace v minulosti 
vyšly. Kdo se chce dozvědět nezpo-
chybnitelná fakta z praxe mého uči-
tele Josefa Zezulky, může tak svo-
bodně učinit; to samé například platí 
pro legendárního pátera Ferdu ze 
Sušice. Diagnostické a léčebné po-
stupy a hlavně výsledky těchto dvou 
skvělých léčitelů a lidí ověřovali vý-
znamní lékaři své doby a sami uzná-
vali, že je ještě něco jiného kromě 
vědy, co dokáže pomáhat druhým 
při zdravotních problémech. Kdokoli 
s otevřenou myslí se může s těmito 
fakty seznámit. 

Chcete tím říct, že většina lékařů 
a vědců nemá otevřenou mysl? 

(usmívá se) Vidím, že mě přece jen 
chcete dostat do nějaké konfrontace... 
Odpovím tak, že smutným sympto-
mem současné doby je téměř výlučná 
orientace na exaktnost a měřitelnost 
všeho, co nás obklopuje. Já jsem nic-
méně přesvědčen, že by každé exaktní 
studium mělo být doplněno také stu-
diem filozofie. Ta rozvíjí abstraktnější 
myšlení a učí nepřijímat univerzální 
„pravdy”. 

To tedy znamená, že každý filozof má 
předpoklady být dobrým léčitelem? 

Samozřejmě že ne. K léčitelství – my-
slím tím opravdu léčitelství, nikoli šar-
latánství vydávané za léčitelství – po-
třebujete určitý talent. Diagnostikovat 
a léčit můžete jen tehdy, pokud v sobě 
máte schopnosti, které následně dů-
sledně rozvíjíte. Kdyby však lékaři stu-
dovali také filozofii, určitě by spousta 
z nich byla otevřenější vůči tomu, co 
nelze přesně změřit a zaškatulkovat. 

Jak se vyvíjela cesta tuzemské alter-
nativní léčby od listopadu 1989 po 
současnost? 

Hned po listopadu 1989 logicky do-
šlo k obrovskému boomu veškeré al-
ternativy. Objevilo se mnoho šarlatá-
nů a doslova zlatokopů, kteří nejenže 
zdiskreditovali skutečné léčitele, ale 
především zavinili utrpení či dokonce 
úmrtí pacientů. 

V současné době panuje stav jakési 
strnulosti, kdy je alternativa tiše tole-
rována, ale kdokoli z vědecké obce či 
politických kruhů si do ní rád veřejně 
kopne, jakmile se najde příležitost. 

Co může tento stav změnit? 
Podle mého názoru musí alterna-

tiva přirozeně ještě více prorůst spo-
lečností zezdola, od pacientů směrem 
k lékařským a vědeckým kapacitám. 
Pak se snad dočkáme i toho, že se na 
univerzitách budou vyučovat rovněž 
alternativní obory léčby. Koneckon-
ců, takhle to funguje v řadě vyspělých 
zemí, takže proč by tomu nemohlo tak 
být i u nás? 

Čím to je, že zájem o léčitele neu-
tuchá navzdory vám zmíněnému 
jednostrannému úhlu pohledu lékařů, 
vědců i politiků? 

Lidé přestali vnímat lékaře jako ne-

omylné „božstvo”. Kromě toho vidí-
me, jak funguje naše zdravotnictví – 
zdravotníci mají pořád mizerné platy, 
je jich málo, takže jsou přepracovaní, 
mnoho lékařů ihned po vystudování 
fakulty mizí ve světě… Když na vás 
tedy přepracovaný lékař „vybafne” 
a za něco vám vynadá nebo musíte 
podstoupit nějaký hodně bolestivý 
zákrok, logicky přemýšlíte o nějaké 
alternativě. 

To mi zní, jako kdybyste – vy alterna-
tivec – hájil práva lékařů a sester!

No ale já zdravotníky nepovažuji za 
nepřátele. Jsme všichni na jedné lodi 
a naším zájem by mělo být spolupra-
covat ve prospěch pacientů. Žádný se-
riózní léčitel s lékaři nesoupeří. Napří-
klad pacient s rakovinou patří prioritně 
na onkologii, alternativa má být v tom-
to případě podpůrnou částí léčby. 

Neobjevují se přece jen první zá-
blesky vstřícnějšího přístupu k jiným 
způsobům léčby – například nedávné 
otevření centra tradiční čínské medi-
cíny v hradecké nemocnici?

Každý takový krok je vítaný. Trochu 
mi ale schází to, že zároveň nenava-
zujeme na to nejlepší z domácí alter-
nativní medicíny – a Zezulkovy bio-
troniky zvláště. Tento nemedicínský 
obor může přesto přinášet pacientovi 
významný prospěch. A o to jde přece 
nám všem na prvním místě.

Abych vás na závěr našeho rozhovo-
ru uklidnil, že v tom tuzemští alter-
nativci nejsou sami, připomenu inter-
netovou televizní debatu prezidenta 
lékařské komory s kolegou lékařem, 
který se však zároveň věnuje zmíně-
né čínské medicíně. Evidentně pouze 
to, že tento člověk byl rovněž absol-
ventem lékařského studia s titulem 
MUDr., šéfovi lékařské komory zabrá-
nilo v tom, aby byl ještě více sarkas-
tický vůči alternativní léčbě…

Tu debatu jsem viděl. (povzdech) 
Čeká nás ještě dlouhá cesta…

MEDICÍNA A FILOZOFIE NENÍ PROTIMLUV, 
ŘÍKÁ BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER

VŠE O PŘEDNÁŠKÁCH, 
KONCERTECH A DALŠÍ AKCÍCH, 
KTERÉ POŘÁDÁ TOMÁŠ 
PFEIFFER, SE DOZVÍTE NA 
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 
WWW.DUB.CZ
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„RADNICE DOKOŘÁN” – TAK SE JMENOVAL 
SPECIÁLNÍ VÍKEND OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
STAROMĚSTSKÉ RADNICI, KTERÁ SE 18. A 19. ZÁŘÍ 
OTEVŘELA ZÁJEMCŮM OD SKLEPA, PŘESNĚJI 
OD KANALIZACE, AŽ PO VĚŽ. A OTEVŘENY BYLY 
I PROSTORY, KTERÉ JSOU JINAK VĚTŠINOU 
NEPŘÍSTUPNÉ. NA NÁVŠTĚVNÍKY ČEKALO 
I PÁR PŘEKVAPENÍ – JEDNO MĚLA NA SVĚDOMÍ 
I MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1.

TÉMA

„Staroměstská radnice je důleži-
tou součástí historie Prahy 1 i její 
současnosti. A se současností bylo 
spojeno i překvapení, které jsme pro 
návštěvníky víkendové akce připra-
vili,” prozradil s úsměvem starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Na každou skupinu návštěvníků če-
kal vždy více než dvouhodinový zají-
mavý program. „Zavedli jsme je mimo 
jiné do historického domu U Minuty, 
kde bydlíval spisovatel Franz Kafka, 
na pavlače přilehlých domů, do archi-
tektonicky unikátní a dosud funkční 
staroměstské kanalizace a do pod-
zemí radničního bloku na Malém 
náměstí,” popsal Antonín Baloun, 
manažer Staroměstské radnice, který 
měl o víkendu se svými kolegyněmi 
a kolegy opravdu napilno. 

Výjimečný program na Staroměst-
ské radnici připravily Pražská infor-
mační služba, městská část Praha 1
a Pražské vodovody a kanalizace. 
Nejúspěšnějším účastníkům znalost-
ního kvízu, jenž byl rovněž součástí 
programu, věnovaly také hodnotné 
ceny.

Zpřístupněny byly i reprezentační 
sály Staroměstské radnice, včetně 
třeba Brožíkovy síně, kde všechny 
přivítal živě provedený husitský cho-
rál Ktož jsú boží bojovníci. Překva-
pení, avizované panem starostou, 
bylo připraveno i ve svatební síni, kde 
městská část Praha 1 pořádá svatby 
či třeba slavnostní vítání občánků. 

Zatím co jinak jsou oddávajícími 
členové Zastupitelstva MČ Praha 1, 
tentokrát se této role zhostil Alexan-
der Hemala a nutno dodat, že se do 
své postavy vžil velmi věrohodně.

Stejně jako mladík a slečna, kteří si 

STAROMĚSTSKÁ RADNICE 
SE OTEVŘELA DOKOŘÁN 

během víkendu řekli „ANO” dokonce 
častěji než legendární rozhlasový re-
žisér Karel Weinlich, jenž uzavřel cel-
kem jedenáct sňatků. Jeho nejkratší 
manželství trvalo pouhých čtrnáct 
dní, nejdelší pak dvacet let. Ale to 
jsme odbočili…

„Řetěz je ale pravý, ten mi půjčil 
starosta Oldřich Lomecký. A pravá 
je i paní matrikářka Lucie Silovská,” 
ubezpečoval návštěvníky po „odha-
lení” fingovaného obřadu Alexander 
Hemala a dodal i jednu dobrou radu: 
„Manželství tady uzavřené bude ne-
skonale šťastné. Postarat se o to ale 
musejí sami manželé, protože to za 
ně nikdo jiný neudělá.”

Dodejme, že elegantní ženichův ob-
lek a krásné nevěstiny šaty zapůjčil 
pro tuto příležitost svatební salon 

Nuance z Národní 23 a že zatímco 
nejvíce svateb proběhlo na Staro-
městské radnici v roce 1961, nejmé-
ně pak v roce 1968 – to zřejmě proto, 
že řada mladých lidí dala po srpnové 
okupaci přednost radnicím na západ 
od našich hranic. Ale to jsme zase od-
bočili… 

Součástí bohatého – a velmi vyda-
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TÉMA

PRAHA 1 JE PRO SVATBY ZASLÍBENÁ 
Již téměř 500 párů si letos 

vybralo Prahu 1 jako místo 
pro uzavření svého sňatku. 

Snoubenci uzavírají nejen 
občanské, ale také církevní 
sňatky. Ty první samozřej-
mě převažují – letos jich 
zatím bylo 266. V Praze 1 
se však uzavírají i registro-
vaná partnerství; letos jich 
v matrice mají evidováno 
21. Počet registrovaných 
partnerství přitom zůstává 
přibližně stejný, proti tomu 
o svatbu v Praze 1 je mezi-
ročně čím dál větší zájem. 

Matrika v Praze 1 se samozřejmě věnuje nejen svatbám, ale rovněž dal-
ším činnostem. Mezi ně patří například změny příjmení atd. Málokdo ku-
příkladu ví, že pokud se člověk rozhodne pro změnu pohlaví, tak – až do 
ukončení lékařské péče související s touto změnou – musí mít neutrální 
příjmení: Nikol Nováků apod. Po získání nového pohlaví dojde k definitivní 
úpravě příjmení do mužské či ženské podoby a také ke změně rodného 
čísla dané osoby. 

řeného – víkendového programu byly 
také hudba, divadlo či vystoupení tru-
bačů.

„Všem, kteří se na přípravě progra-
mu i jeho samotné náročné realizaci 
podíleli, děkuji. Věřím, že návštěvníci 
odcházeli spokojení a že příště zase 
rádi přijdou,” uzavřel starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký.

Návštěvníci mohli zavítat i do jindy zapovězených prostor. 
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SENIOŘI

OBLÍBENÉ VÝLETY PRO SENIORY POKRAČUJÍ V LISTOPADU, PROSINCI A LEDNU

SENIORSKÉ VÝLETY 2015/2016

LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2015

Úterý, 10. listopadu 2015, 8.30

SLATIŇANY 
– ZÁMEK A MĚSTO ČÁSLAV
• Na tento listopadový výlet se při-
hlašuje od úterý, 6. října 2015.

Úterý, 24. listopadu 2015, 8.30

DUB U PRACHATIC – ZÁMEK A HUSI-
NEC – MISTR JAN HUS
• Na tento listopadový výlet se při-
hlašuje od úterý 27. října 2015.

PROSINCOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2015

Sobota, 12. prosince 2015, 9.00

AMBERG 
– VÁNOČNÍ TRHY, BAVORSKO
• Na tento prosincový výlet se při-
hlašuje od úterý 10. listopadu 2015.

Sobota, 19. prosince 2015, 9:00
ZWICKAU 
– VÁNOČNÍ TRHY, SASKO
• Na tento prosincový výlet se při-
hlašuje od úterý 10. listopadu 2015.

LEDNOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2016

Úterý, 19. ledna 2016, 8.30

OSEK 
– KLÁŠTER A MĚSTO BÍLINA
• Na tento lednový výlet se přihlašuje 
od úterý 15. prosince 2015.

Úterý, 26. ledna 2016, 8.30

CHLUMEC NAD CIDLINOU 
– ZÁMEK A MĚSTO PODĚBRADY
• Na tento lednový výlet se přihlašuje 
od úterý 17. prosince 2015.

ODJEZD & PŘIHLAŠOVÁNÍ
Odjezd autobusu od hotelu Inter-

continental v Pařížské ulici čp. 30. 

Přihlašování pouze osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 
18, odhlašování stejným způsobem, 
popř. telefonicky: 221 097 280, 221 
097 300. 

Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1 (dop-
rava, návštěva objektů, oběd, služby 
průvodce, koordinátor výletu).

 Pro velký zájem o seniorské výle-
ty sdělujeme, že se senior může při-
hlásit pouze na 1 výlet v daném měsí-
ci a upřednostněni budou ti, kteří se 
nezúčastnili minimálně 3 posledních 
výletů. 

Den před odjezdem výletu je možné 
zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, 
zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity 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. 
 

Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

Hurá na výlet! 
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SOCIÁLNÍ PÉČE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Středisko sociálních služeb nabízí 

pomoc a podporu školeného per-
sonálu všem seniorům a osobám 

se zdravotním postižením, občanům 
Prahy 1. Služba se poskytuje indi-
viduálně a přispívá k prodloužení 
pobytu člověka doma, prodlužuje 
období relativně nezávislého živo-
ta a oddaluje, nebo dokonce vyluču-
je nutnost komplexního zaopatření 
např. v domovech seniorů nebo 
v jiných ústavních zařízeních. V rámci 
pečovatelské služby nabízíme pomoc 
při podávání jídla a pití; pomoc při 
oblékání a svlékání včetně speciál-
ních pomůcek; pomoc při prostor-
ové orientaci; pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík; pomoc při úkonech 
osobní hygieny; pomoc při použití WC; 
základní péči o vlasy a nehty; dovoz 
nebo donášku teplého oběda; pomoc 
při přípravě jídla a pití; běžný úklid; 
údržbu domácích spotřebičů; nákupy; 
pochůzky; praní a žehlení; zprostřed-
kování kontaktu se společenským 
prostředím – doprovod; základní so-
ciální poradenství. Služby jsou hra-
zeny dle platného sazebníku úhrad 
za úkony pečovatelské služby, který 
je vyvěšen na www.socialnisluz-
by-praha1.cz. Máte-li zájem o více 
informací nebo přímo o zavedení 
pečovatelské služby pro sebe či pro 
svého příbuzného nebo blízkého, 
kontaktujte koordinátorku pečova-
telské služby M. Lešnerovou, tel.: 724 
021 784, e-mail: Lesnerova@social-
nisluzbyp1.cz. Informace také získáte 
na internetových stránkách www.so-
cialnisluzby-praha1.cz.

TÍSŇOVÁ PÉČE POMÁHÁ 
NEPŘETRŽITĚ

Připojení k systému tísňové péče 
umožňuje

• nepřetržité (24 hodin denně) spo-
jení s dispečinkem (s výjimkou poru-
chy dodávky elektrické energie, vý-
padku telefonu a poruchy PC),

• poskytnutí nebo zprostředkování 
neodkladné pomoci v krizové situa-
ci, zejména při zhoršení zdravotní-
ho stavu, náhlé nevolnosti, havárii 
v bytě, napadení a v jiných neočeká-
vaně vzniklých situacích; po dohodě 
s klientem informování ošetřujícího 
lékaře, pečovatelské služby, rodiny, 
sousedů nebo známých; sjednání 
kontaktů na instalatéra, elektrikáře, 
zámečníka nebo jiného řemeslníka 
v případě havárie v bytě,

• sociálně terapeutické činnosti – na 
základě konzultace s klientem, ošet-
řujícím lékařem a pracovníky odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ 
Praha 1 zprostředkování kontaktů na 
specializované útvary sociální a zdra-
votnické péče,

• sociální poradenství – poskytová-
ní základního odborného sociálního 
poradenství o možnostech řešení ne-
příznivé životní situace klientů, dopo-
ručení a zprostředkování kontaktů na 
specializované útvary sociální péče,

• zprostředkování kontaktů se spo-
lečenským prostředím – pracovní-
ci dispečinku doporučují na základě 
zájmů klienta kontakty na společenské 
organizace pro seniory a zdravotně po-
stižené,

• pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí, pomoc při komunikaci 
vedoucí k uplatňování práv a oprávně-
ných zájmů.

Zavedení tísňové péče včetně instalace 
zařízení v bytě klienta je zdarma, klient 
hradí měsíční poplatek v maximální výši 
180 Kč.

Systém tísňové péče je provozován 
Střediskem sociálních služeb. Více 
informací najdete na internetových 
stránkách www.socialnisluzby-pra-
ha1.cz nebo u vedoucí systému tísňo-
vé péče A. Thielové, e-mail Thielova@
socialnisluzbyp1.cz, tel. 224 948 465.

DOMÁCKÉ PROSTŘEDÍ DENNÍHO 
STACIONÁŘE V TÝNSKÉ

Potřebujete zajistit péči o svého blíz-
kého? Nemůžete mu přes den věnovat 
dostatečnou péči, protože musíte chodit 
do zaměstnání? Pak můžete využít slu-
žeb denního stacionáře v Týnské ulici.

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 vlast-
ním domácím prostředí a v prostředí 
s přirozenými vztahovými kontakty, 
rozvíjet důstojný život klientů a po-
moci příbuzným klientů s péčí o jejich 
blízké v době, kdy se o ně nemohou 
postarat sami, neboť jsou v zaměst-
nání apod. Služba a péče je přizpů-
sobena potřebám klienta, jeho věku, 
stavu a individualitě. Ponechává 
klienta v jeho přirozené sociální síti 
a doplňuje zapojení ostatních členů 
rodiny, přátel nebo známých do péče.

Služba je poskytována profesionál-
ními pečovatelkami a dalším vyškole-
ným personálem.

V denním stacionáři nabízíme po-
moc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu; pomoc při osobní hy-
gieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu; poskytnutí stravy; 
zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím; dopravu klienta 
do denního stacionáře a zpět; aktivi-
zační činnosti v rámci programu klu-
bu seniorů.

Více informací najdete na www.
socialnisluzby-praha1.cz. V případě 
zájmu kontaktujte hlavní pečovatel-
ku denního stacionáře Marcelu Dra-
žanovou, tel.: 221 890 299.

Středisko sociálních služeb se stará také 
o zajímavou náplň volného času svých klientů. 
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ŠKOLSTVÍ

LETOŠNÍ LÉTO BYLO MIMOŘÁDNĚ HORKÉ, COŽ NÁM DOSPĚLÝM MOC 
NEVYHOVOVALO. MÁME ALE RADOST, ŽE NAŠE DĚTI Z PRAHY 1 MĚLY 
MOŽNOST TRÁVIT HORKÉ DNY V PŘÍRODĚ.

LETOŠNÍ LÉTO PATŘILO DĚTEM Z PRAHY 1

Některé mateřské školy v době prázdninového provo-
zu vyjely na školku v přírodě do jihočeských Čestic, 
kde zřizuje městská část svou stálou Školu v přírodě. 

Tam také uspořádala naše městská část letní tábor pro 
děti od 5-ti do 10-ti let. Účastníků bylo letos 34, a jak jsme 
se přesvědčili na vlastní oči, tak se tu cítily jako doma. 
Vždyť sem pravidelně vyjíždějí se svou školkou po celý rok 
a zdejší prostředí i paní učitelky důvěrně znají. Všechny se 
o ně staraly vzorně. Připravily pro ně program Za tajem-
stvím lesních skřítků, což byl týden plný zábavy, legrace 
i poučení. Všechny poklady, které si děti během pobytu 
nasbíraly, i vlastnoruční výrobky, to vše si děti se vzpo-
mínkami na krásnou přírodu, laskavý personál a chutnou 
stravu přivezly domů. Že byste chtěli také pro své dítě ta-
kový týden zařídit? Tak si poznačte, že další se bude konat 
22. až 29. července 2016 a přihlaste je. 

Na děti, které nemohly 
vyjet mimo Prahu, myslela 
radnice také. Svou finanční 
podporou v grantech na vol-
nočasové aktivity umožnila 
různým organizacím a spol-
kům uspořádat příměstské 
tábory, kde děti tráví celý den, 
ale večer se vracejí domů. 
Letos těchto táborů opět při-
bylo a jejich náplň byla roz-
manitá. Od her přes výtvar-
nou a dramatickou činnost 
až po sportovní náplň. K těm 
nejvyhledávanějším patří 
tábor Mladých dobrovolných 
hasičů. V Loretánské zahra-
dě proběhly dva turnusy, na 
kterých se vystřídalo celkem 
109 dětí.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ BYLO LETOS OPRAVDU VELKOLEPÉ
Nový školní rok 2015/2016 začal 

letos opravdu ve velkém stylu. 
Především pak na ZŠ náměstí 

Curieových, kde na děti kromě slav-
nostně vyzdobených tříd čekalo také 
přivítání v podobě pana prezidenta 
Miloše Zemana, který děti do nového 
školního roku jaksepatří motivoval. 
Slavnostního zahájení školního roku 
v ZŠ náměstí Curieových se zúčast-
nila i radní Eva Špačková. „Přeji dě-
tem od prvních do devátých tříd hod-
ně úspěchů a hlavně radosti z nich 
a děkuji pedagogickým sborům zde 
i ve všech našich školách za vzornou 
přípravu na nový školní rok. Věřím, 
že v něm budou prožívat jen pohodu 
a klid,” uvedla paní radní.

Základní škola Jiřího Gutha-Jarkov-
ského nový školní rok zahájila novým 
česko-italským programem. Začát-
kem roku tak otevřela jednu první 
a jednu šestou česko-italskou třídu 
s vícejazyčným vzdělávacím progra-
mem. Česko-italský program je za-
měřen na kvalitní vzdělání v českém 
a italském jazyce. Výuka se skládá 
s předmětů vzdělávaných v češtině 
a italštině a na druhém stupni i v an-
gličtině, v níž je navíc vyučována in-
formatika. V mnoha předmětech je 
využívána metoda CLIL, tedy stří-
dání obou výukových jazyků. Díky ní 
je zajištěno, že si děti osvojí odbor-
né názvy v jednotlivých předmětech 
v italštině i češtině. Po absolvování 

základní školy tak budou kvalitně 
připraveni pro studium na školách 
v České republice i v Itálii.
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LÉTO VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH 
BYLO VE ZNAMENÍ REKONSTRUKCÍ

Zatímco si děti z naší městské 
části užívaly naplno letních 
prázdnin, ve školách a školkách 

probíhaly již tradičně nejrůznější re-
konstrukce a opravy. „Jsem moc ráda, 
že se děti po prázdninách mohou vrá-
tit do hezčích a funkčnějších prostor, 
než ze kterých odcházely na konci 
školního roku. Všemožně se stará-
me o to, aby naše školy byly nejlep-
ší v celé Praze a vzhled škol a školek 
k tomu samozřejmě patří.” komentu-
je realizované rekonstrukce radní pro 
školství a občanskou společnost Eva 
Špačková (ODS). 

Významnější rekonstrukce se letos 
dočkala mateřská škola Revoluční, 
kde bylo opraveno sociální zařízení 
pro 2. třídy a zaměstnance. Byla zde 
provedena výměna vodovodních a ka-
nalizačních rozvodů, úprava vzducho-
technických rozvodů, úprava rozvodů 
ústředního vytápění, nové sádrokar-
tonové podhledy a nové keramické 
obklady. Velkou změnou prošel také 
povrch dětského hřiště v mateřské 
škole Řásnovka, které mohou děti 
v novém školním roce opět aktivně 
využívat. Mezi školami prošla rekon-
strukcí základní škola Curieových, kde 

koncem léta došlo k vestavbě lapolu 
a částečné sanaci suterénu. V rámci 
rekonstrukce zde byly nově vyzdě-
ny příčky, položeny nové podlahové 
vrstvy, udělány nové sádrokartono-
vé podhledy a v neposlední řadě byla 
škola vybavena také novými dveřmi 

a obklady. Na základní škole Vodičko-
va se mohli žáci po prázdninách těšit 
na zrekonstruované šatny, kde byly 
zrušeny tzv. klece, a došlo k umístění 
skříněk. Minimálně drobných oprav se 
dočkaly téměř všechny školy a školky 
na území Prahy 1.

POPRÁZDNINOVÉ AKCE PRO DĚTI Z PRAHY 1 
Ani po prázdninách si děti 

z naší městské části nemo-
hou stěžovat na nedosta-

tek sportovního či kulturního vy-
žití. Radní Eva Špačková pro ně 
hned na začátek školního roku 
připravila dvě velice zajímavé 
akce. První z nich byla sportov-
ně-bezpečnostní akce „Běžíme 
do školy – bezpečně a s pravi-
dly”, kde si mohly děti nejen za-
sportovat, ale zároveň se zábav-
nou formou poučit tak, aby jejich 
každodenní cesty do školy byly 
o něco bezpečnější. Druhou akcí 
připravenou pro děti, byla pro-
dloužená výstava „Večerníček 
slaví 50 let”, kam se děti z první 
městské části mohly až do kon-
ce září přijít podívat zcela zdar-
ma. „Ve svých aktivitách pro děti 
však nepolevujeme a již nyní pro 
ně máme přichystánu celou řadu 
zábavných akcí a aktivit,” uza-
vřela radní Eva Špačková.

ŠKOLSTVÍ
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DOPRAVU NA PRAZE 1 JE POTŘEBA ŘEŠIT 
FORMOU EVOLUCE, NIKOLIV REVOLUCE

DOPRAVA

Dopravní situace na území Prahy 
1 je složitá. Složitá je mimo jiné 
proto, že právě v oblasti dopravy 

se v některých případech jedná tzv. 
„o nás bez nás”. Často slýcháme 
od našich občanů, že by bylo po-
třeba opravit nebo rekonstruovat 
to či ono, zklidnit dopravní situaci 
tu či jinde. Jsou ale ulice a lokality, 
v nichž Praha 1 může nová řešení 
navrhovat, ale finální rozhodnu-
tí závisí na Magistrátu hlavního 
města Prahy, potažmo TSK jakožto 
správci komunikace. Do každého 
z projektů zasahuje také IPR (In-
stitut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy), který mnoho projek-
tů plánuje sám bez toho, že by byly 
s příslušnou městskou částí disku-
továny. Radnice ale i přesto chystá 
postupné, ale provázané kroky na 
zlepšení dopravní situace v první 

městské části. Plánované změny by 
pak měly ulevit především reziden-
tům. Nechystá se však jít cestou do-
pravní revoluce, ale naopak plánuje 
logickou evoluci. Upustit chce od 
unáhlených změn, které by vznikaly 
izolovaně bez návaznosti na situaci 
v jiných částech Prahy. Na aktuální 
situaci ohledně dopravy na území 
Prahy 1, na občasný boj s větrnými 
mlýny a na plánované změny jsme 
se zeptali místostarosty pro oblast 
dopravy Richarda Bureše.

Je situace opravdu taková, jak je po-
psáno v úvodu článku? Jak to vidíte 
z vašeho pohledu?

Ano, je tomu skutečně tak, ale ve 
spolupráci s magistrátem se nám 
daří řešení některých problémů více 
diskutovat a naše návrhy tím získá-

vají větší váhu. Podařilo se nám také 
přesunout řešení určitých záležitostí 
z kanceláře přímo do ulic města, jako 
tomu bylo během schůzky o budouc-
nosti dopravy na Praze 1 s náměst-
kem pro dopravu Petrem Dolínkem. 
Komunikaci jsme navázali také s IPR. 
Je potřeba říci, že spolupráce s nimi 
není vždy jednoduchá, ale věřím, že 
se postupem času bude zlepšovat.

Dne 19. září byl otevřen tunelový 
komplex Blanka. Jaký to má vliv na 
dopravu na Praze 1 a jaká dopravní 
opatření v souvislosti s tím Praha 1 
připravila?

Blanka jako taková, jak je i z tra-
sy tunelu zřejmé, nemá přímý vliv 
a není primárně určena k řešení do-
pravní situace v centru města. Stále 
však u některých lidí převládá názor, 
že Prahou 1 projíždí většina tranzitní 

Místostarosta Richard Bureš s náměstkem Petrem 
Dolínkem při setkání na Praze 1.
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dopravy. Poslední průzkumy ale uka-
zují opak. Jasně jsme deklarovali, že 
naší preferencí je zachování plné do-
pravní obslužnosti rezidentů a navíc 
také její zlepšení. Nespoléháme se 
jen na dopravní měření TSK, ale za-
dali jsme si naše vlastní, které nemo-
nitoruje jen hlavní trasy, ale sleduje 
i provoz v rezidenčních ulicích Staré-
ho i Nového Města, které jsou mnoh-
dy využívány jako zkratky. Zajišťu-
jeme si tak veškerá fakta, na jejichž 
základě je možné navrhovat řešení. 

V návaznosti na otevření Blanky 
je často skloňovaným tématem 
uzavírání obou nábřeží. Jaký je na to 
váš názor?

Jsem toho názoru, že uvažovat o re-
gulaci tranzitní dopravy lze v ulicích 
a na trasách, které mají plnohodnot-
nou náhradu, jako je tomu například 
u ulice Karmelitská. U Smetanova 
nábřeží tomu podle našeho názoru 
není. I poslední akce na Smetanově 
nábřeží, kterou byl tramvajový prů-
vod, jasně ukázala, že přes veške-
rá dopravní značení po celou dobu 
uzavření nábřeží proudily stovky aut 
namísto po nábřeží, které je logickou 
trasou a kde nikdo nebydlí, úzkými 
uličkami Starého Města, kudy jindy 
projíždí jen pár aut. Jisté změny na 
Smetanově nábřeží však plánujeme 
spolu s magistrátem, Dopravním 
podnikem a TSK. Jednou z nich je 
například přesunutí tramvajové za-
stávky Národní divadlo blíže směrem 
k Novotného lávce a s tím související 
úprava a rozšíření chodníku v tom 
nejkritičtějším místě, kde se pohy-
buje nejvíce lidí, tj. v místě, kde se 
na Smetanovo nábřeží napojuje ulice 
Karolíny Světlé. Současně počítáme 
také s kultivací stávajícího chodní-
ku, kde betonové zálivy pro zeleň 
a lavičky jsou pro chodce či nevido-
mé spíše překážkou v cestě. To zna-
mená úpravu tohoto veřejného pro-
storu, doplnění odpadkových košů 
a celkové zlepšení užitnosti chodní-
ku. Dle našeho názoru je toto lepším 
řešením, než u Novotného lávky vy-
tvářet uzávěry ostatním Pražanům 
jedoucím například do Karlína a po-
sílat je buď přes Prahu 2, anebo re-
zidenčními uličkami Starého Města.

Výše jste se zmínil o tom, že by 
v Karmelitské ulici byla možná jistá 
regulace. Co jste tím měl na mysli?

Jak jsem již uvedl, při cestě z Prahy 5 
na Prahu 6 a 7 již náhradní trasa exis-
tuje, je jí trasa Strahovským tune-
lem. Osobně ale nejsem zastáncem 
řešení situace jen dopravní značkou. 
Proto se snažíme spojit plánovanou 
rekonstrukci tramvajového tělesa ve 
Vítězné ulici s řešením celé lokality 
od Mostu Legií k Újezdu. V rámci re-

konstrukce by mělo po diskuzi s Pra-
hou 5 dojít k takovým stavebním 
úpravám, aby v lokalitě vznikla zóna 
se smíšeným provozem, s chodníky 
vytaženými na úroveň tramvajo-
vé trati, a to v ulici Vítězná od ulice 
Zborovské a v ulici Újezd od náměstí 
Kinských až po ulici U Lanové dráhy. 
Zavedením smíšené zóny si slibu-
jeme, že tak jako v jiných světových 
metropolích, dojde přirozeně k regu-
laci počtu projíždějících aut, jejichž 
řidiči budou volit pro pouhý tranzit 
výhodnější a rychlejší trasu tune-
lem. Pokud by jen stavebně technic-
ké úpravy lokality nebyly dostatečné, 
bude možné následně po diskuzi 
s veřejností omezit průjezd ulicí Kar-
melitská pro tranzitní dopravu do-
pravním značením. Platí ale, že vždy 
bude zachován průjezd rezidentů, 
dopravní obsluhy a cílové dopravy 
směřující do takto zklidněné zóny. 
V rámci dané akce by mělo dojít rov-
něž k úpravě šířky jízdního pruhu na 
mostě Legií ve směru do centra tak, 
že by byl mírně zúžen chodník. To 
by mělo eliminovat každodenní pro-
blémy vedoucí k drobným nehodám 
a především ke zpoždění tramvají.
Jaké další změny plánujete v oblasti 
dopravy na území Prahy 1?

Některé novinky chystáme již 
v blízké době. Obyvatelé Prahy 1 se 
mohou již na přelomu roku těšit na-
příklad na dobíjecí stanice pro elekt-
romobily nebo pilotní projekt parko-
vacích čidel, pomocí kterých budou 
vědět, zda má smysl hledat parkovací 
místo ve vybraných lokalitách, nebo 
jet raději zaparkovat jinam. Připra-
vuje se také studie řešení omezení 
problémů s taxi v nočních hodinách 
v okolí Staroměstského náměstí. 
Jak jsem již uvedl, pracujeme také 
na studii, která by měla jasně od-
povědět na otázku, pro jaké procen-
to aut je Praha 1 cílovou destinací. 

Jsem také velice rád, že se nám 
podařilo realizovat projekt, o kterém 
jsme čtenáře informovali v minulém 
čísle, tedy zkvalitnění povrchu chod-
níků v místech, kde společnost PRE 
provádí výkopy v souvislosti s ob-
novou kabelů. S prvními výsledky 
jste se již mohli seznámit, a to v uli-
ci Elišky Krásnohorské a v ulici Bíl-
ková. Věřím, že tento projekt bude 
pokračovat a všude tam, kde bude 
komfort vás, obyvatel Prahy 1, ome-
zen výkopovými pracemi společnos-
ti PRE, využije této situace Praha 1 
ke zkvalitnění povrchu chodníků, 
a tudíž ku prospěchu nás všech.

Ulice Elišky Krásnohorské po rekonstrukci.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 VYHLÁSILA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ 
GRANTŮ NA PODPORU ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 1 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015.

POŽÁDEJTE SI O GRANT

SPORT

Smyslem a cílem grantů v ob-
lasti sportu je podpořit široké 
spektrum nabídky sportovních 

příležitostí (existující funkční aktivi-
ty i začínající subjekty), jež slouží ke 
sportovnímu vyžití především obča-
nům Městské části Praha 1. O grant 
mohou žádat subjekty, které provo-
zují svoji činnost na území Prahy 1, 
jsou registrované dle právních před-
pisů platných v ČR a splňují všechny 
zákonem předepsané podmínky pro 
příslušnou činnost. Právnické osoby 
předkládají projekty prostřednictvím 
svého statutárního zástupce. Gran-
ty jsou poskytovány pouze hlavním 
pořadatelům, producentům či koor-
dinátorům, kteří ve vlastní produkci 
či koprodukci odpovídají za realizaci 
sportovních projektů, činností a aktivit.

Maximální výše grantu na pod-
poru činnosti nestátních nezis-
kových organizací působících na 
území MČ Praha 1 v oblasti sportu 
pro rok 2015 bude závislá na po-
čtu členů, kterým je grant určen.

Přihlášky s veškerými požadova-
nými podklady, opatřené razítkem 
a podpisem vedoucího organizace 
nebo podpisem a plnou adresou sou-

kromé osoby, předkládejte v zalepené 
obálce, výrazně označené „Granty na 
podporu činnosti nestátních nezisko-
vých organizací působících na území 
MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 
2015”. Obálka musí být zalepená. 
Žádosti musí být předkládány v sou-

ladu se Zásadami pro poskytnutí 
grantů v oblasti sportu pro rok 2015 
do podatelny na adrese: Úřad Měst-
ské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 
68 Praha 1. Uzávěrka podání žádos-
tí o granty v oblasti sportovní čin-
nosti je 21. 10. 2015 ve 12:00 hodin.

BEZPLATNÉ CVIČENÍ PRO VŠECHNY OBČANY Z PRAHY 1

Praha 1 ve spolupráci s Fit-
ness Kotva připravila čtyři 
bloky aktivit: kondiční cviče-

ní, rekondiční cvičení, jógu a cvi-
čení proti bolesti.

Kurzy disponují v podstatě ne-
omezenou kapacitou cvičících. 
Hodina jednotlivého bloku pro-
bíhá jednou týdně. Cvičení pro 
všechny je vhodné pro všechny 
věkové kategorie a probíhá vždy 
v pondělí od 16 do 17 hodin. Cvi-
čení pro seniory je vždy ve stře-
du od 15 do 16 hodin. 

Registrace cvičících je na 
e-mail: martina.pechova@
praha1.cz, tel.: 221 097 711, 
mob.: 725 831 656.

Doporučujeme sportovní oble-
čení a ručník.

ZAMĚŘENÍ CVIČENÍ
• kondiční cvičení – první pondělí v měsíci – zaměřené na rozvoj obě-

hové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti, příznivě 
ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na 
nervovou soustavu;

• rekondiční cvičení – druhé pondělí v měsíci – udržuje vitalitu a fy-
zickou kondici na dobré úrovni, zpomaluje atrofii svalů a posiluje celé 
tělo, mezi cvičební prvky patří zejména strečink, který pomáhá obnovit 
původní pružnost zkrácených svalů;

• jóga – třetí pondělí v měsíci – lekce jsou přímo uzpůsobeny všem vě-
kovým kategoriím. Probíhají pod vedením zkušeného učitele jógy, který 
bere ohled na individuální možnosti a potřeby jednotlivých účastníků;

• cvičení proti bolesti – čtvrté pondělí v měsíci – je zaměřeno nejen na 
prevenci, ale řeší i stavy bolesti páteře, kloubů, ale také po úrazech a po 
operacích pohybového aparátu. 
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PRAHA 1 STÁLE BOJUJE ZA ÚČINNÁ PRAVIDLA 
PRO POULIČNÍ VEŘEJNÉ UMĚNÍ – TZV. BUSKING

Hlavní město Praha zahájilo 
v květnu tohoto roku dlouho 
očekávanou novelu obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 

„O omezujících opatřeních k zabez-
pečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v souvislosti s provozováním 
pouliční umělecké veřejné produkce 
na veřejně přístupných místech”, jak 
se přesně a doslovně jmenuje. Dělo 
se tak především na základě dlou-
hodobého tlaku Prahy 1,  jejíž rezidenti 
i abonenti jsou s negativními dopady 
pouliční umělecké produkce konfron-
továni téměř denně. 

Během letních měsíců probíhalo 
v této věci připomínkové řízení. I zde 
bylo nutné dále hájit zájmy nejen 
občanů Prahy 1, ale také všech těch, 
kteří na Prahu 1 přijíždějí za prací 
a mají s buskingem svoje negativní 
zkušenosti. „Stížností, především 
na akustickou podobu buskingu, 
evidujeme stovky. Proto jsme se 
nemohli spolehnout jen na pros-
té zaslání připomínek a doufat, že 
to nějak dopadne. Já i moji kolegové 
z městské části Praha 1 jsme proto 
během letních měsíců pečlivě sle-
dovali vývoj připomínkového řízení 
a účastnili se všech projednání 
v této věci,” sdělil radní pro oblast 
bezpečnosti, prevence kriminality 
a veřejného pořádku Ivan Solil (ČSSD).

Nová pravidla reflektují mnohaleté 
zkušenosti

Asi nejpodstatnější změnou je zákaz 
používání elektronických zesilovačů. 
Hudebníci by také nově nemohli 
například používat „hlasité hudební 
nástroje” – například bubny. V cent-
ru by také mohli hrát jen od devíti od 
rána do devíti do večera. Navíc jen 
hodinu v kuse. Umělci se navíc bu-
dou muset ohlížet na to, jestli stojí 
na pravém, nebo levém břehu Vltavy. 
A podle toho by mohli hrát v sudou 
(pravý břeh), nebo lichou hodinu (levý 
břeh a mosty i ostrovy na Vltavě). 
Zákaz vystoupení se zvířaty je pak 
navrhován nejen kvůli ochraně zvířat, 
ale také kvůli bezpečnosti diváků 
a kolemjdoucích. Ti si na vystoupení 
s plazy nebo opeřenci často stěžova-
li. Rozšířit by se měl také seznam 
míst, kde je busking zakázaný úplně. 
Hudebníci by tak například nemohli 
hrát v Mostecké ulici u Karlova mos-
tu nebo Národní. Neméně důležité je 
také rozšíření v tom smyslu, že by zá-

kaz provozování akustického buskin-
gu měl platit také 50 metrů v ulicích, 
které k ulicím se zákazem přiléhají. 
„Tímto jsme reagovali na reálné sit-
uace, kdy byla akustická produkce 
zakázána například v ulici Na Příkopě, 
ale busker se patami postavil do 
přiléhající Havířské a hrál nerušeně 
dál,” vysvětluje radní Ivan Solil.

Seznam ulic, stejně jako celé znění 
novelizované vyhlášky, vychází 
ze znalosti problematiky i obsahů 

oprávněných stížností. „Zároveň 
však zohledňujeme aktuální stano-
visko Ministerstva dopravy ČR. To 
bohužel většinu typů buskingů 
nepovažuje za zvláštní užívání ko-
munikace, což práci Městské pol-
icie nebo kontrolních pracovníků 
Úřadu městské části značně stěžu-
je,” uzavřel Ivan Solil. Nové znění 
musí ještě potvrdit Zastupitelst-
vo hlavního města Prahy. Účinné 
by mohlo být od listopadu 2015.

BEZPEČNOST
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JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE 
HNED VEDLE VYSVĚCENÉ KAPLE

Její výstavba započala v prosinci 
2014 a skončila na přelomu čer-
vence a srpna. Od té doby je ve 

zkušebním provozu. Podle primáře 
oddělení prof. MUDr. Rudolfa Špačka, 
CSc, se jedná o po všech stránkách 
kvalitní zařízení splňující všechny 
povinné normy. Městská část Praha 1 
vynaložila na zbudování této jednotky 
5.880.000 Kč bez DPH.

Původní jednotka intenzivní péče 
musela být kvůli několika faktorům 
zrušena a po dohodě s prvním zá-
stupcem starosty Danielem Hodkem, 
se začalo v historické části budovy 
pracovat na nové. Její unikátnost do-
kazuje i fakt, že je umístěna vedle do-
bové a vysvěcené kaple, proto se při 
její výstavbě muselo postupovat pod 
přísným dohledem orgánů památko-
vé péče. 

Nová jednotka intenzivní péče ov-

šem byla nutností. Z celkového po-
čtu pacientů, které nemocnice přijme 
během roku, celých 30 % skončí právě 
zde. Díky své poloze v centru Prahy, 
přijme Nemocnice na Františku i ně-
kolik desítek pacientů ze zahraničí, to 
se samozřejmě týká i jednotky inten-
zivní péče.

Jednotka je vybavena 5 lůžky a jed-
ním pokojem VIP. Oddělení je schop-
né poskytnout dostatečnou pomoc 
například i při trombolytické léčbě 
a slouží tím pádem i pro neurologic-
ké pacienty. Na jednotce intenzivní 
péče slouží dva lékaři a celkem sedm 
sestřiček. To podle slov místostaros-
ty Hodka, do jehož gesce patří také 
zdravotnictví, dokonale stačí na po-
krytí celého oddělení. Její personál 
též ovládá řadu cizích jazyků. Díky 
centralizaci nemocnic je jednotka in-
tenzivní péče Nemocnice na Františ-

ku schopna ihned po poskytnutí zá-
kladní péče pro stabilizaci životních 
funkcí, pacienta předat dále do jiných 
nemocnic, případně odborných pra-
covišť.

Nemocnice má v současné době cca 
175 lůžek rozdělených do pěti prima-
riátů. V rámci komplementu pracují 
další dva primariáty a ústavní lékár-
na. Nemocnice má vlastní stravovací 
provoz a rovněž tak provozuje vlastní 
kompresorovou a kyslíkovou stanici. 
V nemocnici aktuálně pracuje více 
než 350 pracovníků.

Ročně je zde hospitalizováno oko-
lo 8 tisíc pacientů a dalších více než 
80 tisíc je ošetřeno v ambulantních 
provozech a specializovaných po-
radnách. Modernizace lékařského 
zařízení i efektivní provoz nemocni-
ce je možný především díky podpoře 
městské části Praha 1.

ZDRAVOTNICTVÍ

PRO PRAŽANY A ZEJMÉNA OBYVATELE PRAHY 1 VELMI DOBŘE ZNÁMÁ 
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU, SLAVNOSTNĚ OTEVŘE 1. ŘÍJNA 2015 ZCELA 
NOVOU JEDNOTKU INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍHO ODDĚLENÍ. 
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SE ZNAČNÝM OHLASEM SE SETKALA LITERÁRNÍ SOUTĚŽ, KTEROU JSME VYHLÁSILI 
V MINULÉM ČÍSLE. VELMI DĚKUJEME VŠEM ZA JEJICH DÍLA A DOVOLUJEME SI 
POBLAHOPŘÁT AUTOROVI TEXTU, KTERÝ SE NÁM LÍBIL NEJVÍCE. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRAHA 1

Byla jsem tu vždy s vámi 
V šeru dávných věků 

Snídala jsem croissant 
S kněžnou Libuší a anděly
Kteří nad tímto městem 

Drží ochrannou ruku 
A občas i přimhouří oko 

Šest cípů vzpomínek 
Vytesaných v kameni 
Hradu, Kampy, Orloje

Karlova mostu
Sochy svatého Václava

A náhrobcích těch
Již pinožíce se 

V uličkách ghetta 
Hledali své štěstí 

Jsem s vámi stále
A budu napořád 
Ve vlnách Vltavy 

Jiskrných jako sekt
Jemuž ušlechtilost 

Révy dala punc 
Věčného prožitku

Šest cípů nadějí 
Pod třpytem střech 

Města, jež bolí 
Svou krásou 

A dech se v něm tají 
Když stíny rabínů 

Hloubají na ryncích 
V podloubích 

A hledají nový šém 

A. Pokorný

 MATKA MĚST 

STAROSTA ZVE: SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ V REDUTĚ
VÁŽENÍ SENIOŘI, 

VZHLEDEM K VELKÉ 
OBLIBĚ SETKÁNÍ 

S OSOBNOSTÍ 
V JAZZOVÉM KLUBU 

REDUTA SI VÁM 
DOVOLUJEME 

OZNÁMIT, ŽE DALŠÍ 
ODPOLEDNE SE 

USKUTEČNÍ  20. ŘÍJNA 
OD 14 DO 16 HODIN.

VSTUPENKY
Vstupenky budou k dispozici od 
13. října v Informačním centru 
městské části Praha 1 (Vodičko-
va 18).

SERVIS
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TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR JE NEJROZSÁHLEJŠÍM VĚDECKÝM FESTIVALEM 
V ČESKÉ REPUBLICE. V POŘADÍ JIŽ 15. ROČNÍK SE BUDE KONAT OD 1. DO 15. 
LISTOPADU 2015 PO CELÉM ČESKU. VÍCE JAK 230 AKCÍ SE USKUTEČNÍ V PRAZE.

LISTOPAD BUDE PATŘIT VĚDĚ – UŽ PO PATNÁCTÉ

PROGRAM V BUDOVĚ AKADEMIE 
VĚD ČR V PRAZE

Hlavním centrem festivalu se stane 
již tradičně budova Akademie věd ČR 
v Praze na Národní 3, kde se uskuteční 
na 30 výstav, 120 přednášek, worksho-
py a projekce filmů.

Návštěvníci zde budou moci napří-
klad zhlédnout interaktivní výstavu 
Fyziologického ústavu AV ČR s názvem 
Memory Park, která jim pomůže odha-
lit, jak se dokáží orientovat v prostoru. 
Unikátní testy na počítači, papíře i v re-
álném prostoru ukáží míru prostorové-
ho myšlení, orientace a paměti. 

Propojení umění s moderními tech-
nologiemi představí interaktivní svě-
telný exponát Proteus. Expozice, jejímž 
hlavním prvkem je světlo a dotek, byla 
vytvořena přímo na míru 15. ročníku 
Týdne vědy a techniky AV ČR.

Na workshopu s 3. lékařskou fakul-
tou Univerzity Karlovy v Praze si budou 
moci festivaloví návštěvníci vyzkoušet 
chirurgické šití, změřit tlak nebo množ-
ství tuku v těle. 

Organizátoři doporučují také pro-
cházku v nadživotním modelu srdce, 
výpravu do světa rostlin, výstavu o 3D 
tisku či daktyloskopii. 

Výstavy a workshopy doplňuje na 
120 vědeckých přednášek. Například 
Imunitní systém v boji proti nádorům  
přiblíží profesor Václav Hořejší, ředitel 
Ústavu molekulární genetiky AV ČR, na 
téma, dr. David Černý z Ústavu státu 
a práva AV ČR pohovoří na téma Existují 
práva zvířat?. Profesorka Jana Roithová 
odpoví na otázku, jak se váží molekuly,  
další z přednášek bude věnována 100. 
výročí obecné teorie relativity.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Program jako obvykle doplňují dny 

otevřených dveří více jak 44 pracovišť 
Akademie věd České republiky a part-
nerských organizací, ze kterých může-
me jmenovat například: Psychologický 
ústav AV ČR v Hybernské, Matematic-
ký ústav AV ČR v Žitné nebo Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR ve Vlašské ulici 
v Praze 1, Ústav živočišné fyziologie 
a genetiky AV ČR a Ústav experimen-
tální medicíny AV ČR v Krči nebo Ori-
entální ústav AV ČR v Praze 8.

VĚDECKÉ KAVÁRNY, FILMY 
A PROGRAM V SRDCI PRAHY

Na některou z přednášek je možné 
zavítat do Literární kavárny Knihku-

pectví Academia a nad šálkem kávy si 
poslechnout například ředitele stejno-
jmenného nakladatelství Jiřího Pade-
věta o konci války v českých zemích. 
Fanoušci filmová plátna si jistě nene-
chají uniknout projekci dokumentár-
ních filmů v kinech Aero a Světozor. 
Vědou ožije také Václavské náměstí, 
a to v pondělí 9. listopadu, kdy se zde 
kolemjdoucí mohou nechat bezplatně 
vyšetřit a zjistit riziko ohrožení mrt-
vicí. Navíc budou mít také příležitost 
si naživo prohlédnout science show 
pracovníků z Ústavu organické chemie 
a biochemie AV ČR nebo se pod vede-
ním odborníků podívat do astrono-
mického dalekohledu.

FESTIVAL PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE
Festival se však nesoustřeďuje pou-

ze na Prahu. Žít vědou budou v prvních 

dvou listopadových týdnech všechna 
krajská města a mnoho dalších míst po 
celé České republice. Celkově se usku-
teční více než 250 přednášek, 60 vý-
stav, 70 dnů otevřených dveří, vědecké 
kavárny, workshopy, semináře a pro-
jekce dokumentárních filmů.

FESTIVAL PRO VŠECHNY
Festival Týden vědy a techniky AV 

ČR je zaměřen primárně na studenty 
středních škol, kterým jsou určeny ze-
jména přednášky a exkurze v dopoled-
ních hodinách. Odpolední, podvečerní 
program a doprovodné akce jsou vhod-
né pro širokou veřejnost. Kompletní 
festivalový program najdete na webo-
vých stránkách www.tydenvedy.cz. 
Vstup na festival je bezplatný, některé 
akce je však potřeba dopředu rezervo-
vat na webu.
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PRAHA 1 SLAVÍ 100. VÝROČÍ NAROZENÍ EDITH PIAF

V roce 2008 se uskutečnil prv-
ní z večerů francouzských 
šansoniérů v Praze. Bylo to 

v kavárně Montmartre v Řetězové 
ulici. Sami jeho pořadatelé Helena 
Winkelmannová a Otakar Kosek 
v tuto chvíli ještě netušili, že tímto 
zakládají tradici večerů francouz-
ských šansonů v Praze. Místo prv-
ního večera v kavárně Montmar-
tre dalo také název celému cyklu 
– Montmartre v Montmartru. A od 
této doby každoročně dvakrát do 
roka – vždy na jaře a před vánoce-
mi přijíždějí do Prahy francouzští 
šansoniéři, aby potěšili pražské 
publikum žánrem, ve kterém má 
Francie a obzvláště Paříž své ne-
zadatelné první místo na vrcho-
lu šansonové tvorby. Na různých 
místech Prahy během těchto osmi 
let vystoupili nejlepší členové 
nejstaršího pařížského kabaretu 
Lapin Agile, ale i hvězda pařížské 
Olympie a držitel Zlaté desky Alain 
Turban nebo skvělá šansoniérka 
Francoise Cuomo. Prahu navští-
vil v rámci večerů věnovaných 50. 
výročí úmrtí Edith Piaf syn její nej-
větší lásky, mistra světa v boxu 
Marcela Cerdana, který si zahrál 
roli svého otce i ve slavném filmu 
Clouda Lelouche Edith a Marcel. 
A Edith Piaf připomenou večery 

29. a 30. LISTOPADU 2015 v 19 HOD.
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU . STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 13 . PRAHA 1 

PŘEDPRODEJ OD 1. ŘÍJNA 2015 - INFORMACE: (+420) 736 792 752
KAVÁRNA NÁŠ BAR . TÁBORSKÁ 21 . PRAHA 4 (WWW.NAS-BAR.CZ)

MILUJU PROVENCE . NÁRODNÍ 37 - PASÁŽ PLATÝZ (WWW.MILUJU-PROVENCE.CZ)
WWW.SMSTICKET.CZ

UVÁDĚJÍ

INDHIRA LUNA
(FRANCIE)

francouzských šansonů také letos. 
Mladá, temperamentní šansoni-
érka Indhira Luna zazpívá nejzná-
mější z šansonů Edith Piaf u příle-
žitosti uctění 100. výročí narození 
této fenomenální umělkyně. Pro-
ducenti pozvali tuto šansoniér-
ku právě proto, aby tím potvrdili, 
že odkaz Edith Piaf stále žije a to 
i v interpretaci té nejmladší gene-
race. 

Záštitu nad večery převzali pre-
zident République de Montmartre 
pan Alain Cocquard a generální 
sekretář Musée - Association Les 
Amis d´Edith Piaf v Paříži pan Ber-
nard Marchois. Večery se konají ve 
spolupráci s Galerií hlavního měs-
ta Prahy a městskou částí Praha 1. 

Koncerty pod názvem VRABČÁK 
Z BELLVILLE se uskuteční 29. a 30. 
listopadu 2015 vždy v 19 hodin 
v nádherném historickém prostře-
dí Domu U Kamenného zvonu na 
Staroměstském náměstí 13.

 Vstupenky lze zakoupit od 1. října 
2015 v předprodeji v Kavárně NÁŠ 
BAR (Táborská 21, Praha 4 – www.
nas-bar.cz) a v prodejně MILUJU 
PROVENCE (Národní 37, pasáž 
Platýz, Praha 1 – www-miluju-
provence.cz) nebo elektronicky na 
www.smsticket.cz. Více informací 
na telefonu (+420) 736 792 752.

INZERCE
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ÚSPĚŠNÝ MUZIKÁL SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
VSTUPUJE DO SVÉ DRUHÉ DIVADELNÍ SEZÓNY! 

Po úmorných letních vedrech se 
můžete příjemně přeladit do 
nastávající podzimní a zimní at-

mosféry v divadle Hybernia s původ-
ním českým muzikálem SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA, který s drobnými úpra-
vami oproti minulé sezóně uvádí 
Pixa-pro, MusicModelTrust a Barták 
music. Muzikál má od své  premiéry 
20. září 2014 za sebou již 70 úspěš-
ných repríz a na prkna divadla Hy-
bernia se od října 2015 vrací  ve 20ti 
exkluzivních představeních. Na prv-
ní představení 11. 10. můžete zís-
kat vstupenky za snížené vstupné. 
Představení jsou v rámci generálek.

Sněhová královna je patrně nej-
známější pohádkou H. CH. Ander-
sena, Příběh je smutný, ponurý, ale 
autoři libreta Jan a Alena Pixovi, jej 
převyprávěli tak, aby se diváci za-
smáli a pobavili. Příběh umocňuje  
působivá hudba známého sklada-
tele Zdeňka Bartáka, ve skvělém 
aranžmá jeho syna Daniela a divák 
se opravdu nemá čas nudit. Téměř 
dvouhodinové představení dokážou 
jedním dechem sledovat i ti nejmen-
ší diváci.Texty písní napsala Kristýna 
Pixová, text písně Sněhová králov-
na Ondřej Suchý. Působivá je scéna 
Martina Černého, kostýmní výtvar-
nicí je talentovaná Kateřina Bláhová, 
choreografie celého muzikálu nastu-
dovala Helena Peerová, závěrečnou 
choreografii souboje nově připravi-
la choreografka Petra Parvoničová. 
Režie se ujal známý herec a režisér 
Lumír Olšovský. Hlavním dějovým 
motivem zůstává velká láska Gerdy 
a její statečná cesta za vysvoboze-
ním milovaného Kaye. Na rozdíl od 
původní pohádky Gerda a Kay nejsou 
děti, ale mladí lidé, kteří mají před 
svatbou. Sněhová královna je složi-
tá rozporuplná osobnost, zápasí v ní 
dobro se zlem, a ty jsou v muzikálu 
ztělesněny dvěma postavami – ONA 
je zlo a ON – dobro. Za ztvárnění 
postavy ONY byla v letošním roce 
nominována Michaela Nosková na 
divadelní cenu Thálie. Vynikajícím 
způsobem ztvárňují tuto roli i obě 
alternace – Linda Finková, nebo Mi-
chaela Zemánková. Dobro – posta-
va ON, v podání vynikajících herců 
a zpěváků Daniela Bartáka, Lumíra 
Olšovského, nebo Petera Strenáčika 
je opravdu silným zážitkem.

V činoherní roli Sněhové královny 
se střídají Dáda Patrasová a Mahu-

lena Bočanová, v roli rozmarné letní 
princezny Sabina Laurinová a Eva 
Kleinová. Velkým hereckým úko-
lem je v muzikálu čtyřrole, ve které 
dostali příležitost Felix Slováček jr. 
a Jan Vlas.

V rolích Gerdy na vás velmi mile 
zapůsobí Ivanka Korolová, Míša Sej-
nová a Anna Julie Slováčková, které 
spolu s Kayi – Davidem Gránským 
a Janem Kopečným pro své diváky 
vymysleli podzimní soutěž. Pokud  
natočíte sebe, nebo svého kamará-
da, jak zpívá píseň Sněhová královna 

a nahrávku přidáte na facebook Sně-
hové královny, můžete vyhrát  vstu-
penky, programy a CD z muzikálu. Na 
pět nejlepších čeká krásný večer se 
všemi Gerdami a Kayi v luxusní re-
stauraci v Praze. Proto neváhejte, 
točte a nahrávejte! Podrobné infor-
mace o soutěži i o muzikálu najdete 
na webových stránkách www.sne-
hovakralovna.cz

Muzikál Sněhová královna, z pro-
dukce Pixa-pro, se těší na všechny 
své diváky od 11. října, opět v diva-
dle Hybernia v Praze!
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JAN KUBELÍK JE ZNÁMÝ JAKO SLAVNÝ ČESKÝ HOUSLISTA, MÉNĚ JAKO 
SKLADATEL. TENTO ROK VŠAK ZAZNÍ V PRAZE, K VÝROČÍ 135 LET OD NAROZENÍ 
A 75 OD ÚMRTÍ UMĚLCE JEHO KONCERT B DUR, V PROVEDENÍ HOUSLISTY 
MIROSLAVA VILÍMCE A PLZEŇSKÉ FILHARMONIE POD ŘÍZENÍM ŠÉFDIRIGENTA 
TOMÁŠE BRAUNERA. 

POCTA LEGENDÁRNÍMU JANU KUBELÍKOVI

Jan Kubelík se narodil v pražské 
Michli v roce 1880, vystudoval 
pražskou konzervatoř ve třídě 

uznávaného pedagoga Otakara Šev-
číka a na přelomu 19. a 20. stole-
tí zahájil skvělou koncertní dráhu. 
Dvacetiletý umělec ohromil virtuóz-
ní hrou nejprve Vídeň, Londýn a jeho 
další koncertní cesty obsáhly celou 
Evropu, s obrovskými úspěchy všu-
de, kde hrál. V roce 1901 absolvoval 
první americké turné, po kterém se 
právem mohl považovat za celosvě-
tově proslaveného houslistu. Jen na 
americký kontinent podnikl Kubelík 
během své kariéry 11 dlouhých tur-
né. Jan Kubelík okouzloval brilantní 
technikou, hrál nejtěžší skladby Pa-
ganiniho, na které se po jeho smrti 
nikdo z houslistů neodvážil. I z toho 
důvodu byl Jan Kubelík slavnost-
ně vyznamenán v italském Jano-
vě Paganiniho medailí. Zrovna tak 
byl však vyznamenán londýnskou 
Philharmonic Society medailí Beet-
hovenovou, za provedení koncertu 
Ludwiga van Beethovena. Oslňující 
techniku a oduševnělý výraz navíc 
doplňovalo osobnostní kouzlo, kte-
ré na pódiu z umělce vyzařovalo. 
Jan Kubelík plnil největší světové 
sály, návštěvy jeho koncertů byly 
rekordní, dosahovaly i počtu deseti 
tisíc návštěvníků. Známé je i jeho 
vystoupení na náměstí v San Fran-
ciscu v roce 1911, kde jeho štědro-
večernímu Ave od Schuberta na-
slouchalo přes sto tisíc lidí. 

Jan Kubelík také založil s maďar-
skou šlechtičnou z významného 
rodu Széllů početnou rodinu, která 
zažila léta rodinného štěstí na zám-
ku Býchory u Kolína, který Kubelík 
vlastnil. Z jeho 8 potomků se stal 
nejznámějším Kubelíkův syn Rafa-
el, který pokračoval ve slávě svého 
otce jako celosvětově uznávaný di-
rigent. 

Skladatelská činnost Jana Kube-
líka zůstávala dlouho ve stínu jeho 
oslnivých interpretačních úspěchů. 
Kubelík přitom složil symfonii a 6 
hudebně obsažných koncertů. Jeden 
z nich, B dur č. 4, kdysi zahrál dlou-
holetý koncertní mistr České filhar-
monie Miroslav Vilímec za řízení 
šéfdirigenta Václava Neumanna 

a osobní přítomnosti Rafaela Kube-
líka v pražském Rudolfinu. Nyní se 
Miroslav Vilímec, zanícený interpret 
Kubelíkových skladeb, k houslo-
vému koncertu po mnoha létech 
opět vrací. S Plzeňskou filharmonií 
vystupoval již několikrát, s ní také 
před časem pořídil soubornou na-
hrávku 14 koncertů francouzského 
klasika Chevaliera de Saint Georges, 
které tímto způsobem světově pre-
miéroval. Po někdejším provedení 
Kubelíkova koncertu v Rudolfinu si 
tentokrát Miroslav Vilímec, společ-
ně s Plzeňskou filharmonií a jejím 
šéfdirigentem Tomášem Braune-
rem, zvolil Sál Bohuslava Martinů 
na HAMU, v Lichtenštejnském palá-
ci na Malé Straně. Kubelíkova hud-
ba se tedy opět po létech vrací na 
koncertní pódia první pražské části 
a posluchači zde budou moci obdi-
vovat dílo, které dokládá všestranně 

rozvinutou osobnost jednoho z nej-
slavnějších světových umělců. 

Koncert 13. 11. 2015 v sále Martinů 
(HAMU – Lichtenštejnský palác) 
v 19 hodin
Miroslav Vilímec – housle
Tomáš Brauner – dirigent
Plzenská filharmonie

PROGRAM:
I. Krejčí: Vivat Rosini
J. Kubelík: Koncert pro housle 
č. 4 B dur
A. Dvořák: Slovanská rapsodie 
č. 2 g moll, op. 45
A. Dvořák: Slovanská rapsodie 
č. 3 As dur, op. 45

Vstupenky 200/100 Kč, rezervace na 
777 317 186, www.harmoniapraga.cz, 
www.miroslavvilimec.cz
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SERVIS

Pokud chcete svou rato-
lest slavnostně uvést mezi 
občany naší městské části, 
zašlete nám jméno a pří-
jmení dítěte, datum jeho 
narození a adresu trvalé-
ho bydliště, popř. kontakt-
ní adresu, pokud je odlišná 
od trvalého bydliště, a to 
buď: elektronicky na radka.
jirikova@praha1.cz nebo pí-
semně na Odbor Kancelář 
starosty, oddělení kultury, 
Vodičkova 18, 115 68 Pra-
ha 1, k rukám Radky Jiříko-
vé. Do hlavičky e-mailu nebo 
na obálku napište „Vítání 
občánků”. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován 
se sdělením přesného ter-
mínu konání vítání občánků 
a dalších podroností ohledně 
tohoto slavnostního aktu.

Adrien 
André

Martin 
Klícha

Václav 
Marel

Josefína 
Novotná

Dafina
Tomaševič

Dominik 
Čihák

Anička 
Hainerová

PŘIVÍTALI JSME OBČÁNKY,
JE NÁS ZASE O NĚCO VÍC!

NEBO SI CHCETE NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM? 
PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NA: REDAKCE@PRAHA1.CZ!

Magazín naleznete na webu www.praha1.cz; přečíst si jej můžete 
i na nástěnce v pasáži ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18).

KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!
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SERVIS

OCENĚNÍ A VEŘEJNÝ APLAUS NEPATŘÍ JEN „SLAVNÝM”. ŽIJE MEZI NÁMI 
MNOHO OSOBNOSTÍ, KTERÉ ČASTO NESTOJÍ O SVĚTLA RAMP. POKUD ZNÁTE VE 
SVÉM OKOLÍ NĚKOHO, KDO BY SI PODLE VAŠEHO NÁZORU ZASLOUŽIL UDĚLENÍ 
ČESTNÉHO OBČANSTVÍ PRAHY 1 NEBO CENY PRAHY 1, SDĚLTE NÁM TO! 

NAVRHNĚTE UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ 
MČ PRAHA 1/CENY PRAHY 1

Čestné občanství Prahy 1 a Cena 
Prahy 1 slouží k veřejnému oce-
nění osobností, jež jsou v pozitiv-

ním smyslu spojeny s Městskou částí 
Praha 1. Zatímco čestné občanství 
je udělováno osobám, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o rozvoj 
Městské části Praha 1, Cena Prahy 1 
přísluší za významná umělecká, vě-
decká a jiná díla mající vztah k měst-
ské části Praha 1. Návrhy na udělení 
obou ocenění jsou schvalovány Za-
stupitelstvem městské části Praha 1.

Dosavadní čestní občané Prahy 1: 
Ladislav Sitenský (2007), Josef Topol, 
PhDr. Josef Hrnčíř, Dr.Sc. (2008), Ing. 
arch. Josef Hyzler (2010), Hana Hege-
rová (2012), Jindřich Pavliš (in memo-
riam, 2012), Ilja Hurník, generál Karel 
Václav Petřík (in memoriam, 2014), 
Vladimír Jiránek (in memoriam, 2014). 

Dosavadní držitelé Ceny Prahy 1: 
Doc. RNDr. Milan Stloukal, Dr.Sc. 
(2008), Mgr. Antonín Ederer (2013). 

SVŮJ NÁVRH ZAŠLETE NA: 
Úřad MČ Praha 1, oddělení vnejších 

vztahů, Vodičkova 18, 115 68; 
elektronicky na: redakce@praha1.cz

NÁVRH BY MĚL OBSAHOVAT:

1) Jméno a příjmení dotyčné osoby 
 (vč. titulů)

2) návrh se týká: 
 (Čestného občanství MČ Praha 1 / Ceny 
 Prahy 1

3) životopis navrhované osoby

4)  Důvod případného ocenění

5)  Kontakt na vás

Za Vaše návrhy děkuje KOOZ (Komise pro občanské 
záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny 
Prahy 1).
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SERVIS

KOMPLEXNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ 
– PODZIM 2015, PŘEPARKUJTE SVÁ AUTA!

Během pěti podzimních víkendů od 
soboty 12. září 2015 (termíny 12. 9. – 
13. 9., 19. 9. – 20. 9., 10. 10. – 11. 10. 
a 17. 10., 24. 10. – 25. 10. 2015, čas: 
8.00–15.00 hod.) proběhne na celém 
území Městské části Praha 1 podzim-
ní etapa komplexního úklidu komuni-
kací - chodníků a vozovek. Radnice 
se bude snažit, aby byl plošný úklid 
všech komunikací proveden co nej-
pečlivěji, bohužel řada bezohledných 
řidičů její práci značně komplikuje. 
Respektujte proto, prosíme, příslušné 
pokyny a dopravní značení.

Občané Prahy 1 i návštěvníci by měli 
věnovat zvýšenou pozornost infor-
macím a dopravnímu značení při par-
kování svých aut. Zanedlouho totiž 
začne postupně v jednotlivých lokali-
tách probíhat blokové čištění ulic. Po 
negativních zkušenostech z minulos-
ti, kdy kvůli výraznému zmírnění pří-
stupu nechala řada majitelů svá vozi-
dla i přes zákaz v místě čištění a tím 
znemožňovala důkladný úklid, vyzývá 
Praha 1 všechny občany, aby po dobu 

úklidu vyparkovali svá auta. „Někteří 
majitelé hřešili na to, že jim nehrozil 
prakticky žádný postih, což bohužel 
vedlo k tomu, že čištění ulic ztrácelo 
efekt. To nebylo férové vůči obyvate-
lům, jejichž ulice nemohly být řádně 
vyčištěny, ani všem poctivým, kteří 
svá auta po dobu čištění zaparkovali 
jinde. Proto bych rád všechny občany 

požádal, aby respektovali dopravní 
značení. Kromě toho, že umožní úklid, 
se tak i vyhnou případnému postihu,” 
vysvětluje místostarosta Prahy 1, 
který je zároveň radním pro dopravu 
Richard Bureš (ODS).

Radnice Prahy 1 chce zlepšit infor-
movanost občanů, aby se o úklidu 
a nutnosti přeparkovat dozvěděli 
včas a zároveň jim to bylo ještě při-
pomenuto. „Informace o blokovém 
čištění budeme poskytovat v ma-
ximální míře všemi kanály, kte-
ré má radnice k dispozici. Zároveň 
připravujeme aplikaci, která by na 
mobilních zařízeních občanů for-
mou notifikace nejen upozornila na 
plánované blokové čištění, ale díky 
lokačním službám by pak mohla 
i oznámit, že řidič právě zaparkoval 
na místě, kde blokové čištění bude 
probíhat,” říká Bureš, který by tento 
systém chtěl do budoucna rozšířit 
i o aktuální uzavírky, dopravní či jiné 
komplikace a další důležité informa-
ce pro občany.
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TORR OCEŇOVAT STŘÍDÁNÍ
KÓD 

SLOVINSKA
NEČISTOTA

ODBORNÝ
 POSUZOVATEL

STARŠÍ
JEDNOTKA
BAROMET. 

TLAKU

SLOVEN. 
JAKÁ

ZÁPIS
SKLADBY

INICIÁLY
VACKA

MPZ
ČESKÉ

REPUBLIKY

KÓD 
SLOVENSKÉ

KORUNY

OBRNĚNÉ
VOZIDLO

INIC. MALÍŘE
MANETA

DRUH
GIBBONA

KÓD KENI

NÁDOBA
U STUDNY

PRVEK
CELKU

1.  DÍL
TAJENKY

POHYB
VZDUCHEM

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

V TU CHVÍLI

SKOT

DŘÍV (ZAST.)

ZN. HLINÍKU

MUŽSKÉ
JMÉNO
(20. 7.)

TAHLE

PŘÍPISEK

KANÁL

ANGL. LED

SEVERSKÁ
ZVÍŘATA

SPADNOUT
(DĚTSKY)

POHYB
TÁGEM

V KULEČNÍKU

MOZOL

SOKOLSKÁ
SLAVNOST

PRÁVO
ODPORU

DOKONČEN

ČÁST VOZU

UROZENÁ
ITALKA

NĚKDE MLÁTIT

HMOTNÁ
ČÁSTICE

VELKÁ
PROHRA

TROŠKU

ŽVÁST
KOCOUŘI

(NÁŘEČNĚ)

NĚM. TY

RAJČATA

AMATÉRSKÁ
ATLET.

ASOCIACE

SOUHLAS

MUŽSKÉ
JMÉNO
(25. 4.)

PULS

OBVIŇOVAT

ZK. 
KREVNÍHO

TLAKU

MILIPASCAL
(ZKR.)

SUCHÁ
TRÁVA

BODAVÝ
HMYZ

KRY

POŠTOVNÍ
NOVINOVÁ

SLUŽBA

RYBÁŘSKÝ
PYTEL

EVROPAN

HRANICE

CENNÝ
PAPÍR

2.  DÍL
TAJENKY

EVROPAN TU MÁŠ

OPAKOVANÝ
ZÁPOR

VLASTNÍ
EDITĚ

ATLETICKÝ
VÝKON

HUDEBNÍ
STRUNNÝ
NÁSTROJ

KŘÍŽOVKA

Měření teploty v pražském Klementinu probíhá nepřetržitě již téměř 230 let. Pouze v Berlíně mají v tomto směru delší tradici, ale ta byla... 
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Id mod mi, ips
quianis simag

Na Střeleckém ostrově se sešli milovníci pétanque. 

Birell Grand Prix Praha aneb Kdo doběhl, zvítězil.

OBJEKTIVEM

Na Ovocném trhu se uskutečnil Spolkový den. 

Připomněli jsme si osobnost Franze Werfela – 
spisovatele a souputníka Franze Kafky.
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sam estium fugia non restrunt que simolo iumqui consequi tem 
gnis mod evendelici volupti in nit officidem re, voloribus, idit,

V knihkupectví Luxor přivítali známého autora Davida Lagercrantze.

Pocta obětem (nejen) z řad newyorských hasičů při teroristickém
útoku 11. září 2001. 

Manželé Ječmínkovi oslavili padesát let 
společného života. 
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ZÁMĚR TZV. HOTELU U SIXTŮ
V historických domech v centru Prahy má vzniknout 

luxusní hotel. Hotel vyroste mezi ulicemi Železná, 
Celetná a Kamzíkova, a propojí osm domů. Konala se 
veřejná diskuze k záměru hotelu.

Historik umění z Univerzity Karlovy Richard Biegel 
řekl, že záměr vytvořit z těchto domů jeden hotelový 
komplex je naprosto neadekvátní a likvidační, a že 
dojde k fyzickému zničení původních středověkých 
domů, jejich románských a gotických prvků. Projekt 
zamítl Národní památkový ústav, protože trvalé bydlení 
je jedno z kritérií ochrany UNESCO. Památkářům dále 
vadí, že z raně středověkého bloku domů se zachova-
nou původní strukturou vznikne jeden komplex, navíc 
budou zastřené a zastavěné jejich dvory.

Desítky starousedlíků se svých dlouholetých do-
movů už vzdaly, někteří v domě U Černého slunce se 
ale vystěhovat odmítají. Na lidskou rovinu upozorňuje 
zastupitelka Prahy 1 Kateřina Klasnová: „Problémem je 
i nájemní smlouva. Magistrát totiž v roce 2007 inves-
torovi snížil nájemné o 90%.” Podle Kateřiny Klasnové 
by tak pro město bylo výhodnější, kdyby v bytech domů 
ponechal nájemníky. Matěj Stropnický, náměstek 
primátorky, upozornil na platnost smluv o pronájmu 
domů Magistrátu firmě pouze do konce roku 2017 - 
nebude-li realizován projekt, mohou být vypovězeny, 
pokud bude na Magistrátu vůle. Filip Dvořák, bývalý 
starosta Prahy 1, obhajoval záměr developerů.

S výstavbou hotelového komplexu nesouhlasí opo-
zice na Praze 1. Nesouhlasí ani Praha 1 rodina. Proti 
spojení historických domů u Staroměstského náměstí 
vystupují i někteří další obyvatelé Prahy. Petici podep-
salo více než 1 000 lidí: „Požadujeme úpravy projektu 
s cílem dodržení památkové ochrany. Stejný cíl, snahu 
a úsilí by měla mít i státní správa a samospráva.”

Připojte svůj podpis pod petici.

Svatopluk Karásek

PRAHA 1 RODINA

Vážení spoluobčané, ačkoliv podzim se již pomalu, ale 
jistě hlásí o slovo, dovolte mi, abych vás jménem naše-
ho seskupení nezávislých přivítal zpět, po prázdninách. 
Jsme opět zde, plní sil a energie, dodržovat slíbené 
a bojovat za to, co je podle nás pro vás, spoluobčany 
i samotnou Prahu 1 to nejlepší.

Máme za sebou první, poprázdninové zasedání 
zastupitelstva, které provázela mnohdy velmi napjatá 
atmosféra. 

Zastupitelstvo tentokrát začínalo slibem našeho 
nového kolegy Mgr. Petra Kučery z klubu Zelená pro 
jedničku, který tímto nastoupil na místo pana Filipa 
Pospíšila. Ten bohužel musel svůj zastupitelský post 
opustit kvůli zahraničním pracovním povinnostem. 

Po slavnostní atmosféře slibu se rozeběhlo jednání 
dle programu. Krom poměrně běžných „privatizačních 
a organizačních” témat, která provází každé zastu-
pitelstvo, se projednávalo například pouliční veřejná 
umělecká produkce – Busking,konkrétně způsob jeho 
poměrně složitého vymezení, které je nezbytné k jeho 
regulaci s ohledem jak na občany, tak i na samotné 
buskery.

Znovu se zde otevřela, v poslední době, poměrně 
horká kauza domů Na poříčí 36-38 a jejich správcov-
ské firmy EPSC. I přes opětovné projednávání je naše 
stanovisko v této věci neměnné, i nadále tedy hodláme 
bez výjimky bojovat proti podobným praktikám, jako 
v případě EPSC.

K tématu proběhlo mnoho diskusí, věnovaly se mu 
z velké části i interpelace občanů, kterých se tento pro-
blém bezprostředně dotýká, své interpelace samozřej-
mě přednesli i mnozí zastupitelé. Z našeho seskupení 
přišly interpelace dokonce dvě, jednu, týkající se kauzy 
EPSC přednesl Jiří Janoušek, druhou týkající se bezpeč-
nosti a pořádku v prostoru piazzety Národního divadla 
připravila Miroslava Vlašánková.

Dále pracujeme i na našem novém klubovém za-
členění v zastupitelstvu. Není totiž naším primárním 
cílem setrvávat v pozici nezávislých. V co nejbližší době, 
chceme s kolegy vytvořit silný a funkční klub. Jeho kon-
krétní podoba a složení je, ale ještě stále předmětem 
mnohých jednání. 

Existuje samozřejmě i varianta vytvoření našeho, 
samostatného, tříčlenného klubu, pro případ, že jednání 
nedopadnou podle představ našich, či kolegů, se který-
mi jednáme, varianta je to ovšem spíše rezervní, věříme 
totiž, že jednání dopadnou pozitivně.

Pro všechny alternativy je ale jisté, že i nadále se-
trváme v řadách opozice. Jakýkoliv jiný postup by byl 
v rozporu s naším přesvědčením i sliby, které jsme 
vám, občanům, dali při volbách. 

Děkujeme za přečtení řádků našeho příspěvku a tě-
šíme se na shledání s vámi buď opět zde, mezi řádky 
periodika, či při nějaké jiné příležitosti.

NEZÁVISLÍ ZASTUPITELÉ

POLITICKÉ HNUTÍ ANO 2011
svůj příspěvek do uzávěr-

ky tohoto čísla 
nedodalo.

ANO 2011

J. JANOUŠEK
M. VLAŠÁNKOVÁ 

V. JONÁŠ

NÁZORY OPOZICE
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TELEGRAFICKY
Z důvodu nedostatku místa píšeme telegraficky: 

Na Praze 1 jsou zlatokopečtí developeři upřednost-
ňováni před obyvateli i nadále. Na diskuzi o osudu 
souboru domů „U Sixtů”, který má být propojen do 
jednoho hotelového komplexu za cenu devastace 
historických památek, se ukázalo, že přes odmítavé 
výroky památkářů se nakonec stavební povolení 
vždy podařilo zařídit. Nakonec můžeme doufat v ne-
schopnost investora dokončit projekt do konce roku 
2017, kdy vyprší stavební povolení. V domě patřícím 
miliardáři Radovanu Vítkovi na Pohořelci 24 zase za-
hradu hodlají předělat na parkoviště s garážemi. Sice 
tam neexistuje příjezdová cesta, ale třeba historický 
dům do té doby spadne a tak bude možné udělat 
z průchodu pro pěší pořádný průjezd. 

Za pár dní se otevře tunel Blanka za více než 40 
miliard, který by mohl ulevit dopravě na Praze 1, 
pokud by se do něho přesunul tranzit z Malé Stra-
ny. Ale Praha 1 nečiní. Radní pro dopravu otálí 
s představením své vize dopravního zklidnění 
centra a v médiích se objevují protichůdné zprávy. 
Ty poslední praví, že Malá Strana projde částečným 
omezením tranzitní dopravy, ale na Smetanově 
nábřeží se nic nezmění (což znamená, že tam bude 
ještě větší zácpa, než dnes, je-li to možné). 

Veřejné zakázky na Praze 1 se nadále vyhlašují 
neveřejně, důvod se vždycky najde. Jde o desítky 
milionů a tak proč by si nenapsala zadání zakázky 
sama firma, které bude zakázka přidělena? Radní 
evidentně upřednostňují firmám zajistit garanto-
vaný příjem a nezatěžovat se soutěžemi. Tentokrát 
to byla firma GORDIC a přechod na nový IT systém 
pro ekonomickou a další agendu. Podle této logiky 
bude i v další fázi modernizovat městský kamerový 
systém firma Elso Industrial, co myslíte?

A na závěr trochu bulváru. Koaliční zastupitelka 
z ČSSD dostala městský byt přednostně k proná-
jmu na dobu neurčitou. Radní Solil kritiku označil za 
hyenismus. Dojemný okamžik.

Podrobněji píšeme o dění na Praze 1 
na zelenaprojednicku.cz

ZELENÁ PRO JEDNIČKU VÁŽENÍ OBČANÉ PRAHY 1,
dnes se k vám obracím nejen jako opoziční zastupitel, 

ale především jako předseda Komise pro participaci, ne-
boli podílení se na něčem…

Jedním z úkolů komise je zapojení veřejnosti do prá-
ce na formulování cílů, zadání a procesu přípravy studií 
a projektů rekonstrukcí a řešení úprav veřejných pro-
stranství. Nevím jak vám, ale mě se už dlouhou dobu 
zdá, že o prostoru, ve kterém žijeme, nerozhodujeme 
(také) my rezidenti, ale pouze instituce a úředníci a tech-
nokraté v nich, kteří na Praze 1 většinou ani nebydlí, ani 
neznají problematiku daného místa, ale jsou značně 
nadšeni, jak se jim to na rýsovacím prkně podařilo krás-
ně narýsovat. A obyvatel konkrétních lokalit se nikdo 
neptá…

Pokud máte podobný názor, klikněte na webové 
stránce www.praha1.cz na položku „Politická repre-
zentace”, dále „Komise”, dále „Komise pro participaci” 
a kromě jiných informací objevíte dole mailovou adresu 
komiseproparticipaci@praha1.cz, kam nám můžete své 
názory, postřehy či podněty poslat.

Souvisejícím problémem je také to, že o celé řadě ve-
řejných prostranství a komunikací na Praze 1 vlastně 
naše městská část nerozhoduje. Rozhoduje o nich Ma-
gistrát hl.m. Prahy, který o svých plánech, vizích i ná-
vrzích řešení s příslušnými odbory Prahy 1 také příliš 
konstruktivně nejedná. A přitom je jejím občanům ještě 
vzdálenější.

V deníku Metro uvedl radní Petr Dolínek v souvislosti 
s otevřením tunelu Blanka např., že „Praha 1 už oznámi-
la, že bude neprůjezdný Újezd”. Na zastupitelstvu jsme 
byli ubezpečeni, že takto to Praha 1 neformulovala, už 
proto, že tato rozhodnutí se řeší na úrovni magistrátu. 
A P. Dolínek uváděl i další návrhy. Zneprůjezdnění Kar-
melitské ulice, zaslepení příjezdu od Klárova s otočkou 
na Malostranském náměstí, podobná otočka se plánu-
je na Národní třídě na Jungmannově náměstí. Občas je 
v těchto souvislostech uváděno, že se to nebude týkat 
rezidentů. Nevím, jak toho bude dosaženo, ale nějak si 
neuvědomuju, že by to v centru někde takto fungovalo. 

Osobně se na to dívám takto. Naši předkové velmi 
prozíravě budovali hlavní komunikace a my je dnes za-
víráme. Přitom komunikace v sobě spojuje jak chodníky 
(od slova choditi), tak vozovky (od slova voziti - a může 
to být vůz i kolo). A především je to o vzájemné ”komu-
nikaci” mezi těmi, co tyto „komunikace” používají…

Vy ale můžete mít jiný názor. Prosím, sdělte jej naší 
komisi na adresu komiseproparticipaci@praha1.cz, 
abychom se pokusili vize realizovat ke spokojenosti 
obyvatel.

Michal Caban
„Klub Trojkoalice - My co tady žijeme” 

(Iniciativa občanů)

TROJKOALICE

NÁZORY OPOZICE
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JIŘÍ STIVÍN A COLLEGIUM QUODLIBET
„POCTA SV. CECÍLII XXIV“

Tradiční koncert Poc-
ta sv. Cecílii během 
třiadvaceti let získal 

řadu příznivců a stal se 
již očekávanou listopa-
dovou událostí. Dokonce 
je zmiňován v odborných 
publikacích jako každoroční 
svérázná kulturní událost.

Letošní koncert Pocta sv. 
Cecílii se koná v pondělí 23. 
listopadu 2015 v 19:30 opět 
v prostorách Dvořákovy 
síně pražského Rudolfina. 
Pořadatelem a hlavním 
protagonistou je multiin-
strumentalista Jiří Stivín. 
Vystoupí za doprovodu 
celé řady hudebníků 
různého žánrového zam-
ěření. Na programu jsou 
jak skladby barokní, tak 
i improvizace a jazz. Ne-
konvenčním způsobem 
v sobě tento večer spojí mi-
mořádný hudební zážitek 
s bezprostřední atmos-
férou, hravou improvizací 
a humorem.       „Pro mě 
osobně je to vzácná příleži-
tost jednou za rok se sejít 
s přáteli a posluchači, kteří 
fandí naší hudbě,” dodává 
k tomu Jiří Stivín.

První koncert věnovaný 
patronce hudebníků svaté 

Cecílii se konal v roce 
1992, impulzem byly 50. 
narozeniny Jiřího Stiví-
na. V následujících letech 
spolu s ním v Rudolfinu 
účinkovala řada vynika-
jících interpretů, kteří se 
při této příležitosti stali 
součástí věčně proměn-
livého muzikantského 
sdružení Collegium Quod-
libet: zpěvačka Magdalena 
Kožená, houslisté Marta 
Líbalová, Gabriela Dem-
eterová, Bohdan War-
chal, Petr Messiereur, Jan 
Talich, gambista Petr He-
jný, klavíristé Stanislav Bo-
gunia, Gabriel Jonáš, Karel 
Růžička, z cechu cembal-
istů  a varhaníků Jaroslav 
Tůma, Aleš Bárta, Robert 
Hugo a Edita Keglerová.

Koncerty je možné si 
připomenout na několi-
ka CD s živými záznamy 
pod standardním náz-
vem Pocta sv. Cecílii.

 „Zatímco dramaturgie 
úvodní části koncertu Pocta 
sv. Cecílii je daná, pokaždé 
zahrnuje skladby J.S.Ba-
cha, A.Vivaldiho a G. 
Ph.Telemanna, část dru-
há je naopak koncipová-
na jako spontánní muz-

RUDOLFINUM, DVOŘÁKOVA SÍŇ
PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2015 19:30 HOD.

icírování sólistů, orchestru, 
sboru a dalších pozvaných 
hudebníků, kde nikdy není 
dopředu jasné, co přesně se 

bude na pódiu dít a  někdy 
záleží i na momentálních 
reakcích publika...” říká 
k programu Jiří Stivín.
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sponzoři:

pořadatel:

s podporou:

DIELNE NOVÝCH 
DIVOV 
14. 10. – 15. 11. 2015
Galerie Millennium
Tržištì 370/5, 118 00, Praha 1
út/ne - 12.00/18.00

Nadcházející výstava galerie Millennium „Dielne Nových Divov” 
pøedstaví díla slovenských autorù z okruhu výtvarníka a ped-
agoga Rudolfa Fily, který zemøel v únoru tohoto roku ve vìku 
82 let. Ke zhlédnutí nabízí pražanùm výstava práce umìlcù 
a umìlkyò (Albert Marenèin, Otis Laubert, Eva Mináriková, 
Igor Minárik, Milan Boèkay, Klára Boèkayová a Daniel Fischer), 
které dle kurátora výstavního projektu, francouzského fi losofa 
a historika umìní, Etinna Cornevina, spojuje Velká Zvìdavost 
v pátrání po záhadnostech svìta, jehož zázraènost spatøují 
a zhmotòují ve svých rozmanitých dílech. 

Nad výstavou pøevzal záštitu slovenský velvyslanec Peter Weiss

www.gallerymillennium.cz



39

INFO

pořadatel

www.nmskb.cz www.boromejky.cz www.zsk.ch

partner ve spolupráci

Můžete nás podpořit  
prostřednictvím SMS:  
DMS BOROMEJKY na tel. 87 777  
Cena DMS je 30 Kč.  
Více na www.darcovskasms.cz.

PODZIMNÍ KONCERT 
POD PETŘÍNEM

8. 10. 2015
od 17.00 hodin

Kostel sv. Karla Boromejského, 
Vlašská 36, Praha 1 – Malá Strana

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Praze pořádá 

Benefiční koncert krásné hudby chlapeckého pěveckého 
sboru Zürcher Sängerknaben v kostele sv. Karla Boromejského.
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určen na podporu 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Kde: 
Emauzský klášter-refektář, 
Vyšehradská 49, Praha 2 

Vystoupí: 
Muzica Lucis Praga | Členové České filharmonie a Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu | Sbor SPONTE 
SUA | Společenství pro duchovní píseň, sbormistr Jan 
Lejsal | Dívčí školní sbor Lvíčata 
  
Večerem bude provázet:  pí. Táňa Fišerová 

Kontakty, objednávky: 
vstupenky na: koncert@divciskola.cz 
www.divciskola.cz

Kdy:
Čtvrtek 12. 11. 2015 od 18.00 hod.

SLAVNOSTNÍ VEČER 
na podporu Dívčí katolické 
střední školy k 25. výročí 
založení školy 

Koncert se koná pod záštitou: kardinála 
Dominika Duky OP arcibiskupa pražského 
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Na 
žofíne straŠÍ

„III. ROČNÍK AKCE 
ŽOFÍN PATŘÍ VŠEM 

GENERACÍM“

   Program:
  Bohatý program pro všechny generace

  Komentované prohlídky Paláce Žofín

  Soutěže inspirované pražskými pověstmi

  Pohádky vodníka pana Pivody

  Víte, že čert nikdy nespí?

  Oživlá alchymistická laboratoř

  Ohnivá show
  Prohlídka ostrova s hastrmanem

  Výtvarníci z Karlova mostu

  Dětský vláček

  Prezentace Střediska sociálních služeb  

     Praha 1
DÍKY PODPOŘE SPOLEČNOSTI DELICATO RESTAURANTS SE 

MŮŽETE TĚŠIT NA OBČERSTVENÍ ZA POHÁDKOVÉ CENY.

: nedEle 1. 11. 2015

 OD 14.00 DO 18.00

Muzeum pražských 
pověstí a strašidel 

Vás zve na 

„PrUvod 
pražskYch strašidel

Datum 1. 11. 2015 | 18.00 
Slovanský ostrov – Žofín

PŘIDAT SE K NÁM MŮŽETE: 
Slovanský ostrov Žofín – Most 
Legií – Kampa – Karlův most 

a dále tajuplným Starým 
Městem.

www.muzeumpovesti.cz

´

!!!
VSTUP 

NA AKCI 
ZDARMA

!!!

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1


