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Milí čtenáři, 
úskalím editorialu časopisu, 

který má čtvrtletní periodicitu, 
je bezesporu jistá časová 
neukotvenost. Vypočítávat 
všechno, co se za uplynulý 
čtvrtrok událo, by samozřejmě 
bylo nošením dříví do lesa – 
ostatní média o tom napsala již 
dostatečně. Přesto však existuje 
jedna událost, kterou bych rád 
zmínil. 

Městská část Praha 1 
letos nejenže podpořila, ale 

dokonce – proti loňskému roku – dvojnásobně navýšila ze 
svého rozpočtu příspěvek na provoz Dětského a dorostového 
detoxikačního centra v Nemocnici Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. Toto centrum je jediné svého druhu 
v rámci celé republiky a odvádí obrovský kus práce v léčbě dětí 
a teenagerů propadlých omamným látkám. Píši o tom jednak 
kvůli obdivu k jejich záslužné činnosti, ale také proto, že jsme 
rádi podpořili něco, co je na našem území a je celospolečensky 
potřebné. Jsme si však také vědomi, že rozpočet Městské části 
Praha 1 opravdu není tím správným donátorem pro centrum 
celorepublikového významu. 

Před námi je celé léto. Věřím, že pro vás bude co nejvíce 
příjemné, ať se jej rozhodnete trávit kdekoli. Ať nám všem 
přeje krásné počasí. V našich pranostikách jsem objevil 
zajímavé moudro týkající se 4. července – svatého Prokopa. 
Fouká-li vítr na svatého Prokopa dopoledne, nastane drahota 
do půl roka, fouká-li odpoledne, nastane od půle roku, fouká-li 
však po celý den, bude drahota po celý rok. Tak nám tedy přeji, 
ať se čtvrtého července nepohne ani lístek. Na podzim nás 
čeká znovu spousta práce.

OLDŘICH LOMECKÝ
starosta MČ Praha 1
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AKTUALITY

VÝSTAVA DALIBORA LUKÁŠE „KARTY ŽIVOTA” BUDE K VIDĚNÍ OD 
3. ČERVENCE DO 27. ČERVENCE 2015 V GALERII 1 VE ŠTĚPÁNSKÉ ULICI Č. 47. 

ŽIVOT UKÁŽE SVÉ KARTY V GALERII 1 

Karty života zde prezen-
tované volnou prostorovou 
instalací vznikly jako pro-
jekt oživení prostoru ka-
várny či vinárny, dělením 

stěn i volným zavěšením v prostoru. 
Je to zároveň i nový typ karetní hry, 
v níž se hodnoty protilehlých stran 
vzájemně liší a vstupují do dalších 
souvislostí, vedeny novými pravidly 
svobodné imaginace. 

Pražský malíř Dalibor Lukáš, zak-
ladatel skupiny Menší hra, která se 
poprvé a naposledy prezentovala 
roku 1969 výstavou v Jeneweinově 
galerii v Kutné Hoře. Název byl 
myšlen jako antiteze pařížské Vy-
soké hře (Le Grand Jeu), a ačkoliv se 
skupina brzy rozpadla emigrací čás-
ti jejích členů, myšlenky vyslovené 
v jejím programu zůstávají stále 
živé – jde o návaznost na český po-
etismus a zásadu vstupu výtvar-
ných děl do „velké scény” životního 
prostředí. 

Lukáš v sedmdesátých le-
tech formuloval program „urbo-
grafie”, připomenutý zde jen krátce 
příběhem jedné žižkovské fasády 
a doprovodnými texty.

Více na www.galerie1.cz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O PRAZE 1! 
Literární soutěž pro své občany 

připravila městská část Praha 1 pod pat-
ronací starosty Oldřicha Lomeckého. 
Pokud rád/a píšete, zpracujte formou 
jakéhokoli literárního útvaru (i poezie) 
svůj příspěvek do soutěže na libovolné 
téma vztahující se k Praze 1. Může být 
i historické. Existuje jediné omezení – 
Vaše dílo nesmí přesáhnout limit 15 000 
znaků včetně mezer. Uzávěrka soutěže je 
31. srpna 2015, své příspěvky výhradně 
v elektronické podobě (v dokumentech 
typu Microsoft Word či Libre Office) 
zasílejte na emailovou adresu: redakce@
praha1.cz, s označením předmětu zprávy 
„literární soutěž”.

Několik nejzdařilejších příspěvků otisk-
neme v podzimním čísle tohoto časopisu 
a výherci obdrží věcné ceny.
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AKTUALITY

INZERCE

Instruktoři si své malé svěřence 
ráno vyzvednou na jedenácti 
stanicích metra a dalších šesti 
místech v Praze. Děti stráví den 
s novými kamarády, nabitým 

programem a večer se zase vrátí 
k rodičům. Letos nově se mají 
možnost i čtyři hodiny dopoledne 
hravou formou učit angličtinu 
s rodilým mluvčím.

Vyplnění volného dne v prázdni-
novém programu vyjde na 290 ko-
run, v nichž je zahrnut oběd, svačina, 
nápoje, hry nebo výlety a dohled ško-
lených instruktorů, jejichž rukama 
na pražských příměstských táborech 
už prošlo 26 500 dětí. 

„Děti si odnášejí zážitky, mají plno-
hodnotně strávený prázdninový den, 
spoustu nových kamarádů, naučí se 
nové sporty nebo se rozvíjí ve výtvar-
ných a jiných uměleckých aktivitách. 
Rodiče nemusí mít špatné svědomí, 
že jejich dítko bloumalo samo venku, 
když oni museli do práce. Zároveň si 
však nemusí stýskat, protože budou 
spát zase ve své posteli,” vyjmeno-
vává výhody příměstských táborů 
jejich hlavní koordinátor David Kurtz 
s tím, že tábor je určen dětem od tří 
do patnácti let.

 
DĚTI SI INSTRUKTOŘI VYZVEDNOU 
U METRA, A ZASE JE TAM VEČER 
DOPROVODÍ 

Rodič dítko nemusí vozit nikam 
daleko, vloží jej do rukou instrukto-
ra ve stanici metra a večer si ho tam 
opět vyzvedne. „Funguje to tak, že 
mezi sedmou a půl osmou vyzved-
neme děti ve stanici metra, kterých 
je celkem jedenáct na všech trasách 

nebo na šesti vybraných základ-
ních školách a dětských centrech. 
Převezeme je do našich zázemí, 
které máme letos na čtyřech základ-
ních školách. Většinu času ovšem 
trávíme venku. Každý den program 
přizpůsobujeme počasí a počtu, 
ale aby děti věděly, na co se hlásí, 
máme dopředu stanovený na každý 
den jiný program,” popisuje organ-
izaci vedoucí příměstských táborů 
Martin Havrlík.

TÁBORY NABÍZÍ NEOBVYKLÉ 
SPORTY A ANGLIČTINU 

Hlavním lákadlem příměstských 
táborů je program plný tematických 
denních her, neobvyklých sportů 

jako je lakros, touch rugby, disk 
golf, lanové aktivity nebo bran ball 
a výletů. Letos se tu budou děti 
učit i Indiacu, což je přehazovaná 
oblíbená v Jižní Americe, s indián-
ským míčkem s péry, nebo Kubb, 
což je švédská hra, u nás podobná 
kolíkované. 

 „Chceme, aby si děti vyzkouše-
ly i nové netradiční sporty a máme 
s tím báječnou zkušenost. Spousta 
z nich, se pak sportu začne věnovat 
celoročně. Takže i objevujeme nové 
talenty a ukazujeme dětem, které 
si připadají nesportovní, nové disci-
plíny, v nichž mohou vyniknout,” vy-
světluje vedoucí táborů.  

Každý týden má své speciální 
téma. Nechybějí ani nesportovní dis-
ciplíny, jako výtvarné a grafické kro-
užky, zpěv nebo ekologická výchova 
podávaná zábavnou formou. 

Protože mají děti prázdniny, připravi-
li pro ně organizátoři výuku angličtiny, 
kvalitní ale zároveň i zábavnou. Do le-
kcí s rodilým mluvčím, které zaštiťuje 
Akcent International House Prague 
v Bítovské ulici, se mohou přihlásit 
děti od 6 do 14 let. K ceně za den na 
táboře pak připlácí 290 korun. Po do-
poledním čtyřhodinovém programu, 
který vyplní konverzace a hry v an-
gličtině, bude na děti čekat připravená 
zábava a sporty v rámci programu 
příměstských táborů.   

Na webových stránkách www.
prazdninyvpraze.cz se zájem-
ci dozví veškeré bližší informace 
o příměstských táborech, najdou 
zde fotografie, plány a přihlašovací 
formuláře. 

VYPADL VÁM PRÁZDNINOVÝ PROGRAM? NEVÍTE, CO S DĚTMI VE MĚSTĚ BĚHEM 
LÉTA? NA POSLEDNÍ CHVÍLI MUSÍTE DO PRÁCE? TO VYŘEŠÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY! 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
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AKTUALITY

PRAZE 1 PŘINESOU JAK DOČASNÁ OMEZENÍ, TAK I NĚKTERÉ VÝHODY.

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÝCH TRATÍ

Rekonstrukce tramvajových 
tratí po celé Praze pokračují 
a v následujících týdnech se 
opět dotknou také Prahy 1, 
a to jak přímo tak i nepřímo. 

Praze 1 přinesou rekonstrukce jak 
dočasná omezení, tak i některé 
výhody v podobě přímého spojení 
mezi náměstím Republiky a Malou 
Stranou.

Z důvodu rekonstrukce tramvajové 
trati v ulici Evropská bude dočasně 
změněna trasa tramvajové linky 
číslo 5. Běžná trasa této linky vede 
ze zastávky Ústřední dílny DP, přes 
zastávky Flóra, Hlavní nádraží, 
náměstí Republiky, Malostranská 
a poté nahoru Chotkovými sady přes 
zastávku Hradčanská až do konečné 
zastávky Nádraží Podbaba.

V období od 20. 6. do 8. 8. bude tato 
stávající trasa pozměněna a potěší 
tak všechny, kteří by v budoucnosti 
uvítali přímé spojení mezi náměstím 
Republiky a Újezdem. Změněná trasa 
linky 5 bude během letních prázdnin 
stejná jako stávající až do zastávky 
Malostranská, kde se změní na tram-
vaj číslo 20. Ze zastávky Malostran-
ská tak bude nadále pokračovat přes 
zastávky Malostranské náměstí, 
Újezd, Anděl až do konečné zastávky 
Sídliště Barrandov. „Díky společnos-
ti Ropid mohou cestující vyzkoušet 
náhradu za zrušenou minibusovou 
linku 294 a jejího rozdělení na dvě sa-
mostatné. Dočasně tak vznikne přímé 
tramvajové spojení mezi náměstím 

Republiky a Malou Stranou. Vyzývám 
tak občany, aby se vyjádřili, zda by 
se jim takovéto spojení líbilo i do 
budoucna. Své názory a případnou 
podporu dočasného řešení nám mo-
hou zasílat na emailovou adresu: 
doprava@praha1.cz,” říká místos-
tarosta Prahy 1 pro dopravu a infor-
matiku Richard Bureš (ODS).

SRPEN PŘINESE PRAZE 1 TAKÉ 
VÝZNAMNÉ OMEZENÍ DOPRAVY

Ve třech etapách bude provedena 
rekonstrukce tramvajové trati na 
území Městské části Praha 1. Půjde 
o úsek ulice Havlíčkova, Na Poříčí 
a Revoluční. Po dobu 3-4 týdnů tak 
bude omezen a upraven provoz 
tramvajových linek číslo 3, 5, 8, 14, 
24 a 26. „Částečně bude omezen 

i provoz automobilové dopravy, ale 
snahou Městské části Praha 1 je, 
aby zásobování a rezidenti měli vždy 
možnost náhradních objízdných 
tras,” dodává Richard Bureš. První 
etapa bude zahrnovat opravu tra-
ti v úseku Na Poříčí ústící do ulice 
Havlíčkova ve směru od Bílé Labutě, 
druhá etapa se bude věnovat opravě 
trati v samotné ulici Havlíčkova 
a oprava trati v tomto úseku bude 
zakončena třetí etapou, při které do-
jde k opravení tramvajové trati v ulici 
Na Poříčí vedoucí směrem k náměstí 
Republiky a ulici Revoluční.

O termínech probíhajících prací vás 
budeme průběžně informovat na 
stránkách Úřadu městské části Pra-
ha 1.

NA CESTĚ S BÍLÝM ZLATEM DO ZLATÉ PRAHY 
Po dlouhých 

pěti staletích, 
kdy se stará 
solná stezka 
nepoužívala, 
vyrazila kara-
vana se vzác-
ným zbožím 

z německého Halle (Saale) do Prahy. 
V sobotu 4. července bude cca od 11 

hodin v Ungeltu k vidění odpařování 
soli z originální solanky dovezené ze 
solivaru v Halle (Saale).  Slavnostní pří-
jezd formanského povozu se solí do-
provázeného solnaři v historických uni-

formách a dalšími měšťany z Lößnitz 
v dobových krojích je očekáván kolem 
13:30 – 14 hodin.  Karavana putu-
je z Císařského ostrova přes Malou 
stranu. Tam se jí dostane čestného 
přijetí v Saské kontaktní kanceláři 
v Praze v prostorách Lužického sem-
ináře. Odtud pak přes Klárov, Mánesův 
most, Palachovo náměstí a Kaprovu 
ulici přijede na Staroměstské náměstí 
a projde do Týnského dvora (Ungel-
tu).  Ve 14 hodin proběhne slavnostní 
předání solného nákladu (symbolický 
pytlík soli) starostovi Prahy 1 Oldřichu 
Lomeckému. Ten osobně předá staros-

ta města Lößnitz, pan Gotthard Troll.   
Dostavník s koňmi, odpařovací pánev, 
měšťanstvo se zdrží celé odpoledne, 
Výrobu soli bude možné sledovat po 
celou dobu, k dispozici bude i výklad 
o výrobě soli a historii solného obcho-
du, který Praze povolil již císař Karel IV. 
v roce 1356.  Akce by měla trvat cca do 
18 hodin. 

Cílem akce je upozornit na tuto his-
torickou skutečnost i na trasy, kudy 
v minulosti obchod probíhal, a upo-
zornit na turisticky zajímavá místa 
podél těchto obchodních cest, rozšířit 
možnosti turistického využití lokalit. 
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AKTUALITY

JE LETOŠNÍ PREMIÉROU LETNÍCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLAVNOSTÍ. 

MILOSTNÁ TRAGÉDIE ROMEO A JULIE

Letní shakespearovské 
slavnosti, jejichž generál-
ním partnerem je skupina 
PPF, zahájila 25. června na 
Pražském hradě premiéra in-

scenace Romeo a Julie v režii autor-
ského tandemu SKUTR. Na programu 
Slavností jsou dále inscenace Mnoho 
povyku pro nic, Sen noci svatoján-
ské, Zkrocení zlé ženy, Jak se vám 
líbí, Večer trojkrál’ový alebo Čo len 
chcete a již tradičně Veselé paničky 
windsorské. Výjimečnou událostí 
bude projekt Patrick Doyle – Shake-
speare in Concert, který pořadatelé 
festivalu připravili společně s Prague 
Shakespeare Company a Film Music 
Prague.

Režijní dvojice SKUTR, Martin Kuku-
čka a Lukáš Trpišovský, se do pros-
tor Nejvyššího purkrabství vrací po 
dvou letech. „Po zkušenosti z Letních 
shakespearovských slavností roku 
2013 víme, že atmosféra zkoušek na 
Pražském hradě je neopakovatelná. 
Proto jsme s radostí přijali nabídku na 
Slavnostech znovu režírovat. A také 
jsme chtěli pracovat na tématu, které 
je nám blízké. Téma první velké lásky 
je přesně pro nás – Martina romanti-
ka a mne skeptika. A stejně tak je roz-
kročena i Shakespearova hra Romeo 
a Julie. Zpočátku romantika, v závěru 
drama s velkou skepsí možnosti napl-
nění lásky v našem světě. Zpočátku 
komedie, v závěru tragédie s velkým vy-
koupením,” říká o hře Lukáš Trpišovský. 

V hlavních rolích se představí Tereza 
Voříšková jako Julie a Jan Sklenář 
z královéhradeckého Klicperova divadla 
jako Romeo. Dále hrají Naďa Konvalin-
ková, Saša Rašilov, Lenka Krobotová, 
Jiří Vyorálek, Dana Batulková, Martin 
Sláma, Marie Poulová, Petr Vančura, 
Jan Cina, Jakub Gottwald, Michal Siecz-
kowski, Miroslav Zavičár a další. 

Kromě zmiňované premiéry se 
diváci mohou těšit na loňskou velmi 
úspěšnou komedii Mnoho povyku pro 
nic v režii Jiřího Menzela s Václavem 
Jílkem, Petrou Horváthovou, Petrem 
Čtvrtníčkem nebo Leošem Nohou. 
Dále pak na nápaditě pojatou svateb-
ní crazy komedii Sen noci svatoján-
ské v režii tandemu SKUTR v hlavních 
rolích s Vandou Hybnerovou a Davidem 
Prachařem. Chybět nebudou Veselé 
paničky windsorské Jiřího Menzela, 
absolutní stálice Slavností, která bude 
letos uváděna již sedmým rokem. 
V letošním roce mají diváci poslední 

příležitost navštívit oblíbenou insce-
naci v režii Daniela Špinara Zkrocení zlé 
ženy (v hlavních rolích Tatiana Vilhel-
mová, Jana Stryková, Roman Zach, Vo-
jtěch Dyk, Matouš Ruml a další). Z Bra-
tislavy zavítá na Nejvyšší purkrabství 
energií sršící komedie Večer trojkrál’ový 
alebo Čo len chcete maďarské režisérky 
Enikő Eszényi. Po loňském úspěchu se 
na tři večery do Prahy vrací mimořád-
ná inscenace Jak se vám líbí v podání 
předních ostravských herců v režii 
Michala Langa. 

V srpnu si pak návštěvníci budou 
moci vychutnat ojedinělý orchestrál-
ní koncert filmové hudby skotského 
skladatele Patricka Doylea doplněný 
speciální velkoplošnou projekcí. Ve 
večeru nazvaném Patrick Doyle – 
Shakespeare in Concert zazní nej-
větší hity z hollywoodských adaptací 
známých děl Williama Shakespeara 
v režii Kennetha Branagha. Diváky če-
kají hudební ukázky z filmů Hamlet, 
Jindřich V., Jak se vám líbí či Mnoho 
povyku pro nic. Orchestr PKF – Prague 
Philharmonia a Kühnův smíšený 
sbor bude řídit James Shearman. 
dvorní dirigent děl skladatele Patric-
ka Doylea. Program doplní vystoupení 
herců Prague Shakespeare Company.

Letní shakespearovské slavnosti se 
konají od 25. června do 5. září. V Praze 
proběhnou již tradičně na dvou 
plenérových scénách. V Nejvyšším 
purkrabství Pražského hradu a na 
Letní scéně Hudební a taneční fakul-

ty AMU v Lichtenštejnském paláci na 
Malostranském náměstí. Slavnosti 
se dále konají v Brně, Ostravě a Bra-
tislavě. Vstupenky na pražská před-
stavení jsou v prodeji od středy 22. 
dubna v síti Ticketportal. Představení 
začínají obvykle ve 20:30 a cena vstu-
penek je od 290 Kč.  

Více informací o letošním progra-
mu, repertoáru, cenách vstupenek 
a možných slevách naleznete na 
www.shakespeare.cz nebo na www.
ticketportal.cz

Kde se letos v Praze hraje 
komedie Mnoho povyku 
pro nic v rámci Letních 
shakespearovských slavností?

a) Nejvyšší purkrabství Pražského 
hradu

b) Lichtenštejnský palác (Hudební 
a taneční fakulta AMU)

c) Nosticův palác

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NA 
REDAKCE@PRAHA1.CZ

Prvních 6 soutěžících, kteří správně 
odpoví získá vstupnenky pro dvě 

osoby. Uzávěrka soutěže 20. 7. 2015.
Pouze pro občany Prahy 1!

Tereza Voříšková jako Julie a Jan Sklenář jako Romeo.

FO
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Ve veřejných střetech o přijímání 
a nepřijímání migrantů se často 
argumentuje počty, kolik z nich 
tvoří ekonomičtí uprchlíci. Z čeho ty 
odhady, které se často velice různí, 
vycházejí a který z nich se podle vás 
nejvíce blíží realitě?

Primárně ze zkušenosti. Sir Winston 
Churchill už dávno pravil, že věří jen 
těm statistikám, které sám zfalšoval. 
U vědomí tohoto nejen bonmotu, jsou 
základními, údajně bezchybnými, čísla 
Eurostatu. Přesná samozřejmě nejsou 
a tak se dají použít jen orientačně, mj. 
i proto, že staví na údajích národních 
států. A že by ti všichni ctili jednot-
ná či objektivní pravidla, lze úspěšně 
pochybovat a kterákoli čísla či počty je 
tak třeba brát v kontextu různých as-
pektů, od teritorií, z kterých a jakým 
způsobem migranti přicházejí počína-
je, po destinace, do kterých a s jakou 
motivací směřují konče. Proto jsem 
hned v úvodu mluvil o zkušenosti. 
To, co jsem, nejen já, říkal a psal před 
mnoha lety o nedodržování pravidel, 
pokrytectví, organizovaném obchodu 
s lidmi, kšeftování s lidským neštěstím 
pod pláštíkem nezištné (a pouze na 
oko nevýdělečné) pomoci, by ještě 
před nedávnem bylo považováno za 
neslušné, dnes za objektivní realitu. 
Vzpomeňme na četné diskuse, i na 
půdě Poslanecké sněmovny, kdykoli se 
projednávala jakákoli změna azylové 
a migrační legislativy, kdo co říkal a kde 
byla nakonec pravda. Není podstatné, 
zda-li je dnes ekonomických migrantů 
80 nebo 90 procent (navíc to číslo se 
v toku času mění), podstatné je umět 

se poučit ze zkušenosti, mít jasnou vizi, 
nezavírat oči před realitou a zásadně 
odmítat tak obrovské rozpory mezi 
slovy a činy, které nám v uvedené 
oblasti předváděla a předvádí brusel-
ská úřednická elita. 

Daleko podstatnější, než jaké je ve 
skutečnosti aktuální procento eko-
nomických migrantů, je fakt, že se 
mnozí evropští politici, za přispění 
dobře vydělávajících hlasatelů 
a ochránců toho skutečně pravého 
(tedy jejich) celoevropského dobra 
snaží hloupým, namyšleným a krát-
kozrakým eurozpůsobem o to, aby bylo 
co nejvyšší. Bez ohledu na rizika, na vůli 
voličů, na odpovědnost vůči budoucím 
evropským generacím. A bez ohledu 
na skutečné potřeby a skutečnou úctu 
k těm příchozím.

Ředitel Odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra Tomáš 
Haišman kritizoval nedávno před 
poslanci i europoslanci jižní stá-
ty Evropské unie, že nedodržují 
společná pravidla pro imigraci. V čem 
to porušování spočívá a kterých zemí 
se především týká? 

Nejde o kritiku Dr. Hajšmana, i když 
v jeho podání, s jeho zkušeností a ze-
jména s jeho výsledky práce (nikdo 
nemůže pochybovat o tom, že právě 
on je rozhodujícím spolutvůrcem a re-
alizátorem výjimečně rozumného, 

udržitelného, prospěšného, bez-
pečného a přitom vůči příchozím v pos-
ledních dvaceti letech velmi vstřícného 
českého imigračního konceptu) prostě 
musí být brána vážně a nejde o ně-
jaký nový fenomén. Stejná kritika mj. 
ze strany Ministerstva vnitra zaznívá 
průběžně nejméně od roku 2008, kdy 
jsme museli reagovat na tzv. malt-
skou uprchlickou krizi. Ta kritika je 
důvodná, některé evropské státy totiž 
dlouhodobě neplnily závazky, zatímco 
jiní byli nuceni téměř bez pardonu pl-
nit všechny povinnosti, a to i když byly 
nesmyslné nebo jen (na to jak byly 
nákladné) dočasné. V této souvislosti 
se mluvilo o tzv. gangu čtyř, tedy o Řec-
ku, Itálii, Maltě a Kypru. Španělsko se 
z tohoto okruhu vymanilo vyřešením, 
zdůrazňuji vyřešením, podobné situ-
ace, která sužovala a sužuje státy Stře-
domoří, když o své vůli a z vlastních 
prostředků ustálo migrační tlak na své 
severoafrické enklávy Ceuta a Melilla 
a zejména na Kanárské ostrovy. Dlou-
hodobě jsme kritizovali postoj Evropské 
komise, pro kterou byly některé státy 
sobě rovné a jiné rovnější. A neuspě-
je argument, že střežit mořskou hra-
nici je podstatně složitější než hranici 
pozemní. Bohužel se ukazuje, že ten, 
kdo nic nedělá (a nejedná se jen o ostra-
hu hranic, ale také o kapacity azylového 
systému či celkové imigrační politiky) si 
to, je-li Italem, Malťanem, Kypřanem 
a zejména Řekem, může dovolit. A to 
je bohužel dlouhodobý až trvalý jev. 
Spojuji ho s bezprecedentní činností 
Evropské komise a možná, a o to hůř, 
s pronikáním organizovaného zločinu. 
Ten zcela jednoznačně prostřednictvím 
lobbingu zasahuje i do nejvyšších pater 
evropské politiky, ať už těmi lobbisty, 
kteří v naivitě sobě vlastní, podléha-
jí nekriticky řekněme humanitárnímu 
tlaku bez uvědomění si širších souvis-
lostí, anebo těmi, kteří to dělají zcela 
záměrně a jistě ne bezplatně. Pokud 
bych svá pozorování měl shrnout, 
pak řeknu, že Evropská komise tole-
rovala a stále toleruje absolutní ab-
senci odpovědnosti národního státu 
v případě jižních států a pak se uchy-
luje k takovým experimentům, jakými 
jsou známé návrhy Evropské komise 
z poslední doby, mj. ony proslavené 
kvóty. Solidarita v pojetí Evropské 
komise spočívá v tom, že některé státy 
musí platit za dlouhodobě tolerovanou 
a záměrně špatnou přípravu a reali-

O OSTŘE SLEDOVANÉ PRO-
BLEMATICE UPRCHLICTVÍ 
A PŘISTĚHOVALECTVÍ VÍ 
JAKO MÁLOKDO JAROSLAV 
SALIVAR, ŘEDITEL CENTRA 
BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ 
VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO IN-
STITUT. V MINULOSTI PŮSO-
BIL MIMO JINÉ NA POSTU 
NÁMĚSTKA MINISTRA VNI-
TRA. JAK TEDY VIDÍ AKTUÁL-
NÍ TÉMA, O NĚMŽ SE TOLIK 
HOVOŘÍ A PÍŠE? 

MIGRACE UPRCHLÍKŮ? ORGANIZOVANÝ 
ZLOČIN LOBBUJE U EVROPSKÝCH POLITIKŮ!

Jaroslav Salivar
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zaci opatření a úkolů jiných členských 
států, přesto, že pro ně samotné byly 
a jsou bez pardonu povinné. Není asi 
složité domyslet, kam navíc může vést 
rostoucí nedůslednost při identifika-
ci příchozích, vyhrožování univerzál-
ním vydáváním krátkodobých víz atd.

Pokud dojde ať už nyní, nebo v bu-
doucnu k prosazení kvót, jak je Česká 
republika na přijímání migrantů 
připravena a jaké má kapacity v azy-
lových zařízeních?

Debata o kapacitách azylových 
zařízení je primitivní. Stejně jako řešit, 
kam dáme vodu při povodni. To není 
nejzásadnější problém. Problémy 
případného schválení zejména re-
lokačních kvót leží zejména v inte-
gračních opatřeních a řekněme také 
v celkové finanční náročnosti podobné 
operace. Ze zkušenosti vím, že české 
ministerstvo vnitra i tuto situaci bude 
umět zvládnout, na rozdíl od všech 
těch „odborníků” na migraci či jiných 
hlasatelů zaručené pravdy, bez znalos-
ti a odpovědnosti. Ministerstvo vnitra 
zvládlo jiné situace, doufám, spíše však 
jsem přesvědčen, že případně zvládne 
i tuto. Bude to však drahá zkušenost, 
zejména proto, že bude zbytečná a bez 
zásadních změn v celkovém nastavení 
evropské imigrační politiky, stejně jako 
politiky azylové či ochrany hranic a také 
politiky bezpečnostní, naprosto nic 
neřešící. Pokud by i u nás (když už v Ev-
ropě tento sebezničující trend bují řadu 
let) někdo odpovědný chtěl rezignovat 
na základní princip, který zdůrazňu-
jeme už řadu let, že totiž imigrace je 
a musí být limitována úspěšnou in-
tegrací, pak by teprve nastal zásadní 
a fatální problém. 

Jak je to přesně s mezinárodními 
závazky České republiky, jaké 
uprchlíky opravdu musí přijmout 
a komu musí poskytnout azyl? 
(Z válečných zón? nebo i z Eritreje 
vzhledem k tamnímu režimu? odkud 
především při současném vývoji ve 
světě?)

Tady musím konstatovat, že každá 
žádost musí být právě s respektem 
k mezinárodním závazkům posu-
zována individuálně. A věřím v tradici 
českého azylového řízení, postaveném 
na až téměř intimním poznání konk-
rétní situace konkrétní osoby v konk-
rétním místě a ve zkušenosti azylových 
rozhodčích. Každý, kdo je pronásle-
dován v zemi původu, má právo žá-
dat o azyl nebo jak se tomu dnes říká 
o mezinárodní ochranu. Jestli však 
bude jeho konkrétní žádost posouzena 
kladně nebo negativně, je složitý pro-
ces dokazovaní, a s tím má český azy-
lový úřad, ale i odvolací soudy, včetně 
Nejvyššího správního soudu, bohatou 
zkušenost. Ale buďme rozumní, jedna 

věc je přeci jasná snaha pomoci a druhá 
limity, které všem politickým reprezen-
tacím většiny států dávají jejich voliči. 
A budou-li počty lidí, kteří mají nárok 
na azyl v řádu stamilionů či miliard, 
bude zřejmě třeba hledat jiný regulativ. 
A určitě je vždy lepší řešit příčiny uprch-
lických krizí, než jejich následky. Jinak 
podmínka hostitelské země dodržovat 
žadatelem bezpodmínečně její zákony 
by mi připadala velmi rozumná.

Nejen váš kolega, bezpečnostní 
analytik a diplomat Tomáš Pojar 
souhlasí s budováním uprchlických 
táborů již na severoafrickém území. 
Je to vůbec uskutečnitelné a koho by 
tam bylo možné přemísťovat? (i ty, 
co by zachránila italská pobřežní 
hlídka? třeba i ty, co už by byli u nás 
třeba i v rámci kvót?)

V této souvislosti budu stručný. Ono 
nejde jenom o to zřídit někde na severu 
Afriky nebo na Blízkém východě uprch-
lický tábor. Takových tam už dnes jsou 
stovky, obvykle ve správě OSN. To, co 
by takové tábory měly především plnit, 
je být součástí určitého, řekněme efek-
tivního systému a měly by účinně za-
padat do plnění jasně stanovených cílů. 
Pokud do těchto táborů či lépe řečeno 
spíše multifukčních center pod správou 
Evropské unie nebudou směrováni mi-
granti z lodí směřujících do Itálie, pak 
postrádají smysl. Současné návrhy Ev-
ropské komise s něčím podobným ne-
počítají a v tom tkví jeden z problémů.

Lze odhadnout, kolik migrantů se 
v nejbližších letech dostane do 
Evropy v případě, že Evropská unie 
bude nadále váhat s řešením situace, 
nebo i v případě že by přijala nějaká 
účinná opatření?

Nelze, nemám skleněnou kouli. 
A nevím, kterým směrem se Evropská 
unie vydá. Počkejme a reagujme až 
na jasnější situaci. Ať nejsme stejní 
jako oni již zmiňovaní „odborníci” nebo 
hlasatelé věčných pravd. Budeme-li 
pouze extrapolovat čísla uplynulých 
období, pak diskutované desetitisíce 
(a plán na jejich přerozdělování kvóta-
mi) jsou nerealisticky a směšně nízké. 
Podstatné je, zda-li Evropa pochopí, že 
nadále stimulovat poptávku po cestě 
do evropského ráje vyvoláváním zcela 
nerealistických očekávání může potěšit 
ve výsledku pouze obchodníky s lidmi. 
Všem ostatním to přinese pouze frus-
traci, zklamání a neřešitelné útrapy.

Zastánci přijímání migrantů často 
hovoří o jejich ekonomickém přínosu 
pro cílové země, na druhou stranu 
existují zprávy o rostoucí kriminalitě 
a nadprůměrné nezaměstnanosti 
uprchlíků, ghettech v západní Evropě 
apod. Když sledujeme záběry těch, 
co k nám připlouvají, můžeme očeká-

vat, že se svým novým domovským 
zemím vyplatí?

Platí to i ono, je to paradox naší 
zkušenosti s migrací. Náš každoro-
ční přírůstek počtu cizinců o zhruba 
15 tisíc osob vybalancovává náš jinak 
deficitní přirozený přírůstek obyvatel 
Česka. Zároveň však platí, že prevence 
vámi zmiňovaných negativních do-
padů imigrace je v podmínkách Česka 
dána důsledně prováděnou státní in-
tegrační politikou, která je samozře-
jmě nesmírně náročná na finance, 
personální kapacity a vůli či odhodlání 
dosáhnout v této oblasti úspěchu. My 
jsme tu vůli doposud měli a jen doufám, 
že tato vláda nepodlehne nezodpověd-
ným evropským federalizačním experi-
mentům. Jinak ponese odpovědnost za 
něco, co bude rozhodovat někdo jiný. 
A bezpečnost našim občanům nikdo 
jiný, než naše vláda a náš parlament, 
garantovat nemůže. 

Ghetta jsou jednou z naprosto od-
strašujících ukázek sociálního in-
ženýrství a budovatelského nadšení 
při aplikaci evropského multikultura-
lismu v praxi. Nikomu to nepomohlo. 
Bude-li jasný koncept a vize a budou-li 
přicházet vedle vysoce kvalifikovaných 
počítačově gramotných pracovníků 
také šikovní a pracovití dělníci, svářeči, 
řidiči, zedníci, instalatéři, pokrývači, 
kuchaři, zahradníci, obchodníci atd., 
nepochybně se ekonomický efekt 
dostaví. Budou-li přicházet pouze další 
ekonomicky neaktivní zájemci o ne-
končící evropskou sociální síť, navíc 
s mizivou snahou o integraci, bude zle 
a nevyplatí se to vůbec nikomu.

Provedené průzkumy ukázaly, že 
radikální islamisté a džihádisté 
mají mezi muslimskou komunitou 
v západní Evropě podporu, a že se 
jim v ní daří získávat pro své záměry 
mladé lidi. Jak vážné nebezpečí to je?

Velmi vážné. A jsem nepřítel jakých-
koliv antimuslimských nálad. O tom 
to není. Ale říká-li překvapivě i velvys-
lankyně Evropské unie v Iráku Hybášk-
ová, že islamisté zřejmě vybudovali 
velmi efektivní internetovou donátor-
skou síť, která se tváří jako pomoc 
syrským uprchlíkům, ve skutečnosti je 
to ale financování Islámského státu, 
že v IS jsou angažováni jak náboženští 
fanatici, tak odnože mezinárodního or-
ganizovaného zločinu a lidé, kteří mají 
teroristickou motivaci proti Západu, že 
celý obchod s lidmi včetně celé Libye 
je součástí velkého byznysu a víme-
li, že vazby do komunit v západní Ev-
ropě prostě prokazatelně existují, pak 
říkám, že ti, co dnes odcházejí z Evropy 
do Sýrie, se jednou vrátí i s kamarády. 
A další tady jsou a budou. Bezpečnost 
Evropy proto musí být nejdůležitějším 
kritériem, při jakýchkoliv migračních 
operacích, koncepcích a vizích. 
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VÝSTAVA TEXTILNÍCH A DŘEVĚNÝCH HRAČEK, SPOLEČENSKÝCH HER 
A KAPSÁŘŮ S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM PRO SENIORY.

TÉMA

Jubilejní 20. ročník výstavy „Léto 
plné hvězd” výtvarnic Olgy Čer-
nohorské a Ivany Kárníkové je 
za dveřmi. Proběhne tradičně 
ve školní jídelně Dražického 

nám. 10/65, v těsném sousedst-
ví Karlova mostu na Praze 1. Pro-
jektu udělili záštitu hejtman Stře-
dočeského kraje Ing. Miloš Petera 
a starosta MČ Prahy 1 Ing. Oldřich 
Lomecký, který výstavu již po páté 
tradičně osobně zahájí. Doprovod-
ný program pro seniory podpořila 
MČ Praha 1 formou grantu.

Návštěvníci zde najdou nejen 
krásné víceúčelové hračky, kapsáře 
a polštářky, ale i celou řadu známých 
i zcela nových společenských stol-
ních her, určených i nevidomým či 
autistům. Součástí výstavy bude 
doprovodný program pro seniory, 
ve kterém vystoupí celá řada našich 
předních umělců, jako například Jit-
ka Asterová a Michael Foret (9. 7.), 
Petr Ševčík (16. 7.), Dita Hořínk-
ová s kapelou ArtHarmony, host 
Sabina Laurinová (23. 7.), Jan Kříž 
a Marie Blahynková (30. 7.), Miro 

Šmajda s kapelou (6. 8.), Ondřej 
Ruml a Matej Benko (piano) (14. 8.). 
Tomáš Savka a Markéta Procházk-
ová s kapelou (18. 8.) a Václav Noid 
Bárta (20. 8.). Komorní setkání 
s umělci si návštěvníci velmi oblíbili.

V letošním ročníku výstavy 
dostanou příležitost také uměl-
ci s Aspergerovým syndromem. 
Na vernisáži výstavy vystoupí 

VÝSTAVA „LÉTO 
PLNÉ HVĚZD” BUDE 
OTEVŘENA V DOBĚ 
LETNÍCH PRÁZDNIN 

OD 1. ČERVENCE 
DO 26. SRPNA 2015, 

DENNĚ VČETNĚ 
VÍKENDŮ OD 10 DO 21 

HODIN.

LÉTO PLNÉ HVĚZD
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TÉMA

písničkář Radek Čihák, další příleži-
tost zahrát na klavír dostane 
dvanáctiletý Denis Szalbot, který 
v loňském roce reprezentoval ČR na 
Mezinárodním festivalu handica-
povaných umělců v korejském Soulu. 
Křehkostí a hloubkou svých obrazů 
návštěvníky jistě překvapí Petra 
Bobalová (akvarely), Běla Sýkorová 
(olejomalby) a art terapeutka Radka 
Zábojová z Brna. Tuto část expozice 

připraví organizující umělecká agen-
tura Anaháta se spolkem Adven-
tor, který pomáhá rodinám s dětmi 
s poruchami autistického spektra 
a dospělým autistům v zařazení do 
běžného života. 

Výstava „Léto plné hvězd” bude 
otevřena v době letních prázdnin 
od 1. července do 26. srpna 2015, 
denně včetně víkendů od 10 do 21 
hodin. Začátky koncertů a večerů 

doprovodného programu jsou od 
18 hod. Podrobný program a in-
formace o výstavě najdete na 
webu www.anahata.cz. Rezervace 
míst na koncerty mailem anahata.
hracky@seznam.cz nebo na tele-
fonu 724 305 737 (10 – 20 hod.), 
prostory mají omezenou kapacitu, 
proto je rezervace nutná. Přístup 
na výstavu je bezbariérový. Těšíme 
se na vás!
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PŘED RADNICÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 A TAKÉ V HISTORICKÉM CENTRU 
SE OBJEVILA NOVINKA – SOLÁRNÍ ODPADKOVÝ KOŠ BIGBELLY. 

PRAHA 1 TESTUJE NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE 

Jde o odpadkový koš, který je ve 
světě již běžně používán a vy-
hledáván zejména pro svou vy-
sokou funkčnost. Tyto koše jsou 
vhodné především do zatížených 

oblastí – pěší zóny, turistické zóny, 
vlaková a autobusová nádraží, par-
ky apod. Vedení Prahy 1 nyní usiluje 
o jejich početnější zastoupení v uli-
cích centra města. 

Koše BigBelly mají vlastní napájení 
formou solárního panelu a je v nich 
zabudován lis spolu s komunikační 
jednotkou. Na portálu jsou tak online 
k dispozici údaje, jako je například 
zaplněnost košů či skutečný svoz od-
padu. Mezi nesporné výhody těchto 
košů patří především redukce svozu 
odpadu a nákladů s tím spojených, 
omezení nepříjemného zápachu 
v oblasti košů a také lepší udržování 
čistoty v jejich okolí. „O těchto koších 
se jen dlouho mluvilo, a protože si 
myslím, že je potřeba, aby lidé viděli 
koš v praxi, rozhodl jsem se konat na 
vlastní pěst a první koš jsem si prona-
jal jako fyzická osoba,” vysvětlil původ 
koše před radnicí Městské části Pra-
ha 1 místostarosta pro dopravu a in-
formatiku Richard Bureš (ODS).

V polovině června došlo k další in-
stalaci košů, které poslouží k ověření 
jejich funkčnosti. Zkušebně jsou 
umístěny do historické ulice, parku 

a u obchodního centra. Konkrétně 
jde o sedm košů, které jsou k vidění 
na těchto místech: ulice Charvátova, 
U Sovových mlýnů, Říční a celkem čtyři 
koše jsou umístěny také do frekven-
tované Melantrichovy ulice.

Díky zkušebnímu provozu košů jsou 
již nyní získávány veškeré potřeb-
né informace, které budou potřeba 
k rozhodnutí o další budoucnosti košů. 
Důležité bude také zjištění, zda jeden 
koš BigBelly bude schopen nejen snížit 
četnost vyváženého odpadu, ale také 
nahradit více klasických betonových 
košů. Pokud koše v této prvotní zkou-
šce obstojí, bude prosazováno jejich 
další rozšíření. Podle dosavadních 
údajů si koše na území Prahy 1 vedou 
velice dobře a ukazuje se, že pro turi-
sticky vytížené centrum Prahy, jsou 
mnohem vhodnější než koše stávající. 
„Koš na nejkritičtějším místě v lomení 
ulice Melantrichova hlásil v pondělí 16. 
6. večer „žlutou”, tedy naplněn z 80 % 
za 36 hodin provozu. Pro porovnání –
normální koš se vysypával několikrát 
denně, byl stále plný a nepořádek byl 
všude kolem. Na počet nutnosti vy-
sypání koše je to tedy 10:1 pro Big-
belly,” zhodnotil dosavadní fungování 
košů v ulicích Prahy 1 místostarosta 
pro dopravu a informatiku Richard Bu-
reš (ODS). A jaká bude tedy nejbližší 

budoucnost košů? „V září bych chtěl 
zastupitelstvu Městské části Praha 1 
předložit souhrnnou informaci o reál-
ných výsledcích s návrhem usnesení, 
které by vyzvalo hlavní město Prahu 
k posouzení závěrů našeho pilot-
ního projektu a náhrady klasických 
košů novými na místech, která se 
s ohledem na pilotní projekt budou 
jevit jako optimální. Koše Bigbel-
ly by se tak staly součástí systému, 
který spadá pod hlavní město Prahu, 
TSK a Pražské komunikace,” dodává
Richard Bureš. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

REAKCE OBČANŮ A NEJVĚTŠÍ 
POZITIVA, KTERÁ V NOVÝCH 
KOŠÍCH VIDÍ:

• Do košů se nelze dostat, tudíž 
odpadá problém s bezdomovci, 
kteří se v koších přehrabují.

• Koše nelze snadno vysypat. 
Nestane se tedy, že opilci při 
svém nočním tahu Prahou na 
koš spadnou a odpadky se tak 
vysypou všude po okolí.

• Koše nezapáchají, tudíž 
nemusíme jít okolo košů 
s ucpaným nosem, což se 
u starých košů často stávalo. 
Především v letních měsících.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 NEMÁ NIC PROTI POULIČNÍMU UMĚNÍ, KTERÉ 
VEŘEJNOST NERUŠÍ A NEOBTĚŽUJE. NECHCE POULIČNÍM UMĚLCŮM BRÁT 
PROSTOR PRO JEJICH VYSTUPOVÁNÍ. 

KDY UŽ UMĚNÍ NENÍ ZÁBAVNÉ

Jistě je ale neúnosné, aby je-
jich umělecká produkce byla 
provozována na úkor práv a psy-
chické kondice osob, které v okolí 
takových míst bydlí nebo pracu-

jí. A k tomu bohužel poslední tři roky 
dochází.

Množství a obsah stížností, které 
úřad stále častěji vyřizuje, jasně vy-
plývá, že bydlení či práce v některých 
lokalitách je za hudební produkce 
téměř nemožná.

Tyto veřejné produkce jsou reali-
zované v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/2013 
Sb. hl. m. Prahy, o omezujících 
opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v sou-
vislosti s provozováním pouliční 
umělecké veřejné produkce na veře-
jně přístupných místech. A tudíž není 
potřeba žádné další povolení, které by 
upravovalo provozování veřejných pro-
dukcí, tak jak tomu bývalo dříve. 

Kdo to nikdy nezažil, si asi ani nedove-
de představit, s čím se tito lidé potýkají. 
Jako příklad lze použít stížnost z Rad-
nických schodů, pod nimiž se každý 
víkend postaví skupinka lidí se saxo-
fonem, kytarou a klávesami a vyhráv-
ají. Produkce se mezi domy nese a je 
i přes zavřená okna velice hlasitá. Dlou-
hodobá produkce může obyvatelům 
žijících v domech okolo způsobovat 
i zdravotní problémy, protože jsou den-
ně vystavováni dlouhodobému a často 
neměnnému zvuku určité produkce, 
která po několika hodinách doslova ob-
těžuje. Stejně tak dochází k omezování 
pracovní činnosti. V centru města se 
nachází spousta firem, kde je přístup 
ke klientovi zásadní. A rušivé elemen-
ty zvenčí při domlouvání důležitého 
obchodu můžou celou transakci, které 
mnohdy předchází dlouhodobá přípra-
va, zcela zmařit.

V některých lokalitách je velmi ob-
tížné nejen bydlet, ale i pracovat 
a podnikat, neboť pouliční program 
leckdy obtěžuje i samotné turisty, 
kterým je umění určeno. Když se touží 
v klidu posadit na oběd na zahrádku 
s výhledem na památky a místo toho 
jsou nečekaně během chvilky vys-
taveni nekvalitní hlasité hudební pro-
dukci a jako třešnička na dortu jim na 
jídlo přistane mýdlová bublina, tak to 

vše pozbývá kulturního smyslu a tu-
rista odchází s negativním zážitkem.

„Zdálo se, že po dlouhých třech le-
tech žádání a vyzývání hl. m. Prahy 
k napravení tohoto nepřípustného 
stavu bude novela vyhlášky účinná již 
od letošní sezony. Avšak hl. m. Praha 
svým laxním přístupem opět zklama-
lo občany centrální městské části, ne-
boť novela vyhlášky bude projedná-
na nejdříve v září tohoto roku,” uvádí 
JUDr. Ivan Solil, radní pro oblast bez-

pečnosti, prevence kriminality a veře-
jného pořádku.

Nezbývá než doufat, že připomínky 
Městské části Praha 1 budou v zájmu 
občanů Prahy 1 i ostatních oprávněných 
stěžovatelů do nového znění obecně 
závazné vyhlášky začleněny.

Na našich webových stánkách na-
leznete znění Mnichovské vyhlášky 
o buskingu, která je funční a léty 
prověřená: www.praha1.cz/cps/
odbory-a-oddeleni-57544.html

BEZPEČNOST
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ŠKOLSTVÍ

TAK TOTO ZVOLÁNÍ SE V TĚCHTO DNECH OZÝVÁ VE VŠECH ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

HURÁ, PRÁZDNINY!

Žáci dostávají vysvědčení za 
svou celoroční práci a píli. 
A 289 prvňáčků si k němu 
odnese také malý dárek ze 
Sparkysu. Tato společnost se 

s vedením radnice dohodla na pod-
poře akcí, pořádaných Městskou částí 
Praha 1 pro děti.

Žáčci prvních tříd ZŠ Curieových 
převzali svá první vysvědčení a dárek 
přímo z rukou radní pro školství Evy 
Špačkové na slavnosti v kostele sv. 
Šimona a Judy.

Celé poslední období před koncem 
školního roku se neslo ve znamení 
akcí, které radnice pořádala pro své 
nejmladší obyvatele. Jednou z těch-
to akcí bylo slavnostní odměňování 
žáků našich základních škol, kteří 
obsadili přední místa obvodních 
olympiád. Činili se i naši nejmenší 
z mateřských školek. Byli oceněni za 
svá dílka ve výtvarných soutěžích Uli-
ce Prahy 1 očima dětí a celopražské 
soutěže Namaluj obrázek hasiče, poli-
cisty a záchranáře.

Největší akcí, kterou pro děti us-
pořádala radní pro školství Prahy 1, 
byl Kouzelný Den dětí na Žofíně, kam 
přišlo od 9 do 16 hodin přes tisíc dětí, 
ať už v doprovodu pedagogů nebo 
rodičů, aby si na různých stano-
vištích vyzkoušeli znalosti a doved-
nosti z oblasti práce městské i stát-
ní policie nebo dobrovolných hasičů 
Prahy 1. Ve stánku Prevence dětem 
si prakticky vyzkoušeli, jak poskyt-
nout první pomoc. Na stanovišti 
Sportu bez předsudků zkusili, jak by 

jim šlo například rugby, se společnos-
tí RunCzech se proběhli a dozvěděli 
se, jak se stát maratonským běžcem 
a u Yoyo Store se mohli naučit pár 
fíglů na ovládnutí této hračky. Velký 
zájem byl u stanovišť s herními kon-
zolami Nintendo, ale i u her z pro-
dukce Albi. Výtvarníci z Karlova mos-
tu odměnili každý povedený obrázek 
tričkem. O dobrou náladu se staral 
Český animační tým, Pigi kabaret, 
Divadlo Evy Hruškové, kouzelník, ale 
i žáci ZŠ Vodičkova, kteří své vrste-
vníky překvapili a pobavili módní pře-
hlídkou či písničkami školní kapely 

Masakrózní hustec. Velký zájem mezi 
dětmi byl i o jízdu vláčkem či autíčky. 
Kdo byl unaven a vysílen sháněním 
razítek na jednotlivých stanovištích, 
za které při odchodu dostal dárek, 
mohl se posilnit občerstvením, které 
sponzorsky zajistil pan Ságl. A chut-
nal nejen párek v rohlíku, ale i baby-
punková kapela Kašpárek v rohlíku, 
která celou akci zakončila. Kouzelný 
den se vydařil i díky podpoře agentu-
ry NKL Žofín.

Mnohé ze spolků a sdružení, které 
se podílely na Dnu dětí, připravují 
každoročně také příměstské tábory, 
kde mohou děti z Prahy 1 smyslupl-
ně strávit část prázdnin. Tábory mají 
na starosti Sbor dobrovolných hasičů 
Prahy 1, Komunitní centrum Kampa, 
oddíl Trampolíny ze Sokola Kampa, 
SK Hradčany a další organizace, které 
obdržely příspěvek na prázdninovou 
činnost v grantech pro volný čas dětí 
a mládeže, které vypisuje Městská 
část Praha 1 a vyhodnocuje Komise 
pro výchovu a vzdělání.

Věřím, že všechny děti si vyberou 
podle svého, a nám nezbývá než jim 
popřát řadu nezapomenutelných zážit-
ků, ať prázdninové dny utíkají pomalu 
a všechny ať jsou krásně slunečné.

Jak praví klasik: léto budiž pochvále-
no.
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SPORT

PŘIJĎTE SI PROTÁHNOUT TĚLO – VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.PRAHA1.CZ

SPORT V PRAZE 1 – ZÁŘÍ 2015

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1

KDY: v sobotu 19. 9. 2015 od 10 hodin
KDE: Hřiště na Františku, Masná

Tradice turnajů si od počátku 
získala oblibu a stala se nedílnou 
součástí sportovního vyžití občanů 
MČ Praha 1. Nejlepší celky jsou 
oceněny poháry starosty MČ Praha 1 
a všechna zúčastněná družstva ob-
drží diplomy. Start je bezplatný.

Přihlášky je nutno podat do 18. 9. 
2015 do 12 hodin na e-mail: marti-
na.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 
711, mob.: 725 831 656. Další infor-
mace najdete na www.praha1.cz 
v sekci Sport.

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC 
O POHÁR STAROSTY MČ PRAHA 1

KDY: v neděli 20. 9. 2015 od 10 hodin
KDE: Hřiště na Františku, Masná

Nohejbal je mezi občany Prahy 1 
velmi rozšířenou a populární hrou, což 
potvrdily i turnaje v předcházejících 
letech. O jeho výborné úrovni svědčí 
i velký zájem o start v našem turnaji, 
kterého se pravidelně účastní mnoho 
hráčů. Nejlepších pět družstev obdrží 
poháry starosty MČ Praha 1 a všichni 
ostatní diplomy. Účastníky je ceně-
na nejen organizace, ale především 
kvalita a oblíbenost turnajů. Start je 
bezplatný.

Přihlášky je nutno podat do 18. 9. 
2015 do 12 hodin na e-mail: marti-
na.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 
711, mob.: 725 831 656. Další infor-
mace najdete na www.praha1.cz 
v sekci Sport.

POZVÁNKA NA TURNAJ 
V BOWLINGU

KDY: v neděli 20. 9. 2015 od 15 h
KDE: v bowling centru, V Celnici 10, 
Praha 1

Městská část Praha 1 pořádá 
výhradně pro své obyvatele tur-
naj pro jednotlivce v kategorii mužů 
a žen v bowlingu „O pohár starosty 
MČ Praha 1” a další ceny. Turnaj se 
uskuteční dne 20. září 2015 v Bowling 
centru, V Celnici 10, Praha 1 (Millenni-
um Plaza).

Doporučujeme sportovní oblečení, 

obuv je možno zapůjčit na místě. 
Start soutěžících je zdarma.

Přihlášky je nutno podat do 17. 9. 
2015 do 13 hodin na e-mail: marti-
na.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 
711, mob.: 725 831 656. Další infor-
mace najdete na www.praha1.cz 
v sekci Sport. Přihlášku možno vypl-
nit i na www.bowlingcelnice.cz v se-
kci Turnaje.

BEZPLATNÉ CVIČENÍ PRO 
VŠECHNY OBČANY Z PRAHY 1

Praha 1 ve spolupráci s Fitness 
Kotva připravila čtyři bloky aktivit: 
kondiční cvičení, rekondiční cvičení, 
jógu a cvičení proti bolesti.

Kurzy disponují v podstatě ne-
omezenou kapacitou cvičících. Hodi-
na jednotlivého bloku probíhá jednou 
týdně. Cvičení pro všechny je vhodné 
pro všechny věkové kategorie včet-
ně matek s dětmi (hlídání je zabez-
pečeno) a probíhá vždy v pondělí od 
16 do 17 hodin. Cvičení pro seniory 
je vždy ve středu od 15 do 16 hodin. 
Registrace cvičících je na e-mail: mar-
tina.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 
711, mob.: 725 831 656. Doporučujeme 
sportovní oblečení a ručník.

Zaměření cvičení:
• kondiční cvičení – první pondělí 

v měsíci – zaměřené na rozvoj 

oběhové soustavy, na zvýšení úrovně 
vytrvalosti a výkonnosti, příznivě 
ovlivňuje funkci a strukturu pohy-
bového ústrojí a pozitivně působí na 
nervovou soustavu;

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

• jóga – třetí pondělí v měsíci – le-
kce jsou přímo uzpůsobeny všem 
věkovým 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. 

Milí milovníci sportu,
dovolte mi, abych vám popřál 

krásné prožití léta, k němuž právě 
sport neodmyslitelně patří. Věřím, 
že vám vaše výkony přinesou pouze 
radost a potěšení! 

Jan Krejčí
radní Prahy 1 pro sport 
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SENIOŘI

OBLÍBENÉ VÝLETY PRO SENIORY POKRAČUJÍ V SRPNU, ZÁŘÍ I ŘÍJNU.

SENIORSKÉ VÝLETY 2015

SRPNOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2015

Úterý, 18. srpna 2015, 8:00

VEVEŘÍ U BRNA – HRAD A OLEŠNICE 
– MODROTISK DANZINGER

• Na tento srpnový výlet se při-
hlašuje od pátku 3. července

Čtvrtek, 20. srpna 2015, 8:00

HOLAŠOVICE – UNESCO, POUTNÍ MÍS-
TA LOMEC A KUKLOV
• Na tento srpnový výlet se přihlašuje 
od úterý, 14. července 2015

ZÁŘIJOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2015

Čtvrtek, 17. září 2015, 8:30,

ZAHRADA ČECH – LITOMĚŘICE 
A SKANZEN ZUBRNICE
• Na tento zářijový výlet se přihlašuje 
od úterý, 18. srpna 2015

Čtvrtek 24. září 2015, 8:00
ZELENÁ HORA – UNESCO, A ŽĎÁR 
NAD SÁZAVOU
• Na tento zářijový výlet se přihlašuje 
od čtvrtka, 20. srpna 2015.

ŘÍJNOVÉ SENIORSKÉ 
VÝLETY 2015

Úterý, 6. října 2015, 8:30

KOROZLUKY – ZÁMEK A TEPLICE 
V ČECHÁCH
• Na tento říjnový výlet se přihlašuje 
od čtvrtka, 17. září 2015.

Úterý, 20. října 2015, 8:30

KUKS – HOSPITAL A TRUTNOV
• Na tento říjnový výlet se přihlašuje 
od čtvrtka, 24. září 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
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1, JAKOŽTO ZŘIZOVATELE 
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU, PŘIJALO PLÁN RESTRUKTURALIZACE 
LŮŽKOVÉHO FONDU A ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ.

ZMĚNY V NEMOCNICI NA FRANTIŠKU

Na chod Nemocnice Na 
Františku jsou dlouhodobě 
poskytovány provozní do-
tace MČ Praha 1. I přesto, 
že v průběhu posledních 

let došlo k značným úsporám, ne-
došlo ke snížení dotací ze strany 
městské části, protože vzniklé úspory 
stačily pokrýt pouze klesající úhrady 
pojišťoven za péči vzniklé novou 
úhradovou vyhláškou a zákonné 
zvyšování platů personálu. Vedení 
nemocnice v posledních letech vyt-
vořilo úspory hlavně v nákladech na 
péči, HTP a nákupu služeb. 

Největším problémem nemocnice 
však je nepoměr mezi poskytovanými 
službami a smluvními kvótami od 
zdravotních pojišťoven. V důsledku 
rozdílu v počtu a struktuře výkonů 
oproti těmto kvótám musí nemocnice 
vracet velkou část zálohových plateb 
a současně nemůže zcela využít svůj 
potenciál v jiných oborech.

MČ Praha 1 schválila návrh správní 
rady nemocnice a navrhla upravit 
kapacity jednotlivých oddělení, aby 
došlo k jejich nejefektivnějšímu vy-
užití. Současně přistoupila k uzavření 
ambulantního provozu mezi 22. a 7. 
hodinou, neboť noční ambulance 
byla residenty vyhledávána jen vý-
jimečně, namísto toho byla zneu-
žívána jako nejbližší místo pro svoz 
osob pod vlivem návykových látek po 
naplnění kapacity záchytné stanice, 

na což nemocnice není adekvátně 
vybavena.

Cílem přijetí restrukturalizačních 
a úsporných opatření je co nejefek-
tivnější využití kapacit a potenciá-
lu nemocnice. Mělo by tedy dojít 
k navýšení počtu lůžek na oddělení 
ortopedickém, a oddělení pro léčbu 
dlouhodobě nemocných a snížení 
lůžek na oddělení interním a chiru-
rgickém. Návrh také v sobě zahrnu-

je uzavření lůžkové časti neurolo-
gie a vytvoření lůžkového oddělení 
rehabilitace. Tyto návrhy se nyní 
stanou podkladem pro jednání se 
zdravotními pojišťovnami, aby byla 
vytvořena nová smlouva pro rok 2016 
o poskytování zdravotní péče.

„Přijatá opatření tak uspoří nemoc-
nici zhruba 20 milionů korun ročně,” 
dodává místostarosta Daniel Hodek, 
odpovědný za oblast zdravotnictví.

INZERCE

JEDINÁ PRODEJNA SYPANÉHO ČAJE TEEGSCHWENDNER V PRAZE! 
Téměř 400 druhů sypaného čaje na 

váhu, čaje pravé černé, zelené a bílé, 
čaje aromatizované, byliny, rooibosy 
a ovocné čaje. Více jak polovina sorti-
mentu v BIO kvalitě. Čajové speciality 
– japonská matcha, brazilské maté, 
koření na přípravu indické másaly 
a yogi čajů, řecký horský čaj, růžová 
poupata atd. 

Těšíme se na viděnou! 

TeeGschwendner
Vodičkova 30/699, Praha 1 
PO – PÁ 9 – 20 hodin,
SO 9 – 18, NE zavřeno



18

SERVIS

UŽ DVA ROKY ROZDÁVAJÍ DOBROVOLNÍCI Z ADRY ÚSMĚV A POZITIVNÍ 
ENERGII PACIENTŮM Z NEMOCNICE NA FRANTIŠKU. 

V PRAZE 1 ROSTE TRADICE DOBROVOLNICTVÍ

ADRA, která patří k největším 
poskytovatelům dobrovol-
nických služeb v repub-
lice, koordinuje téměř dva 
tisíce dobrovolníků ve 122 

zařízeních.
Dobrovolníci přicházejí za pacienty 

zpravidla jednou týdně na 1 až 2 hodi-
ny a snaží se jim vyplnit dlouhé chvíle 
na lůžku. „Jen samotná přítomnost 
dobrovolníka může člověku, který 
je mnohdy ponořen do chmurných 
myšlenek, výrazně pomoci. Dobro-
volník si s pacientem povídá, předčítá 
mu, nebo ho doprovází na vyšetření,” 
vyjmenovává vedoucí Dobrovol-
nického centra Praha Milena Čančíko-
vá a jedním dechem dodává, že do-
brovolník nesupluje práci personálu 
v nemocnici, spíše mnohdy nahrazuje 
rodinného příslušníka. Dobrovol-
nictví pomáhá nejen pacientům, ale 
přináší skvělý pocit samotným do-
brovolníkům. Dobrovolnicí se stala 
před necelým rokem také tajemnice 
výboru pro sociální a bytovou politi-
ku, bezdomovectví a protidrogovou 
problematiku Prahy 1 Markéta Hájk-
ová. „Myslím, že vůbec nejde o to, co 
dobrovolnictví přináší mě. Jde o to, co 
moje dobrovolnictví přináší lidem, za 
kterými chodím. Jsem přesvědčena, 
že moje přítomnost pacienty potěší, 
pomůže jim zapomenout na nemoc, 
rozveselí je. A pokud se to povede 
a vy vidíte upřímný úsměv na tváři 
starého člověka, pak sami pocítíte, že 
dělat něco obdobného má smysl, aniž 
by to něco muselo přinášet.”

Dobrovolnictví má v Nemocni-

ci Na Františku tradici. Dobrovolníci 
docházejí na oddělení léčebny dlou-
hodobě nemocných a také na inter-
nu. Věnují se především seniorům. 
Kromě toho působí také v zařízení 
SOS Sluníčko, které se zaměřuje na 
ohrožené děti. Díky podpoře rad-
nice může Dobrovolnické centrum 
ADRA počet pražských dobrovolníků 
každoročně zvyšovat.

Dobrovolnické centrum vede Milena 
Čančíková, která spolu s manželem 
Michalem položila základy prvního 
dobrovolnického centra ADRA před 
více než deseti lety ve Frýdku-Místku. 
Postupně vytvořili širokou metodiku 
pro využití dobrovolnictví v nemoc-

nicích, domovech seniorů, dětských 
domovech, hospicích a dalších 
zařízeních. Na základě osvědčeného 
modelu pak vznikala centra v dalších 
9 městech celé republiky. 

Dobrovolnictví je v této podobě 
rozšířeno ve vyspělých státech 
západní Evropy, kde je do veřejně 
prospěšné činnosti zapojen téměř 
každý.

Chcete-li se stát také dobrovolníky, 
sledujte webové stránky dobrovol-
nického centra Adra Praha (http://
www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha), 
nebo kontaktujte přímo jeho vedoucí 
Milenu Čančíkovou na telefonu 737 
441 159.

DOPLNILI JSME STROM V ULICI LANNOVA
SNAŽÍME SE NAŠI ZELEŇ NA 

PRAZE 1 V NEJVYŠŠÍ MÍŘE 
UDRŽOVAT A POKUD JE TO MOŽNÉ 

I ROZŠIŘOVAT.
POKUD JE VE VAŠEM OKOLÍ MÍSTO, 

KDE STROM CHYBÍ, DEJTE NÁM 
VĚDĚT A ÚŘAD SJEDNÁ NÁPRAVU.
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JIŽ PŘED ROKEM OTEVŘELA ČESKÁ ASOCIACE STREETWORK (ČAS) 
V BISKUPSKÉ ULICI PRVNÍ RESTART SHOP, OBCHOD S DAROVANÝM 
ZBOŽÍM NA PODPORU SLUŽEB PRO MLÁDEŽ.

RESTART SHOP POMÁHÁ, JIŽ ROK!

Dobročinný obchod, kam lidé 
mohou darovat věci, které 
již nepotřebují, poskytu-
je mladým lidem tréninkové 
zaměstnání. Naším cílem 

je, aby absolvovali 6měsíční pracovní 
poměr, kde si osvojí a upevní doved-
nosti pro práci a vedení obchodu 
a následně s naší podporou, hledají 
další práci v tom, co je baví a co jim jde. 
U dalšího zaměstnavatele se tak mo-
hou prokázat zápočtovým listem a po-
drobnou referencí. Již máme 3, kterým 
se to povedlo.

Je třeba dodat, že v tuto chvíli je 
v Restart Shopu realizován projekt 
„Tréninková pracovní místa Restart 
Shop” č. CZ.2.17/2.1.00/37011, který 
byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha 
Adaptabilita. Díky tomuto projektu se 
nám podařilo zakoupit profesionální 
pračku a sušičku, které zajistí, že zboží 
bude vždy v perfektním stavu a našim 
zaměstnancům nové kompetence 
a cvik ve specifických dovednostech. 

Obchod funguje zároveň jako nástroj 
pomáhající mladým lidem. Ze zisku za 
rok 2014 bylo vyčleněno 100.000 Kč 
na Grantovou podporu Restart, která 
pomáhá individuálně klientům nízko-
prahových sociálních služeb. V rámci 
této první výzvy bylo rozděleno celkem 
44.500,00 Kč, které pomohou sed-
mi klientům nízkoprahových služeb 
s nástupem nebo dopravou do školy, 
na učiliště, anebo třeba se získáním 
potřebného řidičského oprávnění, které 
jim pomůže najít lepší práci.

Podpora, kterou obdrží jedno z téměř 
100 zařízení, které ČAS sdružuje a které 
s klientem odborně pracuje, se zaměřu-
je na přímou finanční pomoc konkrét-
nímu klientovi, spojenou se zvýšením 
kvalifikace (dojíždění do školy, školné, 
úhrady pomůcek) nebo zvýšením up-
latnění na trhu práce (poplatky spojené 
s nástupem do zaměstnání, získání 
odborné kvalifikace, nákup ošacení 
do práce apod.). Nízkoprahová sociál-
ní práce tak dostala další nástroj, jak 
konkrétně pomáhat svým klientům. 
Věříme, že naši dárci i zákazníci chtě-

jí podpořit mladé lidi v tom, aby byli 
vzdělaní, samostatní a aby měli práci. 
A Restart Shop je pro ně způsob, jakým 
mohou pomoci. Od 1. 4. je Grantová 
podpora Restart vyhlášena průběžně.

Poslední žádost byla podána pros-
třednictvím nízkoprahového klubu 
Beztíže ze Žižkova pro Jardu, který už 
„hodně věcí změnil”. Po 4 letech užívání 
marihuany začal abstinovat a tato ab-
stinence trvá již 11 měsíců, klient má 
nyní práci a řeší svou dluhovou situaci, 
do které se v důsledku svého nepříliš 
šťastného života dostal a nyní musí 
doplatit tyto životní náklady. Jarda 
v práci zůstává často přesčas, aby si 
na své živobytí a dluhy, které splácí, vy-
dělal. Se svým klíčovým pracovníkem 
v klubu dokonce naplánovali, že udělají 
přednášku o sdílení zkušeností s ab-
stinencí od THC. K tomu, aby se mu 
žilo lépe, potřebuje zvýšit kvalifikaci, 
protože se základním vzděláním příliš 
dobrých příležitostí na trhu práce nemá 
a tak se s v klubu dohodli na tom, že 
podají žádost o Grantovou podporu Re-
start, aby si klient mohl udělat řidičský 
průkaz a mohl přejít na lépe placenou 
práci. Vzájemná důvěra pracovníků 
Beztíže a mnoho věcí, které již Jarda 
změnil, nás přesvědčily a podpora byla 
poskytnuta. 

Více informací o nás najdete na 
www.restartshop.cz. Rozsáhlý pro-
jekt Streetwork pro děti a mládež, 
zaměřený na inovace v oblasti nízko-
prahových sociálních služeb, realizuje 
Česká asociace streetwork.

INZERCE

9/7/15 19.30  OLYMPIC Střelecký 
ostrov, Praha
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ZAČALO LÉTO A POČASÍ NÁM PŘEJE, TUDÍŽ SE STÁLE ČASTĚJI VYDÁVÁME 
DO ULIC NAŠEHO KRÁSNÉHO MĚSTA. 

STARÉ MĚSTO V NOVÉM KABÁTĚ

Možná si ale říkáte, že vám 
pobyt v uli-cích Starého 
Města cosi kazí. Mohou 
to být například rozko-
pané ulice a chodníky, 

kterých jste již nějakou dobu v centru 
Prahy svědky, a které vás mohou vést 
k otázce: „Co se to tady zase děje?”. 
Rozkopané ulice mají svůj opodstat-
něný důvod, a to náročnou obnovou 
kabelů a transformačních stanic na 
Starém Městě – Josefově. Důvodem 
rekonstrukce je zastaralost stáva-
jící technologie, která je místy téměř 
na hranici své životnosti. Společnost 
PRE, která celou akci financuje, tím-
to krokem modernizuje technologie 
a zajišťuje tím spolehlivé dodávky 
elektřiny do distribuční sítě tak, aby 
vyhovovala vysokým technicko-ener-
getickým nárokům dnešní doby. 

Vzhledem k tomu, že se práce 
odehrávají v historické lokalitě 
Pražské památkové rezervace zap-
sané do seznamu UNESCO, jedná se 
o velmi citlivou ruční práci. Společnost 
Cofely, která stavební práce provádí, 
si plně uvědomuje specifika, které 
projekt díky svému umístění v his-
torickém centru má a vědoma si jich 
je i Městská část Praha 1, která tak 
na zhotovitele klade mnohem větší 
nároky týkající se zabezpečení výkopů 
a údržbu pořádku v okolí stavby. 

„Práce kromě toho, že zajistí 
navýšení kapacity elektrických 
rozvodů a tím i uspokojí rostoucí 
poptávky spotřeby energie v his-
torickém centru města, dopomohou 
také ke zkvalitnění povrchu chodníků. 
Běžnou praxí bývá, že po dokončení 
opravy dojde jen k vydláždění místa 
výkopu. Aby obyvatelé Prahy 1 ale 
pouze netrpěli a získali něco navíc, 
jednáme o tom, aby tam, kde jsou 
chodníky ve špatném stavu, doš-
lo nejen k zasypání výkopu a k za-
dláždění, ale v rámci jedné akce a jed-
noho omezení občanů také k úplné 
opravě či celé rekonstrukci chodníků. 
Výsledek by měl být tedy takový, 
že všechny zasažené chodníky bu-
dou nejen uvedeny do původního, 
ale často i do stavu lepšího. Občané 
Prahy 1 tak získají hned dvakrát, pro-
tože práce dopomohou jak k eliminaci 
možných poruch a havárií distribuční 

sítě, tak i k tomu, že se Praha 1 bude 
pyšnit hezky upravenými chodníky,” 
vysvětluje pozitiva probíhajících prací 
místostarosta Prahy 1 pro oblast do-
pravy a informatiky Richard Bureš 
(ODS).

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ PRACÍ
Výměna kabelů v dané oblas-

ti Starého Města nebo Josefova je 
rozdělena na několik samostatných 
projektů. Při realizaci je pak každý 
projekt ještě rozdělen na více etap 
z důvodu složitosti výkopových 
prací. Harmonogram prací se snaží 
respektovat zejména turistický ruch 
v ulicích centra města, předzahrád-
ky různých provozoven a také koor-
dinace s jinými stavbami. Práce 
jsou vedeny snahou o ohleduplnost 
k okolí a zároveň se snaží respek-
tovat historické centrum města. Dle 
technických podmínek Technické 
správy komunikací schválené mag-
istrátem mohou probíhat výkopové 
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práce pouze v období od 1. 4 do 30. 
10. Další důvod, který způsobuje to, 
že je projekt rozložen do více let je 
skutečnost, že se výkopy provádí 
v chodnících, které jsou již plné 
jiných podzemních zařízení, jako je 
třeba voda, plyn, telekomunikace, ale 
i stávající kabelové rozvody. Protože 
se pohybujeme v ochranném pásmu 
vyjmenovaných zařízení, musí 
probíhat velmi těžké ruční kopání. 

Všechny vyjmenované příčiny, kterých 
je ve skutečnosti ještě mnohem více, 
prodlužují realizaci prací, a proto je 
projekt rozložen na několik let.

Mezi lokality, které byly realizovány 
již v minulých letech, patří oblast 
Národní třídy, Národního divadla, 
Palachova náměstí až k Staroměst-
skému náměstí.

Pro rok 2015 jsou pro realizaci 
plánovány tyto úseky: Žatecká – 
Kaprova, Kostečná – Dušní, Široká – 
V Kolkovně.

Pro blízkou budoucnost se dále 

připravují projekty na následující 
úseky: Vězeňská, Bílkova, Štupart-
ská, Celetná, Ovocný trh, Rytířská, 
Na Příkopě, Havířská, Malá Štupart-
ská, Královodvorská, Rybná, Dlou-
há a okolí a Hradební, Na Františku 
a okolí, Pařížská – Široká a další.

Vážení občané, věříme, že budete 
mít pochopení pro jisté nepohodlí, 
které bude s pracemi spojeno a že 
se budete společně s námi těšit na 
Staré Město, které díky vašemu po-
chopení oblečeme do nového kabá-
tu.

Je projekt svým 
umístěním v his-
torickém centru měs-
ta něčím specifický? 

Projekty jsou speci-
fické právě tím, že se 
pohybujeme přímo 
v historickém cent-
ru města, v úzkých 
uličkách, které jsou 
plné nejrůznějších 
obchodů, restaurací 

či předzahrádek. Z tohoto důvodu jsou při re-
alizaci díla kladeny mnohem větší nároky na 
zabezpečení výkopů a na potřebu udržovat co 
největší pořádek v okolí stavby. 

Musí být podrobně zpracován logistický plán 
odvážení vykopaného materiálu a navážení 
nového materiálu, protože se nemůže nikde 
skladovat. Výkopek se ručně nakládá a ve 
stavebních kolečkách se vyváží do přistaveného 
kontejneru, který má dle smlouvy s TSK a OÚ 
v každé ulici určené místo.

Vyžadují práce v úzkých pražských uličkách 
zvláštní mechanizační techniku?

Neřekl bych, že práce v úzkých uličkách vy-
žadují zvláštní nebo speciální mechanizační 
techniku, řekl bych hlavně menší techniku.

Určitě se neuplatní v centru nákladní vůz typu 
Tatra 815, do historických ulic se hodí nákladní 
auto typu Multicar anebo trochu větší Avia – 
kontejner.Pokud můžeme použít rypadlo, tak se 
využije pásové minirýpadlo třeba typu JCB 8016 
CTS místo velkého kolového rypadla.

Největší díl na těchto složitých a těžkých pro-
jektech závisí na ručních výkopových pracích. 
Výkopy se provádí v chodnících, které jsou již 
plné jiných podzemních zařízení, jako třeba 
voda, plyn, telekomunikace, ale i stávající kabe-
lové rozvody. Protože se pohybujeme v ochran-
ném pásmu vyjmenovaných zařízení, musí 
probíhat velmi těžké ruční kopání.

Proč je projekt rozložen do více let, není možné 
pracovat rychleji? 

Výměna kabelů v dané oblasti Starého Města 
nebo Josefova je rozdělena na několik samo-
statných projektů. Při vlastní realizaci je každý 
projekt ještě rozdělen na více etap z důvodu 
složitosti výkopových prací. Harmonogram, 
který vytváříme před realizací, musí respekto-
vat připomínky a požadavky TSK a OÚ – jedná se 
zejména o turistický ruch v ulicích centra měs-
ta, předzahrádky různých provozoven, koordi-
nace s jinými stavbami, některé práce se mo-
hou provádět jen v určené dny, třeba o víkendu, 
několikrát jsme museli koordinovat etapy s fil-
maři, kteří centrum města využívají pro své pro-
jekty, jednání s majiteli domů o konečné úpravě 
fasád po výměně kabelů. 

Práce musí probíhat ohleduplně k okolí 
a respektovat historické centrum města. 
Dle technických podmínek TSK schválených 
magistrátem probíhá naše „výkopová sezona” 
od 1. 4. do 30. 10.

Všechny vyjmenované příčiny, a je jich mno-
hem více, prodlužují realizaci v dané oblasti, 
a proto je projekt rozložen na několik let.

Stala se vám během řízení prací nějaká za-
jímavost nebo zvláštnost?

Před nedávnem jsme měli položené kabely 22 
kV, trasa se postupně zavírala, začaly se dláždit 
chodníky. V té době probíhalo i spojkování nově 
položených kabelů na stávající kabely. Naši 
montéři pracovali ve spojkovišti a spojkovali 
kabel 22 kV, když kolem procházela skupinka 
japonských turistů se svým průvodcem. 

Tyto turisty práce našich montérů tak zauja-
la, že přestali vnímat svého průvodce, který jim 
s velkým nasazením povídal o krásách Prahy. 
Přestali fotit pamětihodnosti a zajímavosti 
v ulici, seskupili se kolem spojkoviště a velkým 
soustředěním sledovali průběh montáže, 
proběhlo pár vět lámanou angličtinou, samozře-
jmě si všichni pořídili pár fotografií, takže naši 
chlapci jsou v několika albech v japonských 
domácnostech. 

Na závěr si každý z nich strčil do kapsy nebo 
tašky pražskou žulovou kostičku, ze kterých 
dlaždiči pokládali nový chodník. 

ZA OBYVATELE PRAHY SE PTÁME PETRA KOPECKÉHO, 
PROJEKTOVÉHO MANAŽERA COFELY A.S.
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KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA, KTERÉ PRO OBČANY PRAHY 1 PŘIPRAVUJE 
PROGRAM PO CELÝ ROK, PRO VÁS A VAŠE DĚTI PŘICHYSTALO I PROGRAM 
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN A NA PODZIM.

KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA

V LÉTĚ:
V prostorách mateřského centra 

nabízí příměstské tábory, které se 
budou konat první dva týdny v čer-
venci a poslední dva týdny v srpnu.

Po celé léto pro vás bude otevře-
na klubovna Salla Terrena, kam si 
můžete přijít popovídat se svými 
sousedy, zažít příjemný hudeb-
ní večer, zhlédnout zajímavý film 
anebo si poslechnout přednášku. 
Zázemí zde naleznou i rodiče s dět-
mi. Salla Terrena pro vás bude ote-
vřena od úterý do soboty 15.00 do 
22.00.

A NA PODZIM:
Od 7. září zahajujeme provoz 

mateřského centra v novém škol-
ním roce otevřením herny pro 
rodiče s dětmi. Od 14. září pak 
následuje ukázkový týden všech 
kurzů, během něhož budete mít 
možnost si zdarma vyzkoušet 
kurzy a kroužky pro děti i dospělé, 
které vás v nabídce zaujaly. Můžete 
se těšit na již tradiční kurzy pro 
rodiče s dětmi (například Ještěrky 
a Skřítci). Nově u nás začíná Malý 
muzikant. Pro děti bez přítomnos-

ti rodičů nabízíme výtvarné tvoření 
a zpívání ve sborečku Kampata. 
Vybrat si můžete i z nabídky kurzů 
pro dospělé – orientální tanec, af-
rické bubnování, tai chi  nebo ti-
betské cvičení. 

V chladných měsících před-
stavují herna a kroužky pro děti 
ideální místo, kam mohou rodiče 
se svými dětmi přijít a kde na-
leznou příjemné útočiště v centru 
Prahy.

SERVIS
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VYUŽIJTE PRO VAŠEHO BLÍZKÉHO KRÁTKODOBÉ POBYTY V CENTRU 
SEŇORINA, ABYSTE MOHLI SVÉ PLÁNY USKUTEČNIT.

JAKÉ MÁTE PLÁNY NA LÉTO? 

Léto se dá využít všelijak. Větši-
na lidí zřejmě plánuje dovo-
lenou, i kdyby jen nakrátko, 
i kdyby jen „za humna”, pro-
tože každý potřebuje někdy 

načerpat síly. Někdo se ale možná 
v létě chystá na dlouho odkládanou 
operaci, připravuje rekonstrukci bytu, 
nebo vyřízení složitých úředních 
záležitostí, na které během roku nebyl 
čas… Pokud mu v tom životní situa-
ce nezabrání, tak si pravděpodobně 
na podzim s uspokojením řekne: „to 
se povedlo…”. 

Jsou ovšem v životě situace, kdy 
se dovolená, operace, úřady nebo 
rekonstrukce plánují hůř. To když 
rodina pečuje o svého blízkého, věnu-
je mu svůj čas a pozornost, a jeho 
stav nedovoluje, aby se byť jen na 
pár dní rodinní pečující vzdálili, nebo 
v jeho přítomnosti předělali třeba jen 
koupelnu. 

Jako výbornou krátkodobou pomoc 
rodinným pečujícím v takových situ-
acích lze doporučit odlehčovací služ-
bu, kterou nabízí v Praze 1 Centrum 
Seňorina. Zajišťuje v pohodlném 
a útulně „jako doma” vybaveném bytě 
krátkodobé pobyty se stravováním, 
kulturním a společenským progra-
mem, a především s profesionální 
péčí ošetřovatelek. Na rozdíl od řady 
podobných zařízení nabízí tuto služ-
bu i lidem s počínající demencí, např. 
Alzheimerovou nemocí nebo s jinými 
typy demence, pro něž mají pečo-
vatelky odpovídající vzdělání a praxi. 

Krátkodobý pobyt v bezbariérovém 
bytě se 24 hodinovou asistencí je 
určitě velkou podporou i v případě 
propuštění blízké osoby z nemocnice, 
a to na překlenutí období, než se rodi-
na připraví na domácí péči nebo najde 
vhodné pobytové zařízení, kde bude 

o něj dobře postaráno. Výjimkou jsou 
klienti trvale upoutaní na lůžko, vy-
žadující nepřetržitou zdravotní asist-
enci 24 hodin denně a osoby trvalé 
připojené na přístroje.

Program pro klienty Centra Seňorina 
připravuje sociální pracovnice v sou-
ladu s jejich individuálními potřebami 
a zájmy, včetně nabídky procházek 
s doprovodem do parčíku na blízké 
Svatopetrské náměstí, zapojení se do 
chodu centra, například společným 
pečením, vařením, apod., vše s cílem, 
aby byl pobyt mimo domov pro klien-
ty také trochu dovolenou.

Pokud by pro některé klienty byl 
přesun do centra i jen na pár dní 
náročný, nebo prostě nechtěl, nabízí 
odlehčovací služba Centrum Seňori-
na terénní pečovatelky, které se ste-
jně kvalifikovaně postarají o klienta 
v jeho domácnosti.

Využijte pro vašeho blízkého KRÁT-

KODOBÉ POBYTY v CENTRU SEŇO-
RINA, abyste mohli své plány na léto 
uskutečnit. Další informace najdete 
na webu www.centrum-senorina.cz, 
nebo si zavolejte na telefon 604 708 
111 a nebo přijďte osobně. Každou 
středu odpoledne probíhá pro veře-
jnost „Trénink mozku v ceně kávy” 
a pro vaše otázky je tam k dispozici 
sociální pracovnice.

SERVIS
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OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ POMÁHÁ LIDEM 
ŘEŠIT PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kde hledat zastání, jestliže 
máte problém s lékařem 
nebo nemocnicí? Stejně jako 
například můžete v případě 
sporu s úřady kontaktovat 

veřejného ochránce práv a při sporu 
s obchodníkem spotřebitelské organi-
zace, v případě vašeho práva v rámci 
zdravotnického systému vám může 
pomoci Kancelář Ombudsmana pro 
zdraví. 

„Lidé se na nás mohou obrátit prak-
ticky se vším, v čem potřebují poradit 
ve vztahu k lékaři, zdravotnickému 
zařízení nebo zdravotní pojišťovně. 
Mohou to být problémy s poskytováním 
informací, údaji ve zdravotnické do-
kumentaci, konkrétními výkony, které 
odmítá z nějakého důvodu pojišťov-
na uhradit. Může to být otázka kolem 
vydání posudku k invaliditě, se kterým 
nesouhlasí, či třeba dostupnost léčby, 
která v jednom regionu je a v druhém 
ne,” vysvětluje MUDr. Martin Jan Strán-
ský, zakladatel Kanceláře Ombudsma-
na pro zdraví. „Na druhou stranu jsme 
však připraveni být po ruce i zdravot-
níkům, kteří si nevědí rady s právními 
otázkami vyplývajícími ze vztahu s po-
jišťovnami, s konkrétními pacienty 
nebo i v rámci kolektivu, kde pracují.”

Poradenské a informační služby 
Kanceláře Ombudsmana pro zdraví 
jsou poskytovány zdarma. Dostat se 
k nim lze naprosto jednoduše: 

• Stačí si vybrat nejvhodnější for-
mulář, z těch, které jsou k dispozici na 
www.ombudsmanprozdravi.cz, vypl-
nit a odeslat ho. 

• Na webu jsou k dispozici i for-
muláře pro stažení a vytištění. Pokud 
jej vyplníte a podepíšete, můžete 
jej naskenovat a přiložit k e-mai-
lu, který zašlete na adresu ochrance
@ombudsmanprozdravi.cz.

• Vytištěný a podepsaný formulář 
můžete rovněž poslat v obálce kla-
sickou poštou na adresu Kancelář 
Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 
110 00 Praha 1. 

Formulář usnadní orientaci ve 
vašem problému a je zároveň sou-
hlasem se zpracováváním vašich 
údajů, proto je nezbytný. Kromě něj 
přiložte k podání dokumenty, které 
považujete v souvislosti s podáním 
za důležité a které Kanceláři Om-
budsmana pro zdraví pomohou pos-
oudit vaši situaci.

K vzájemnému předávání zkušenos-

tí a k diskusi pak slouží Facebook 
Kanceláře Ombudsmana pro zdraví 
a Twitter s adresou @Ombudsman-
Zdravi.cz.

Zřizovatelem kanceláře je Nadační 
fond Stránský (NFS), který se zabývá 
podporou občanských práv a zpracov-
áním právních analýz. V této souvis-
losti také podává podněty příslušným 
orgánům. „Vyhráli jsme například 

spor, díky němuž se pacienti s roz-
troušenou sklerózou dočkali léčby 
i její úhrady, která jim byla nemoc-
nicí odmítnuta,” uzavřel Martin Jan 
Stránský. Od ombudsmanů například 
v nemocnicích se liší především neu-
tralitou, protože nehovoří za žádné 
konkrétní zdravotnické či sociální 
zařízení, což jí dovoluje být absolutně 
objektivní.

Z PŘÍBĚHŮ, KTERÉ OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ ŘEŠÍ:

• Pan Stanislav byl malý živnostník, žil z měsíce na měsíc a tak se sta-
lo, že dlouhodobě neplatil své zdravotní pojišťovně. Pak přišla nemoc. Bál 
se, že vlastně už ani není pojištěn a nebude mít na léčbu z vlastní kapsy 
peníze. Mýlil se. Každý, kdo má trvalý pobyt v ČR, musí být povinně po-
jištěncem u některé ze zdravotních pojišťoven. Ta musí jeho léčbu hradit 
stejně, jako by řádně pojistné hradil.

• Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se již obrátily desítky lidí, po 
kterých žádala zdravotnická zařízení úhradu za nahlédnutí do zdravotnické 
dokumentace. To však musí být za přítomnosti zaměstnance zařízení být 
umožněno zdarma.

Tyto příběhy jsou skutečné. Podobných se stávají stovky, možná je 
zažíváte i vy, vaši blízcí či známí. Kancelář Ombudsmana pro zdraví je 
připravena jim poradit. 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Služba se poskytuje individuálně 
a přispívá k prodloužení pobytu 
člověka doma, prodlužuje ob-
dobí relativně nezávislého živo-
ta a oddaluje, nebo dokonce vy-

lučuje nutnost komplexního zaopatření 
např. v domovech seniorů nebo v jiných 
ústavních zařízeních. V rámci pečo-
vatelské služby nabízíme pomoc při 
podávání jídla a pití; pomoc při oblékání 
a svlékání včetně speciálních pomůcek; 
pomoc při prostorové orientaci; pomoc 
při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc 
při úkonech osobní hygieny; pomoc při 
použití WC; základní péči o vlasy a ne-
hty; dovoz nebo donášku teplého obě-
da; pomoc při přípravě jídla a pití; běžný 
úklid; údržbu domácích spotřebičů; 
nákupy; pochůzky; praní a žehlení; 
zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím – doprovod; základní 
sociální poradenství. Služby jsou hra-
zeny dle platného sazebníku úhrad za 
úkony pečovatelské služby, který je vy-
věšen na www.socialnisluzby-praha1.
cz. Máte-li zájem o více informací nebo 
přímo o zavedení pečovatelské služby 
pro sebe či pro svého příbuzného nebo 
blízkého, kontaktujte koordinátorku 
pečovatelské služby M. Lešnerovou, 
tel.: 724 021 784, e-mail: Lesnerova@
socialnisluzbyp1.cz. Informace také 
získáte na internetových stránkách 
www.socialnisluzby-praha1.cz.

TÍSŇOVÁ PÉČE POMÁHÁ 
NEPŘETRŽITĚ

Připojení k systému tísňové péče 
umožňuje

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

• poskytnutí nebo zprostředkování 
neodkladné pomoci v krizové situa-
ci, zejména při zhoršení zdravotního 
stavu, náhlé nevolnosti, havárii v bytě, 
napadení a v jiných neočekávaně 
vzniklých situacích; po dohodě s klien-
tem informování ošetřujícího lékaře, 
pečovatelské služby, rodiny, sousedů 
nebo známých; sjednání kontaktů 
na instalatéra, elektrikáře, zámeční-
ka nebo jiného řemeslníka v případě 
havárie v bytě,

• sociálně terapeutické činnosti – na 
základě konzultace s klientem, ošetřu-
jícím lékařem a pracovníky odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ 
Praha 1 zprostředkování kontaktů na 
specializované útvary sociální a zdra-
votnické péče,

• sociální poradenství – poskytování 

základního odborného sociálního 
poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé životní situace klientů, do-
poručení a zprostředkování kontaktů 
na specializované útvary sociální péče,

• zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím – pracovníci 
dispečinku doporučují na základě zá-
jmů klienta kontakty na společenské 
organizace pro seniory a zdravotně 
postižené,

• pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, pomoc při ko-
munikaci vedoucí k uplatňování práv 
a oprávněných 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 tísňové 
péče A. Thielové, e-mail Thielova@
socialnisluzbyp1.cz, tel. 224 948 465.

DOMÁCKÉ PROSTŘEDÍ DENNÍHO STA-
CIONÁŘE V TÝNSKÉ

Potřebujete zajistit péči o svého blíz-
kého? Nemůžete mu přes den věnovat 
dostatečnou péči, protože musíte cho-
dit do zaměstnání? Pak můžete využít 
služeb 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 pomoci 
příbuzným klientů s péčí o jejich blíz-
ké v době, kdy se o ně nemohou pos-

STŘEDISKO
SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
PRAHA 1

tarat sami, neboť jsou v zaměstnání 
apod. Služba a péče je přizpůsobena 
potřebám klienta, jeho věku, stavu a in-
dividualitě. Ponechává klienta v jeho 
přirozené sociální síti a doplňuje zapo-
jení ostatních členů rodiny, přátel nebo 
známých do péče.

Služba je poskytována profesionál-
ními pečovatelkami a dalším vyško-
leným 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 společen-
ským prostředím; dopravu klienta do 
denního stacionáře a zpět; aktivizační 
činnosti v rámci programu klubu sen-
iorů.

Více informací najdete na www.so-
cialnisluzby-praha1.cz. V případě zá-
jmu kontaktujte hlavní pečovatelku 
denního stacionáře Marcelu Dražano-
vou, tel.: 221 890 299.

LETNÍ AKTIVITY PRO SENIORY
O prázdninách bude jako každý rok 

otevřený klub seniorů v Tomášské 6, 
letos navíc přibude klub Haštalka, kam 
bude možné zajít každou středu od-
poledne.

Navíc jsme o prázdninách připravili 
pro seniory sérii zajímavých akcí:

středa 8. 7. od 14 hodin, klub seniorů 
Haštalka – promítání, vyprávění a foto-
grafie z cesty po zemi ohně a ledu, tedy 
po nádherném a divokém Islandu.

středa 22. 7. – návštěva Neviditelné 
výstavy na Novoměstské radnici. Při-
hlášky od 1. 7. u Terezy Noskové, tele-
fonicky každý všední den dopoledne na 
čísle 607 048 183, přihlášeným hradíme 
vstupné.

středa 5. 8. od 14 hodin v klubu 
seniorů Haštalka – Den her. Přijďte 
si zahrát klasické i moderní stolní hry 
a pobavit se s námi. 

středa 5. 8. od 14 hodin v parku Lan-
nova – seznámení s francouzskou 
hrou pétanque. Přihlášky u Karolíny 
Schwarzové, telefonicky každý všední 
den dopoledne na čísle 725 397 934.

středa 19. 8. – polodenní výlet do 
svíčkárny Rodas. Pojedeme společně 
autobusem MHD. Upozornění: vstupné 
se nevybírá, jen si každý zaplatí na 
místě dle své volby, pokud si bude chtít 
něco koupit nebo vyrobit. Přihlášky od 
3. 8. do 14. 8. u Terezy Noskové, tele-
fonicky každý všední den dopoledne na 
čísle 607 048 183.
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VE ČTVRTEK 11. ČERVNA UVEDLO DIVADLO V DLOUHÉ POSLEDNÍ PREMIÉRU 
TÉTO SEZONY, KTEROU SE STALA HRA FRANCOUZSKÉHO SURREALISTY 
ROGERA VITRACA VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI V REŽII JANA MIKULÁŠKA. 

VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI

Hru surrealistického dramati-
ka Rogera Vitraca Viktor aneb Dít-
ka u moci inscenoval poprvé v roce 
1928 proslulý avantgardní divadelník 
Antonin Artaud ve svém pařížském 
Divadle Alfreda Jarryho. Premiéra 
skončila skandálem a Viktor byl 
zároveň posledním představením to-
hoto divadla. Do obecného povědomí 
se hra dostala až o více než třicet let 
později, v roce 1962, kdy ji s mimořád-
ným ohlasem v Paříži nastudoval 
dramatik Jean Anouilh. Dnes je pova-
žována za nejvýznamnější divadelní 
čin francouzského surrealismu a sta-
la se součástí světového klasického 
repertoáru. U nás byla poprvé uvede-
na v roce 1966 v Městských divadlech 
pražských v režii Václava Hudečka.

Vitracův Viktor je nelítostně krutou 
a přitom nesmírně zábavnou satirou 
měšťáckého pokrytectví a přizpůso-
bivosti, která dodnes neztratila nic 
ze své aktuálnosti, spíše naopak. 
Předčasně vyspělý, „děsně inteligent-
ní” Viktor, který právě slaví své deváté 
narozeniny, ve spolupráci se svou 
šestiletou přítelkyní Ester s vražed-
nou dětskou upřímností a naivitou 
nemilosrdně demaskují skrznaskrz 
prolhaný a falešný svět svých rodičů. 
Originalita Vitracovy „měšťanské 
truchlohry”, jak zní ironický podtitul 
hry, spočívá především v neobvy-
klém spojení feydeauovské frašky, 
měšťanského dramatu a postupů 
surrealismu. Autor zdánlivě ctí pok-

leslá a zbanalizovaná situační a chara-
kterová schémata tradičního divad-
la, ve skutečnosti je však dokonale 
obrací naruby. Jeho burleskní a fan-
tastická perzifláž měšťácké rodiny 
i společnosti je založena na šoku. 
Děj se odvíjí ve frenetickém tempu 
v nepřetržitých zvratech a extrémech, 
řetězec trapných situací se neza-
držitelně řítí k tragickému konci. 

Roli Viktorova otce Filipa Pau-
mella hraje hostující Robert Mikluš. 

Pochází z Ostravy, absolvoval čino-
herní herectví na brněnské JAMU, kde 
v současné době dokončuje doktorát. 
První angažmá získal v Divadle Husa 
na Provázku, kde se za osm let půso-
bení setkal s mnoha režijními osob-
nostmi (Morávek, Mikulášek, Pitín-
ský, Forman, Petrželková aj.). Od září 
působí v Praze, hostuje v inscenaci 
Dokonalé štěstí aneb 1789 v Národním 
divadle, spolupracuje s Divadlem Na 
zábradlí či Miroslavem Bambuškem, 
v Eliadově knihovně a v Muzeu Kam-
pa hraje monodrama Salon Kup-
ka v režii Miloše Orsona Štědroně. 
S režisérem kočovného spolku Kočébr 
Víťou Větrovcem posouvá hranice di-
vadla blíž k lidem (východní Turecko, 
Maroko, Jižní Čechy). Delší dobu spo-
lupracuje i s Českou televizí v oblasti 
filmové tvorby.

Úprava: Jan Mikulášek, Štěpán 
Otčenášek 
Režie a výběr hudby: Jan Mikulášek 
Dramaturgie: Štěpán Otčenášek 
Výprava: Marek Cpin

Hrají: Jan Meduna, Robert Mikluš, 
Tomáš Turek, Jiří Wohanka, Helena 
Dvořáková, Klára Sedláčková-Oltová, 
Veronika Lazorčáková, Marie Turková, 
Magdalena Zimová

TIPY
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INZERCE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 VEŘEJNOSTI GARANTUJE OTEVŘENÍ SEDMI OBJEKTŮ.

5. A 6. ZÁŘÍ – DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

V pořadí již osmnáctý ročník 
Dnů evropského dědict-
ví proběhne o víkendu 
5. – 6. září. Tato kulturní akce 
každoročně zdarma pre-

zentuje veřejnosti málo známé nebo 
jindy nepřístupné památky. Letos 
Městská část Praha 1 zpřístupní nově 
opravené gotické sklepy v Nerudově 
ulici, drobné sakrální stavby ve Vo-
janových sadech a rotundu sv. Václa-
va v Profesním domě na Malostran-
ském náměstí. Pro návštěvníky je 
připraveno i překvapení v podobě 
komentovaných prohlídek palácem 
Thurn-Taxisů na Malé Straně, za je-
hož rekonstrukci Městská část Pra-
ha 1 obdržela významné ocenění 
v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón. Z organizačních 
důvodů bude první srpnový týden na 
webových stránkách www.praha1.cz   
spuštěn rezervační systém prohlídek 
paláce, který návštěvníkům umožní 
vybrat si konkrétní dobu prohlídky.

TIPY

KAVÁRNA 

„DUŠE V PEØÍ”

KAVÁRNA „DUŠE V PEØÍ” 
NABÍZÍ BLÍZKÁ SETKÁNÍ 

JINÉHO DRUHU: 

NOBLESNÍ PROSTØEDÍ 
S FRANCOUZSKÝM ŠANSONEM, 

KVALITU V SORTIMENTU S AKCENTEM 
NA VSTØÍCNOST MILÉ OBSLUHY, 

KE KÁVÌ DORTY, SYPANÉ ÈAJE, VÍNA, 
A TAJEMSTVÍ DUŠE V PEØÍ

VE DNECH 23. AŽ 25. ZÁØÍ 

2015 PRO VÁS PØIPRAVUJEME 

„FESTIVAL DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ”, 

ANEB PØIJÏTE SE 

POBAVIT I 5´ PO 12...

KAVÁRNA DUŠE V PEØÍ

U PÙJÈOVNY 1353/8, 

110 00 PRAHA, 

NOVÉ MÌSTO

+420 777 759 573

DUSEVPERI@DUSEVPERI.CZ

WWW.DUSEVPERI.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 12.00 - 19.30 | NE - 14.00 - 18.30
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V TĚCHTO DNECH SPOLEČNOST MÁNES GROUP A.S. USKUTEČNILA 
DLOUHO OČEKÁVANÉ ZNOVUOTEVŘENÍ PROSTORŮ RESTAURACE 
V HISTORICKÉM OBJEKTU GALERIE MÁNES.

MÁNES OPĚT OŽÍVÁ

Kulturní, společenská a gas-
tronomická historie to-
hoto objektu sahá až do 
roku 1930, kdy byl Mánes 
postaven na místě bývalých 

Šítkovských mlýnů pro tehdejší Spol-
ek výtvarných umělců Mánes, který 
byl založen v roce 1887. Tento objekt 
sám o sobě láká návštěvníky svo-
jí architekturou a vnitřní výzdobou 
k velkým kulturním, ale i kulinářským 
zážitkům. Jeho dominantou je rozle-
hlá terasa s překrásným výhledem 
na okolí Masarykova nábřeží. Z této 
terasy mohou návštěvnící pozorovat 
proudící Vltavu, novodobou architek-
turu Tančícího domu dále pak Petřín, 
Žofín, Pražský hrad a v neposlední 
řadě i Národní divadlo. Při poklidném 
výhledu na Vltavu si vychutnáte jed-
ny z nejkvalitnějších steaků z Angus 
býků nebo středomořskou kuchy-
ni s grilovanými rybami na vysoce 
výkonném grilu Josper. A po dlouhém 
dni při západu slunce se můžete na 
terase osvěžit jedním z mnoha vín 
z místní bohaté nabídky za zvuku 
příjemného šumění Vltavy.

Terasa je propojena s prostorem 
původní francouzské restaurace, 
kterou zdobí osmnáct originálních 
fresek od Emila Fily. V novém ar-
chitektonickém návrhu je tento 
prostor zrekonstruován v duchu 
české restaurace, která nabízí zna-
menitou českou kuchyni odkazující 
se na tradiční recepty našich babiček 
a rozvíjí tak české kulinářské dě-
dictví do vyšší úrovně. Jelikož je 
někdy složité českou kuchyni při-
blížit i cizincům, je zde připrave-
na nabídka „all you can eat”, kdy 
návštěvník má možnost ochutnat 
všechny pokrmy v nabídce od před-
krmů až po dezerty v neomezeném 
množství a poznat tak rozmanitost 
české kuchyně, aniž by se musel 
„přecpat” jedním velkým pokrmem.

O garanci velkého kulinářského 
zážitku se stará ve společnosti 
Mánes Group šéfkuchař Jaroslav 
Zahálka, který je členem CLUB LES 
CHEFS DES CHEFS (klubu, který 
sdružuje kuchaře, kteří pracují pro 
hlavy státu). Hlavním cílem je čerst-
vost surovin od českých dodavatelů, 

které ve spolupráci s kuchařským 
týmem Jaroslava Zahálky zaruču-
jí kvalitu podávaných pokrmů. 
Přáním Jaroslava je získat Michelin 
star a to v připravovaném nejlux-
usnějším prostoru celého objektu 
Galerie Mánes a to Lounge baru, kde 
bude restaurace zaměřena na „fine 
dining”. A aby byl kulinářský požitek 
úplný, při pohledu na Národní di-
vadlo bude posezení zpříjemňovat 
hra na zrestaurované klavírní kříd-
lo Steinway z roku 1897, na kterém 
zde hrával Jaroslav Ježek.

Jako poslední prostor, avšak jako 
první na očích, je malá kavárna 
na rohu Galerie. Zde dříve býva-
la galerie Mladých a tento odkaz 
společnost Mánes Group zachovala 
i při výstavbě tohoto Art Cafe. Tato 
kavárnička vás upoutá hned na 
první pohled svojí geniální polohou 
s výhledem na Vltavu a na Národ-
ní divadlo a útulným prostředím. 
Přes den zde můžete ochutnat jed-
inečné domácí zákusky a cukrářské 
výrobky od paní cukrářky, která 
s láskou každý kousek ráno vyrábí 
a sama připravuje na pult. Večer se 
tato kavárna promění v příjemný 
bar s nabídkou skvělých tapas 
a výborného pití, který tak vytváří 

„meeting point” pro kolemjdoucí na 
Masarykově nábřeží u vstupu na 
Náplavku. 

Ojedinělá krása zrekon-
struovaných prostor funkcional-
istického objektu Galerie Mánes 
má v sobě genius loci, odkazující 
na historii tohoto slavného místa 
a skýtá rozsáhlé využití pro všech-
ny návštěvníky. Ať už jdete za kul-
turou, kulinářským zážitkem, živou 
hudbou, tancem a nebo na firemní 
konferenci, vždy bude plno místa 
pro všechny. S kapacitou až 1500 
lidí je tento objekt jedním z ne-
jvětších v centru Prahy. Vždy zde 
pocítíte dech dějin let minulých, 
kdy se zde scházeli slavní politi-
ci a umělci, jako například Mikoláš 
Aleš, Antonín Hudeček, Antonín 
Slavíček či Alfons Mucha. Proto 
není náhodou, že na výstavbu to-
hoto objektu přispěl i prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk.

Hlavní myšlenkou společnosti 
Mánes Group je, aby se opět v nově 
otevřených prostorách Galerie 
Mánes střetávali lidé s touhou vy-
chutnat si spojení krásy umění 
a výjimečnou gastronomií. Ať 
Galerie Mánes opět ožije a opráší 
zašlou slávu.

Hlavní myšlenkou společnosti Mánes Group je, aby se opět v nově otevřených prostorách Galerie 
Mánes střetávali lidé s touhou vychutnat si spojení krásy umění a výjimečnou gastronomií.

TIPY
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ZÁMEK LITEŇ ZVE NA SRPNOVÝ KONCERT S ADAMEM PLACHETKOU.

FESTIVAL JARMILY NOVOTNÉ 2015 

Ve dnech 22.–26. srpna 
pořádá Zámek Liteň z. s. ve 
spolupráci s HAMU pěvecké 
mistrovské kurzy hvězd-
ného basbarytonisty Adama 

Plachetky, jenž se po loňském hos-
tování na Galakoncertu Pocta Jarmile 
Novotné v Litni stal členem umělecké 
rady Festivalu Jarmily Novotné. Mis-
trovské kurzy se uskuteční ve skvost-
ném prostředí liteňského zámeckého 
areálu, kde se vloni konal masterclass 
Dagmar Peckové. Letošní ročník vy-
vrcholí společným koncertem absol-
ventů kurzů s Adamem Plachetkou 
a sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou 
dne 26. srpna od 18 hodin v areá-
lu Zámku Liteň v historické budově 
Čechovny. Vstupenky v ceně 300,- 
Kč je možné objednat a zakoupit na 
emailu tickets@zamekliten.cz, na tel. 
602 385 397 nebo na místě před kon-
certem. Kapacita míst je omezena.

Festival Jarmily Novotné 2015 
láká rovněž na další projekty, které 
jedinečnou operní divu připomenou. 
Od 10. září bude možné navštívit 
unikátní výstavu operních kostýmů, 
v nichž Novotná zářila v newyorské 
Metropolitní opeře a na dalších 
světových scénách. Výstava bude 
probíhat až do konce roku 2015 
v Obecním domě v Praze. Hlubší vhled 
a dosud neprobádané souvislosti 
zpěvaččina života pak nabídne vůbec 
první monografie o Jarmile Novotné 
spisovatele a historika Pavla 
Kosatíka. U příležitosti křtu této 
knihy a otevření výstavy proběhne 
9. září v Obecním domě slavnostní 
večer formou moderované diskuze 
o knize s hudebním programem. 
Slavnostního večera se taktéž 
zúčastní syn Jarmily Novotné, 
George Daubek. Vstupenky je 
možné objednat na emailu tickets@
zamekliten.cz nebo na tel. 602 

TIPY

385 397. Další informace budou 
průběžně zveřejňovány na www.
zamekliten.cz a na www.facebook.
com/FestivalJarmilyNovotne.

Festival Jarmily Novotné 2015 se 
koná pod záštitou Ministerstva kul-
tury a Americké ambasády v České 
republice.

INZERCE

NAŠI LEKTOØI: Eva Eisler, Erika Bornová, Tomáš Císaøovský, Jan Merta,

Antonín Støížek, Petr Nikl, David Böhm a Jiøí Franta a mnoho dalších.

NOVÉ UMÌLECKÉ KURZY V PRAZE 1
Kurzy vedou prestižní èeští umìlci. Kurzy jsou tematické a zahrnují 
malbu, kresbu, fotografii, design, intermediální tvorbu.
Individuální pøístup pro dospìlé i dìti. www.artscool.cz

Art´s Cool, Národní 9, 110 00 Praha 1, E-mail: info@artscool.cz, Mobil: +420 777 553 652
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL O ZRADĚ PAMĚTI, KOUZLU NEPAMĚTI 
A NEPOSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA. 

FESTIVAL JAKO NA SMRT

Na 21. září připadá 
mezinárodní den paměti. 
Naše paměť je stále ještě 
n e j p r o p r a c o v a n ě j š í m 
archivem, jaký si dokážete 

představit. A také je obdařena 
kouzelnou mocí trochu pozměňovat 
běh událostí: na to špatné rychleji 
zapomenout a to dobré znovu a znovu 
připomínat. Ale někdy i tenhle archiv 
může potkat pohroma, třeba taková 
zvláštní povodeň a pomalu začít 
bezbřeze vymílat.

Jeden takový druh vymílání jsme 
nazvali po doktoru Aloisi Alzheimer-
ovi.

Od 21. září do 24. září bude Experi-
mentální prostor NoD v Dlouhé ulici 33 
hostit Mezinárodní festival věnovaný 
paměti. Představí se dokumentární 
filmy, divadlo, literatura i výtvarné 
umění s tematikou Alzheimerovy 

TIPY

choroby. Festival JAKO NA SMRT zahájí scénické čtení 
románu Vyhasínání mozku Martina Kleina, tento best-
seller nizozemské literatury, který patří v Holandsku mezi 
pětici nejoblíbenějších knih, uslyšíte v podání herce Jana 
Kačera v režii Michala Bureše. Oba se s tematikou potkali 
již při práci pro Český rozhlas Vltava a prózu J. Bernlefa si 
zamilovali. 

Další dva dny festivalu budou patřit dokumentárnímu 
filmu, který snad nejdojímavěji dokáže o tomto trápení 
s pamětí promluvit. Mezi nimi se nalezne také dokument 
Terryho Pratchetta Choosing to die, který sám postižen 
Alzheimerovou chorobou se ptal na mnoho otázek spo-
jených s důstojností vlastního odchodu. 

Festival vyvrcholí derniérou oceňované divadelní inscen-
ace Šest miliard Sluncí, jež se prezentovala i na největším 
divadelním festivalu na světě ve skotském Edinburghu. 
Pět mladých herců a jedna seniorka vyprávějí příběh Au-
gusty, která se propadala černou dírou ve svém mozku do 
zvláštního světa neustálého teď jako Alenka králičí norou 
do Říše divů.

Festival přinese také bohatý doprovodný program. Bu-
dete si moci přijít otestovat vlastní paměť nebo pomocí  
metody EEG Biofeedback, strategie sebe-učení mozku 
pomocí tzv. biologické zpětné vazby, ovládat své mozk-
ové vlny. Když člověk dostane okamžitou, cílenou a přes-
nou informaci o (nežádoucím) ladění svých mozkových 
vln, může se naučit, jak je přeladit. Nebo si můžete zahrát 
paměťové pexeso nebo jen přečíst knihu a vypít kávu. 

Na festival JAKO NA SMRT. (O zradě paměti, kouzlu 
nepaměti a neposledních věcech člověka) srdečně zve 
spolek Ach!, Česká alzheimerovská společnost, Nadační 
fond Alzheimer, denní stacionář a terapeutické centrum 
Seňorina, domácí hospic Cesta Domů a kulturní centrum 
pro seniory Elpida. 21. - 24. září 2015 v Experimentálním 
prostoru NoD. 

INZERCE
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VÝZNAMNÝ VÝZKUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI TAKÉ V PRAZE 1.

ZA ROZHOVOR ODMĚNA 

Vybrané domácnosti Prahy 1 budou přizvány k účasti 
na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud 
neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum 
Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie 
věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 
000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování 
realizují vyškolení tazatelé společností MEDIAN a STEM/
MARK v období od 7. července do 9. listopadu 2015.

ZA ROZHOVOR ODMĚNA
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. 

Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků 
v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu 
domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi 
opakovaně přispět v následujících 4 letech. 

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vě-
decké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zah-
raničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování 
sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti 
přinese odpovědi na otázky jako: 

• Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské 
dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak 
zlepšit? 

• Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň 
domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny 
obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

• Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zam-
ěstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?

• Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to us-
nadnit?

INZERCE

TIPY
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OBJEKTIVEM

Do Prahy 1 zavítal jeden z nejlepších šachistů světa, Wesley So. Dětský den na Petříně se opravdu vydařil. 

Náměstí jógy, pardon náměstí Republiky aneb Jógové dny dobrých skutků. V Galerii 1 vystavovali svá díla čínští umělci. 

Seniorský tábor patří k nejatraktivnějším projektům Střediska sociálních služeb Praha 1. 
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ZŘÍCENÍ
1. DÍL

TAJENKY
ANGL. ANO KILOMETR ČÁST PRAHY ÚTOČIŠTĚ

ZÁŠKUB
V OBLIČEJI

ŘÍMSKY
999

PŘEDLOŽKA
SLOVEN.
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(NÁŘEČ.)
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VOLÁNÍ
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STARŠÍ
ČESKÉ
JMÉNO

KILOGRAMY AVŠAK ANGL. ZÁPOR

SPZ
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

KORÁLOVÝ
OSTROV

RIZIKO

4. DEN
MAYSKÉHO

MĚSÍCE

SLOVEN.
MOŘE

NORMÁLNÍ
ŠKOLA

PODNIK
V OLOMOUCI

OBYVATELÉ
OLYMPU

DEZINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK

EL. NABITÁ
ČÁSTICE

ZVÍŘECÍ
CHLUPY

PŮSOBIT
BOLEST

PLANETKA

HADÍ CITO-
SLOVCE

DOUPĚ

ŘÍMSKY
1055

ANEBO
(ZAST)

PRACOVATI
S RÝČEM

ANGL. ARCHA

HRANICE

NÁČÍNÍ

PLOŠNÁ
MÍRA

HRDINKA
DIETLOVA
SERIÁLU

INIC. HERCE
SLOUPA

ŘÍMSKÝCH
156

REALITNÍ
KANCELÁŘ

SLOV. JINÝ

ANGL. UMĚNÍ

INTOXIKACE

BAALOVA
DRUŽKA

ČÁST KALHOT

JMÉNO
LVICE

JODID
DRASELNÝ

ŠUMIVÉ
VÍNO

ZNAČKA
SÝRA

MOŘŠTÍ
KORÝŠI

ZN. KŘEMÍKU

NÁZEV
HLÁSKY

S

VYSOUKAT
(RUKÁVY)

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA

ČAJ
ČISTÍCÍ

PROSTŘEDEK

HÁJ

RADA

EGYPT. BŮH
SLUNCE

POMOCNÉ
TECHNICKÉ
PRAPORY

NÁRODNÍ
KNIHOVNA

TÉMĚŘ
2. DÍL

TAJENKY

SOUBOR
MAP

ÚČASTNÍK

KŘÍŽOVKA

PRANOSTIKA: POKUD JE PRVNÍ SRPNOVÝ TÝDEN HORKÝ, V ZIMĚ OČEKÁVEJTE...
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Zabývám se hodnotami. Rodina – to je hod-
nota, dost možná je to hodnota nejcennější. 
Rodině se budu věnovat příště, teď mám na 
mysli hodnotu „fair play”.

Kolem se hraje na vítězství. Doping – nedop-
ing. Ale jenom fairová hra je hodna důstojného 
člověka. Falešná hra je pod úroveň pravého 
hráče. Horší než prohrát je hrát mrzce. Člověk, 
co musí vyhrát za každou cenu, je nedospělý 
otrok vítězství. Prohrát v dobré společnosti je 
pěkná a důstojná věc.

Převedeno na Prahu 1: Koalice má 13 hlasů 
– opozice má 12 hlasů. Já patřím do opo-
zice. „Horší než prohrát, je hrát mrzce.” To si 
uvědomuji na každé schůzi Zastupitelstva. 
„Prohrát v dobré společnosti je pěkná a důs-
tojná věc.” A je ta společnost vskutku dobrá? 
V etice je na potvoru článek o presumpci neviny. 
Uvidíme.

Svatopluk Karásek & Jan Čep 
Zastupitelský klub – Praha1 rodina”

PRAHA 1 RODINA

Vážení voliči. Zde byl prostor pro klub hnutí 
ANO. Minule zůstal prostor prázdný, protože 
situace v OO ANO byla nepřehledná. Dnes mám 
jen 1000 znaků. Na protest některým úkonům 
nejvyšších činitelů KO ANO Praha i hnutí ANO 
část členů OO ANO Praha 1 z hnutí vystoupili. 
Následně dva zastupitelé vystoupili i z Klubu 
ANO v ZMČ Praha 1. Současně s nimi klub ANO 
opustila i jediná nezávislá zastupitelka v klubu. 
Nyní jsou z původního klubu ANO 3 nezávislí 
zastupitelé – J. Janoušek, M. Vlašánková a V. 
Jonáš. Nezařazeným pak je P. Král. Za naši 
trojici nezávislých Vás, milí občané ujišťuji, že 
nadále chceme naplňovat náš volební program. 
Budeme hájit zájmy Prahy 1 a jejich občanů, 
chceme dokončit privatizaci bytového fondu. 
Chceme bránit rozhazování městských peněz 
a bránit majetek MČ Prahy 1 ku prospěchu 
současných obyvatel i budoucích generací. 
Chceme uhájit zdravotní péči pro naše občany, 
zajistit veřejný pořádek a kvalitní a dostupnou 
sociální péči potřebným. Mějte krásné léto 
J. Janoušek

NEZÁVISLÍ ZASTUPITELÉ

NÁZORY OPOZICE

POLITICKÉ HNUTÍ ANO 2011
svůj příspěvek do uzávěrky tohoto čísla 

nedodalo.

ANO 2011

J. JANOUŠEK
M. VLAŠÁNKOVÁ 

V. JONÁŠ

TROJKOALICE
svůj příspěvek do uzávěrky tohoto čísla 

nedodala.

TROJKOALICE
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CHCETE, ABY CENTREM PROJÍŽDĚLO MÉNĚ AUT?
Do dopravních staveb v metropoli byly investovány 

desítky miliard, intenzitu dopravy v historickém jádru 
města to ale snížit nepomohlo. Jen výstavba tunelu 
Blanka do dnešního dne stála daňové poplatníky 37 
miliard korun! V souvislosti s otevřením Blanky je nut-
né začít řešit dopravní situaci v centru. 

Prahou 1 jsou aktuálně vedeny dva silné proudy 
dopravy: přes Malostranské náměstí a Smetano-
vo nábřeží. Těmito místy denně projede dohromady 
okolo 40 tisíc aut! Problém je, že stávající ulice nejsou 
pro takovou dopravní zátěž dimenzované a tranzit-
ní doprava poškozuje historické nemovitosti a jejich 
obyvatele. Doprava, která centrem pouze projíždí, do 
tak cenného a současně zatíženého místa nepřináší 
žádnou pozitivní hodnotu. Naopak snižuje potenciál 
pro podnikání a kvalitu bydlení v objektech podél ulice. 

Mnohokrát se vedly debaty o tom, jak centrum do-
pravně zklidnit, uvažovalo se o zavedení mýta apod. Ze 
studie TSK vyplývá, že právě tranzit (tedy nikoli reziden-
ty, obsluhu apod.) lze odklonit díky otevření tunelu 
Blanka a v centru by to mohlo znamenat úlevu hus-
toty dopravy až o polovinu. Okolní městské části si již 
v souvislosti s otevřením tunelového komplexu chystají 
koncepci zklidnění dopravy na svém území. 

ZELENÁ PRO JEDNIČKU bude prosazovat, aby také 
Praha 1 vyvíjela v tomto směru úsilí a jednala s magi-
strátem o možnostech co největšího dopravního 
ulehčení centra. Zastupitelé Kateřina Klasnová a Filip 
Pospíšil v tomto ohledu předložili materiál na zastupi-
telstvo.

Je naprosto klíčové provést opatření co nejdříve po 
zprovoznění Blanky, ideálně již s jeho zprovozněním. 
Jinak hrozí, že se Městský okruh zaplní novou dopra-
vou využívající atraktivní spojení přes město - spolu 
s dopravou vymístěnou ze zklidněných komunikací 
v okolních městských částek, a vymístění tranzitu 
skrz Prahu 1 bude na dlouhá léta znemožněno.

Co si o dopravě v centru myslíte Vy? Pište našim 
zastupitelům: katerina.klasnova@praha1.cz nebo filip.
pospisil@praha1.cz

ZELENÁ PRO JEDNIČKU

NÁZORY OPOZICE

NOVĚ OTEVŘENÉ BISTRO
"U ČERNÉHO JELENA" 

V CENTRU PRAHY

KAŽDÝ DEN 
OD 8:00 DO 19:00

SNÍDANĚ
 POLÉVKY

SENDVIČE
SALÁTY

TEPLÉ A STUDENÉ POKRMY 
DOMÁCÍ SLANÉ A SLADKÉ PEČIVO

 DOMÁCÍ KOLÁČE
KÁVA 

VÍNO 

VŠE  „TO GO...”

BISTRO U ČERNÉHO JELENA, TÝNSKÁ ULIČKA 2, PRAHA 1

TEŠÍME SE NA VÁS!

IN
ZE

RC
E
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PŘEDSTAVUJEME VÁM MALOSTRANSKÝ HOSTINEC, NOVĚ OTEVŘENOU 
ČESKOU RESTAURACI V SRDCI MALÉ STRANY, PŘÍMO NA MALOSTRANSKÉM 
NÁMĚSTÍ, NAPROTI VSTUPU DO KOSTELA SV. MIKULÁŠE. 

MALOSTRANSKÝ HOSTINEC

Základem restaurace je 
tradiční česká kuchyně, kde 
klademe důraz na čerstvost 
veškerých surovin. Samozře-
jmostí je pečlivě ošetřené 

pivo, jež Vám s láskou natočí výčep-
ní mistr. Kromě „národního pokladu’’ 
Plzeňského Prazdroje, jsou pro Vás 
na čepu i speciály z Českých rodin-
ných pivovarů, které jsou pro Vás vy-

bírány podle nejlepšího svědomí piv-
ního someliera. Součástí restaurace 
je i kavárnička s vchodem z ulice Na 
Tržišti, milá obsluha Vám zde nabídne 
domácí zákusky z vlastní cukrárny.

INFO



37

RESTAURACE MEAT AND GREET PŘEDSTAVUJE NOVÝ PŘÍSTUP 
K POPULÁRNÍ AMERICKÉ KUCHYNI.

MEAT & GREET BURGERHOUSE

Veškeré produkty 
a komponenty jednotlivých 
pokrmů (domácí omáčky, 
slanina, pastrami atd.) jsou 
domácí výroby. V čem je náš 

nový podnik unikátní? Určitě v přípravě 
a pečení vlastního pečiva. Troufám si 
říct, že, na rozdíl od ostatních podniků 
s podobným konceptem, jako jediní si 
housky na burgery, toustové chleby 
k předkrmům a housky k polévkám 
pečeme sami přímo v provozovně 
každý den a čerstvé. Naším druhým 
mottem je preference malých 
dodavatelů a farmářů, kteří, stejně 
jako my, do svých produktů vkládají 
nejen své zkušenosti, ale celá srdce. 
Maso nám vozí z malé krkonošské 
farmy, brambory zase od farmáře 
u Prahy, sýry jsou od italských 

profesionálů. Z našeho menu bych 
určitě doporučil burger Pastrami. Je to 
skvělá kombinace hovězího burgeru, 
zauzeného pastrami, švýcarského 
sýru, domácího nakládaného zelí 
a ruského dressinku. Burger našel 
velkou oblibu nejen u českých, ale 
i zahraničních klientů. 

Název Meat and Greet vznikl inspirací 
z amerického idiomu Meet and Greet – 
slangový výraz pro příjemné setkání 
nebo hezkou službu zákazníkovi. 
A takové příjemné setkání a hezkou 
službu chceme u nás v restauraci 
nabídnout našim zákazníkům. 

Za zmínku určitě stojí i krásné 
prostředí restaurace, které je 
výsledkem nejen práce architekta 
Lukáše Tecla, ale i majitelky paní 
Diatilové, jež svojí výzdobou 
vdechla prostoru příjemnou domácí 
atmosféru. Za kvalitu kuchyně 
zodpovídá šéfkuchař Jakub Holík, 
který čerpá ze zkušeností nejen 
z velmi úspěšné pražské burgrárny, 
ale i pětihvězdičkových hotelů. 
Se svým zástupcem Jakubem 
Procházkou, který pracoval dlouhá 
léta pod gastronomickou společností 
Ambiente, tvoří ideální tým. 

Zákazníci se v příštích týdnech 
mohou těšit na měsíční speciály 
v jídelním lístku, které budou 
korespondovat se sezonními 
potravinami. Od pondělí do pátku 
během obědu nabízíme zvýhodněná 
polední menu, nejen z americké, 
ale i české nebo italské kuchyně. 

Pravidelně střídáme nabídku 
domácích limonád a snažíme se 
zařazovat i netradiční jako fialkovou 
nebo bylinkovou limonádu. Na 
výčepu vedle dobře známé a oblíbené 
klasiky Pilsner Urquell nabízíme pivní 
speciály z lokálních minipivovarů. 
Tento týden jsme třeba měli skvělou 
12° Californii od pana Matušky. 

OTEVÍRACÍ DOBA:
po-so 11.00-23.00
ne 11.00-22.00

ADRESA:
Senovážné náměstí 994/2 
110 00  Praha 1

Tel: 222 222 089

info@magburgerhouse.cz
www.magburgerhouse.cz

INFO
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