Aktuality & akce

Bruslení na Ovocném trhu
a Na Františku

Nová Muzejní oáza a vylepšené
Čelakovského sady

Zastupitelstvo vstřícné
k veřejnosti

Po slavnostním otevření Národního muzea
následovalo začátkem prosince dokončení
tzv. Muzejní oázy, zrekonstruovaného
prostranství mezi starou a novou budovou
muzea u Čelakovského sadů.
Projekt navrhl architekt Jakub Hendrych
a na revitalizaci zeleně se podílela stovka
zahradníků pod vedením krajináře Ondřeje
Fouse. Krajináři tu vysázeli šedesát pět nových
stromů. V místech s dlažbou jsou vybaveny
novou technologií, která stromům umožňuje
růst i v náročném prostředí, jakým je okolí
magistrály. V parku jsou k vidění nové lavičky,
vítězný návrh ze soutěže na nový městský
mobiliář. Zahradníci tu uplatnili tři druhy
trávníku – památkově chráněný pohledový
trávník, pobytový trávník i speciální ‚psí louku“.
Slavnostního otevření se spolu se zástupci
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
zúčastnil první místostarosta Petr Hejma a radní
pro dopravu David Skála. Kromě vylepšeného
vzhledu ocenili zejména fakt, že je prostor nyní
podstatně bezpečnější i přívětivější k chodcům.
‚Řešit určitě budeme i budoucnost stávajícího
nevzhledného podchodu, který bychom rádi
co nejdříve zkultivovali, stejně jako podchod
u budovy Opery,“ dodal Petr Hejma.

Schůze zastupitelstva nově probíhají
v odpoledních až večerních hodinách a jsou
živě vysílány na Facebook a web městské části.
Interpelace občanů bývají cca v 18:00, program
schůze vždy najdete předem na webu MČ.

Kluziště ve sportovním areálu Prahy 1 Na
Františku je veřejnosti dostupné každý den
v týdnu, v sobotu si tu dokonce můžete zahrát
veřejný hokej. Kluziště je zpoplatněné, děti
do 14 let zaplatí 40 Kč, dospělí 70 Kč. Půjčení
bruslí stojí 50 Kč. Přesnou otevírací dobu
a další informace najdete na webu:
www.hristenafrantisku.cz.
Kluziště na Ovocném trhu je otevřené denně
od 10:00 do 21:00 hodin až do 31. ledna.
Vstup je zdarma a brusle lze půjčit na místě.

Nepropásněte: Příští ‚zastupko“ proběhne
29. ledna od 16:00 v Malém sále na Žofíně.

Granty 2019: bytový fond,
kultura a spolky
Městská část vypsala dotace pro rok 2019 na
ochranu kulturního dědictví, opravy domovních
fondů a dále na kulturu a spolkovou činnost.
Dotace na podporu obnovy drobných
architektonických prvků, např. domovních
znamení, ozdobných štukových prvků,
dlažby apod., podávejte do 28. února 2019.
Granty na opravu domovního fondu, jako je
oprava fasád, oken, vrat nebo střech, podávejte
do 8. března. Granty jsou poskytovány max. do
výše 50 % celkových nákladů a oprava musí být
zahájena a dokončena v roce 2019.
Dotace na kulturní činnost, rozvoj občanské
společnosti či spolkové činnosti mají uzávěrku
8. února 2019. Žádosti se podávají osobně na
podatelně úřadu. Detaily a upřesnění ke všem
dotacím naleznete na stránkách MČ v sekci
granty a dotace.

Akce pro seniory
7. ledna František Kupka 1871–1957
Komentovaná prohlídka výstavy od 14:00 ve Valdštejnské jízdárně za
mimořádné vstupné 60 Kč na osobu, vstupné si hradí účastník sám.
8. ledna Přednáška Jaroslavy Náprstkové: Šárka Divoká a Tichá
Přednáška z cyklu Klikaté cesty Prahou se uskuteční od 14:00
v klubu seniorů Tomáš (Tomášská 6, Praha 1).
16. ledna Setkání s kulturou: Pocta velikánům
Od 15:00 hodin v Malostranské besedě vystoupí Kristina Fialová,
Petr Nouzovský a jejich hosté. Vstupenky určené pro seniory z Prahy 1
jsou zdarma k vyzvednutí v informačních centrech ÚMČ od středy
2. ledna. Z kapacitních důvodů není možný vstup bez vstupenky.

Akce & výlety pro seniory
Výlety s městskou částí
Senioři s trvalým bydlištěm na Praze 1 se
mohou jednou měsíčně účastnit výletu
zdarma. Výlety organizuje městská část.
Přihlásit se můžete pouze osobně na podatelně úřadu MČ ve Vodičkově ulici, odhlásit se
můžete i telefonicky: 221 097 280/300.
Výletní autobus odjíždí vždy v 8:00 od hotelu
Intercontinental v Pařížské ulici. Dotazy k výletům vám rád zodpoví zastupitel a koordinátor
výletů Karel Ulm (TOP 09), tel.: 777 161 539.

Termíny & lokality
14. února – Křivoklát a Rakovník
přihlašování od 18. ledna
26. února – Červený Hrádek a Jirkov
přihlašování od 25. ledna
7. března – Sklárna Bohemia Poděbrady
a Libice nad Cidlinou, přihlašování
od 14. února
21. března – zámek Ploskovice a Litoměřice
přihlašování od 26. února

Přihlášky na akce vyřizujte, prosíme, pouze telefonicky
u Karolíny Schwarzové v pracovní době: tel. 725 397 934 (ne SMS)
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Milí sousedé z Prahy 1,
živá a otevřená komunikace s Vámi je naší prioritou. Budeme tedy využívat všechny dostupné prostředky – osobní setkávání, tištěný magazín, online kanály, sociální sítě i nové, přehlednější webové
stránky, na kterých již pracujeme. Víme, že jsou mezi námi mladí i staří, milovníci moderního i tradičního. Bude tedy možná těžké uspokojit chuť a vkus všech, ale i tak na nikoho nechceme zapomínat.
Tato malá tiskovina zatím předchází novému magazínu, který pro Vás chystáme. Chceme Vám tu ještě
jednou představit nové radní, předsedy výborů a zastupitele – jsme tu totiž pro Vás a můžete se na
nás kdykoli s čímkoli obrátit.
Ale teď už dovolte, abych Vám srdečně popřál klidné a požehnané Vánoce, při kterých si snad všichni dopřejeme dostatek odpočinku i času k rozjímání – abychom do nového roku vykročili čerství,
odpočatí – a opravdu šťastní.
Za koalici i celou Prahu 1 — Váš starosta Pavel Čižinský

Pavel Čižinský

Je novým starostou Prahy 1. V radě má na
starosti sociální problematiku a zdravotnictví,
chod úřadu, komunikaci a legislativu. Kandidoval
za PRAHA 1 SOBĚ a na Starém Městě, respektive v Josefově, žije od narození. Po gymnáziu
vystudoval politologii a práva, ve své advokátské
praxi se specializoval na lidskoprávní témata.
V roce 2012 úspěšně zastupoval občany Prahy 7
ve sporu o novou budovu radnice. Do komunální
politiky na Praze 1 vstoupil, když organizoval
petici a kampaň proti privatizaci Nemocnice
Na Františku: ‚Potom, co jsem se během těchto
aktivit v minulém roce seznámil s mnoha občany
Prahy 1, můžu říct, že jsem na ně svým způsobem
hrdý. A já bych si teď přál, aby po roce byli tito
občané naopak hrdí na svou radnici.“
Lásku ke Starému Městu a Maiselově ulici, kde
vyrostl, prý tak trochu podědil, ale ‚kouzlo a chuť
Lidové jídelny Těšnov, ty jsem pro sebe objevil
sám. Vzal jsem tam i svou ženu Zuzku na náš
první oběd – a překvapivě neutekla,“ směje se.
O Vánocích má rád klasiku: ‚Z jídla je to rybí
polévka a tátova specialita – kompot vařený ze
sušených švestek. S kamarády je to každoroční
dopolední grog v hospodě ve Spálené a večer
popůlnoční punč v sakristii sv. Havla. A z pohádek? Pyšná princezna.“

Seznamte se
Nových radních jsme se zeptali, jaká si dávají pracovní předsevzetí
do příštího roku, jaké je jejich nejoblíbenější místo v Praze 1
a jakou mají oblíbenou vánoční pohádku, jídlo či tradici.

Petr Hejma

David Bodeček

Pavel Nazarský

Místostarosta, radní pro školství, otevřenou
radnici a participaci, zvolený za Pirátskou
stranu. Pavel absolvoval Pedagogickou fakultu
a už v průběhu studia si zamiloval dílo J. A.
Komenského. Zajímají ho moderní pohledy
na vzdělávání. V komunální politice prosazuje
participaci občanů na společenském dění.
‚Ve školství budu hledat cesty, jak co nejlépe
ohodnotit náročnou práci našich učitelů. Na poli
participace chci umožnit občanům vyjadřovat se
k záměrům radnice a vytvořit diskusní platformu
pro jejich náměty i konečný výběr nejlepších
řešení. A důležitým tématem je zasadit se
o stále větší otevřenost radnice. Nejen ve smyslu
vstřícnosti, ale zejména v otevřenosti a dohledatelnosti všech dat a smluv. Řešení jsou známá
z jiných měst a podle jejich vzoru zavedeme
i u nás tzv. rozklikávací rozpočet a další příjemné
aplikace.“ S manželkou Jitkou, která také zasedá
v zastupitelstvu Prahy 1, jsou vášniví chodci:
‚Město samo jakoby napovídalo, kudy se vydat,
a taková procházka může trvat i celé hodiny.“
Televizi doma nemají, ale na pohádky se rádi
podívají jinak: ‚Pohádky k Vánocům patří, letos
bych se rád znovu podíval na Hrátky s čertem, ta
je fakt luxusní.“

Petr Hejma není v Praze 1 žádným nováčkem –
většina z vás si jistě pamatuje, že v letech 2006
až 2009 byl starostou. Nyní je prvním místostarostou a v gesci má územní rozvoj a výstavbu,
obchod a služby, cestovní ruch a podporu
podnikání, bezpečnost, veřejný pořádek
a prevenci kriminality. Podniká a kromě toho
působí ve správních radách několika institucí:
AMU, Nadačního fondu Curie, Nadačního fondu
Lucie nebo Nadace Jana a Medy Mládkových.
Je skaut a člen Veleobce baráčníků. Vede také
spolek pro oživení Prahy 1 KampaNula, který
spoluzakládal.
‚V novém roce celé Praze 1 i vám – občanům,
obyvatelům a podnikatelům – přeji, abyste si
mohli říct, že máte dobrou radnici, která vám
naslouchá a stará se o vás. Dále abyste viděli, že
se lepší bezpečnostní situace i problémy s rušením nočního klidu, nejen díky většímu počtu
strážníků a policistů, ale i díky větší ohleduplnosti podnikatelů, zejména v cestovním ruchu. A do
třetice vám přeji, abyste v tolik důležité oblasti
projektů územního rozvoje a výstavby oprávněně cítili, že o nich spolu s dalšími sousedy
spolurozhodujete i vy.“
Prahu 1 má, snad kromě magistrály, rád úplně
celou. ‚Je krásná, i když – stejně jako my lidé –
nedokonalá. Mému srdci je nejbližší určitě
‚Havelák“, kde jsem se narodil, a Betlémské
náměstí, kde s rodinou bydlím,“ říká o své čtvrti.
A Vánoce? ‚Už asi deset let zvu vždy na Štědrý
den přátele a nejbližší na Kampu, abychom si
popřáli krásné svátky, podarovali se a zahřáli
voňavým vínem. Když pak s dětmi jdeme pomalu
přes Karlův most domů, víme, že Ježíšek už je
na cestě.“

Radní pro majetek a bytovou politiku, patří k Pirátům. Vystudoval aprobaci dějepis
a občanská výchova, pět let učil, než zakotvil
jako prokurista v holdingové společnosti. Jako
občan Prahy 1 analyzoval privatizace bytů,
poukázal na nezákonné prodeje pod obvyklou
cenou a odhalil i další praktiky, které městskou
část poškozovaly. Tato zkušenost ho přiměla
k tomu, aby do politiky sám vstoupil: ‚Dal jsem
slib voličům, že se pokusím napravit lumpárny
na radnici Prahy 1. A sliby se mají plnit nejenom
o Vánocích. Některé z věcí minulých budou pro
mě a mé kolegy tvrdým oříškem – a tedy i mým
novoročním předsevzetím.“
David básní o půvabu Anežského kláštera, který
je v zimě umocněn světlem plynových lamp
dopadajícím na čerstvě napadaný sníh. A nemůže se rozhodnout, zda je ve sněhu krásnější
Kampa, Petřín, Karlův most nebo Malá Strana.
‚Vánoce jsou pro mě především pohoda, klid
a válení se u pohádek. A stejně tak, jak miluji
klasický bramborový salát, tak miluji i úplně
klasické pohádky. Dlouho jsem věřil na Ježíška
a stále věřím na zázraky. Zázrakem je, že společně můžeme vkročit do nového roku s čistým
štítem. Přál bych nám všem, aby se naši misi
podařilo naplnit.“

Předsedové výborů

Amália Počarovská (PRAHA 1 SOBĚ)
předsedkyně Finančního výboru
Ekonomka, expertka na kontrolu veřejných
financí a hrdá rodačka z Dlouhé ulice.
V půlce února se vrací z prestižní odborné
stáže v Bruselu.

Martin Špaček (PRAHA 1 SOBĚ)
předseda Výboru pro soc. a bytovou
politiku, bezdomovectví a protidrogovou
problematiku Koordinoval kampaň pro PRAHA
SOBĚ. Pracuje v soc. oblasti a dokončuje studia
soc. antropologie a médií na UK.

Karel Grabein Procházka (ANO 2011)
předseda Kontrolního výboru
Karel je podnikatel a politik, místopředseda
pražské organizace ANO 2011 a předseda
pro Prahu 1.

Michal Caban (My, co tady žijeme)
předseda Výboru pro kultivaci a oživení
památkové rezervace
Předseda politického klubu My, co tady
žijeme. Žije na Novém Městě a zastupitelem
Prahy 1 je již dvě volební období.

Petr Burgr

Je radním pro kulturu, sport, občanskou
společnost a spolky, volnočasové aktivity seniorů
a v působnosti má i Středisko sociálních služeb.
Petr je původním povoláním elektrotechnik a na
Praze 1 žije od narození, byl zvolen za uskupení
My, co tady žijeme. Patří mezi tahouny místní
občanské společnosti, organizuje akce jako
Malostranský masopust, rozsvěcení vánočních
stromů či svatojánské Navalis: ‚Po zkušenostech
s předsevzetími na hubnutí, cvičení a dalšími,
co vydržely jen tak do půlky ledna, mám jen
jediné: Abych si za rok se zdravou myslí, co se
nachází v přiměřeně zdravém těle, mohl zase dát
předsevzetí do dalšího roku.“ Těžce nese, že tam,
kde dříve pulsoval sousedský život, je dnes slyšet
zvuk koleček turistických zavazadel. ‚Historickou
Prahu miluji jako celek, i když se dneska potýká
s mnoha nešvary. Ale nejblíže je mi Malá Strana,
protože, slovy Jana Wericha, tam jsem hrával
kuličky.“ A Vánoce? ‚Pohádky moc nesleduji.
Tradičně si u nás dáváme pod stromeček knížky.
Takže zbytek Vánoc lenošíme, čteme a přitom
trochu vínka popíjíme.“
Vladan Brož

Petr Kučera

Jeho gescí je IT, životní prostředí, úklid a rozvoj
hřišť. Petr je výzkumník a datový analytik, člen
Strany zelených. Vystudoval sociální geografii
na Přírodovědecké fakultě UK a spoluzakládal
výzkumný spolek Centrum pro společenské
otázky (SPOT). Zastupitelem MČ Praha 1 je od
roku 2015. Úspěšně sháněl podporu občanů pro
zachování pobočky Městské knihovny na Hradčanech a později pro zachování veřejného statusu
Nemocnice Na Františku. Jeho předsevzetím pro
rok 2019 je konsolidovat Úřad městské části tak,
aby mohl společně s ostatními prosazovat svůj
volební program. ‚Přál bych si, abychom se v prvé
řadě posunuli od řešení průšvihů po minulém
vedení k vytváření nových věcí pro lepší jedničku,“
uvedl. Na Praze 1 má rád hodně míst, ale nejraději ta malá a zapomenutá. ‚Speciální vztah mám
k Petřínu, kde mám rád kousky divočiny i krásné
sady, ale také k řece Vltavě a jejím břehům, které
mi připomínají, že řeku a přírodu nejde nikdy
zcela ovládnout.“ Televizi doma nemá: ‚S dětmi
netočíme nabídku televizního pohádkového maratonu. Raději se podíváme na kvalitní film doma
nebo v kině, dlouhé roky je u nás oblíbený třeba
Polární expres nebo Tři oříšky pro Popelku.“
David Skála

Radní pro finance, investice a veřejné zakázky
za uskupení PRAHA 1 SOBĚ. Vystudoval práva
a etnologii, po škole se zúčastnil stáže u Komisaře pro lidská práva při Radě Evropy. Pracoval
jako advokát pro Transparency International,
absolvoval několik zahraničních misí, mimo jiné
při Úřadu Vysokého komisaře OSN v Etiopii a volební pozorovatelské mise v Kongu a Libanonu.
‚Chtěl bych, aby občané Prahy 1 rozuměli tomu,
co se na radnici děje. Myslím, že za spoustu
nedorozumění může jen nedostatek komunikace.
Já o investicích budu hovořit co nejdéle a v co
nejširším kruhu.“ Vladan má v Praze 1 velmi rád
Haštalskou čtvrť, místo, které počátkem 90. let
prožíval ještě v jeho autentické podobě, a kde
se podle něj i dnes dají nalézt kouzelná místa
mimo hlavní turistické trasy. ‚A na Vánocích mám
nejraději tu absolutní změnu tempa, kterou si
člověk v rámci možností může dovolit. Je to tak
trochu klišé, ale o svátcích mám opravdu nejradši
čas strávený s rodinou, daleko od každodenních
povinností, rybí polévku od mé tchyně a pečenou
krůtu se zelím a knedlíkem od mé maminky.“

Koaliční zastupitelé

Opoziční zastupitelé

Valerie Talacko
(PRAHA 1 SOBĚ)
Ing. arch. Tomáš Vích
Jitka Nazarská
(Piráti)
Martin Kotas
(My, co tady žijeme)

Richard Bureš
Eva Špačková
Tomáš Heres
Vladimír Mařík
Petr Scholz
(ODS)

Radní pro dopravu, zahraniční vztahy a neinvestiční aktivity na území Pražské památkové
rezervace. Kandidoval za uskupení PRAHA 1
SOBĚ. Předtím šest let provozoval kulturní centra
Containall a Stalin. Jeho snahou je oživení kulturního života a veřejného prostoru v centru. Již
v minulosti spolupracoval s magistrátem hlavního
města Prahy a Institutem plánování a rozvoje
hl. m. Prahy a pořádal mj. debaty o dopravě
v metropoli.
Pro příští rok na radnici si dává stejné předsevzetí, se kterým šel do voleb: ‚Budeme pracovat
na tom, aby se centrum Prahy stalo příjemným
místem nejen pro turisty, ale čím dál víc také pro
obyvatele Prahy 1 a celkově pro Pražany.“
Jako čtenář Foglara má z Prahy 1 rád Stínadla
a dále tzv. vyhlídku Václava Havla na Petříně
sousedící s americkou ambasádou. A oblíbený
vánoční film? ‚Pretty Woman. Vánoce mám
obecně rád a zároveň v rodině slavíme tak trochu
Chanuku. Letos se hlavně těším, že budu mít přes
svátky víc času na syna Kryšpína,“ prozradil.

Oldřich Lomecký
Jan Votoček
Karel Ulm
(TOP09)
Zdeněk Tesařík
(ANO 2011)

E-mailové adresy všech radních
a zastupitelů mají tvar:
jmeno.prijmeni@praha1.cz

