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Rybí bašta
na Štědrý den

Také letos bude na Štědrý den
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký rozlévat
od 11.00 na Václavském náměstí
a od 13.00 na Kampě
rybí polévku.
Přijďte ochutnat rybí baštu podle
speciálního receptu!

2

 WWW.PRAHA1.CZ  WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ

Editorial

Obsah

Milí čtenáři,

jsou před námi nejkrásnější
svátky roku – Vánoce. Nepochybuji, že také letos vnesou do našich
myslí především rozjímání místo
obvyklého pragmatismu a dynamiky všedních dnů. Kulisy svátků
budou jistě víceméně stejné jako
vždy – a tak to má být, jde přece
o tradici.
Klid a rozjímání ovšem skončí
hned v lednu příštího roku, a to
nejen kvůli začátku všeho nového, co přináší tento čas. Čeká nás
druhá přímá volba prezidenta
České republiky, což je bezpochyby událost, která bude v celé
společnosti rezonovat ještě dlouho poté, co se nový či staronový
prezident ujme úřadu.
Dnes se o tom ještě málo mluví a píše, ale v příštím roce nás
čeká i jedno opravdu velké výročí – 100. narozeniny republiky.
Pravidelně chodím osobně blahopřát jubilantům z naší městské
části, kteří se dožívají pokročilého věku, i té magické stovky a více
let. Vždy jsou to nesmírně milá setkání. Jubilanti mají za sebou
zajímavé osudy, kariéry a životní peripetie. Tito lidé stárli společně s naší republikou (nebo jsou dokonce starší než ona). Vrásky
v jejich tvářích jsou vráskami naší historie, našich kořenů a všeho
dobrého i zlého, co tuto zemi v minulosti potkalo.
Proč o tom pro někoho možná trochu pateticky píši? Právě kvůli
tomu, že za velkými slovy a gesty se skrývá obyčejný člověk. Konkrétní lidská bytost, která v každém okamžiku svého pozemského
bytí o něco usiluje, něco prožívá a něčím svůj život naplňuje.
A to je to, nač bychom měli myslet při svém veškerém konání:
když plánujeme velkolepé projekty, pod rouškou vznešených
idejí se pouštíme do sociálního inženýrství – v zájmu republiky.
Buďme nejen v roce slavného výročí především lidmi s otevřeným srdcem, kteří vědí, že vše velké vyrůstá z toho takzvaně
malého. A s tím otevíráním začněme hned o těchto Vánocích. Je
to ideální čas.
Přeji vám vše dobré.
Váš

Oldřich Lomecký

starosta MČ Praha 1
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PRAHA 1  AKTUALITY

Pozor, šmejdi
mají novou
fintu!
Novou fintu si vymysleli šmejdi,
kteří zneužívají důvěřivosti
seniorů. A jdou na to zhurta:
žádné nádobí, cílí rovnou na byty!
„Začínají se množit případy, kdy jsou senioři
oslovováni firmami, které nabízejí zdarma
pečovatelskou službu přímo v místě jejich
bydliště. Skutečným cílem je ale pozdější převedení bytu či domu, který senior vlastní, do
majetku těchto firem. Varuji všechny spoluobčany v penzijním věku, aby veškeré nabídky
velmi pečlivě zvažovali. A pokud mají občané
Prahy 1 o nějaké nabídce jakoukoli pochybnost, mohou se samozřejmě přijít poradit
k nám na radnici, kde jim pracovnice odboru
sociálních věcí a zdravotnictví rády pomohou,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
(TOP 09), v jehož kompetenci je mimo jiné
právě sociální oblast.
Oslovování seniorů ze strany zmíněných
firem probíhá většinou dopisem s cíleným
oslovením, aby senior od počátku prožíval
pozitivní emoce. Poté se šmejdi snaží docílit
převodu nemovitosti.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví radnice Prahy 1 se nachází ve třetím patře radnič-

ní budovy ve Vodičkově ulici č. 18. Senioři
a seniorky, kteří potřebují v souvislosti s výše
uvedenými skutečnostmi poradit, se mohou
obracet přímo na sekretariát vedoucí odboru
Renaty Banzetové.
„Věřím, že se nám díky tomuto varování
a případnými osobními konzultacemi podaří
ochránit všechny naše seniory. Šmejdům
v Praze 1 pšenka nepokvete!“ dodává starosta
Oldřich Lomecký.

Máte rádi Francii? Přijďte mezi nás
Zveme vás na akce česko-francouzské
společnosti ASSO´90. Náš spolek jsme založili v roce 1990 a za 27 let bohaté činnosti již
většina z nás dosáhla seniorského věku.
Scházíme se každou středu od 17 hodin
v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5,
v místnosti 501 a konverzujeme francouzsky
nebo zpíváme české a francouzské písně.
Kromě toho máme bohatý program (v češtině): pořádáme přednášky o zemích, které nás
zajímají, o historii, hudbě, výtvarném umění,
literatuře, podnikáme komentované vycházky Prahou a výlety po Česku, organizujeme
koncerty, hrajeme pétanque – naše kulturní
zájmy jsou široké.
Rádi mezi námi uvítáme nové členy, kteří
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se zajímají o Francii, její kulturu a dějiny, nebo
kteří si rádi s námi pokonverzují či zazpívají.
Znalost francouzštiny není podmínkou, protože přednášky i vycházky jsou v českém jazyce.
Pro zájemce o popovídání ve francouzštině
máme velice hodnotnou konverzaci s rodilými Francouzi, která je pro členy ASSO´90
zdarma.
Na všechny akce jsou zváni i nečlenové.
Výše ročních členských příspěvků je pro důchodce 200,- Kč, pro ostatní 300,- Kč.
Máme webové stránky: www.ASSO90.cz
Zájemci mohou přijít na naše schůzky, volat
paní Annu Petrovou na tel. 274 817 025, nebo
nás kontaktovat na e-mail: petrovaanina@
seznam.cz.

 WWW.PRAHA1.CZ  WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ

AKTUALITY  PRAHA 1

Partnerství Prahy 1 a Bambergu
inspirovalo i ostatní
V závěru listopadu navštívily Prahu 1 hned tři delegace spjaté
s partnerským městem Bamberg.

Z

atímco v jednom případě šlo o hostující divadelníky a ve druhém o zájezd
místních občanů vedený 3. starostou
města Wolfgangem Metznerem, třetí skupina hranice Bambergu přesahovala. Šlo totiž
o delegaci Metropolitního regionu Norimberk
(MRN), krajského sdružení, které pokrývá
téměř třetinu rozlohy Bavorska. A jelikož
starosta Bambergu aktuálně předsedá Radě
MRN, měla Praha 1 možnost být u toho.
Delegace Metropolitního regionu se
sestávala z více než 30 čelních představitelů
větších i menších samospráv norimberského
regionu. Při oficiálním zasedání Rady MRN na
půdě Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice byla jedním z hlavních
příspěvků prezentace, která představovala
v nejvýznamnějších bodech 25 let partnerství mezi Bambergem a Prahou 1. Prezentaci
přednesl radní pro kulturu, sport a zahraniční
vztahy Filip Kračman (TOP 09).
„Shrnout 25 let partnerství do 10 minut
nebylo snadné, neboť uplynulé čtvrtstoletí
představuje velmi bohatou spolupráci. Moci
jej představit na půdě Zastoupení Svobodného státu Bavorsko je pro Městskou část
Praha 1 jednak velkou ctí, jednak i unikátní
příležitostí, jak partnerství přiblížit těm, kteří
se jím mohou inspirovat – starostům sousedních měst,“ uvedl Kračman.
Český příspěvek ocenil i starosta Bambergu
a předseda Rady Metropolitního regionu Andreas Starke. „Během letošního roku se ode-

hrálo několik akcí k oslavám jubilea. Představení spolupráce s Prahou 1 mým bavorským
kolegům považuji za symbolický vrchol oslav
i možnost, jak motivovat i představitele jiných
měst k prohloubení mezinárodní spolupráce,“
zmínil Starke.
Pouhý den po této prezentaci přivítal
starosta Oldřich Lomecký (TOP 09) na půdě
Staroměstské radnice zmíněnou skupinu
bambergských občanů vedenou 3. starostou
Bambergu Wolfgangem Metznerem. „Jsem
velmi rád, že partnerské vazby a vzájemná
setkávání neprobíhají jen dle předepsaného
harmonogramu, ale vždy tehdy, kdy máme
čas a příležitost se potkat,“ řekl mimo jiné
Lomecký ve svém projevu. Sílu přátelských
vazeb potvrdila i skutečnost, že 3. starosta
Bambergu Wolfgang Metzner hned v úvodu
své řeči popřál Oldřichovi Lomeckému k výročí zvolení starostou. Setkání totiž proběhlo na
den přesně 7 let od jeho jmenování starostou
v prosinci 2010.

Výstava
oceněných
osobností
Přijďte si prohlédnout fotografie osobností, které byly oceněny Čestným občanstvím MČ
Praha 1 nebo získaly Cenu Prahy 1. Stálou expozici lze zhlédnout v 7. patře radnice Prahy 1
ve Vodičkově ulici č. 18.
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Směnárnu v kubistickém
kiosku Praha 1 odmítá

D

onedávna sloužil kubistický kiosek,
který desítky let stojí ve Vrchlického sadech při Bolzanově ulici, jako
trafika. Tato kulturní památka na sebe příliš
neupozorňovala. A to až do chvíle, kdy se z
tabáku stala znenadání směnárna nabízející
euro za 16 Kč. O jak nepoctivé podnikání
jde, snad není nutné se rozepisovat. Jak zde
mohla taková směnárna vzniknout, když

má Praha 1 svěřený park a tedy i pozemek
pod kioskem? V roce 1992 byl kiosek zřejmě předmětem privatizace. Stánek je tedy
soukromého vlastníka a Praha 1 má tak
omezené možnosti, jak ovlivnit, co bude
ve stánku prodáváno či nabízeno. Mohu
ale garantovat, že učiníme veškeré možné
kroky k tomu, aby směnárna v této kulturní
památce nebyla.
Tomáš Macháček

Neuvěřitelné! V centru
má být obří hudební klub
S desetiletým zpožděním zasáhl Prahu 1
blesk – respektive zpráva, že v Revoluční ulici
má být brzy otevřen obří hudební klub. Stavební povolení pro tento účel bylo vydáno
v roce 2007, ještě za starostování bývalého,
později odvolaného starosty Petra Hejmy
(dříve ODS, dnes STAN).
„Je to naprosto nepochopitelné a absurdní. Na radnici dlouhodobě bojujeme proti
nadměrnému hluku, pouličním mejdanům
zahraničních turistů a dalším výstřelkům.
Se stále agresivnějším komerčním tlakem
zápolíme, jak se dá – navrhujeme nové
vyhlášky, do ulic posíláme bezpečnostní
agenturu, aby alespoň trochu suplovala
chybějící strážníky a tak dále. A pak přijde
taková zpráva, která člověka prostě dostane
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do kolen!“ zlobí se starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký (TOP 09).
Klub nazvaný Epic v současné době prochází kolaudací. Zřejmě sice padne původní
záměr, který počítal s návštěvní kapacitou
1000 lidí, ale přesto zůstane i tak velmi vysoký
– klub by měl pojmout až 500 návštěvníků.
Radnice má velmi omezené možnosti, jak
v této chvíli konečné rozhodnutí o kolaudaci
ovlivnit. Jakmile klub splní veškeré náležitosti
víceméně administrativního rázu, může začít
fungovat.
„Budeme alespoň bedlivě monitorovat veškerý provoz klubu. Pokud by došlo k jakýmkoli výstřelkům, okamžitě zasáhneme. Že však
nejde o systémový krok, je nad slunce jasné,“
dodává Lomecký.
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Granty na opravu domovního fondu
Tak jako každý rok v tomto volebním období
MČ Praha 1 vyhlásila i pro rok 2018 Grantový
program na opravu domovního fondu.
„V této podobě jde o ojedinělý projekt podpory, který jiné městské části neposkytují. Nejcennějším na tomto projektu je to, že nastartoval
aktivity vlastníků domů, kteří se právě díky této
podpoře odhodlali pro vlastní investice do svého
majetku,“ říká radní Prahy 1 Jan Votoček (TOP 09).
Od roku 2008, kdy byl tento program zahájen,
bylo dosud provedeno celkem 556 oprav, celkovým nákladem zhruba 699 milionů, k čemuž MČ
Praha 1 přispěla celkovou částkou více jak 213
miliónů korun. Pro rok 2018 vyhradila městská
část Praha 1 ve svém rozpočtu prostředky ve
výši 30 milionů Kč.
Grantový program pro rok 2018 je zveřejňován na webových stránkách radnice a v pasáži
úřadu formou plakátu ve výloze informačního
střediska. Každý rok se podmínky v detailech
mění, reagujíce na zkušenosti z předešlých
ročníků. Přesto zde uvádíme nejdůležitější body:
Žádost o grant může podat kdokoliv, není třeba podávat grant prostřednictvím autorizované
osoby s kulatým razítkem.
Grant může být poskytnut jednou ročně jednomu žadateli na jeden dům, a to výlučně na
opravy bytového domu, který slouží převážně
k dlouhodobému bydlení. Z poskytnutí grantů
jsou vyloučeny domy, které jsou užívány
k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně
realitní činnosti, tj. ubytování bez přihlášení
k trvalému pobytu; domy, u nichž sdíleného
ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25 % celkové
bytové plochy. Dotační program na opravu
domovního fondu – grant – není poskytován
k podpoře podnikání.
Z grantu lze provádět pouze opravy bez
investic (není možné realizovat např. vybudování nového výtahu, pouze opravu stávajícího
výtahu). Žádost o grant lze podat na opravy
vztažené k plášti domu (např. oprava fasád,
oken, vrat, střech).
V odůvodněných případech havarijního
stavu lze podat Žádost na opravy vztažené ke
společným částem domu (stoupačky, výtahy
atp.). V případě oprav společných prostor je
z rozpočtu grantu vyhrazeno na přidělení max.
30 % (tzn. max. 10 mil. Kč) z celkového objemu
finančních prostředků pro rok 2018.
Pro všechny typy oprav může příspěvek MČ
v maximální výši 1.500.000,- Kč na jednoho

žadatele pokrýt až polovinu prokázaných nákladů, plánovaných na opravu. Grant tedy bude
poskytnut maximálně do výše 50 % skutečných
nákladů v max. výši 1.500.000,- Kč na všechny
opravy jednoho žadatele na jeden dům. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí
žadatel (zdrojem může být např. fond oprav,
úvěr, jiná dotace apod).
Oprava resp. stavební práce musí být zahájeny a dokončeny v roce 2018, přesněji již od
1. 1. 2018 do 31. 10. 2018. O grant nelze žádat
zpětně.
„V tomto textu jsem uvedl jen ta nejdůležitější pravidla, podrobné podmínky a příslušné
formuláře naleznete na webových stránkách
radnice nebo v informačním centru,“ podotýká
Votoček.
Uzávěrka přihlášek se správně vyplněnou
žádostí, dodanými přílohami, vyplněným
čestným prohlášením a nadepsanou obálkou pro rok 2018 je v pátek 9. března 2018
do 14 hodin!

Nové stromy
na Národní
Jedenáct lip srdčitých nově zdobí díky
MČ Praha 1 Národní třídu. Stromy byly
vysazeny v rámci revitalizace Národní
třídy (mezi ulicemi Karoliny Světlé a Spálená), přičemž první lípu zasadil starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký.
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PRAHA 1  VOLBA PREZIDENTA

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY
Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:
I. KOLO: ve dnech 12. a 13. ledna 2018
a případné II. KOLO: ve dnech 26. a 27. ledna 2018
(vždy v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 hod. do 14.00 hod.)
OKRSKY A SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
Pro volbu prezidenta republiky je na území městské části Praha 1 zřízeno celkem 21 volebních okrsků. Seznam volebních místností a vyhledávání příslušného volebního okrsku, do kterého daný volič spadá (dle adresy trvalého pobytu) je
zveřejněno na webových stránkách www.praha1.cz (sekce VOLBY), zároveň informaci o sídle své volební místnosti obdrží
volič společně s doručenými hlasovacími lístky.
AKTUÁLNÍ PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ S ADRESOU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Došlo ke změně sídla u dvou volebních okrsků, okrsek č. 1014 a okrsek č. 1015 byl přesunut do ZŠ J.G.Jarkovského,
budova Klimentská 1550/38.
okrsek č.

Sídlo volební místnosti

1001

Pobočka Městské knihovny v Praze - Pohořelec, Pohořelec 111/25

1002

Parlament ČR, Sněmovní 176/4

1003

Malostranská základní škola, Josefská 626/7

1004

SPŠ Grafická, budova Maltézské náměstí 472/16

1005

Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3

1006

Akademie věd ČR, vchod Národní 1009/5

1007

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1008

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1009

ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1010

Nemocnice Na Františku, vchod Kozí 847/25

1011

Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 1088/10

1012

1. Slovanské gymnázium, Masná 700/13

1013

ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1014

ZŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38

ZMĚNA !

1015

ZMĚNA !

1016

ZŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38
ZŠ Vodičkova, budova Jindřišská 974/32

1017

OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 1441/19

1018

Úřad MČ P1, Vodičkova 681/18

1019

ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22

1020

ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22

1021

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 216/13

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat podle zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz a to v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
O voličský průkaz lze požádat
A) OSOBNĚ:
U Úřadu městské části Praha 1, Informační centrum: Mgr.
Raimanová, do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hod.
B) Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 05.01.2018 příslušnému obecnímu
úřadu – v tomto případě Úřadu městské části Praha 1.
Podání může být učiněno v této formě:
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• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče – ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto,
aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá,
chráněn před zneužitím tohoto institutu,
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky MČ Praha 1: b4eb2my)
Voličské průkazy se vydávají nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017 a to buď osobně
voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí – vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti
o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze
zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu
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vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro
první a druhý pro druhé kolo).
VOLIČSKÝ PRŮKAZ PRO PŘÍP. DRUHÉ KOLO VOLBY
PREZIDENTA
Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které by
se konalo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, platí, že žádost
o voličský průkaz pouze pro 2. kolo volby prezidenta
v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem
voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná
prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému
obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem
konání 2. kola volby prezidenta, tj. do pátku 19. ledna
2018.
Osobně lze žádost o vydání voličského průkazu pro 2.
kolo volby prezidenta podat do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do středy 24. ledna 2018 do 16.00 hod.
NÁVŠTĚVA S PŘENOSNOU VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič, který ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do volební místnosti a chce se
voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové
volební komise navštívili na území příslušného volebního
okrsku s přenosnou volební schránkou.
Požadavky lze nahlásit předem telefonicky, na Odbor
občansko správních agend, oddělení služeb a informací
Úřadu městské části Praha 1 – tel. 221 097 647 (Mgr.
Raimanová), nebo oddělení správního řízení – tel. 221
097 397 (Bc. Sodomková) nebo ve dnech voleb přímo
příslušné okrskové volební komisi.
MOŽNOST VOLIT V NEMOCNICI NEBO JINÉM OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ
a) dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném zařízení: osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla voliče
informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatit své volební právo – volič v takovém případě hlasuje do přenosné
volební schránky, se kterou se za voličem dostaví členové
okrskové volební komise. Hlasovací lístky i úřední obálku
mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.
b) krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či jiném
zařízení, nebo v případě, že volič neví, kde se přesně
ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná
hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební
místnosti na území České republiky.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území
volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření
stálého seznamu voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018 (16.00
hod.), je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Voliči, který je v nemocnici
nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán
ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz
anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice
nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže
okrsková volební komise umožnit hlasování.
OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem) může u Odboru občansko správních
agend, oddělení správního řízení Úřadu městské části
Praha 1, detašované pracoviště Vodičkova 32, 2. patro
(Bc. Sodomková) nebo oddělení služeb a informací (Mgr.
Raimanová) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje
nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření
totožnosti občana, rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku
je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je,
mimo jiné uvedena příslušnost k určité politické straně
nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické
příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta
navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím
občanem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 9.
ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
V případě druhého kola volby prezidenta republiky
hlasovací lístky obdrží voliči až ve dnech voleb ve své
volební místnosti !!!
HLASOVÁNÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebné doklady.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek
kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
vložení hlasovacích lístku do úřední obálky přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné
údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.
MOŽNOST VOLIT PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY
V ZAHRANIČÍ
Bližší informace jak volit při volbách Volbě prezidenta České republiky v zahraničí naleznete na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
UŽITEČNÉ ODKAZY ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace týkající se Volby
prezidenta republiky naleznete na webových stránkách
Úřadu městské části Praha 1 www.praha1.cz, pod sekcí
VOLBY – Volba prezidenta republiky.
V případě jiných dotazů se můžete obracet na Odbor
občansko správních agend, oddělení správního řízení
Úřadu městské části Praha 1, buď osobně – detašované
pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) v úřední
dny: PO, ST od 08.00 – 19.00 hod. nebo telefonicky 221
097 397, 221 097 190 (Bc. Ručka, Bc. Sodomková).
VOLEBNÍ DISPEČINK V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB
V době konání voleb, tj. 12. ledna 2018 od 14.00 hod.
do 13. ledna 2018 do 14.00 hod. bude na telefonním
čísle: 221 097 397 a 221 097 190 fungovat volební
dispečink (informace k volbám), v případě druhého kola
volby i v termínu 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 27.
ledna 2018 do 14.00 hod.
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PRAHA 1  TÉMA

Centrum Prahy
se obléklo do vánočního
Vánoce jsou po roce v centru opět všudypřítomné – a tak
to má přece být! Na náměstích i jinde již máme rozsvícené
vánoční stromy, vše je nádherně naaranžováno a tak
nezbývá, než sehnat nějaké ty dárky – a hlavně si užít
úžasnou atmosféru nejkrásnějších svátků v roce.

Ani letos samozřejmě v centru nechybějí
lokální vánoční trhy, které doplňují dva hlavní
velké na Staroměstském a Václavském náměstí. „Tyto menší trhy jsou určeny především pro
naše občany, obyvatele naší městské části.
Jsou plně v režii Prahy 1 a mají za cíl umožnit
spoluobčanům z centra pohodlně a na jednom
místě nakoupit kapry, stromky, jmelí a další nezbytné náležitosti každých správných Vánoc,“
říká starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP
09). Malé lokální trhy tak rozhodně necílí na
zahraniční turisty, kteří se vydali za atmosférou
Vánoc do Stověžaté.
POHLED DO HISTORIE
Celoměstské vánoční trhy na Staroměst-
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ském a Václavském náměstí nabízejí pohled do
pražské historie, ze které se letos inspirovaly.
V prostoru tržiště se zrcadlí reálné historické
výjevy a události. Návštěvníci se mohou projdít
po nové vyhlídkové terase pod portály Chrámu
svatého Víta a stylizovanou siluetou Hradčan.
Nechybí oblíbené fotokoutky, multifunkční pódium i každodenní bohatý kulturní program.
Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí
začaly v sobotu 2. prosince a potrvají až do 6.
ledna příštího roku
Organizátorem adventních trhů v centru
Prahy je společnost Taiko, která také v letošním roce připravila řadu novinek. „Koncept
trhů stále rozvíjíme a posouváme dál. Letos se
návštěvníci mohou mimo jiné těšit na jednou
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tak velký vyhlídkový most s terasou, který jsme
vyrobili zcela nový, nebo na originální dekorace připravené výhradně pro strom a Staroměstské náměstí,“ říká Libor Votruba, předseda
představenstva společnosti Taiko.
PESTRÝ PROGRAM
Dvě centrální tržiště se jednotně oblékla
do zlato-bílé barvy s prvky červené a zelené.
Strom na Staroměstském náměstí zůstal pohádkově vánoční s obřími slaměnými ozdobami (30-50 cm), šesti sty malými blyštivými
hvězdičkami doplněnými o vánoční ozdoby
inspirované historickými vitrážemi s typickými
vánočními výjevy. Jeho špičku zdobí tři metry
dlouhá a 1,5 vysoká kometa. Zhruba sedmdesátiletý smrk ztepilý letos pochází z obce
Roztoky u Křivoklátu, kde vyrostl na soukromém pozemku. Poprvé se slavnostně rozsvítil

v sobotu 2. prosince v 16.30 hodin. Všechny
další dny se rozsvěcí pravidelně vždy v půl
(16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 hodin).
Po celou dobu konání trhů si mohou návštěvníci užít program na velkém pódiu na
Staroměstském náměstí. Čekají je živá vystoupení folklórních, národopisných i dětských
souborů z celé republiky i ze zahraničí, programové bloky pro malé i velké, víkendové dětské
vánoční dílny, taneční vystoupení i pravidelné
promítání adventních koncertů vždy v neděli od osmi hodin večer. „Na Staroměstském
náměstí zní český i zahraniční folklór, historická hudba, dechová hudba, klasika i kabaret.
Měsíční kulturní program je každý den pestrý
a celý laděný do vánočního,“ upřesňuje Libuše
Klinková, programová manažerka trhů. Děti
také čeká ve vybrané dny od půl šesté promítání Večerníčků.

Vánoční prodej na lokálních tržištích
a dalších místech v centru:
 VÁNOČNÍ TRHY 2017/2018:
Hradčanské nám.

09. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Malé nám.

24. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Na Kampě

30. 11. 2017 – 6. 1. 2018

Králodvorská, u OD Kotva

12. 11. 2017 – 31. 12. 2017

nám. Republiky, u vchodu do OD Kotva

13. 12. 2017 – 25. 12. 2017

nám. Republiky, před ul. V Celnici

25. 11. 2017 – 24. 12. 2017

nám. Republiky, před OC Palladium

2. 12. 2017 – 30. 12. 2017

Václavské nám., dolní část náměstí

2. 12. 2017 – 6. 1. 2018

Václavské nám., horní část náměstí

24. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Vladislavova, u OC Quadrio

25. 11. 2017 – 24. 12. 2017

Staroměstské nám.

2. 12. 2017 – 6. 1. 2018

Malostranské nám., dolní část náměstí

1. 12. 2017 – 31.12. 2017

 PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ:
Havelská - Havelské tržiště

20. 12. 2017 – 23. 12. 2017

Václavské nám., dolní část náměstí

18. 12. 2017 – 24. 12. 2017

Staroměstské náměstí

18. 12. 2017 – 24. 12. 2017

nám. Republiky, před OC Palladium

18. 12. 2017 – 24. 12. 2017

 PRODEJ KAPRŮ V RÁMCI TRŽIŠŤ A VÁNOČNÍCH TRHŮ:
Jindřišská – záliv u kostela

19. 12. 2017 – 23. 12. 2017

Karmelitská u č. 30/270

22. 12. 2017 – 23. 12. 2017

Národní u č. 26/63 u OD Tesco

20. 12. 2017 – 23. 12. 2017

Spálená u č. 53/110

22. 12. 2017 – 23. 12. 2017

nám. Republiky u OD Kotva

20. 12. 2017 – 23. 12. 2017

 PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A JMELÍ:
Jungmannovo nám. u výstupu z metra

16. 12. 2017 – 23. 12. 2017

Národní u č. 26/63

17. 12. 2017 – 23. 12. 2017
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Také letos
rozlévání
rybí polévky!
Starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký bude i letos rozlévat
rybí polévku, a to 24. prosince
od 11 hodin v dolní části
Václavského náměstí
a od 13 hodin na Kampě.
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Největším úlovkem Miroslava
Nechvátala byl
kapr, který vážil
10 kilogramů.

Když na ryby,
tak jen do devíti
Jaké je to být rybářem v Praze 1? A opravdu kaprům vadí,
když je z vany pustíte zpátky do řeky? Na tyto a další otázky
odpovídá člověk nejpovolanější – Miroslav Nechvátal,
předseda Českého rybářského svazu v Praze 1.
Nejdříve mi prosím řekněte, jak zkušený,
zasloužilý rybář slaví Vánoce? Můžete na
štědrovečerním talíři vůbec ještě vidět
rybu?
(směje se) Ale to víte že ano. Dokonce je to
naopak: ryby mám pořád moc rád a kapra si
s chutí dávám i v průběhu roku, nejen na Vánoce. Mám rád kapra nejen smaženého, ale také
v přírodní úpravě. Chutná mně i rybí polévka.
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Ušlechtilí lidé se mýlí, tedy alespoň co se
týká Vltavy. Kapr přemístěný z vany do řeky
má pramalou šanci to přežít.

Takže si lovíte kapra ke štědrovečerní večeři pořád sám?
No samozřejmě. Přece si ho nebudu kupovat u kádě, když si jej můžu chytit.

Proč? Je Vltava tolik špinavá?
Ne, ne, Vltava je čistá řeka, a to díky tomu,
že po listopadu 1989 zanikly některé podniky,
které ji silně znečišťovaly, a ty zbývající mají
moderní čističky. Kapr zahyne kvůli teplotnímu šoku. Vltava je totiž poměrně chladná
řeka, a když tu rybu přemístíte z vany, kde
je pokojová teplota, do mnohem studenější
vody, nemá schopnosti se adaptovat na mnohem horší teplotní podmínky.

Když zmiňujete kádě – co je pravdy na
tom, že pokud si kapra koupíte, pak ho
dáte do vany a posléze ho pustíte do řeky,
zahyne? Ušlechtilí lidé se domnívají, že tím
kaprům zachraňují život…

Jestliže je Vltava tak čistá, jak říkáte, tak to
je radost na ní chytat, ne?
V Praze 1 to už dlouho neplatí. Velké problémy nám rybářům způsobují parníky a další
turistická plavidla. Chytat se dá tak do devíti
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hodin, než to všechno začne, navíc většinou
jen z loďky. Pak už je rybaření vyloučené.
Jak se tedy rybář z Prahy 1 může dosyta
věnovat své zálibě?
Na pražskou povolenku lze rybařit až k Orlíku, takže mnozí z nás prostě chytají jinde než
v Praze 1. Každý si pak samozřejmě může koupit povolenku pro celé Čechy (nebo i Moravu),
a tím ještě rozšířit své rybářské teritorium.
Nakolik finančně náročné je rybaření?
Pokud máte na mysli povolenky, tak cena
je myslím velmi mírná: celoroční pražská stojí
1100 korun, pro celé Čechy 2100 korun. Pak
ale samozřejmě něco stojí také rybářské vybavení, a tam je cenové rozpětí velmi široké.
Záleží na tom, jak rybaření ten který člověk
pojímá, jaké vybavení si chce pořídit.
Je kromě parníků ještě něco, co vám v Praze 1 ztěžuje rybaření?
Jednoznačně kormoráni. Nalétávají sem
ve velkých hejnech a doslova masakrují ryby.
Kormorán potřebuje denně přibližně třicet
gramů potravy; rybu neunese v zobáku, takže
ji jen rozerve, něco sní a pak odlétne. Jsou to
opravdu až hrozivé scény.
Lze se tomu nějak bránit?
Právě že nelze. Když kormorána odeženete,
jen si sedne opodál a pak se zase vrátí.
Jaké druhy ryb v naší městské části do
Vltavy vysazujete?

Všechny možné: kapra, cejna, štiku, candáta, sem tam okouna, plotici... Jak jsem již řekl,
Vltava je dosti chladná, takže ryby se tady
nevytírají a musíme je pouze vysazovat. Ryby
pocházejí z jiných částí pražského revíru nebo
z chovných rybníků, většinou z jižních Čech.
Sedíme ve vaší klubovně v Revoluční
ulici, skoro se až nechce věřit, že máte tak
skvělé zázemí. Předpokládám, že sídlíte
v obecních prostorech, protože v opačném
případě byste museli mít nějakého hodně
bohatého mecenáše...
(usmívá se) Máte pravdu, jsme v nájmu
u Prahy 1. Je to opravdu moc pěkné zázemí
a taky jsem panu starostovi Lomeckému
při našem nedávném setkání moc pěkně
poděkoval, že nás radnice nenechává na
holičkách.
Vy jste mi řekl, že vám je 87 let, přičemž
rybářům z Prahy 1 předsedáte dlouhých
40 roků. I když na to zdaleka nevypadáte,
přece jen možná přemýšlíte o tom, že byste
časem předsednické žezlo někomu mladšímu. Nebo ne?
Je pravda, že už léta trochu cítím, takže
otázka nástupnictví, jestli to tak mohu říct, je
opravdu aktuální. Chtěl bych v příštím roce na
výroční schůzi funkci složit a předat ji někomu
jinému. Mám tady jednoho šikovného kolegu,
kterého chci navrhnout místo sebe. Ve výboru
ale budu sedět dále – to víte, z toho rybářského vlaku se špatně vystupuje a já v něm
pořád jedu moc rád.

S rybáři
z Prahy 1 si ke
konci roku přišel
posedět a popovídat i starosta
Oldřich Lomecký.
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Co je nového

V

naší rubrice „Co je nového“ jsem se rozhodl čtenáře informovat
o vývoji a pokračování nejvíce diskutovaných témat, kterým jsem
se věnoval v předchozích číslech a která vás zajímala. V každém
čísle tak budu pravidelně přinášet novinky o aktuálním vývoji situace.
Richard Bureš
místostarosta Prahy 1
pro dopravu a informatiku

Od konce prázdnin funguje naplno pilotní projekt, který bojuje s graffiti
formou jeho překrývání ve smyslu „Syndromu rozbitého okna“.

U

licemi města se hbitě proplétá také speciální elektrické
vozítko, které při překrývání graffiti zdatně sekunduje.
V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že vůz, který nyní
potkáváte v ulicích centra, není
ještě ve zcela finální podobě.
V nejbližší době se tak Praha 1
dočká další fáze, kdy bude
testovat nový typ zakrývacích barev a také další
typ elektrického vozítka,
které bude ještě menší
a pro potřeby úzkých ulic
centra tak ještě vhodnější.
„Naše nové mini elektro
vozidlo bude nejdříve sloužit
jen jako dopravní prostředek při zakrývání
graffiti, v příštím roce pak také hlavně jako

Elektro
vozítko, které
bude Praha 1
testovat od jara
příštího roku.
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Toto vozidlo
bude fungovat také
jako kontrolní
vozidlo.

kontrolní vozidlo pro parkování, úklid, zábory,
rozbité chodníky a další problémy Prahy 1,“
vysvětluje funkce nového pomocníka místostarosta Richard Bureš, iniciátor programu
Antigraffiti a doplňuje „V rámci testování
vyzkoušíme na jaře poslední typ vozítka,
které se zatím jeví jako ideální varianta pro
Antigraffiti projekt.“
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Město by mělo být bezpečné,
aniž byste to na první pohled poznali

V

době, kdy je hrozba teroristických útoků bohužel součástí našich životů, se
nejčastěji skloňovaným tématem stává
bezpečnost. Díky velké návštěvnosti a oblibě
centra Prahy turisty ze všech koutů světa se
Praha stává potencionálním cílem. Městská
část Praha 1 se tímto problémem zabývá
již delší dobu a uvědomuje si, že musí začít
jednat. Zeptali jsme se proto místostarosty
Richarda Bureše, který ve spolupráci s hlavním městem Prahou připravuje zvýšení
bezpečnosti centra města.
Pane Bureši, jakých míst v centru města se
bude zvýšení bezpečnosti týkat?
Našim cílem je nejen zvýšení bezpečnosti,
ale také spokojenost občanů. Prvním krokem v programu ochrany měkkých cílů bude
zvýšení bezpečnosti v oblasti Josefova, kde
se nachází velké množství objektů Židovské
obce. V další fázi pak ochrana Starého Města
od ulice Pařížská po Revoluční a dále pak
přijde na řadu také Kampa, Staroměstské
a Václavské náměstí a okolí Pražského hradu.
V otázce bezpečnosti jste se spojil s hlavním městem Prahou. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
Myslím si, že spojení s hlavním městem Prahou se stalo ideálním způsobem spolupráce.
Praha 1 nedisponuje zdaleka tak velkým rozpočtem jako MHMP, ale zná nejlépe potřeby
svého území. Rád bych tak hlavnímu městu
Praze poděkoval za finanční pomoc při řešení
bezpečnostní otázky a souvisejících projektů.
Lidé hodně kritizovali tzv. city bloky, které se objevily na Staroměstském náměstí.
Jaký na ně máte názor vy?
Slyšel jsem spoustu názorů, že city bloky jsou ošklivé a nefunkční. S tím částečně
souhlasím, ale zároveň vím, že to bylo jediné
možné a rychlé řešení, které mohl MHMP
realizovat. Díky fungující spolupráci mohu
ale nyní navrhovat nová řešení, která jsou
realizována ve všech světových metropolích a kromě bezpečnosti splňují i estetické
požadavky.

Někde to bez sloupků samozřejmě nepůjde, ale existuje mnoho světových případů,
kde je možné bezpečnost řešit nenápadně. Skvělým příkladem je známá ulice Wall
Street v New Yorku, kde bezpečnost chodců
zajišťují ochranné prvky pojaté jako „umělecká díla“. Dalším příkladem je bezpečný
městský mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů či květináčů. Nemyslím tím ale
ty známé „ohyzdné“ truhlíky z Prahy 5.

Ochranné prvky
na známé Wall
Street.

Přesně tam jsme naší otázky mířili. Truhlíky tedy nebudou?
Otázku bezpečnosti bereme velice vážně,
ale na druhou stranu nechceme žít za mřížemi či sloupy. Dnešní technologie nám naštěstí umožňují lepší řešení.

Jaké bezpečnostní řešení budete tedy v centru města volit? Máme počítat s tím, že budou
všude umístěny sloupky?
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Ochranné prvky
jako součást
každodenního
života obyvatel.
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Důležité informace k novému
systému zón placeného stání
Mnoho z Vás se opakovaně ptá
na nový způsob fungování zón
placeného stání (ZPS), a proto
vám zde přinášíme nejdůležitější
informace k nové formě ZPS.
Veškeré informace pak naleznete
na: www.praha1.cz/cps/odbory-aoddeleni-69333.html
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Na území Prahy 1 existují od 1. 10. 2017 dva
druhy zón placeného stání (ZPS) – modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

MODRÁ ZÓNA

Modrá zóna, která je
v Praze 1 na komunikacích
vyznačena modrým pruhem
(svislé i vodorovné značení),
je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení
mohou na modré zóně
RÉSERVÉ parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněPO - NE
08 – 06 h
ním. To může provozovatel/
S PLATNÝM
uživatel vozidla získat na
PARKOVACÍM
OPRÁVNĚNÍM
základě trvalého pobytu
v dané oblasti, vlastnictví
OBLAST 1
nemovitosti v dané oblasti,
nebo vlastnictvím provozovP1-NNNN
ny v dané oblasti. Ostatní
motoristé mohou na modré
zóně parkovat maximálně 1 hodinu, a to
jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) za cenu
80,- Kč/hodina. Modré zóny nedisponují
parkovacími automaty.
Provozní doba modré parkovací zóny je
v Praze 1 denně od 08:00 hodin ráno do
06:00 hodin ráno. Mimo základní provozní
dobu není parkování v modré zóně regulováno (tzn. denně od 06:00 do 08:00 hodin).
PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ (POP)
Dlouhodobé parkování v modré zóně je
možné na základě parkovacího oprávnění,
které lze získat ve výdejně, kde jsou vydává-
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na pouze elektronická parkovací oprávnění
(POP). Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího
systému na základě registrační značky (SPZ/
RZ) vozidla. V modré zóně se tedy za přední sklo vozidla neumisťuje žádný doklad
o parkovacím oprávnění, kontrola probíhá elektronicky.
VIRTUÁLNÍ PARKOVACÍ HODINY (VPH)
Aplikace Virtuální parkovací hodiny
umožňuje motoristům provádět platby za
krátkodobé návštěvnické stání v modré zóně
bez použití parkovacího automatu, a to po
dobu až tří hodin – v rámci MČ Praha 1 pak
maximálně 1 hodiny. VPH jsou v modrých
zónách v Praze 1 jedinou možností platby
pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou
zónou zastavit za účelem krátké návštěvy,
obchodního jednání nebo vykládky či nakládky.

FIALOVÁ ZÓNA

Fialová zóna, která je
vyznačena fialovým pruhem
na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena
pro tzv. smíšené parkování.
Bez omezení mohou na
fialové zóně parkovat lidé
s platným parkovacím
PO - NE
08 – 24 h
oprávněním, tedy rezidenNEBO S PLATNÝM
ti a abonenti MČ Praha 1.
PARKOVACÍM
OPRÁVNĚNÍM
To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě
OBLAST 1
trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti
P1-NNNN
v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané
oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové
zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen
po platbě v parkovacím automatu nebo přes
webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny
za cenu 40,- Kč/hodina.
Provozní doba fialové parkovací zóny je
v Praze 1 od pondělí do pátku od 8:00 hodin
ráno do 24:00 hodin večer. Mimo provozní
dobu není parkování ve fialové zóně regulováno a v době od 24:00 do 08:00 na ní
tedy mohou parkovat jak lidé s oprávněním, tak i návštěvníci, a to bezplatně.
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PARKOVACÍ AUTOMATY

POZOR – od 1. 10. 2017 používejte jen tyto
nové automaty
KONEC PLATNOSTI PARKOVACÍCH KARET
Všechny vydané
parkovací karty mají
platnost do 30. 9.
2017, zbytek zaplaceného období
je od 1. 10. 2017
veden v podobě parkovacího oprávnění.
Parkovací karty po platnosti z čelního skla
vozidla odstraňte. Nemusíte nikam chodit,
dobu platnosti máte vyznačenu na dokladu
obdrženém při vydání původní karty.
Doporučujeme zavést osobní stránky uživatele. Návod, další informace a technické rady
naleznete v aplikaci www.parkujvklidu.cz
nebo Vám osobní stránky uživatele pomohou
při návštěvě výdejny zřídit zaměstnanci Zóny
placeného stání v úřadě. K registraci potřebujete mít pouze e-mailovou adresu a platné
parkovací oprávnění
POZOR – pro držitele přenosných parkovacích karet/parkovacích oprávnění je zřízení
osobních stránek uživatele bezpodmínečně
nutné, neboť umožní operativně zadávat
aktuální SPZ/RZ vozidel, která mají oprávnění
parkovat. Bez této registrace není od 1. 10.
2017 možné užívat a obsluhovat přenosná
parkovací oprávnění.
KONEC PLATNOSTI STÍRACÍCH
PARKOVACÍCH KARET
Původní stírací parkovací karty měly na území MČ Praha 1 platnost
jen do 30. 9. 2017.
Platnost dvouhodinových a desetihodinových
parkovacích karet pro
oblast 1 (MČ Praha 1)
a 2 (MČ Praha 2) skončila 30. 9. 2017, pro
oblast 3 (MČ Praha 3)

končí 17. 2. 2018 a pro oblast 7 (MČ Praha
7) končí 28. 2. 2018. Aktuálně z rozhodnutí
provozovatele Zóny placeného stání hl. m.
Prahy, kterým je Magistrát hl. m. Praha není
možné nevyužité parkovací lístky vracet a požadovat jejich proplacení.
KONTROLA ZPS
Kontrola oprávněnosti parkování v ZPS
probíhá hlavně prostřednictvím speciálního
vozidla. To je vybavené 4 kamerami pro čtení
RZ s infra přísvitem pro automatické rozpoznávání RZ a 2 kamerami přehledovými s infra
přísvitem pro fotodokumentaci.
Celý systém kontroly je automatizovaný
a založený na uzavřeném systému sběru dat.
Řidič monitorovacího vozidla nevidí sbíraná
data a zobrazují se mu jen nejbližší body
trasy, kterou musí projet. RZ vozidel se online
odesílají do
systému
SIC, kde se
automaticky
zpracovávají.
Dokumentace podezření
na přestupek
se pak odesílá dálkově
po skončení směny.
Monitoring
data neskladuje. Jedno vozidlo monitoruje za
směnu cca 20 tisíc parkovacích stání. Každá
ulice je projížděna opakovaně v rozmezí cca
5-10 minut tak, aby bylo vyloučeno povolené
parkování po dobu max. 3 min., kdy může
být modrá zóna využívána vozidly bez parkovacího oprávnění pro zastavení vozidel.
V rámci MČ Praha 1 probíhá kontrola zóny
vždy v počtu minimálně 4 vozů, a to v čase od
08:00 do 03:00.
Městská policie disponuje mobilním zařízením pro kontrolu oprávněnosti parkování
v ZPS. Může tedy ručně provádět stejnou
činnost jako kontrolní vozidlo
MČ Praha 1 bude mít k dispozici také mobilní aplikaci pro kontrolu oprávněnosti parkování v ZPS, a to bez možnosti lustrace vozidla.
Aplikace bude umožňovat kontrolu a evidenci
přestupku, který následně předá do systému
CIS. Cílem ale bude provádět prostřednictvím
zaměstnanců úřadu kontrolu na místech, kde
dochází pravidelně k nerespektování pravidel
ZPS a k přivolání Městské policie pro odtah
vozidla či nasazení botičky.

 WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ  WWW.PRAHA1.CZ

17

PRAHA 1  DOPRAVA

Po Novém roce začnou pro cyklisty
v Praze 1 platit nová pravidla
Již řadu měsíců se v médiích objevují mnohdy zkreslené informace o tom,
že Praha 1 chce zakázat plošně provoz kol na svém území. Pravda je však
taková, že se vždy jasně mluvilo jen o časovém omezení provozu kol na
některých PĚŠÍCH ZÓNÁCH. Přesněji řečeno časově omezená bude jen
výjimka, kterou kola na pěších zónách mají, a to v čase mezi 10 – 17 hod.

O

dbor dopravy MČ Praha 1 připravil
řešení všech objízdných tras včetně
zobousměrnění některých jednosměrných ulic pro cyklisty. V pondělí 27. listopadu
proběhlo společné jednání komisí dopravy
a bezpečnosti Prahy 1, kde byl celý projekt
včetně jednotlivých dopravních opatření Odborem dopravy představen. Obě komise vzali
na vědomí jak návrh opatření, tak i fakt, že
realizaci řeší ve své kompetenci státní správy
odbor dopravy.

kole na Praze 1? Jaké by měly být jeho
parametry?
Projekt byl Odborem dopravy odborně
zpracován, předložen pro informaci komisím
a nyní bude na úrovni výkonu státní správy
realizován. Obecně jde o časové omezení výjimky povolení provozu kol na pěších zónách,
a to od 10:00 do 17:00. Současně byly navrženy průjezdové/objízdné trasy a na některých
místech i nově zavedena možnost jízdy kol
v protisměru.

Níže naleznete nejčastěji kladené dotazy
k plánovanému řešení:

2. Od jakého termínu by mělo omezení
začít platit?
S ohledem na fakt, že jde o běžný výkon
státní správy dodržující předepsané termí-

1. V jaké fázi je projekt omezení jízdy na
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ny, tedy vyvěšení veřejné vyhlášky záměru
změny DZN, uplatnění připomínek a jejich
vypořádání, vyvěšení opatření obecné
povahy s vypořádáním připomínek a úprava dopravního značení, má tento uvedený
proces pevně dané zákonné lhůty – v součtu
cca 60 dní plus doba zpracování jednotlivých
dokumentů.
3. Vzali jste nějak v potaz argumenty občanských aktivistů (protestní happeningy,
elektronické i papírové petice)?
S ohledem na fakt, že návrh jako takový
připravovali odborníci na danou problematiku, jsem si jistý, že brali v úvahu jak
argumenty aktivistů (o čemž svědčí i jejich
jednání se spolkem Auto*mat), tak především odborný pohled a veškeré existující
možnosti řešení.
Podobná opatření na pěších zónách jsou
běžná v mnoha městech. „V Německu například na pěších zónách platí omezení jízdy na
kole v době od 9:00 do 21:00, na řadě míst
v Anglii dokonce po celý den. Nově k podobným opatřením dochází i v Holandsku, kde
je cyklodoprava velmi populární. Logicky má
a vždy bude mít na pěších zónách přednost
chodec. Kolo a cyklista je účastníkem silničního provozu a je tedy tak, jako auta a je-

jich řidiči, omezováno tam, kde je to nutné
z důvodu ochrany chodců,“ vysvětluje situaci
Ivan Solil (ČSSD), radní pro bezpečnost a veřejný pořádek MČ Praha 1.
Obě komise dlouhodobě řeší i další problémy spojené s cyklistikou. „Dostáváme
celou řadu stížností například na jízdu kol po
chodnících, po přechodech, na jízdu v protisměru tam, kde to není povoleno a je to
nebezpečné, na odkládání kol na přechody,
k dopravním značkám, na jízdu kol vedle
sebe, na jízdu neosvětlených kol a mnoho
dalších,“ dodává místostarosta Richard Bureš
(ODS), do jehož kompetence spadá oblast
dopravy.
Nějak se totiž obecně předpokládá, že
cyklista nemusí dodržovat žádná pravidla,
protože je to moderní. Na druhé straně je
pak mnoho stížností občanů – seniorů, matek s dětmi, kteří se denně potýkají s problémem neukázněnosti cyklistů. Přestože je
jejich poměr vůči jiným formám dopravy minimální, je počet těchto netrestaných a neevidovaných přestupků výrazný. A přestože
se to některým aktivistům nelíbí, i chodec je
právoplatným občanem se všemi právy, ne
ten, kdo musí uskakovat na chodníku či pěší
zóně, tedy tam kde očekává klidnou chůzi.
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Radní Eva
Špačková se
s chutí zapojila do dlabání
dýní společně
s dětmi.

Když se podzim přihlásí o slovo
K podzimu patří neodmyslitelně
kromě dlouhých chladných
večerů a deštivých dní také
ozdobené a nasvícené dýně
a pokrmy z ní připravené.
Poslední říjnový večer se navíc
v mnoha zemích slaví svátek
Halloween, jehož obliba roste
i u nás. Praha 1 se tedy rozhodla,
že v tomto duchu připraví pro děti
zábavně-poučné odpoledne pod
příhodným názvem „Dýňohraní“.
„Během ´Dýňohraní´ se děti i dospělí dozvěděli něco o původu Halloweenu a zvyku
vytvářet z dýní masky a ozdoby, čekala na ně
výstava dýní z Botanické zahrady Praha a velcí
i malí šikulové pak mohli popustit uzdu své
tvořivosti a zapojit se do tvůrčích dílen s malováním, dlabáním dýní, vytvářením květinových
dekorací nebo tvorbou zvířátek z kaštanů,
protože podzim – to je nejen krásná paleta
barev, ale také obrovské množství materiálu
pro šikovné ruce,“ popsala radní Eva Špačková,
která s nápadem na tuto podzimní akci přišla.
Šikovné ruce se během podzimu určitě
uplatní i v kuchyni, protože právě nyní nám
příroda dává šanci poznat, jak skvělé, barevné
a pestré mohou být naše domácí jídelní lístky.
A tak děti, ale hlavně maminky mířily ze Žofína

20

Dýně všude kam se podíváš.

do svých domovů nejen s nádhernými dekoracemi, ale i s recepty na dýňový koláč, dýňovou
laksu nebo dýňové placičky.
Podzimní „Dýňohraní“mělo po právu velký
úspěch a všichni malí i velcí návštěvníci se
loučili slovy: „Děkujeme a moc se těšíme na
další akci.“

Všechny děti odcházely se svými výrobky a maximálně spokojené.
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Přání malých Ježíšků
letí k osamělým seniorům
Děti z Prahy 1 v těchto dnech
zjišťují, že i ony se mohou stát
malými Ježíšky a svojí šikovností
a ochotou pomoci o Vánocích
překonat pocit osamění u seniorů,
kteří žijí sami. Pomáhá jim v tom
projekt Dopisy od Ježíšků, který
za podpory radní Prahy 1 Evy
Špačkové organizuje obecně
prospěšná společnost Umění pro
děti ve spolupráci s neziskovou
organizací Život 90.

Č

astým důvodem osamělosti je nezájem
blízkých. Cílem pilotního ročníku projektu Dopisy od Ježíšků je dokázat osamělým lidem, že na ně někdo myslí. „To, že tento
vzkaz vyšlou děti, je o to cennější, protože si
tak děti uvědomí, že existují babičky a dědečkové, kteří žijí sami, a třeba si z toho vezmou
ponaučení pro život,“ vysvětlil Jan Lorman,
ředitel organizace Život 90.
Důležitou myšlenkou projektu je, že i malé
děti mohou skrze umění rozdávat radost,
kterou určitě umocní i to, že jsou dopis a přání
psané a vytvořené dětskou rukou.
„Jsem moc ráda, že se díky tomuto skvělému projektu podaří udělat radost osamělým
starým lidem a zároveň že si děti uvědomí,
jakým štěstím je potěšit druhého člověka. Mě
potěšilo, že jsem mohla díku projektu propojit

své dvě gesce, tedy spolkovou činnost a školství,“ uvedla radní Prahy 1 Eva Špačková.
Do projektu se zapojily školní družiny Malostranské ZŠ, ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků
a ZŠ nám. Curieových, ale zájem byl podstatně větší. „Věříme, že se nám příští rok podaří
projekt rozšířit na více škol a propojit tak více
starých osamělých lidí s malými školáky,“
uzavřela Klára Samková, ředitelka organizace
Umění pro děti.
Tak krásné Vánoce, milé děti i vy, kteří byste
jinak byli sami.
Více informací: www.galeriegud.cz
a www.zivot90.cz.

Eva Špačková
a malí Ježíškové.

Děti kromě
dopisů připravily pro osamělé
seniory také vánoční přáníčka.
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Na Františku už se opět bruslí!
Stejně jako v předešlých letech, také na letošní zimu je pro děti připraven
tolik oblíbený kurz bruslení na ledové ploše Na Františku.

Na Františku
začaly kurzy
bruslení.

Z

achovány jsou oba páteční termíny
od 13:30 do 14:30 a od 14:30 do 15:30
hodin. V prosinci již proběhly první dva
tréninky a po novém roce pak budou kurzy
pokračovat od 5. 1. 2018 až do 23. 2. 2018.
Speciální bude lekce o jarních prázdninách,

kdy si děti opět budou moci vyzkoušet hokej.
Vzhledem k velkému zájmu ze strany dětí i rodičů jsou všechny kurzy již téměř plné a my
jsme jen zvědaví, jestli mezi těmito mladými
hokejisty neroste třeba nový Jaromír Jágr.
Sportu zdar!

Předvánoční čas přeje
sousedským setkáním
Vánoce a předvánoční čas
jsou dobou, kterou s láskou
věnujeme své rodině a blízkým. Je to také ta pravá doba
na udržování sousedské
pospolitosti, a proto tento čas
přeje různým, nejen spolkovým akcím. Praha 1 a spolky
zde působící připravují pro
své občany každoročně
krásné vánoční akce, mezi něž
patří např. Adventní zpívání – tradiční spolková akce,
která během předvánočního
období rozezní hned několik
plácků a náměstí v Praze 1.
Mezi další akce, které v předvánočním čase mohli či stále
ještě mohou obyvatelé Prahy
1 navštívit, nesmí chybět ani
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Mikuláš pro děti z Prahy 1,
charitativní zdobení vánočních stromků v Loretánské
zahradě či výstava Zastavení
u betlému, kde jsou k vidění
výtvory šikovných dětí z Prahy
1. Na Vánoce se těší i radní
Eva Špačková, která se velkou
měrou zasazuje o to, aby se
sousedský a pospolitý život
v Praze 1 rozvíjel. A co by ráda
popřála všem spoluobčanům?
„Vážení a milí přátelé, přeji
vám pevné zdraví, mnoho
štěstí a rodinné pohody a sousedské sounáležitosti. Ať se
vám v nastávajícím roce splní
všechna vaše osobní i pracovní předsevzetí tak, abyste za
rok mohli konstatovat, že rok

2018 byl pro vás, vaše bližní
a pro všechny obyvatele Prahy
1 šťastný a úspěšný,“ přeje
všem Eva Špačková.
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V parcích a na záhonech
Prahy 1 se pracuje i v zimě
Prahu už pokryl první sníh,
poeticky by se dalo napsat, že
květiny i stromy spí zimním
spánkem, ale my rozhodně
nezahálíme. Na přelomu podzimu
a zimy byla v naší městské části
vysazena řada nových stromů.
Ve Vojanových sadech přibyly
ořešáky a hrušně, na Klárově zase
vrby, ve Františkánské zahradě
jeřáby a na Střeleckém ostrově
lípy a vrby.

Daniel Hodek (ČSSD), 1. zástupce starosty,
do jehož gesce patří i životní prostředí

Naopak staré, suché stromy byly pokáceny,
samozřejmě po poradě s odborníky. Naštěstí
jich letos nebylo mnoho. Pár stromů jsme museli nechat odstranit ve Vojanových sadech
a na Střeleckém ostrově, hned jsme je ale
nahradili novou výsadbou. Důležité jsou také
podzimní řezy stromů. Především z bezpečnostních důvodů se musí každoročně u některých stromů prořezat pár větví. Podařilo se
nám to ale letos tak citlivě, že si kolemjdoucí
řezu asi ani nevšimnou, například na hrušni
na Kampě nebo mezi větvemi malebné mahalebky v parku na Smetanově nábřeží.

Stříhaly a doplňovaly se i záhony růží, třeba
ve Františkánské zahradě nebo v Lannově
ulici. Ve Františkánské zahradě jsou stále ještě
macešky. Na záhonech v Besední ulici zase
přibyly čtyři krásné keře kalin. I květinové
záhony cibulovin jsou už připravené na jaro
– pečlivě zryté, vyčištěné a osázené. Na jaře
vykvetou na Staroměstském náměstí narcisy a pomněnky, na Jungmannově náměstí
různobarevné tulipány, ve Vojanových sadech
krokusy, hyacinty a ladoňky a na Václavském
náměstí tulipány. Máme se na co těšit.

A byť je v Praze
vánočních stromů
i stromků asi už
relativně dost, jeden
jsme si symbolicky ozdobili přímo
uprostřed jednoho
z našich parků, ve
Františkánské záhradě. Uprostřed zeleně
tam moc hezky svítí.
Všem vám přeji krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku jen to nejlepší.
Daniel Hodek
1. zástupce starosty MČ Praha 1
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kalendář

2018
LEDEN

22
Zora

26

19

Doubravka

12

Pravoslav

5

Dalimil

27

Ingrid

Ilona

20

13
Edita

6

Tři králové

6

Vanda

7

Veronika

19

28

27

Alexandr

20

Oldřich

Lumír

28

21

Lenka

14

Valentýn

23

Svatopluk

Ljuba

16

Matěj

24

17

Miloslava

10

Mojmír

duben

Petr

22

Jiřina

15

9

Apolena

3

Blažej

25

Liliana

Gizela

18

11

Božena

4

Jarmila

5

28
Soňa

20

27
Dita
Emanuel

26

21

Radek

Světlana

Josef

19

Rút
a Matylda

14

7

Tomáš

Růžena

13

6

Miroslav

Řehoř

12

Kazimír

29

Taťána

22

Leona

Ida

15

8

Gabriela

Bedřich

1

30

Arnošt

Ivona

23

16

Elena
a Herbert

9

Františka

2

Anežka

31
Kvido

24

Gabriel

17

Vlastimil

10

Viktorie

3

Kamil

24

23

Blahoslav

30

Vojtěch

Jiří

Rudolf

17
Irena

16
25

Marián

Darja

10

3

Richard

Dušan

9

2

Erika

Eduard

18

Anděla

11

Stela

25

Marek

18

Valérie

11

Izabela

4

Ivana

Oto

26

19

Rostislav

Julius

12

5

Miroslava

27

Jaroslav

20

Marcela

Aleš

13

6

Vendula

28

Vlastislav

21

Alexandra

14

Vincenc

7

Heřman
a Hermína

Robert

29

Evženie

22

15

Anastázie

8

Ema

Hugo

1

04
04

26

Dorota

Patrik

13

Věnceslav

2

Nela
a Hromnice

4

Otýlie

Slavěna

12

Běla

21

Milada

8

5

Dobromila

Radovan

14

1

Hynek

7

Vilma

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

březen

Miloš

25

18

Vladislav

11

Bohdana

4

Diana

Únor

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

02
02

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

Marika

31

Robin

30

24

Milena

23

Zdeněk

03
03

Zdislava

29

Slavomír

17

Drahoslav

Ctirad

16

Alice

15

Břetislav

10

Vladan

9

3

Radmila

2

Karina

Čestmír

8

Nový rok

1

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

01
01
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25

květen

7

10

29

26

Adriana

19
Leoš

12

Antonie

5

Dobroslav

10
10

25
Ivan

18
Milan

Valdemar

27

11

Bruno

Zbyšek

20

4

Dalibor

13

Servác

27

Ladislav

20
Květa

13

Antonín

6

Norbert

28

Lubomír

21
Alois

14

Roland

7

Iveta
a Slavoj

30
Šárka

23

Zdeňka

16

Zbyněk

9

Stanislava

2

Jarmil

říjen

29

Petr a Pavel

22
Pavla

15
Vít

8

Medard

1

Laura

24
Jan

17
Adolf

Gita

10

3

Tamara

17

Jaromír

24

Naděžda

26

Andrea

25

Zlata

Zita

19

18

Kryštof

Marie

12

5

Boris

Denisa

11

Irma

10

4

Jindřiška

3

Bronislav

Jonáš

27

Oleg

20

Lubor

13

6

Boleslav

Den české
státnosti

28

Václav,

21

Matouš

14

Radka

7

Regína

29

Michal

22

Darina

15

Jolana

8

Mariana

Linda
a Samuel

1

29

30

Jeroným

Silvie

Sabina

22

Berta

23

15

Tereza

Ludmila

16

8

Věra

9

Daniela

Igor

Adéla

1

30

Tadeáš

23

Teodor

Havel

16

Štefan
a Sára

9

2

Olívie

31

Štěpánka

Nina

24

17

Hedvika

10

Marina

3

Bohumil

Beáta

25

Lukáš

18

11

Andrej

4

František

Erik

26

19

Michaela

12

Marcel

5

Eliška

19

Artur

26

Alžběta

28

Den vzniku
samostatného československého
státu (1918)

27

12

5

Miriam

Benedikt

Šarlota
a Zoe

26
Anna

19

Čeněk

12
Bořek

5

Den
slovanských
věrozvěstů
Cyrila a
Metoděje

27

Věroslav

20
Ilja

13

Markéta

6

Upálení mistra
Jana Husa
(1415)

28
Viktor

21

Vítězslav

14

Karolína

7

Bohuslava

listopad

25
Jakub

18

Drahomíra

11
Olga

4

Prokop

Xenie

27

20

Nikola

Tibor

13

6

Liběna

René

28

21

Albert

Sáva

14

7

Saskie

Zina

29

22

Cecílie

15

Leopold

8

Bohumír

1

Felix

30

Ondřej

23

Klement

16

Otmar

9

Bohdan

2

Tomiáš,
Památka
zesnulých

27

18
24

Emílie

25

Kateřina

Romana

17

Den boje
studentů za
svobodu a
demokracii
(1989)

Mahulena,

11

Martin

4

Karel

28

Augustýn

21

Johana

14
Alan

7

Lada

30

Vladěna

23

Sandra

16

Jáchym

9

Roman

2

Gustav

31

Pavlína

24

Bartoloměj

17
Petra

10

Vavřinec

3

Miluše

25

Radim

18

Helena

11

Zuzana

4

Dominik

prosinec

29

Evelína

22

Bohuslav

15
Hana

8

Soběslav

1

Oskar

26
Luděk

19

Ludvík

Klára

12

5

Kristián

25

24

Silvestr

31

Adam a Eva, Boží hod, 1.svátek vánoční
Štědrý den

Miloslav

18

Dana

11

4

Barbora

Daniel

17

Julie

10

3

Svatoslav

2.svátek
vánoční

Štěpán,

26

Ester

19

12

Simona

5

Jitka

27

Žaneta

20

Dagmar

Lucie

13

6

Mikuláš

28

Bohumila

21

Natálie

Lýdie

14

7

Ambrož
a Benjamín

29

Judita

22

Šimon

15

Radana

8

Květoslava

Iva

1

David

30

Vlasta

23

16

Albína

9

Vratislav

2

Blanka
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12
12

Otakar

29
Marta

20

13
Alena

6

Oldřiška

Bernard

10
Evžen

3

Hubert

srpen

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

08
08

Magdaléna

22

15

Jindřich

8

Nora

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

Brigita

21

Agáta

14

Justýna

Ignác

31

24

Kristýna

17

Martina

Libuše a
Amálie

10

3

Radomír

11
11

Bořivoj

30

23
Libor

16

Luboš

9

Drahoslava

2

Patricie

1

Jaroslava

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

07 červenec
07

Vendelín

20

13

Renáta

6

Hanuš

7

září

26
Filip

19
Ivo

12

Pankrác

6

Radoslav

2

31

Kamila

25
Viola
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PRAHA 1  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na jaře se chystají nové
komunitní zahrady v Praze 1
V létě se nám v Praze 1 krásně rozrostla naše první komunitní zahrada.
Začínali jsme se třemi pytli s rostlinkami na paletách a na konci sezóny už
jich na dětském hřišti Za Haštalem bylo sedm.

Setkání občanů
v komunitní
zahradě Za
Haštalem.
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Z

ájem občanů byl obrovský. Zalévala,
plela a pěstovala celá široká sousedská
komunita včetně mateřské školy Řásnovka a rodinného centra YMCA. A zahrada
splnila všechno, co jsme od ní očekávali. Nejenom nás za péči odměnila bohatou úrodou
salátů, paprik, okurek, rajčat, všech možných
druhů bylinek a dokonce i rukoly, ale zároveň
sloužila jako místo sousedských a mezigeneračních setkání, děti se tu učily, jak pečovat
o rostliny od semínka až po plody a mámy
a tátové si mohli chvíli v klidu posedět u limonády z vlastní máty nebo čaje z domácí
meduňky. Na několik sousedských setkání se
na zahradu Za Haštalem vypravili i občané
Prahy 1 ze „vzdálenějších“ komunit a spřádaly
se tu plány. Na jaře bychom totiž chtěli v naší
městské části založit podobných komunitních
zahrad víc.
Naše přání ale nestačí. Potřebujeme k tomu
i vás, naše občany. O dočasné zahrady se
někdo musí starat, musí je založit, společně
koupit zeminu a pytle. My pak zajistíme místo

Místostarosta Daniel Hodek na setkání s občany v komunitní zahradě Za Haštalem.

a zázemí. Péče (hlavně zalévání) samozřejmě
není zase tak moc a většinou se u ní řada lidí
v klidu prostřídá. Sousedé si totiž vypomáhají. Jednou zalije jeden, podruhé další, podle
toho, kdo tu zrovna je. A na závěr na všechny
čeká ta pomyslná třešnička na dortu, v našem
případě tedy jahoda, paprika, okurka, rajské
jablko… prostě sklizeň. Někdy i několikrát
do roka. Děti, třídy nebo rodiny si své pytle
někdy podepsaly a o sklizeň se rozdělily, často
se ale radostně staraly o všechno kolem.
Věříme, že tahle moderní myšlenka potěší
všechny, kteří si zahradničení ve městě někdy
chtěli zkusit, dosud ale neměli možnost. Už
teď je jisté, že se komunitní zahrada Za Hašta-
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lem na jaře zazelená znovu. Další favoritkou je
roh dětského hřiště na Kampě, kde už máme
první zájemce o pěstování. A k tomu jsme
vytipovali ještě tři další místa:
1. hřiště ve Vrchlického sadech
2. hřiště v Lannově ulici
3. zahrada V Jirchářích
Pokud o zahradu na některém z těchto
míst budete mít zájem, prosím, napište na
e-mailovou adresu uvedenou na konci tohoto
článku, čím zelenější naše Praha 1 bude, tím
budeme raději. A papriky, okurky nebo salát
jsou přece stejně zelené jako stromy! Vybraná
místa musí nebo by měla splňovat několik
kritérií: musí být v dosahu zdroje vody a měla
by být na noc zamykatelná. Z toho důvodu
volíme nejraději kouty dětských hřišť. Voda
na nich je a na noc je správci vždy uzamknou
a ráno zase odemknou. A navíc – ta radost
dětí, které se mohou spolupodílet na pěstování, je k nezaplacení. Pokud ale máte pocit, že
byste chtěli v Praze 1 začít pěstovat zeleninu
a ovoce a žádné z uvedených míst vám nevyhovuje, a naopak víte o jiném skvělém místě,

Komunitní zahrada Za Haštalem je připravená na zimu.

prosím, napište nám rovněž a zkusíme vám
prostory zařídit: daniel.hodek@praha1.cz

Svatomartinské dary Nadace
Pražské děti školám a školkám Prahy 1

U

ž tradičně letos na sv.
Martina předávala
Nadace Pražské děti
šeky v hodnotě dvacet
tisíc korun všem základním
a mateřským školám v naší
městské části. Slavnostního
předání spojeného se svatomartinským obědem se
zúčastnil předseda Správní
rady Nadace a místostarosta
MČ Praha 1 Daniel Hodek
a členka Správní rady Nadace a radní MČ Praha 1 pro
školství a spolky Eva Špačková. Ředitelky a ředitelé všech
dvanácti škol v Praze 1 si převzali šeky v celkové hodnotě
téměř čtvrt miliónu korun.
Školy a mateřinky si z nich
mohou zafinancovat vše, na
co jim běžné prostředky nestačily. Díky Nadaci Pražské
děti si mohou předškoláci i školáci v naší městské části mimo jiné vybírat po celý školní rok ze
široké nabídky sportovních aktivit v době vyučování, vše samozřejmě zadarmo. Nadace také
organizuje nejrůznější kulturní a interaktivní programy a pořady.
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Místostarosta
Daniel Hodek
a radní pro
školství Eva
Špačková při
předávání šeků
Nadace Pražské
děti ředitelkám
a ředitelům škol
Prahy 1
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Místostarosta
Daniel Hodek s lékaři
Nemocnice Na
Františku.

Otázky kolem Nemocnice
Na Františku
16. listopadu zveřejnila MČ Praha 1
podmínky výběrového řízení
na provozovatele Nemocnice
Na Františku. Zájemci se
mohou přihlásit do 14. 12. 2017.
Kolem výběrového řízení se
ihned vyrojila řada otázek
a nepřesných informací, řada
z nich navíc účelově zkreslených.
Je proto třeba znovu zdůraznit, že
Nemocnici Na Františku prodat
v žádném případě nechceme
a nechceme ji ani standardně
pronajmout. Provozovatel,
bude – li nějaký vybrán, bude
nemocnici provozovat na základě
koncese, kterou si městská část
stanovuje přesné podmínky, a jejich
dodržování může a bude stále
kontrolovat.

28

P

raha 1 je jedinou městskou částí, která
vlastní nemocnici. Není to ale bohužel levná záležitost. Její provoz už Praha 1 řadu
let není schopna z finančních důvodů efektivně rozvíjet a nutné dotace se stále zvyšují.
Kvůli ztrátové ekonomické situaci nemocnice
musela být dokonce uzavřena některá oddělení a zrušena lůžka. Výše dotací se navíc
rok od roku zvyšovaly. Proto MČ přistoupila
k vypsání soutěže na provozovatele, kterého
chce mít ale na základě smlouvy o koncesi
pod přísným dohledem.
„Nemocnice na Františku je takovým naším
rodinným stříbrem. Prodat ji nechceme a nesmíme, to bychom našim občanům prostě
nemohli udělat. Nechceme ji zároveň měnit
na něco jiného ani v rámci zdravotnického
zařízení, protože obyvatelé Prahy 1 jsou zvyklí
na stávající podobu zařízení. Primární podmínkou budoucí koncesní smlouvy je proto
to, že koncesionář si od nás převezme smlouvy s pojišťovnami a zároveň zaručí, že se
nezmění obory, které nyní nemocnice nabízí,
a nesníží počet lůžek“, popisuje Daniel Hodek
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(ČSSD), 1. zástupce starosty, do jehož gesce
Nemocnice Na Františku patří.
Koncesní smlouva pevně stanovuje stávající
obory, které musejí být v nemocnici v plném
rozsahu zachovány: interní lékařství, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie a hematologie, kardiologie, neurologie, chirurgie,
plastická chirurgie, ortopedie, urologie, ARO
a intenzivní péče, radiodiagnostika, klinická
psychologie, rehabilitace a samozřejmě lůžková péče. Koncesionář bude také povinen
jednou ročně předkládat městské části zprávu
o činnosti. Praha 1 zároveň může požádat
o neprodlenou kontrolu, má-li podezření, že
provozovatel nemocnice jakkoliv porušuje
smluvní povinnosti. Ve smlouvě je také pevně
stanovena sankce ve výši 2 mil. Kč za každé
jednotlivé porušení smluvních povinností,
tedy například za omezení minimálního rozsahu stávající zdravotní péče. Podle místostarosty Hodka je toto vlastně jakýmsi bolestivým varováním. Zároveň je podle něj třeba
zdůraznit, že pokud se porušení smluvních
povinností opakuje, má zadavatel možnost
okamžitého vypovězení smlouvy, což je tak
finální a definitivní sankcí.
„Vítězného uchazeče budeme vybírat velmi
pečlivě. Vše záleží samozřejmě na tom, co
jednotliví uchazeči nabídnou. Jak už jsem
řekl, klíčové je udržení stávajících služeb. Dál
už se ale nabídky mohou lišit. Je například
nesmysl, abychom předali nemocnici takovému subjektu, který by po nás chtěl tolik,
kolik dnes platíme. I taková mylná informace
se bohužel v tisku už objevila. My chceme
naopak vybrat takového provozovatele, který
nejen splní podmínky, které klademe, ale
zároveň bude schopen nemocnici provozovat
tak, aby to bylo i pro nás finančně výhodné. Uvidíme proto, která nabídka bude jak
rozsahem služeb, tak i finančně co nejlepší
pro naši městskou část. Když to shrnu: pokud
se nám podaří najít provozovatele, který bude
splňovat všechny podmínky koncese a navíc
to bude finančně výhodné, tak potom s radostí doporučím Zastupitelstvu MČ Praha 1,
aby koncesní smlouvu a výběr koncesionáře
schválilo. Pokud se ale sám budu domnívat,
že vybraný uchazeč není pro městskou část
a její občany správnou a výhodnou volbou,
tak raději Zastupitelstvu doporučím, aby
smlouvu a výběr neschválilo,“ doplňuje Daniel
Hodek.
Praha 1 se tedy Nemocnice Na Františku
rozhodně nezříká a kvalita jejích služeb pro
občany Prahy 1 je i nadále jednou z priorit. V současné době proto probíhá dlouho

očekávaná rekonstrukce části ambulantního
traktu na oddělení následné rehabilitace.
Plánovaný počet 18 nových lůžek bude ze
značné části využíván k rehabilitaci pacientů
NNF po provedených implantacích velkých
kloubů (kolena, kyčle), zároveň je ale v plánu,
že bude případná volná kapacita nabídnuta i dalším lůžkovým zařízením. V letošním
roce bylo také celkovým nákladem 4 mil. Kč
obnoveno endoskopické instrumentárium
chirurgických operačních sálů. Od Nového
roku pak bude otevřena v areálu NNF prodejna zdravotnických potřeb, kde si budou moci
pacienti vyzvedávat zdravotnické pomůcky
tzv. na poukazy, ale i nakoupit další zdravotnické potřeby.
„V současné situaci je velice problematické
udržet provoz naší relativně malé nemocnice,
ale za poslední roky se nám podařilo stabilizovat zdravotnický personál, což považuji
za zcela klíčové. Jedním z nejdůležitějších
stabilizačních prvků je především zjevná
snaha zřizovatele o modernizaci a další rozvoj
našeho lůžkového zařízení,“ říká MUDr. Robert
Zelenák, ředitel Nemocnice Na Františku.
Nejstarší česká nemocnice v současnosti
plní i jednu ze svých úloh ještě z dob, kdy
patřila řádu Milosrdných bratří, totiž péči
o chudé. V rámci spolupráce se sociální sférou
pomáhá s dodávkou obědů pro lidi bez domova, kteří si je denně vyzvedávají na nedaleko zakotvené lodi Hermes.
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Dílčí vítězství Prahy 1? V celé
městské části by měl začít platit
zákaz pití alkoholu na veřejnosti
Po Novém roce by se měl
pražský magistrát zabývat
připravenou novelizací
vyhlášky zakazující požívání
alkoholických nápojů na
veřejnosti. V případě Prahy 1
se jedná o zákaz plošný. Podle
nové vyhlášky má totiž zákaz
platit na veškerém území
Pražské památkové rezervace,
tudíž v celé Praze 1. A přibude
ještě jedna podstatná změna –
vyhláška totiž v těchto místech
zakáže nejen pití alkoholu,
ale i zdržování se na veřejném
prostranství s otevřenou lahví či
jinou nádobou s alkoholickým
nápojem. Vedení Prahy 1
Magistrát HMP o tyto změny
dlouho žádalo.
„Už řadu let bojujeme proti zvyšujícímu
se hluku v ulicích Prahy 1. Příčin je řada,
a o mnohých z nich už jsem už mluvil i psal
mnohokrát. Nedostatek městských strážníků, nástup a rychlý rozmach levného
sdíleného ubytování, benevolentní zákony
považující například tzv. pivní autobus
za jízdní kolo apod. A v neposlední řadě
opilí a řvoucí turisté na takzvaných pub
crawlech, nočních potulkách po pražských
hospodách. Mezi jednotlivými zastávkami
se jejich účastníci často posilní i na ulici
alkoholem zakoupeným v okolních večerkách, specializujících se samozřejmě právě
na prodej alkoholu,“ popisuje situaci Ivan
Solil (ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast
bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku.
V mnoha ulicích Prahy 1 sice už teď platí
zákaz pití alkoholu na veřejnosti vycházející ze stávající vyhlášky, ale hádejte se
s opilým cizincem, jestli stál už v ulici se
zákazem, nebo ještě v ulici, kde si řádně
přihnout z láhve ještě může. Dosud totiž
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Radní Ivan Solil ukazuje na vícejazyčnou ceduli se současným zněním vyhlášky umístěné v ulicích Prahy 1.

platí seznam ulic, kde se alkohol na veřejnosti pít nesmí, a pak je tu samozřejmě
seznam dalších ulic, kde to povoleno je. To
vše působí matoucím dojmem a do kotlíku
chaosu v nočních ulicích centra Prahy to
ještě přilévá další kapku.
„Já sám si v naší krásné Praze 1 bohužel
často připadám, jako kdybych bojoval s větrnými mlýny. Nad jedním nešvarem se nám
podaří zvítězit jako v případě segwayů, a na
obzoru se hned objeví další, například elektrické koloběžky. V případě zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti to ale snad vypadá
nadějněji. Už v loňském roce jsme začali
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jednat se zástupci hlavního města a pokusili
jsme se vytipovat možnosti legislativních
změn, které měly situaci v Praze 1 zlepšit,
a navíc měly posílit akceschopnost především Městské policie,“ doplňuje radní Solil.
Obecně závazná vyhláška z roku 2008
zakazující požívání alkoholických nápojů na

veřejnosti byla původně koncipována jako
reakce na stížnosti občanů na výskyt osob
bez domova, které na veřejnosti popíjely alkoholické nápoje. Od té doby se ale situace
v Praze 1 zásadně změnila. Hlavní problém
už dávno nepředstavují podnapilé osoby
bez domova, nýbrž tisíce osob především
z řad turistů a návštěvníků. Ti se do Prahy,
tedy zejména Prahy 1, přijíždějí bavit a čím
dál častěji před provozovnami upřednostňují
ulice, náměstí či parky jako místa bujarého
alkoholového veselí. Se začátkem platnosti
tzv. protikuřáckého zákona v květnu 2017
se situace samozřejmě ještě zhoršila. Řada
kuřáků vyrazila s cigaretou a často samozřejmě i s alkoholickým nápojem před hospody

a bary. Některé ulice Prahy 1 se proměnily
v jeden velký noční klub.
Nové znění vyhlášky proto na výše uvedené situace přesně reaguje. Zároveň také
zjednodušuje obecné povinnosti z ní vyplývající. Místo výčtu několika ulic, ze kterých
se problém pouze přesouval do jiných ulic,
které ve vyhlášce uvedeny nebyly, pracuje
novela vyhlášky v případě uvedení místa,
kde se alkoholické nápoje nesmějí na veřejnosti konzumovat, s pojmem Pražská
památková rezervace. To přináší jednoznačný zákaz, platný na celém území Prahy 1.
Mělo by také dojít k zjednodušení vymáhání
dodržování takové vyhlášky. Policisté totiž
dosud nemohou účinně zasahovat, pokud
nejsou přítomni pití alkoholu nebo nemají k dispozici svědky tohoto jednání. Další
plánovanou změnou je proto přímo popsaný
zákaz zdržování se na veřejném prostranství
s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
„Díky tomuto novému znění vyhlášky dostanou strážníci i policisté do rukou jednoznačný právní nástroj, který je pro všechny
plně srozumitelný. Pokud půjde opilý turista
v noci po ulici Prahy 1 s plnou lahví vodky,
nevadí, že z lahve zrovna nepije. Pro městského strážníka bude zásadním faktem pouze to, zda je či není v lahvi alkohol. Strážníci
budou vybaveni speciálním přístrojem, který
přítomnost alkoholu v lahvi či jiné nádobě
pozná,“ vysvětluje Ivan Solil.
Zároveň ale podle radního Solila touto
novelou vyhlášky nikdo nechce pronásledovat občany, kteří si ponesou ve džbánu pivo
k nedělnímu obědu. Strážník či policista by
totiž měl jednat tak, aby skutečně zhodnotil
situaci a napomenul či pokutoval pouze v takovém případě, kdy je to opravdu na místě.
„Obávám se, že po Novém roce ale strážníkům, policistům a především občanům
Prahy 1 přibude nová starost. V Revoluční ulici
se chystá otevření gigantického klubu Epic,
který má mít tři podzemní podlaží, a na jehož
stránkách jsem si přečetl, že má kapacitu tisíc
návštěvníků. Kolaudační rozhodnutí přitom
hovoří o pěti stech lidech, i to je ale pro centrum města z hlediska bezpečnosti i veřejného
pořádku v rámci jednoho klubu šílené číslo.
Radnice Prahy 1 už ale teď nemůže nijak
zasáhnout, protože stavební povolení bylo
vydáno v roce 2007,“ dodává Ivan Solil.
Proti otevření klubu se několikrát vyjádřili
představitelé všech politických stran současného vedení radnice Prahy 1. Jeho další osud
už má ale v rukou státní správa.
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Podáváme seniorům
pomocnou ruku
Středisko sociálních služeb nabízí
pomoc a podporu školeného
personálu všem seniorům
a osobám se zdravotním
postižením, občanům Prahy 1.

P

ečovatelská služba se poskytuje individuálně a přispívá k prodloužení pobytu člověka doma, prodlužuje období relativně
nezávislého života a oddaluje, nebo dokonce
vylučuje nutnost komplexního zaopatření
např. v domovech seniorů nebo v jiných
ústavních zařízeních. Pečovatelská služba
zahrnuje 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 nehty;
dovoz nebo donášku teplého oběda; pomoc
při přípravě jídla a pití; běžný úklid; údržbu
domácích spotřebičů; nákupy; pochůzky; praní a žehlení; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod; základní
sociální poradenství. Služby jsou hrazeny dle
platného sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby, který je vyvěšen 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.

Pečovatelská služba, tísňová péče
a denní stacionář
Pečovatelská služba je určena seniorům,
kteří žijí ve vlastním domácím prostředí
a potřebují pomoc s běžnými úkony, jako
jsou nákupy, úklid či dovážka obědů. Pro více
informací a pro zavedení péče kontaktujte
Martu Lešnerovou, e-mail lesnerova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 724 021 784.
Tísňová péče je tichý a nenápadný společník v domácnosti, malé tlačítko, jehož
pouhým stisknutím se senior spojí s dispečinkem, který dokáže zajistit pomoc při náhlém
zhoršení zdravotního stavu či jiné nepředvídané události. Pro více informací a pro zavedení
tísňové péče kontaktujte Arielu Thielovou,
e-mail thielova@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 724
021 778.
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Denní stacionář je ambulantní služba určená seniorům, kteří již nejsou zcela soběstační
a potřebují společnost, zatímco je rodina
v práci. Senior dopoledne přijde nebo přijede
do zařízení, kde zůstává do odpoledních hodin, kdy se opět vrací domů. Celý den je o něj
dobře postaráno, má společnost a školený
personál mu zajišťuje veškeré potřeby včetně podání jídla, zábavy a podobně. Pro více
informací a pro přijetí do denního stacionáře
kontaktujte Ing. Martu Kouckou, e-mail: koucka@socialnisluzbyp1.cz, tel.: 724 021 782.
Všechny služby jsou hrazeny dle platného
sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby, který je vyvěšen na www.socialnisluzby-praha1.cz.
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Podpora zdraví
(nejen) v zimních
měsících
Přiměřený pohyb odpovídající dlouhodobému i aktuálnímu zdravotnímu stavu je
dobrou prevencí demence, kardiovaskulárních onemocnění, obezity i další zdravotních
potíží. Středisko sociálních služeb nabízí
každému seniorovi z Prahy 1 možnost vybrat
si cvičení, které právě jemu bude vyhovovat.
Nabídka je široká, sahá od cvičení s náčiním
a orientálních tanců až třeba po cvičení na
židlích a pilates. Pohybové centrum Tělocvična v Žitné 13 je pro všechna cvičení dobře
vybaveno a pro seniory je zde připraveno
prostředí, v němž se cítí vítáni. Lektoři cvičení
vždy přizpůsobují skupině, která se na hodině
sejde, a zkušená provozní vedoucí Tělocvičny
ráda poradí, které cvičení vybrat. Rozvrh hodin najdete na nástěnkách Střediska sociálních služeb včetně nástěnky umístěné v pasáži Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.
Pro více informací a pro objednání na některou hodinu volejte Marii Němcovou, tel.: 601
188 315. Všechna cvičení jsou zdarma.

Prevencí nachlazení a dalších respiračních
onemocnění může být v kombinaci se správným životním stylem také pobyt v relaxační
místnosti s přímořským mikroklimatem.
Pobyt v takové místnosti doporučujeme všem
seniorům v rámci prevence nejrůznějších
sezonních onemocnění. K využití místnosti,
která se nachází v domě s pečovatelskou
službou U Zlaté studně 1, je nutné se předem
objednat a pobyt je zdarma. Objednávejte se
u Jitky Peštové, tel.: 724 021 783.

Kondiční cvičení pro ženy
Přihlaste se do hodin kondičního cvičení pro ženy, které vede
Bedřich Rýč, jinak také trenér a mistr Jiu-Jitsu (držitel 6. danu).

Cvičení je určeno pro všechny ženy a dívky z Prahy 1, které
mají rády pohyb a chtějí si udržet fyzickou kondici. Cvičení je zaměřeno na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení
vytrvalosti a výkonnosti, přičemž příznivě ovlivňuje funkci
a strukturu pohybového ústrojí. S Bedřichem Rýčem si lze
samozřejmě domluvit i zapojení do tréninku Jiu-Jitsu!
Tělocvična, Žitná 13, PO 18-19 hod., ČT 17.30-18.30 hod.

 WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ  WWW.PRAHA1.CZ

33

PRAHA 1  SENIOŘI

Seniorské výlety 2017
 LEDNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 16. ledna 2018, 8:00
 TACHOV – ZÁMEK A SVĚTCE – WINDISCHGRÄTZOVA JÍZDÁRNA
Na tento lednový výlet se přihlašuje od pondělí
11. prosince 2017.
Čtvrtek, 25. ledna 2018, 8:00
 Sychrov – zámek a Turnov – město
Na tento lednový výlet se přihlašuje od úterý 19.
prosince 2017.

 ÚNOROVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Čtvrtek 15. února 2018, 8:00
 TUGENDHAT (FUNKCIONALISTICKÁ VILA)
A BRNO – MĚSTO
Na tento únorový výlet se přihlašuje od úterý 16.
ledna 2018. Vzhledem k vysokému vstupnému
do vily se senior podílí částkou 100 Kč.
Čtvrtek, 22. února 2018, 8:00
 DĚČÍN – ZÁMEK A ROUDNICE N. L. – MĚSTO
Na tento únorový výlet se přihlašuje od čtvrtka
25. ledna 2018.

 BŘEZNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 6. března 2018, 8:00
 ŽELIV – KLÁŠTER A PELHŘIMOV – MĚSTO
Na tento březnový výlet se přihlašuje od čtvrtka
15. února 2018.
Čtvrtek, 13. března 2018, 8:00
 BLATNÁ – ZÁMEK A HORAŽĎOVICE – MĚSTO
Na tento březnový výlet se přihlašuje od čtvrtka
22. února 2018.

 DUBNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 3. dubna 2018, 8:00
 Dačice – zámek a Slavonice – město
Na tento dubnový výlet se přihlašuje od úterý 6.
března 2018.
Úterý, 24. dubna 2018, 7:30
 KSIĄŻ – ZÁMEK A JAWOR – UNESCO KOSTEL MÍRU SV. DUCHA (POLSKO) – VÝROČNÍ
– 10 LET SENIORSKÝCH VÝLETŮ S PRAHOU 1
(Středisko sociálních služeb PRAHA 1).
Na tento dubnový výlet se přihlašuje od čtvrtka
15. března 2018. Vzhledem k vysokému vstupnému do objektů se senior podílí částkou 200 Kč.
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Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro
občany seniorského věku s trvalým bydlištěm
V Praze 1 (doprava, návštěva objektů, oběd,
služby průvodce, koordinátor výletu).
Nový způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova
18, odhlašování stejným způsobem, popř.
telefonicky: 221 097 280, 221 097 300.
Přihlašování pouze osobně přes podatelnu ÚMČ
Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování stejným
způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221
097 300. Odjezd autobusu vždy od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti,
kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních
výletů. V první možný den přihlášení na daný
výlet bude přihláška umožněna jen těm, kteří
neabsolvovali minimálně dva poslední výlety.
Všem ostatním bude přihláška otevřena
týden od prvního možného data přihlášení na
daný výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám
v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost
daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by
nesplňoval výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
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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Jak je to s privatizací
bytového fondu v Praze 1?

V

Praze 1 je podle posledního sčítání
lidu, domů a bytů (2011) celkem 2.113
domů, z toho 1.943 obydlených, v nich
je 14.709 bytů a žije v nich 37 193 lidí. Hlášených je jich zde však jenom 27 040. Proti
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 je mírný
nárůst bydlících, ale podstatně poklesl počet
osob trvale zde hlášených.
OBYVATEL

BYDLÍ

HLÁŠENO

2001

34 581

33 853

2011

37 193

27 040

Od roku 1989 pokračuje úbytek obyvatel
průměrným tempem 2 % ročně, v čemž převažuje jednak úmrtnost nad porodností, jednak
vyřazování nekvalitních bytů a zvyšování komfortu bydlení – což se projevuje v menší hustotě
obyvatel na stejné ploše, jednak na značné ztrátě bytového fondu po privatizaci, kdy enormně
narostl počet hotelů a zařízení s krátkodobým
ubytováním na úkor trvalého bydlení.
Proto je dlouhodobou koncepcí MČ Praha 1
privatizace bytového fondu.
Po roce 1992 byla většina domů vydána
v restituci, jen domy, kde tomu tak nebylo,
byly po roce 1992 převedeny do vlastnictví
MČ Praha 1
V letech 1992 až 2000 bylo privatizováno
celkem 77 domů jako celek, bytovým družstvům, tvořených stávajícími nájemníky
domů.
Od roku 2000 byla privatizace celých domů
nahrazena privatizací jednotlivých bytů

V období do roku 2008 bylo privatizováno
podle „Zásad“, schválených zastupitelstvem,
celkem 4.157 jednotlivých bytů.
V roce 2010 bylo přijato zásadní usnesení
zastupitelstva o tom, které domy do privatizace zařazeny jsou a které ne a proč.
V období 2008 – 2015 se pokračovalo se
v privatizaci jednotlivých bytů podle zásad,
v tomto období bylo privatizováno dalších
465 bytů (dosud celkem 4.622). Celý projekt
stagnoval především proto, že privatizace
v mnoha domech (celkem ještě 18) byla zdržována technickými problémy ve zvažované
výstavbě půdních bytových jednotek před
zahájením privatizace.
Byl spuštěn projekt tzv. II. nabídek, dosud
bylo v tomto režimu privatizováno 24 bytů.
Městská část nemá fungovat jako realitní
agentura, která pronajímá bytový fond. Pro
potřeby úkolů v sociální oblasti si musí ponechat přesně definovaný nezbytný počet bytů.
Podle pravidelných přehledů průběhu privatizace bylo v majetku MČ 5.710 bytů, z toho
5.460 je jich určeno k privatizaci a 4.678 jich
již privatizováno bylo.
V letošním roce se podařilo dořešit privatizaci 6 domů, další 3 jsou ve vysoké fázi přípravy. Ale pravdou je, že se už většinou řeší
jen individuální případy, neprivatizovaných
celých domů je už velmi málo, a proces se
protahuje buď nedořešením již zmiňovaných
půdních vestaveb, nebo spory se spoluvlastníky (většinou jako následek prodeje prostor
k půdním vestavbám v minulosti).
Jan Votoček
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„25 let snění“
Vernisáž výstavy „25 let snění“
se uskuteční 1. února 2018 ve
výstavním prostoru
MČ Praha 1 v Galerii 1 pod
záštitou starosty Prahy 1 Oldřicha
Lomeckého. Výstava potrvá do
2. března 2018.

Štěpánská 47, Praha 1 |
Otevírací doba: ÚT-PÁ 10-12 | 13-18, SO 10-14
www.galerie1.cz | www.facebook.com/galerie1cz
Instagram: @galerie_1

P

rojekt „25 let snění“ návštěvníkům výstavy představí tvorbu fotografa a vizuálního umělce MgA. Jiřího Machta2, který
návštěvníkům představí více jak 25 let jeho
tvorby.
Výstava bude rozdělena na dvě části, kdy
první z nich bude zaměřena na retrospektivní
tvorbu vybranou z více jak padesáti výstav, na
kterých Jiří Macht2 pracoval.
V této části diváci uvidí 100 fotografií, které
je v poskládaných útvarech obklopí a díky
prolínání téměř všech fotografických žánrů
se ocitnou ve světě snů a představ autora, ze
kterých jeho tvorba vychází.
V druhé části výstavy návštěvníci vstoupí

do jednoho konkrétního snu, kde se potkají
s několika medvědy komunikujícími nejen
s žirafou, veverkou, hrochem, houpajícím
koníkem a několika dalšími živočišnými druhy vycházející z autorova vztahu k přírodě
a fantazii, se kterou k tomuto snu přistupuje.
V obou částech výstavy budou k vidění
kromě klasických analogových fotografií
i trojrozměrné exponáty, fotografické obrazy přenesené na zrcadla, jiné netradiční
materiály a postupy.
Vše doplní projekce z více jak 25 let trvající vášně k volné fotografii a umění obecně.
Výstavu zahájí Jakub Kohák. Vystoupí
hudební formace Zoran said El iz bad.
Na vernisáži bude přednesen text od Prof.
PhDr. Františka Dvořáka, Csc.

KULTURNÍ ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1
Magazín naleznete na webu www.praha1.cz;
přečíst si jej můžetei na nástěnce v pasáži
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18).
NEBO SI CHCETE NECHAT ZASÍLAT KULTURNÍ
ČTRNÁCTIDENÍK PRAHA 1 E-MAILEM?
Přihlaste se k odběru na: redakce@praha1.cz!
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SERVIS  PRAHA 1
CAJ

O SEDMÉ

Čaj o sedmé

Vostrý kafe

Pro všechny ženy ve věku
od 18 do 45 let.

Pro všechny muže ve věku
od 18 do 45 let.

Nejen setkání s osobností, ale také
ochutnávka skvělých čajů – to je
projekt Čaj o sedmé, který si již našel cestu k mnoha dámským srdcím.

Vostrý kafe jenom pro vostrý hochy?
Ale vůbec ne! Vítán je každý muž, který ví, že život se skládá z odpovědnosti, požitku, něhy i kapky klukovství.

25. 1. 2018
LENKA VACVALOVÁ
moderátorka, vášnivá běžkyně
Běhání se stalo velkou vášní známé herečky a moderátorky. Od
kratších vzdáleností se dostala k půlmaratonu a
následně i maratonu. Svou vášeň provozuje jak
u nás v ČR, tak i v zahraničí. Jak často trénuje na
závody a jakou má techniku? Jak moc dodržuje
zdravou stravu u cvičení? A jakou má vysněnou závodní destinaci? Vše se dozvíte na Čaji o
sedmé.
22. 2. 2018
MIA MIRRELLI
fotografka
Prací Mii Mirrelli je zachycovat ty
nejzajímavější okamžiky. Ať už se
to týká párového či svatebního focení nebo focení módy, glamour či známých osobností. Vše
záleží na dobrém světle, úhlu pohledu a taky
správné komunikaci mezi fotografem a modelem. Mia Mirrelli na Čaji o sedmé prozradí, jak
profesionální focení probíhá a jaké osobnosti
už měla před objektivem.
29. 3. 2018
MARCELA VUONG
lektorka kurzů asijské kuchyně
Zamilovali jste si exotickou chuť
vietnamských jídel? Chtěli byste
se dozvědět, jak si sami doma můžete uvařit
pho bo či jiné speciality? Marcela Vuong pořádá kurzy vaření Vuong cooking class a na Čaji
o sedmé bude povídat nejen o vietnamském
jídle, ale i o vietnamské kultuře.



10. 1. 2018
MICHAL „RADAR“ VRÁTNÝ
zakladatel Železné koule,
cvičení s kettlebelem
Michal "Radar" Vrátný založil
v roce 2011 Železnou kouli jako alternativu pro
lidi, co si uvědomují, že musí cvičit, ale nechtějí
to dělat v prostředí klasických komerčních
posiloven. Železná koule je založená na cvičení
s kettlebelem, certifikovaných instruktorech
a velké škále komplexních cviků, při kterých je
zapojeno celé tělo. Chcete o tomto způsobu
cvičení dozvědět víc? Příjďte si Radara poslechnout na Vostrý kafe.
7. 2. 2018
ONDŘEJ KAMENICKÝ
architekt
Ondřej Kamenický vystudoval
kromě architektury i filmovou
a televizní scénografii a dnes získané vědomosti z obou škol prolíná ve své práci. Mladý
architekt se specializuje především na rodinné
domy a byty, podílel se ale i na návrhu interiéru
pasáže České národní banky. Na svém kontě
má i ceny Gloria Musealis nebo Dům roku
2011.
1. 3. 2018
MATĚJ KREJČÍ
poradce osobního rozvoje
GrowJOB Institute
Převádí vědecké výzkumy do praxe z odvětví psychologie, behaviorální ekonomie a neurověd. Pomáhá v oblastech spokojenosti, vnitřní motivace a rozvoji sebedisciplíny.

Pozor, vzhledem k omezené kapacitě míst je nutné se na každé „Vostrý kafe“ a „Čaj o sedmé“
zvlášť předem přihlásit, a to prostřednictvím e-mailu marie.hrabovska@praha1.cz nebo na tel.
221 097 224! Předmět „Vostrý kafe“ nebo „Čaj o sedmé“ – uveďte své jméno a tel. kontakt.
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PRAHA 1  VÍTÁME MIMINKA V PRAZE 1!

Vítání občánků – 5. 10. 2017

Nové občánky vždy vítá starosta
Oldřich Lomecký.

Jasmin Coco Worman a Charlie Worman

Lukáš Masojídek

Viktor Zykan

Vojtěch Pajkrt

Alexandre Wolfgang Gramont

Vítání občánků – 12. 10. 2017

Filip Zahradník
Natália Hudáková

Maxmilián Šípek

Vítání občánků – 9. 11. 2017

Valerie Valentová

38

Laura Brůžková

Adam Hucl

Matyáš Bařinka
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VÍTÁME MIMINKA V PRAZE 1!  PRAHA 1

Vítání občánků
23. 11. 2017

Vítání občánků – 30. 11. 2017

Václav Frydrýn

Antonie Hrušková

Maxmilián Machálka

Nina Hrachovcová

Šarlota Menclová

Adriana Diana Jonášová

Otakar Pavlas

Mariana Bímová

Klára Daňková

Kristýna Krákorová

Vítání občánků – 7. 12. 2017

Emma Valentina Puldová

Jolana Večeřová

P
Ema Tuleškov

Laura Molíková

Augustin Urbánek
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okud chcete svou ratolest slavnostně uvést mezi občany naší
městské části, zašlete nám jméno a příjmení dítěte, datum narození
a adresu trvalého bydliště, popř.
kontaktní adresu, a to buď elektronicky na: radka.jirikova@praha1.cz
nebo písemně na: Odbor Kancelář
starosty, oddělení kultury, Vodičkova
18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky
Jiříkové. Do hlavičky e-mailu nebo
na obálku napište „Vítání občánků”.
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PRAHA 1  FOTOOBJEKTIV

Fotoobjektiv

Na Okřídleného lva přibylo 2 507 jmen hrdinů.

Vánoční setkání na Žofíně se skvěle vydařilo.
Připomněli
jsme si výročí
17. listopadu.
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Do Prahy 1 tradičně dorazil Mikuláš se svými druhy...

...a to nejen do škol...

...ale i na Kampu...

...a na Staroměstské náměstí.
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NÁZORY OPOZICE  PRAHA 1

TROJKOALICE

IO
Iniciativa Občanů
Ideje a Odpovědnost

Vážení občané Prahy 1,
vstupujeme do posledního roku našeho zastupitelského
mandátu. Možná je čas na malé zhodnocení naší činnosti.
A začnu tím pozitivnějším.
Petr Burgr jako předseda kontrolního výboru plní úkoly
zodpovědně a včas, to si můžete ověřit v zápisech Zastupitelstva. Tam si můžete ověřit i aktivity Aleny Ježkové
a Petra Hejmy, kteří se v rámci opozice snaží, seč jim síly
stačí. A pak jsem tu já, který se bohužel nemá moc čím
chlubit. Také se sám před sebou definuji jako frustrovaný
opoziční zastupitel. A hned vám vysvětlím proč.
Jako předseda Komise pro participaci jsem měl řídit
činnost začleňovaní názorů občanů Prahy 1 na proměnu
veřejných prostranství. Moc se mi to nedaří. Když jsem
se příslušných zastupitelů či úředníků “u moci” ptal, co se
chystá, o čem bychom se měli s občany poradit, nic moc
mi neprozradili. A když jsem se o zamýšleném projektu
úpravy ulice, náměstí, parku apod. dozvěděl sám, již nebylo o čem s občany diskutovat, protože vše bylo rozhodnuto radními, úředníky a architekty. A po pravdě, někdy
i Magistrátem hl. města Prahy, pod který mnohá veřejná
prostranství patří.
Na druhou stranu je třeba přiznat, že na mail, určený
pro vaše náměty a názory k veřejnému prostoru, kterými
bychom se mohli nebo měli zabývat (komiseproparticipaci@praha1.cz)
za tři roky napsalo jen pár občanů. A to platí i o
schránce umístěné v informačním centru MČ Praha 1. Pět
podnětů není mnoho. Co to znamená? Že občané vlastně

nemají o dění na Praze 1 zájem? A nebo jsou, stejně jako
já, frustrováni tím, že jim vládnoucí nenaslouchají…
Trápí mě ještě jedno téma, které jsem naznačil již v minulém příspěvku. A to jsou nebezpečně bující návrhy zákazů,
které nahrazují skutečnou práci a které nepříjemně připomínají život před rokem 1989! Zákaz cyklistiky na některých
místech v centru, zákaz požívání alkoholu na téměř celém
území Prahy 1, zákaz kouření “uvnitř”, jehož důsledkem je
kouření “venku”, které obtěžuje všechny a především děti o nedopalcích na ulicích nemluvě.
Jaké další zákazy nás čekají? Zákaz vycházení? Aby měli
turisté více prostoru? Ano, trochu přeháním, ale… I systém
parkovacích zón mi připadá skoro jako nevyslovený zákaz
používání vozidla. Prostě jako kdyby zákazy nahrazovaly
osobní zodpovědnost rozumného občana. Nebo jsme
všichni hloupí? Nevím, kde se bere v hlavách některých politiků jistota, že oni všemu rozumí nejlépe a vědí, co všem
ostatním nejlépe vyhovuje. Myslím, že skutečně vzdělaní a
chytří lidé takto neuvažují.
Text píši 23.11.2017, takže nevím, jak to přesně (s vládou)
bude, až jej budete číst vy. Nicméně dnes bych si vám (i
sobě) dovolil k Vánocům popřát více prostoru pro vlastní
rozum, méně zákazů, jiného prezidenta, jinou vládu i jinou
vládnoucí koalici na Praze 1. Přál bych vám v každém případě koalici demokratičtější a vstřícnější k občanům.
Možná se mnou nebudete souhlasit. Ale to je demokracie. I o Vánocích.
Klidné svátky a dobrou volbu v roce 2018!
Michal Caban - „Klub Trojkoalice - My co tady žijeme”
(Iniciativa občanů)

ZELENÁ PRO JEDNIČKU
pro jedničku

Ateliér sochařky
Hany Wichterlové má
naději
Vánoce na krku a tak se s vámi, milí čtenáři, chceme
podělit o jednu příznivou zprávu. Ateliér sochařky Hany
Wichterlové (1903–1990) má naději a mohl by přejít pod
křídla Galerie hlavního města Prahy.
Praha 1 pomalu přichází o svůj genius loci, kouzelných
a autentických míst žalostně ubývá. Jedním takovým
místem je “ztracená” zahrada s ateliérem na malostranském
Újezdě. Na neradostný stav chátrajícího ateliéru v zahradě
na úpatí Petřína upozornili zástupci a zástupkyně rodiny
Wichterlových. Budova ateliéru, která je v majetku Městské
části Praha 1, nebyla celá leta opravována a po rekonstrukci
opěrné zdi byla část budovy ubourána a stavba ponechána svému osudu. Na stále špatný stav budovy se můžete
podívat z dětského hřiště nad dolní zastávkou lanovky, není
to radostný pohled.

PRAHA 1 RODINA svůj příspěvek
do uzávěrky tohoto čísla
nedodala.

Galerie hlavního města Prahy však o budovu a zahradu
projevila zájem. Chtěla by sochařský ateliér v autentické podobě, což je i v kontextu celé Prahy něco zcela jedinečného,
zachovat a zvelebit, aby připomínal památku přední zástupkyně českého moderního sochařství. Náš zastupitelský
klub Zelená Pro Jedničku proto na říjnovém zastupitelstvu
vyzval starostu Oldřicha Lomeckého, aby se aktivně zasadil
o záchranu místa. Pan starosta na naši výzvu naštěstí slyšel
(ačkoli dříve nazýval ateliér “budkou se spornou stavebně
historickou hodnotou”) a zastupitelstvo mu uložilo, aby nechal pozemek s ateliérem převést do vlastnictví magistrátu.
To znamená, že, pokud vše dobře půjde, Galerie hlavního
města Prahy bude moci realizovat obnovu ateliéru a začít
znovuutvářet místo sochařčina života a díla. Místa, které
inspirovalo i Josefa Sudka k fotografickému cyklu Zahrádka
paní sochařové.
Těší nás, když společné dílo vede k dobrému výsledku.
Zásluhu na tom máte i vy všichni, kdo jste se o osud ateliéru hlasitě zajímali. Děkujeme.
Krásné svátky pohody a míru a dobrý rok 2018 přejí
Kateřina Klasnová a Petr Kučera

KLUB NEZÁVISLÝCH ZASTUPITELŮ

J. JANOUŠEK | M. VLAŠÁNKOVÁ | V. JONÁŠ
svůj příspěvek do uzávěrky tohoto čísla nedodali.
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NOBODY IS PERFECT – Jiří Krampol
„Ani já nejsem dokonalý.“

V

Rozhovor Miloše Schmiedbergera s Jiřím Krampolem

ždy, než se sejdu s Jirkou Krampolem, tak
se těším, co nové přinese ze světa vtipů.
Náš rozhovor pro magazín Praha 1 se
uskutečnil v pohodové náladě v kavárně Slavia,
v restauraci Krčma a následně ve fitku Jatomi
fitness, kam dost často chodíme kout pikle, jak
se udržet v povědomí národa. Jirka hned začal.
Millo znáš tenhle fór ?
Sejdou se dva. „Nazdar! To jsem rád, že tě
vidím.“
„Nazdar, taky tě rád vidím, ale člověče, já
mám takovou sklerózu, jak ty se vlastně jmenuješ?“
„To nic, já mám taky sklerózu a do kdy to
potřebuješ vědět?“
„Dobrý ne. . ? “ směje se Jirka, a hned dodá.
„Jo a než začneme, nevíš, kde mám brejle?“
„Jirko myslíš, že jseš dokonalý ?“
„Abych pravdu řek, tak určitě ne, ale odpovím
ti hned na další otázku. Víš, jak vznikla věta Nikdo není dokonalý? Pamatuješ si na scénku z filmu Někdo to rád horké, kde basista Jerry (Jack
Lemmon) převlečený za muzikantku Daphne
odpoví na nabídku k sňatku milionáři Osgoodu
Fieldingovi II. „Ale já nejsem žena!“ milionář na
to odpoví „Nobody is perfect! – Nikdo není dokonalý!“ a tak se v roce 1959 narodila tato věta,
která se stala snad slavnější než film samotný.“
Tuto větu, jako název použil do nového zábavného pořadu v roce 1998 režisér a moderátor Oliver Andráši a tak vznikl pořad Nikdo není
dokonalý. První díl moderoval Josef Laufer, který
po odvysílání postoupil moderování tohoto
pořadu právě Jirkovi s tím , že tento pořad je
přesně na míru pro Jirku. Tak vznikl legendární
pořad o znalostech a neznalostech českého
národa a některé odpovědi v anketách vstoupily
do historie. Pro příklad tři otázky.
„Jaká socha stojí na Václavském náměstí?“
(Svatý Václav)
Pán se zamyslí, pokýve moudře hlavou a pak
moudře odpoví.
„Jan Žižka z Trocnova…“
„Kdo je to nebo co je gejša?“ (Japonská
společnice)
Paní staršího věku v sámošce.
„No to je tež kurva, ale ne zdejša .“
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„Za jaké hokejové mužstvo hraje Vladimír Iljič
Lenin.“ (Za žádné)
Řidič taxíku dýmá cigaretu, přemýšlí a pak
vesele a sebejistě konstatuje .
„No jasně to vím. New York Rangers .“
No, nutno dodat, že se natočily stovky dílů
tohoto pořadu s velkou sledovaností, ale v roce
2013 bylo natáčení náhle ukončeno, ale v reprízách se NND na TV Prima vysílá dodnes.
„Co ty a Belmondo?“
„Známe se přes plátno celkem důvěrně.Je to
vynikající herec a jeho poslední film Muž a jeho
pes, který jsem daboval, mě hluboce dojal.
Vřele doporučuji. Nadaboval jsem dvacet devět
jeho filmů a tak ho mám tak říkajíc přečteného.
Znám jeho rekce, pohyby, smích i zármutek,
ale bohužel, na kafíčko v Malostranské besedě
nám nezbyl čas. Máme toho oba opravdu moc.
Jo a právě vyšla audio kniha Belmondo Mých
tisíc tváří, kterou jsem namluvil za pouhé dva
dny a nyní má tak český posluchač jedinečnou
příležitost slyšet vzpomínky J. P. Belmonda ‚Jeho
vlastním hlasem’. Úžasný pohled do života
Jeana .“
Herec a dabér Jiří Krampol převzal dabing
Jeana-Paula Belmonda po emigraci Jana Třísky
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na konci 70. let. Svůj hlas pak s legendou francouzké nové vlny, přezdívanou Bébel, spojil na
déle než čtvrtstoletí a pro českého televizního
diváka se stal jeho neodmyslitelnou součástí .
Belmonda daboval ve 28 filmech, včetně filmů
Zvíře, Muž z Ria nebo Bezva finta.
Přes veškerou snahu se zatím nepodařilo
zajistit s J. P. Belmondem setkání.
„Moc mi to je líto.“
„Hodně jezdíš po republice a to hlavně autem. Řídíš rád a nebo se necháš vozit?“
„Jak říká náš společný kamarád Láďa Štaidl.
Auto je nejhorší investice a já nerad dělám špatné investice a tak se raději nechám vozit někým,
kdo umí dobře řídit a nakonec, když někam
jedem, tak jedem tvým autem a řídíš ty a to
hodně dobře. Za svůj život jsem vlastnil mnoho
aut, ale to posední bylo malé skromné autíčko
Peugeot 207, které jsem splácel na leasing. Tedy
žádný luxus, ale když vidím tu bezohlednost
na silnicích, bezhlavé předjíždění kamionů,
vybržďování a nerespektování předpisů, tak
mám docela i strach. Někteří grázlové řidiči ještě
seřvou i policisty při kontrole. Na to by se měli
politici a policie zaměřit a něco s tím dělat. Policista v tolik opěvované Americe, když ji máme
ve všem za vzor, je nedotknutelná osoba a přestupky se přísně trestají. Jsem za tvrdší pokuty
a policisti by měli víc jezdit po dálnicích a ulicích hlavně v Praze a ve městech a ne sedět na
zadku v autech a měřit rychlost nebo rozdávat
botičky. To jim jde opravu nejlépe, ale v poslední
době jsem ochutnal také spoje vlakové a cesta
do Olomouce je vlakem fakt pohoda naprosto
bez nerváků a ještě u kafíčka.
„Myslíš si, že jsi po tolika letech práce v divadle, televizi, rozhlase a ve filmu boháč?“
„Tak to si teda opravdu nemyslím a určitě
jsem nikdy bohatý nebyl a pokud jsem něco někdy vydělal tak jsem to rozfofroval nebo utratil
za cestování k moři, což je moje velká slabost.
Také jsem se celkem úspěšně několikrát rozvedl
a tak jsem o všechno, co jsem nastřádal zase
přišel. Zašitý prachy teda nic moc a mám z toho
docela strach, protože, když se dívám otevřenýma očima okolo sebe, tak nevěřím tomu, že
člověk, který celý život pracoval má v dnešní
společnosti nárok na slušnou penzi a tím i na
slušný život ve stáří. Nechápu jak někdo může
chtít po někom nájem 8.500 Kč, když ten člověk
má 9.950 Kč důchod a to je velké společenské
téma. O staré lidi se nikdo nestará, jsou na obtíž,
ale jsou to oni, co vytvořili hodnoty, ze kterých
se dnes žije. Normální slušný člověk, který
nekradl, netuneloval, nezpronevěřil státní ani

jiné peníze, má dneska skončit pod mostem
a v nemohoucím stáří ani nenajde místo v pečovatelském domě nebo v domově důchodců? To
mě teda opravdu děsí. V republice žije cca 1,45
mil. lidí nad 65 let a na penze dáváme asi 300
miliard ročně. To jsou naprosto jasná čísla a nás
musí zajímat, jestli na to budeme mít. Snažím
se nějak angažovat, dávám rozhovory na toto
téma, burcuji politiky, ale nikdo to nějak nechce
slyšet. Nakonec dobře víš, jak to je. S naším
pořadem Stáří je stav mysli objíždíme domovy
důchodců a tak vím o čem hovořím. Někdy je
to až nelidské, jak senioři žijí. Chci pro to něco
udělat, i když já sám pomalu sahám po osmdesátce. Jednou jsem byl v lednu na Kanáských
ostrovech a seznámil jsem se tam s partičkou
důchodců z NSR. Veselá kopa a oni takto jezdí
každý rok na měsíc právě v lednu a v létě jedou
jinam a na podzim zase někam k moři. Sladký
život seniorů, a o tom se nám může jenom zdát.
Ale v TV jsem zaslechl výrok pana Babiše, že
chce přidat 1.000.- Kč. všem seniorům od 85
let. Tak to je pecka, protože, kdo se toho dožije
a když, jak dlouho si to užije. Fakt dokonalé.
„Jirko, co bys vzkázal našim politikům.“
„Já jsem normální chlap ze Žižkova, co neměl
nic. Naše rodina byla chudá a na všechno jsem
si musel vydělat. Kapitalismus typu Tomáše Baťi
jednoznačně ano. Ne tunelářům a zlodějům, co
rozkradli v neskutečné privatizaci, co se dalo,
ožebračili národ a nic se jim nestalo a zajímá
je jejich vlastní prospěch. Ptám se, co konkrétně chcete pro normální lidi udělat a jak a kdy,
také bych byl příznivcem častějších debat v TV
u kulatého stolu, kde by předsedové jednotlivých politických stran dopodrobna vysvětlili
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svůj program a ti ostatní v jejich přítomnosti
by s nimi souhlasili a nebo ne. A to nejen před
volbami. Chce to střet názorů a divák i volič si
udělá názor sám. Hele, já jsem starej chlap se
silným sociálním cítěním a rád bych ještě do
konce života něco pro stejnou věkovou kategorii udělal a také to dělám a jinak se musí každý
ve volbách rozhodnout sám, komu dá svůj hlas.
A co bych vzkázal politikům? Pánové jde i o vás
a i vy půjdete jednou do důchodu, je to i vaše
budoucnost a tak se i přes střet názorů můžete
rozcházet jako přátelé. Debatujte, hádejte se, ale
myslet na národ a na lidi, to je vaše poslání a až
si budete zase přidávat na platech ve sněmovně, v úřadech, na vládě, tak se zamyslete, kolik
berete vy a kolik má ten starobní důchodce.
Myslím, že kdyby se každý politik vzdal třeba
tisícikoruny ve prospěch seniorů, tak se nic
nestane. Kdo by to ale udělal , že...!“
„Jirko, žiješ na Praze 1. Jak vnímáš tuto lokalitu v dnešní době .“
No, myslím, že romantika staropražkých uliček má stále svého ducha. Pařížská je sice plná
luxusu a Staromák se nafukuje turisty, ale zase
nás to důstojně reprezentuje. Máme prostě na
to. Na druhé straně Vltavy je nádherná Kampa,
Pražský hrad a mnoho zákoutí, dvorků, kam
se turista nedostane a tak si to užívám, když
jdeme s Haničkou a naším pejskem Žanetkou na procházku. Bohužel, mě děsí spousta
obchůdků, kde se prodávají všelijaké ruské
bábušky a jiné předražené cetky, ale chápu, že
majitelé domů chtějí vysoké nájmy a to jim asi
český živnostník může těžko dát. Ale co opravdu nechápu, že historický klenot na Malostranském náměstí Malostranskou kavárnu, kam
chodili naši předkové Jan Neruda, Jan Zrzavý,
Jan Werich, Ema Destinová, umělci, herci, malíři,
básníci z Malé Stany, mohl někdo pronajmout
kafáči Starbucks, kde vám dají kafe do papírového kyblíku a vypadá to tam jak v čekárně na
nádraží třetí kategorie a prodávají tam odporné
housky se salámem za ranec. Tak to je opravdu
hnusný a je to zrada na historii našeho národa.
To nemáme aspoň trochu hrdosti? Projdi se
Nerudovkou. To by mohla být výkladní skříň
staré Prahy a její historie, malé stylové české
kavárničky, vinárničky.... Co zůstalo z pivnice
jako byla U Bonaparta, U Slunců a dalších, kde
jsou ty ateliery grafiků, fotografů, básníků, proč
se tam neprodává česká historie. Copak ji máme
málo? No a když už jsem v tom, tak žasnu nad
tolerancí grálů, kterým se říká sprejeři či co, kteří
čmárají po nově repasovaných budovách Prahy
1, ale nejen tam. Dříve, za komančů, to bylo
poškozování majetku v socialistickém vlastnictví
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a tresty? Natvrdo. No a dnes? Chudáčci sprejeři
jsou to mladí umělci, no nechci se rozčilovat,
ale je mi té naší nádherné Prahy opravdu líto,
tak proč to Radnice někomu nezadá a oni si ty
grázly pochytají a zkasírují .
Je to velké téma a my to asi těžko vyřešíme.
„Jirko a co sport ?“
Znáš to přece sám nejlépe, jsme tam přece
pořád, to přece víš. Posilovna v Palladiu Jatomi fitness je můj druhý domov. Je to takové
kamarádské domácí prostředí a jsem tam každé
dopoledne, pokud někde netočím nebo nejsem
na zájezdě. No a pak tenis, i když v poslední
době toho moc nenaběhám. Mám starosti
s kolenem a tak chodím do Podolí plavat. Když
jsme v zahraničí u moře tak plavu i hodinu sem
tam . Víc toho asi nedám. Mám před sebou tu
osmdesátku a tak se musím krotit. Přes kaluže
už skáču opatrně .
„Musím se zeptat. Praze 1 jedna vládne několik let starosta pan Oldřich Lomecký. Znáš
se s ním ?“
No jistě. Oldu znám mnoho let a to hlavně
z tenisu. K Praze 1 má vnitřní hluboký vztah, neb
na Praze 1 bydlí a tak zná dokonale její problémy a není ten politik, který se usadí v kanceláři
a plete si Vltavu s Berounkou, a protože je tenista jako já, tak je to bojovník. Nedávno jsem se
s ním sešel při debatě pro seniory Prahy 1 v Redutě a byla to velká legrace, ale i poučení s jakými starostmi si musí vlastně starosta poradit.
Myslím, že mu vděčíme za mnohé a málo lidí ví,
co pro Prahu 1 udělal, ale asi největší poslední
počin je vysázení stromů na Národní třídě.
Je to chlap na svém místě.
„Po roce jsou tu opět Vánoce a také Silvestr
a konec roku. Jaký byl tvůj rok a co popřeješ
Pražákům z Prahy 1?“
Nerouhám se. Bylo to dobré. Vydělám na kosti
do polívky a mám i trochu legrace okolo sebe.
Žiju skromný život herce v důchodu a pokud
pán bůh dá zdraví, tak si nemám na co stěžovat.
Do Nového roku přeju sám sobě celovečerní
film s Karlem Gottem, který se snad podaří natočit, pokud seženeme již jen pár drobných.
A co přát Pražákům z Prahy 1? Držte se ....
a trochu textu z písničky Čí je Praha? Naše !!
My jsme ti Pražáci vltavská krev, třesem se na
práci, každej je lev. My Prahu nedáme, radši ji
zbouráme, radši ji zbouráme, zbouráme hned...
atd.
Krásné vánoční svátky,
veselého Silvestra a šťastný rok 2018 přeje
Váš Jiří Krampol
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Každá
desátá
fotografie
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!

SDÍLEJTE
své zimní
fotografie
s motivem Prahy 1
na Instagramu!

zimasprahou1

Soutěž potrvá do 18. 3. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

Instagram MČ Praha 1:
@mc_praha1
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VERONIKA WÜNSCHOVÁ
profilová výstava
3. 1. – 27. 1. 2018

v galerii 1, štěpánská 47, Praha 1

w w w.ga l e r i e 1 .c z

Pod záštitou starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého.
Vstupenky zdrama pro občany Prahy 1 k vyzvednutí od 14. 12. 2017 v informačním centru MČ Praha 1, Vodičkova 18. Kapacita omezena.

billboard_1850_LAHVE_VANOCE_2017_960x360.indd 1
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Vydáváme tištěné přehledy výstav Pražské galerie a galerie
České republiky v nákladu 7 000 kusů české verze a 3 000
kusů anglické verze. Distribuujeme je po galeriích na území ČR.

www.ceskegalerie.cz
Reﬂektujeme aktuální dění v umělecké sféře,
recenze a reportáže šíříme na Facebooku (@ceskegalerie),
Instagramu (ceskegalerie) a YouTube kanálu České galerie.
Zaměstnáváme kreativní lidi, kteří mají zkušenost
s duševním onemocněním.
Jsme sociálním podnikem Fokusu Praha z. ú.
Chcete-li zviditelnit Vaši výstavní činnost
a podpořit tak naši práci:

Inzerujte u nás!
Nabízíme mediální
partnerství a spolupráci
při pořádání výstav.

Kontakt: 777 800 383, ceskegalerie@fokus-praha.cz

herecko modelingový
kurz/casting
ZÁKLADY HERECTVÍ / POHYBOVÁ PRŮPRAVA /
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / MODELINGOVÁ PRAXE

21.12.2017
17:00-19:00

Fotoateliér Digifoto / I. P. Pavlova / Sokolská 35 / Praha 2
Nutná registrace na www.tmodels.cz

plakat_TMODELS.indd 2
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Diskohrátky

na ledě

S MČ PRAHA 1

2017 | PROSINEC
DISKOTÉKA NA LEDĚ
9. 12. 2017  sobota  15.00
16. 12. 2017  sobota  15.00
23. 12. 2017  sobota  15.00
30. 12. 2017  sobota  15.00
 Uvádí DJ Martin Hrdinka
DISKOHRÁTKY NA LEDĚ pro kluky a holky
17. 12. 2017 neděle  15.00
Dětská diskotéka a soutěže v pohybu
31. 12. 2017  neděle  16.00

 SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA NA LEDĚ 
 Uvádí DJ Martin Hrdinka

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
STAROSTY MČ PRAHA 1
OLDŘICHA LOMECKÉHO

UVÁDÍ
DJ MARTIN HRDLIČKA

 Ovocný trh 

2018 | LEDEN / ÚNOR
DISKOTÉKA NA LEDĚ
Každou sobotu v termínech
6., 13., 20. a 27. ledna vždy od 15:00
 Uvádí DJ Martin Hrdinka
DISKOHRÁTKY NA LEDĚ PRO KLUKY A HOLKY
V neděli v termínech 14. a 28. Ledna vždy od 15:00
Dětská diskotéka a soutěže v pohybu
DISKOBRUSLENÍ / LEDEN
V neděli 7. a 21. ledna 15:00
 Uvádí Jaroslav Koller
DISKOBRUSLENÍ / ÚNOR
V sobotu 3. 2.15:00
 Uvádí Jaroslav Koller
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KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ :) V ROCE 2018
V neděli 4. 2. Začínáme v 15:00.
Slavnostní zakončení provozu Kluziště Ovocný trh.
DISKOTÉKA NA LEDĚ
 Uvádí DJ Martin Hrdinka
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