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Milí čtenáři,

přituhuje. Ne, nemám tím na mysli venkovní teploty, které se naopak rozhodly
zamířit směrem k jaru. Píši o klokotání
předvolebního guláše, který se letos na
můj vkus začal vařit až příliš brzy.
Že na podzim budou komunální volby,
ví snad každý. Nejlépe pak zřejmě ti, kteří
se s výrazným předstihem pustili do přesvědčování lidí, že právě oni jsou ti jediní
Mirkové Dušínové z Rychlých šípů. No jo,
ale Mirek Dušín by nikdy nedělal „podpásovky“ typu, jako že při prezidentské
volbě postavíte stánky svého politického
hnutí kousíček od volebních místností v jiné městské části a začnete strašit kolemjdoucí, že přijdou o svou
nemocnici. Mirek by také nešířil pomluvy a fámy – a určitě by své osobní
ambice nepovýšil nad pravdu a objektivní fakta. Příklad? Nesmysly ohledně
údajného ukončení nájemního vztahu s Klubem za starou Prahu. Prostě jen
potřebujeme opravit Juditinu věž (kde tento klub sídlí), protože je v havarijním stavu. Přece nemůžeme připustit, aby se někomu stal nějaký úraz.
To, že se z toho stalo „politické“ téma, k němuž se mimo jiné přifařil jeden
bývalý starosta s osobními vazbami na developerský sektor, je pro český
komunál naneštěstí typické…
Mohu vám slíbit, že se k podobným nefér metodám ani před letošními
komunálními volbami neuchýlím. Politiku pořád chápu především jako
prosazování určitých hodnot – a k tomu patří i jasné pojmenování nepopulárních, avšak nezbytných opatření. Mimochodem, před lety jsem
takový boj svedl o zdravé, nezadlužené hospodaření Prahy 1. A ani teď, ani
v budoucnu se nebudu podbízet neustálými úsměvy a frázemi. Toto milerád přenechám těm politikům, kteří si myslí, že lidé jsou stádo, jemuž stačí
předhodit několik cucavých bonbonů, a oni se před tímto „darem“ posadí
na zadek.
K práci starosty patří i základní loajalita vůči svým partnerům. Někteří
spolustraníci mně občas vyčítají, proč mluvím za kolegy z jiných politických
stran, s nimiž má TOP 09 v Praze 1 uzavřenou koalici. Proč prý spekulace,
fámy a někdy přímo lži vyvracím často pouze já? Vím, že se tím stávám
mnohdy laciným hromosvodem pro média, ale činím tak právě kvůli tomu,
že jsem starosta, tedy „hlavní manažer“ této koalice,
a obecnou odpovědnost nesu nejenom za to
pozitivní, ale často i za nepopulární rozhodnutí, která jsou spojena s činností celé radnice.
Vážení a milí, přeji vám jaro plné sluníčka
a dobré nálady!
Váš

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1
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PRAHA 1  AKTUALITY

Malostranská beseda
oslavila 150. narozeniny!
Velkou slávu zažila ve dnech 5. a 6. března Malostranská beseda – ke 150.
narozeninám jí přišli poblahopřát nejen místní patrioti, ale také zpěváci,
hudebníci a další umělci.

„Malostranská beseda je klenotem naší
městské části – přitahuje jako magnet kvalitní
muziku, divadlo a další žánry, ale samozřejmě
také náročné diváky, kteří se odmítají spokojit s popíkem z rádia,“ připomněl zaměření
Malostranské besedy starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký, který samozřejmě nemohl chybět
mezi gratulanty.
Zahrát, pobavit, ale také zavzpomínat na
své působení „na prknech“ besedy přišli v oba
uvedené dny Vladimír Mišík & Etc, Ivan Hlas
trio, Olin Nejezchleba & KyBaBu, Jan Spálený
trio, Krausberry – malá parta a Mirek Kovářík.
Večerem provázeli Ondřej Konrád a Honza
Dědek. Pro návštěvníky byla však také připravena výstava historických dokumentů a plakátů.
BOHATÁ HISTORIE
Existence domů, v nichž dnes sídlí Malostranská beseda, je doložená již z konce 14.
století, kdy patřily pánům ze Šternberka.
V roce 1478 objekty zakoupila obec malostranská a během dvou let zde postavila
novou, v pořadí již třetí radnici. V důsledku
sloučení měst pražských však byla v roce 1784
radnice zrušena a celá její agenda byla soustředěna do Staroměstské radnice. Budova
bývalé radnice byla nadále pronajímána pro
účely archivu, vojenské strážnice, prokuratury,
berního soudu a především fiskálního úřadu.
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Probuzený národní duch 19. století se začal
projevovat i v zájmu o památnou radniční
budovu. Proto se v jejích prostorách usídlily
iniciační skupiny místního obyvatelstva – Malostranský sokol, Malostranský šermířský klub,
pěvecký spolek Lumír, Malostranská záložna
a od roku 1868 spolek zábavní Malostranská
beseda měšťanská, který výrazně ovlivnil
náplň a obsahové zaměření budovy.
Od založení Malostranská beseda utvářela kulturní a společenský život Malé strany
a Hradčan. Pořádala přednášky, hudební produkce, taneční večírky, v letním období oblíbené výlety a hlavně divadelní představení
na provizorním jevišti. Otevřela zde i čítárnu.
Díky této činnosti prošlo programy Malostranské besedy mnoho význačných umělců.
Novodobou historii Malostranské besedy
je možno datovat s příchodem amatérského
divadla Dostavník v roce 1965. Pravidelná
divadelní představení, ustanovení Jazz klubu
(1966) a po odchodu Divadla Járy Cimrmana
spolupráce s Folk a country klubem (1970).
Tak se tvořila budoucí dramaturgie Malostranské besedy. Nesmíme ovšem zapomenout
slavného období Malostranské besedy – vznik
Divadla Járy Cimrmana.
OBĚTAVÍ PATRIOTI
Na podzim 1989 se malostranští občané
a jejich příznivci (podobně jako při vzniku
Malostranské besedy) dohodli založit Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan,
jehož prostřednictvím „chtěli vydobýt zaniklou slávu regionu“. V prosinci Malostranská
beseda ve spolupráci s Hucul klubem začala
pořádat pod názvem Milenium seriál přednášek o demokracii.
Od července 1990 Malostranská beseda
přešla do soukromého pronájmu. Tento fakt
však nic nezměnil na dramaturgii samotného
provozu klubu. V roce 1996 Sdružení občanů otevřelo v Malostranské besedě Galerii
Beseda a pak už vše směřovalo k neodkladné
rekonstrukci. Rekonstrukce začala v březnu
2006. O čtyři roky později pak Malostranská
beseda započala nejnovější éru své historie.
Její nedílnou součástí jsou opět i spolkové
aktivity místních občanů.
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Werichova vila žije!
28. června 2018 oslaví Werichova vila rok od svého otevření.

D

o dnešního dne prošlo branou vily více
než 38 tisíc návštěvníků. Většina z nich
navštívila stálou expozici, která se
věnuje především životu a tvorbě divadelníka, herce a spisovatele Jana Wericha. Mnoho
návštěvníků ale přichází i za pravidelným
kulturním programem.
Divadelní představení, koncerty, přednášky
a programy pro školní mládež, to vše nabízí
nejen spoluobčanům Prahy 1 Werichova vila,
kterou spravuje Museum Kampa – Nadace
Jana a Medy Mládkových.
„Mám velkou radost, že se Werichova vila
stala oblíbeným místem pro setkávání lidí.
Vize Nadace Jana a Medy Mládkových o podpoře rozvoje umění a kultury a otevření prostoru Werichovy vily veřejnosti se naplnila, “
říká Jiří Pospíšil, předseda Správní rady Musea
Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových.
CO MŮŽETE VIDĚT VE STÁLÉ EXPOZICI?
V hliništi se plní police na hliněné Golemy,
které tvoří nadšení návštěvníci vily.
U Golema, jehož oživíte dotekem na šém,
vyslechněte interaktivní příběh, který vás
stezkami čtyř živlů provede historií stvoření
této postavy.
Na časové ose poznáte významné osobnosti, které ve vile žily od jejího vzniku až po
současnost. Cestou do hlavní expozice si lze
prohlédnout dobové fotografie s Werichem
a Voskovcem zachycené fotografem Václavem
Chocholou.

V místnosti Holanerium, zaznívá úryvek z Holanovy Noci s Hamletem. Můžete si pohrát se
slovy, která plynou na zdech Holaneria, jako by
je sám umělec skládal do veršů.
Do Werichova světa se můžete ponořit díky
fotografickému karuselu, na kterém najdete
dobové fotografie Pavla Váchy, doplněné pěti
nejoblíbenějšími recepty Jana Wericha. Potěší
vás věrná rekonstrukce dvou místností Werichova bytu nabízející pohled zblízka tak, jako by
Jan Werich pouze někam na chvíli odešel. A jak
u Werichů, kde se neustále něco dobrého vařilo,
skladovali potraviny? Nakoukněte kukátkem
přímo do hlubin Werichovic kvelbu.
V sále věnovaném Osvobozenému divadlu
se alespoň na chviličku stanete Voskovcem
nebo Werichem a nový manuálně interaktivní
kvíz s hláškami z filmů zvládnou jen ti největší
fanoušci.
Pro vstřebání všech dojmů z prohlídky expozice můžete proto zavítat do klubové zóny,
místa ve vile, kde se dříve nacházel byt Vladimíra Holana, a ochutnat skvělý zákusek s kávou.
PŘIPRAVUJEME:
Oslava k mezinárodnímu dni žen
Velikonoční kraslice
Premiéra představení Margaritě s Ljubou
Krbovou
První máj – lásky čas
První výročí od otevření vily
Informace a kulturní program sledujte na:
www.werichovavila.cz
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Vyberte nejlepší projekt
– a vyhrajte zájezd!
Vážení sousedé, od roku 2010 se v naší městské části uskutečnilo
mnoho investičních projektů pro zlepšení a zkrášlení našeho
každodenního života.

✂

V

ybrali jsme z nich pro vás deset nejlepších – a na vás je, abyste vybrali podle
svého uvážení vůbec NEJLEPŠÍ PROJEKT
PRAHY 1 v tomto období. Děkuji Vám za vaše
názory!
Váš starosta Oldřich Lomecký

ANKETA
NEJLEPŠÍ PROJEKT PRAHY 1 2010 – 2018
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 Tento anketní lístek – po úpravě jej vložte
do obálky (naleznete ji na str. 2) a zašlete do
konce května přímo starostovi Prahy 1 Oldřichovi Lomeckému.

✂

ADRESA

6

TA

OJEKT
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a zaslá lnění anket
ní zpět;
y ze str
.6
děkuji
Vám.

VAŠE JMÉNO

TELEFON, E-MAIL:

ANKE

PŠÍ PR

ODPO
CENU VĚDNÍ ZÁ
SILKA
HRAD
2018/0 Í ADRESÁT
4444

Z účastníků ankety budou vylosováni tři,
kteří získají poukaz na pobytový zájezd pro
dvě osoby. Dalších pět získá věcné ceny!
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STAROSTA SE PTÁ OBČANŮ  PRAHA 1
Pře

d .. .

Pře

d .. .

...a po

...a po

➋ Werichova vila

➊ Střelecký ostrov
oddychová zóna pro všechny
generace

odkaz Jana Wericha a Osvobozeného
divadla

Při revitalizaci Střeleckého ostrova došlo
k obnově cest, břehového opevnění, osvětlení
i parkového mobiliáře. Dále byl vybudován
bezbariérový přístup pro osoby se sníženou
mobilitou a pro maminky s kočárky – výtahem
z mostu Legií. Byly vysety zátěžové travnaté
plochy s přípojnými elektrosloupky pro pořádání
společenských a kulturních akcí. Na ostrově byly
vybudovány i dvě plochy s herními prvky pro
děti.

Poslední nájemníky vyhnala z domu povodeň
v roce 2002. Po ní byl dům částečně opraven,
vnitřek ale zůstal nevyužit. Během rekonstrukce
byly v přízemí a částečně i ve sklepě vytvořeny
víceúčelové prostory pro konání výstav a expozic, pořádání přednášek a vernisáží. Prostory
v 1. patře byly upraveny jako provozní zázemí
a částečně jako studovny. Mezonetové podkroví
bylo opticky propojeno v jeden prostor.

Realizace: 2012–2013
Náklady: 80.000.000

Realizace: 2015–12/2016
Náklady: 32.000.000

Pře

d .. .

Pře

d .. .

...a po

➌ Thurn-Taxisův palác

...a po

➍ Plynárenský domek
na Kampě

sídlo Anglo-americké univerzity

slouží Komunitnímu centru Kampa

Během rekonstrukce čekalo na stavbaře a příbuzné profese rekonstrukce 2 500 m2 místností,
sálů, bývalých koníren a chodeb, které byly mj.
po katastrofálních povodních v roce 2002 ve velmi špatném stavu, neboť tehdy byla provedena
jen hrubá sanace a odvlhčení. Bylo kompletně
rehabilitováno celé východní křídlo a části severního a jižního křídla, muselo být rekonstruováno
zázemí s WC se vstupem z Vojanových sadů.

Během rekonstrukce byly provedeny sanační
práce, kompletní oprava krovu, oprava střechy,
vč. klempířských výrobků. Dále došlo k opravě
dřevěného trámového stropu, opravě fasády
a stávajících oken a dveří, doplnění původního
okna a venkovních dveří (historizující repliky).
V interiéru byly provedeny opravy vnitřních omítek, štuků a nátěry. Restaurátorsky byly opraveny
původní konchy a jejich štukatérská výzdoba.

Realizace: 2013–2014
Rozpočet: 173.000.000

Realizace: 2013
Náklady: 5.900.000
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Pře

d .. .

Pře

d .. .

...a po

➎ Klub Haštalka

...a po

➏ Zahrada V Jirchářích

zámezí pro aktivity seniorů

relaxační místo pro všechny generace

Původní obchodní plocha byla upravena na Klub
seniorů „Haštalka“, který provozuje Středisko
sociálních služeb Praha 1. V bývalém vestibulu
s dochovanou štukovou výzdobou byla zprovozněna „kavárna“, kde sice prodej kávy probíhá ze
samoobslužného automatu, ale prostor je zařízen
křesly a kavárenským nábytkem včetně knihovny.
V největším prostoru vznikl víceúčelový sál s možností promítání či cvičení na židlích apod.

Zahrada o ploše 439 m2 se nachází v místě původního hřbitova u kostela sv. Michala a na východní straně je ohraničena ohradní zdí směrem
do Opatovické ulice, kde se nachází i vstupní
branka. Úprava prostoru zahrady respektovala
pietní charakter lokality, a proto byl preferován
klidný prostor s limitovanou kapacitou návštěvníků, velikostí a vybavením orientovaný zejména
na místní obyvatele.

Realizace: 4/2012-8/2012
Náklady: 4.200.000

Realizace: 6/2014─9/2015
Náklady: 2.986.872

Pře

d .. .

Pře

d .. .

...a po

➐ Dům Samcova-Lodecká
mezigenerační bydlení v srdci města

Na místě strženého objektu v Samcově 3 byl
postaven mezigenerační bytový dům. V budově
je 39 bytů, společenská místnost s balkonem,
recepce, jídelna, nechybí ani 23 garážových
stání. Objekt je kompletně bezbariérový. 10 bytů
je určeno pro klienty s potřebou pečovatelské
služby, 19 slouží jako startovací malometrážní
byty mladým lidem do 35 let z Prahy 1 a 10 je
pronajato ve standardním výběrovém řízení.
Realizace: 2013-11/2015
Náklady: 210.000.000

8

...a po

➑ Revitalizace Národní
třídy

celkové zklidnění okolí
Byly rozšířeny chodníky, vysazeny nové stromy,
zřízeny zpomalovací pruhy. Došlo také k obměně mobiliáře. Vysazeno bylo jedenáct nových
stromů – lip srdčitých. Definitivní charakter příjemného korza Národní třída získá po výstavbě
kruhového objezdu u Jungmannova náměstí,
aby auta už nemohla zajíždět do ulic Perlová,
Skořepka a Na Perštýně.
Realizace: 2017
Náklady: 24.272.000
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Pře

d .. .

Pře

d .. .

...a po

...a po

➒ Pobočka městské

➓ Polyfunkční služebna

místo pro čtenáře i setkávání

zázemí pro strážníky, tělocvična pro veřejnost

Dům U Šliků na Pohořelci 25 dlouhá léta sloužil
jako mateřská škola a ubytovna řádových sester.
Nebytový prostor v 1. NP východního křídla byl
zrekonstruován pro potřeby pobočky Městské
knihovny v Praze. Ta se do přízemí přesunula
v dubnu 2014 z již nevyhovujících prostor téhož
objektu. Provoz hradčanské pobočky je možný
díky finanční podpoře Městské části Praha 1.

V Lodecké 2/1206 byly v dubnu 2013 opětovně
otevřeny prostory bývalého rockového klubu
Bunkr – v nové podobě jako zázemí pro strážníky. Veřejnost zde může navštěvovat posilovnu
a tělocvičnu. V případě mimořádných událostí
lze prostory adaptovat na evakuační centrum
pro zhruba 80 lidí. Rekonstrukce musela být
skutečně fortelná, protože při povodních v roce
2002 byl suterén objektu kompletně zatopen.

městské policie

knihovny

Realizace: 2014
Náklady: 2.024.000

Realizace: 2012–2013
Náklady: 42.700.000

KOMPLEXNÍ ÚKLID
KOMUNIKACÍ 2018

13
11

14

3

10

9

4
15

12

6
8
7

16

JARNÍ
ÚKLID


PODZIMNÍ
ÚKLID


Blok č. 1
Blok č. 2

26. 5. 2018
13. 5. 2018

SOBOTA

Blok č. 3
Blok č. 4

19. 5. 2018
29. 4. 2018

SOBOTA

Blok č. 5
Blok č. 6

8. 4. 2018
22. 4. 2018

NEDĚLE

Blok č. 7
Blok č. 8

12. 5. 2018
20. 5. 2018

SOBOTA

Blok č. 9
Blok č. 10

21. 4. 2018
27. 5. 2018

SOBOTA

Blok č. 11
Blok č. 12

28. 4. 2018
2. 6. 2018

SOBOTA

Blok č. 13
Blok č. 14

7. 4. 2018
3. 6. 2018

SOBOTA

Blok č. 15
Blok č. 16

14. 4. 2018
15. 4. 2018

SOBOTA

NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE

30. 9. 2018
14. 10. 2018

NEDĚLE

9. 9. 2018
6. 10. 2018

NEDĚLE

29. 9. 2018
16. 9. 2018

SOBOTA

22. 9. 2018
15. 9. 2018

SOBOTA

21. 10. 2018
7. 10. 2018

NEDĚLE

23. 9. 2018
30. 9. 2018

NEDĚLE

8. 9. 2018
7. 10. 2018

SOBOTA

13. 10. 2018
20. 10. 2018

SOBOTA

5

1

NEDĚLE

2

SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

Jarní kolo: 7. a 8. 4., 14. a 15. 4., 21. a 22. 4., 28. a 29. 4., 12. a 13.5., 19. a 20. 5., 26. a 27. 5., 2. a 3. 6. 2018
Podzimní kolo: 8. a 9. 9., 15. a 16. 9., 22. a 23. 9., 29. 9. a 30. 9., 6. a 7. 10., 13. a 14. 10., 20. a 21. 10. 2018

SOBOTA
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Dobré šachy jsou jako
krásný obraz
„A kde vlastně pracujete?“ zeptal se nedávno šachového
velmistra Davida Navary jeden – královskou hrou zcela
nepoznamenaný – člověk. Vždy korektní David se nicméně
nenechal zaskočit; na takové otázky je zvyklý. Několik jich
tedy snesl i od redakce tohoto časopisu.
Davide, co vás tedy živí?
Vydělávám si především hraním šachu. Mé
příjmy za tréninky, komentování, psaní, besedy a simultánky jsou spíše okrajové.
Jako že až zestárnete, už se pouze hraním
neuživíte?
Uživím se, ale budu vydělávat podstatně
méně. Má výkonnost nejspíše bude s přibývajícími lety klesat. Pravděpodobně pak budu
věnovat více času jiným šachovým aktivitám.
Když mluvíme o hraní šachu, máte na mysli
jenom turnaje?
Nikoli, hraji také domácí ligu a zahraniční
ligové soutěže, například v Německu.
Kolik šachistů v Česku je na tom s obživou
stejně jako vy?
Podle mého odhadu se pouze hraním
šachu uživí tak deset lidí v republice. Dalších
několik desítek pak musí právě i trénovat,
publikovat, komentovat partie a tak dále.
Trénování šachu je stabilním příjmem, zatímco ve velkém turnaji někdy může jedna
porážka hráče připravit o pětimístnou cenu.
Pojďme od peněz k samotné hře. O vás
je známo, že dokážete dobře hrát nejen
klasické šachy „na delší trať“, kdy jedna
partie může trvat klidně i pět hodin, ale
také rychlé formáty – bleskové a takzvané
rapid partie. Co z toho hrajete nejraději?
Za nejprestižnější disciplínu považuji
klasický šach, tedy ony mnohahodinové
partie. U rychlejších temp hry mám podobné
výsledky, ale mnohem více závisejí na výkyvech formy.
Neodpustím si obligátní otázku – koho
lze podle vás označit za vůbec nejlepšího
šachového hráče všech dob? Mnozí tvrdí,
že to byl legendární Robert Fischer.
Fischer určitě patří k velmi vážným kandidátům. Nerad bych ale srovnával napříč

desetiletími a dnes již vlastně staletími jednotlivé mistry světa.
Současný mistr světa Magnus Carlsen
v jednom rozhovoru řekl, že si kromě
šachu rád zahraje i poker. Jak jste na tom
s jinými hrami vy?
Dalším „intelektuálním“ hrám se nevěnuji,
jen občas doma hraji scrabble na ryze amatérské úrovni. Vím, že v žádné jiné hře bych se
nedostal na vrcholnou úroveň jako v šachu.
Což ovšem neznamená, že bych neměl vůbec
žádné koníčky.
A co tedy rád děláte, když zrovna nehrajete nebo netrénujete šachy?
Mám rád sociologii, filozofii, mým velkým
koníčkem jsou cizí jazyky. Ty ale v poslední
době trochu zanedbávám.
Kolik času denně věnujete šachu? A jak
vypadá váš typický den?
Něco jako typický den neexistuje. Někdy totiž věnuji šachu půl hodiny, jindy třeba deset
hodin. Když všechno zprůměruji, vychází to
na nějakých pět šest hodin denně. Příprava se
nicméně dělí podle toho, zda zrovna hraji nějaký turnaj, nebo jestli mám běžný „neturnajový“ den. A v tom případě si denní režim ještě
upravuji na základě toho, zda na mě čekají
jiné povinnosti – například nějaká beseda,
společenské setkání a podobně.
Podle čeho se odlišuje šachový profesionál
od amatéra – kde je ta „čára“?
Myslím si, že nelze hovořit o přesně dané
hranici, ale je tady jeden významný rozdíl. Šachový profesionál se podívá na pozici a ihned
nebo během malé chvilky vidí v kontextu
vše podstatné. Amatér takto komplexního
pohledu není schopen nebo mu trvá příliš
dlouho, než vše „objeví“. Přirovnal bych to
k výtvarnému umění: když se na obraz podívá
profesionál, za chvíli rozpozná použité barvy,
umí si zařadit motiv, malířskou školu, období,
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kdy obraz vznikl, a další důležité aspekty. Laik
přijde a řekne si: „To je ale krásná krajinka.“

zuje svoji hru pomocí počítače. To je podle
mého názoru horší než doping ve sportu.

Může v šachu uspět pouze vyložený dříč?
Co když někdo deset hodin denně trénuje,
ale s talentem se poněkud míjí?
V šachu jsou důležité talent i píle, u těch
nejlepších je bohatě zastoupeno obojí. Ale
když někdo dokáže pravidelně deset hodin
denně trénovat, také je to určitý druh talentu.

Stává se vám, že si s vámi chce někdo jen
tak zahrát? A jak na to reagujete? Hra
s amatérem vám přece nemůže nic pozitivního dát.
Toto se mi stávalo, když jsem byl malý,
a nijak zvlášť mě to netěšilo. Taková hra mne
v šachovém růstu spíše brzdila. Dnes už mé
okolí naštěstí respektuje, že šachy jsou má
práce a že když si chci odpočinout, rozhodně
to udělám jinak, než nezávazným hraním
s výrazně slabšími hráči.

Jak si šachy stojí v moderním světě plném
dynamických počítačových her, zmíněného
pokeru, herních konzolí a dalších lákadel?
Konkurence je samozřejmě velká. Na
druhou stranu, šachy se dnes velmi rozvíjejí
v Indii a Číně, takže z celosvětového hlediska
rozhodně nestagnují. A jsou to právě počítače, internet a sociální sítě, díky kterým lze
sledovat a komentovat on-line partie.

Šachy si rád
zahraje také
starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
Před pěti lety
dokonce v simultánce remizoval
s tehdejší druhou
hráčkou světa
Hou Yifan. Zápas
mezi ní a Davidem
Navarou hostila
právě Praha 1.

Při přípravě na tento rozhovor mně jeden
známý, který hraje šachy závodně, říkal, co
se odehrává v nižších soutěžích, jak se narušuje soustředění protihráče. Když někdo
chce „rozhodit“ soupeře, postaví figurku
okrajem na hranu dvou polí místo toho,
aby ji umístil doprostřed políčka. Když
vstává od stolu, aby si například odskočil
na toaletu, jako by omylem kopne soupeře
pod stolem, načež se hned zdvořile omluví,
a tak podobně. Setkáváte se s takovým
chováním?
S tímto se na špičkové úrovni téměř nesetkáte. A myslím si, že to platí i pro nižší soutěže, ale samozřejmě občas můžete narazit
na nepříjemného člověka. Více sporů nastává
v bleskovém šachu, kde při rychlém tempu
občas létají figurky vzduchem. Jsem přesvědčen, že šachy jsou stále především hrou
gentlemanů. Jestli šachy ohrožuje nějaké
neetické chování, pak jej spatřuji ve zneužívání počítačů – podvodník odejde od rozehrané
partie někam do ústraní a tam rychle analy-

12

Vy jste už právě jako malý kluk byl obrovským talentem a díky své inteligenci jste
studoval ve výběrové matematické třídě
u nás v Praze 1, v základní škole na Uhelném trhu. Jak na školní docházku dnes
vzpomínáte?
Tato třída a vůbec celá škola byla skvělá –
hodně mi dala do dalšího života.
Na závěr našim čtenářům prozraďte, jaké
vás čekají v nejbližší době šachové akce?
V současné době se začínám připravovat
na nadcházející mistrovství Evropy, které se
uskuteční v gruzínském Batumi ve dnech
16. až 29. března. A vaši čtenáři se mohou
přijít podívat na tradiční šachový festival ČEZ
CHESS TROPHY, kdy v červnu změřím síly
s čínským velmistrem Ding Lirenem. Svou
každoroční účast na tomto festivalu, který se
koná vždy v Praze 1, považuji nejen za dobrou
propagaci šachu, ale také za vzácnou příležitost zahrát si s mimořádně silnými soupeři
a soupeřkami.
Šachový velmistr David Navara (narozen 27. března 1985) je osminásobným
mistrem ČR, v posledních letech víceméně
stabilně hráčem světové třicítky. Titul velmistra získal sedmnáct dní před svými 17.
narozeninami. Mezi jeho největší úspěchy
patří zlatá medaile na 2. šachovnici na šachové olympiádě v roce 2012 (zisk 9,5/11
– druhý nejlepší výsledek v celé špičkové
soutěži), 2. místo na mistrovství Evropy
2015, dělené první místo v obřím turnaji
v rapid šachu v Mainzu (Mohuči) roku
2007 nebo titul mistra Evropy v bleskovém šachu z roku 2014. Navara absolvoval
magisterské studium logiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je
věřícím křesťanem, pokřtěn byl v Českobratrské církvi evangelické. Má svůj blog na
webu Pražské šachové společnosti (www.
praguechess.cz).
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Spolupráce Prahy 1
a Bratislavy – Starého Mesta

H

istoricky první samostatný společný stát
Čechů a Slováků vznikl před 100 lety,
v roce 1918. Oproti tomu se může zdát,
že čas uplynulý od uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Městskou částí
Praha 1 a distriktem Bratislava – Staré Mesto,
je velmi krátký – pouhých 14 let. „Tradiční
vazby našich metropolí samozřejmě fungují
mnohem déle, přesto jsme velmi rádi, že je
od roku 2004 můžeme opřít o oficiální partnerství,“ říká radní Filip Kračman (TOP09), do
jehož gesce spadají i zahraniční vztahy. „Jsme
velmi rádi, že ve spolupráci se Střediskem
sociálních služeb Prahy 1 funguje na jedničku pravidelná výměna mezi seniory z obou
městských částí. Například letos očekáváme
návštěvu bratislavských seniorů v květnu
a Středisko sociálních služeb k této příležitosti
chystá řadu hezkých akcí. Programy mezi oběma samosprávami jsou ale nejen pro seniory,
nýbrž i pro ty, kteří společný československý
stát ani nezažili,“ dodává radní Kračman s odkazem na školské a sportovní projekty jako
např. Mezinárodní fotbalový turnaj či vazby
mezi školami v obou městských částech.
Díky společné historii se pravidelně daří
organizovat i oběma stranám blízké kulturní
akce. V loňském roce tak například Městská
část Praha 1 přivezla do staromestské galerie
Zichy hned dvě výstavy – v únoru výstavu

fotografií Václav Havel – Srdce nad Prahou od
Alana Pajera, v říjnu obě městské části společnými silami připravily kombinovanou výstavu
Jan Honsa a Karel Frech: Společné vzpomínky.
Obě výstavy v Bratislavě zahájili současní starostové Radoslav Števčík a Oldřich Lomecký.
Ti spolupracují i v rámci širšího neformálního
spolku představitelů centrálních distriktů středoevropských metropolí. „Dialog mezi politickou reprezentací center Prahy, Bratislavy, ale
i Budapešti, Varšavy a Vídně považuji za velmi
důležitý, neboť se všichni potýkáme s obdobnými problémy a výzvami, zároveň máme
podobné zkušenosti například z cestovního
ruchu či péče o památky,“ uvedl k tomuto Oldřich Lomecký (TOP09), starosta MČ Praha 1
a 1. místostarosta České obce sokolské. „Letos
se setkání starostů uskuteční v Praze 1 a velmi mne těší, že kolegové přijali mé pozvání
do Prahy k příležitosti XVI. všesokolského
sletu. S panem starostou Števčíkem zároveň
vzpomeneme 100. výročí vzniku společného
státu,“ doplnil starosta Lomecký.
Bratislava-Staré Mesto

Praha 1

rozloha

9,59 km2

5,53 km2

počet obyvatel

41 000

29 600

starosta

Mgr. Radoslav Števčík

Ing. Oldřich Lomecký

(od 2014)

(od 2010)
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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

CHYTRA

není klišé

Se zástupcem starosty Prahy 1 o inovacích, dopravní agendě a dalším
vývoji „Jedničky“, aneb jak za lepším životem v centru města.

14

Brzy budou komunální volby. Nevyčerpala vás už radnice? Máte v plánu znovu
kandidovat?
Kandidovat samozřejmě budu! Práce pro
radnici je sice opravdu náročná, ale stále
věřím, že mám Praze 1 co dát. Zajímám se
o naše občany, naslouchám jejich stížnostem, čtu jejich dopisy a snažím se nacházet
řešení na to, co jim vadí. Krom toho vidím,
jak naše opatření mají výsledky – třeba
snížení počtu graffiti, které jsme začali z mé
iniciativy důsledně zamalovávat. Přidali se
k nám také někteří rezidenti a společnými
silami tak čistíme Prahu 1 od nevkusných
čmáranic na zdech domů. Ten pocit, že
pracuji spolu s občany na zlepšování centra
Prahy, mě naplňuje.

zjednodušily. Celkově je podle mě toto současné nastavení znatelně lepší a jednodušší
než předchozí varianta s několika typy zón,
kde pro každou platila jiná pravidla. Akorát
nám chybí například dostatek aut, které kontroly provádí. Bohužel za současné situace je
skoro nemožné vysoutěžit nová, kdy někteří
jen čekají na jakoukoli zakázku, aby ji mohli
napadnout a získat tak levné politické body
bez jakýchkoli návrhů řešení, jak dál s touto
problematikou.
Teď máme zóny dvě a rezidenti Prahy 1
mohou neomezeně parkovat v obou. Občané sice nemohou kontrolovat, jestli ostatní
auta parkují v dané zóně oprávněně, ale již
pracuji na řešení, které dostatečnou kontrolu
parkování na Praze 1 přinese.

Spadá pod vás i parkování v Praze 1, což
je poměrně komplikovaná agenda, kdy
primárně „krotíte“ nápady současné vládnoucí koalice na Magistrátu. Není to pro
vás trochu kuří oko na patě?
Možná je, ale já novému systému parkovacích zón věřím. Špatný nápad to není,
hlavně cesta digitalizace je určitě správná,
jen současné jeho provedení, jak s ním přišel
Magistrát, významně pokulhává. Nicméně,
podařilo se mi alespoň prosadit několik
změn, které vše pro rezidenty Prahy 1 trochu

Když bylo dříve povolení parkovat viditelné na první pohled, nefungovalo to
trochu jako samoregulace?
Svým způsobem se může zdát, že ano, ale
v praxi se to moc neprojevovalo. Jako samoregulace provozu ale fungovaly stírací lístky,
protože do modrých zón nejezdili řidiči,
pokud neměli lístek vyzvednutý na úřadě.
Dnes jim stačí aplikace, a tak jedou rovnou
zkusit zaparkovat na Prahu 1, protože ví, že
si snadno můžou zaplatit parkování přímo
z auta. Byl jsem proti tomu, ale digitalizace je
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Vážená paní řidičko, vážený pane řidiči,
upozorňujeme Vás, že nesprávně parkujete,
protože stojíte:

na přechodu nebo v jeho blízkosti
v křižovatce nebo její blízkosti
neoprávněně na vyhrazeném parkovišti (v zóně)
na zákazu zastavení nebo stání
ve druhé řadě

DATUM A ČAS

REGISTRAČNÍ ZNAČKA

Podezření ze spáchání přestupku může být předáno v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.
O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správnímu orgánu do 5 od jeho odhalení.

Pomocí aplikace mohou kontroloři obratem zjistit, zda
v zóně parkují řidiči oprávněně, či nikoliv.

budoucnost, takže je teď důležité, abychom
tento online systém optimalizovali, a klíčem
k tomu je právě efektivní kontrola oprávněného parkování. Pro kontrolní tým Odboru
dopravně správních činností jsem nechal vyvinout aplikaci, která u každého auta ukáže,
zda má zaplacené parkování a kontrolor pak
může vyplnit leták, kterým budeme řidiče
upozorňovat i na jejich další prohřešky, jako
je parkování na přechodu, v křižovatkách
či zákazech stání a zastavení (viz foto výše).
Pokud kontrolor zjistí, že neoprávněných
zaparkovaných je v ulici hodně, zavolá policii
a upozorní ji na tento problém. Mým dalším
cílem je, aby kontroloři nekontrolovali pouze
v úředních hodinách, ale pracovali na směny
a kontrolovali i později odpoledne a o víkendech, kdy po Praze 1 neoprávněně parkují
lidé, kteří sem přijeli pouze na večeři či na
výlet a nechtělo se jim do centra dojíždět
městskou hromadnou dopravou. Prostě aby
fungovali v době, kdy to je skutečně potřeba.
Častým problémem v rámci komunikací
jsou i neoprávněné zábory, hodláte nějak
řešit i tuto agendu?
Ano, to je bohužel pravda. Mám v plánu, aby kontroloři, o kterých jsem mluvil
v předchozí otázce, současně kontrolovali
také velikosti zahrádek či to, zda jsou zábory
pouze tam, kde mohou být – takže vznikne
efektivnější kontrola oprávněného parkování

a zároveň se bude kontrolovat, jestli někdo
neporušuje pravidla. Ta pravidla máme
proto, aby se občanům Prahy 1 dobře žilo.
Já jsem naprosto pro podporu podnikání,
ale všechno by mělo být férové a v rámci
pravidel. Když si podnikatel otevře zahrádku,
kterou má povolenou na 24 metrech čtverečních, ale jeho má 100 metrů čtverečních,
tak něco není v pořádku a je to neférové
a neohleduplné vůči ostatním občanům.
V Praze 1 máme takovýchto případů hodně,
takže přestože se mi represivní kontrolování samotnému trochu příčí, v rámci férové
podnikatelské hry a dobrého soužití občanů
Prahy 1 mezi sebou i s majiteli provozoven je
efektivní kontrola potřeba.
Není to podobná strategie jako s EET,
proti které ve straně vystupujete spíše
negativně?
Ale vůbec ne! EET je celá postavena na
a priori nedůvěře v podnikatele. Tady se jedná o kontrolu zahrádek, záborů a parkování,
to jsou všechno naprosto veřejné věci – kontrolor prostě jenom projde ulicí a uvidí, jestli
je všechno tak, jak má být. Dříve se to dělalo
stejně, jen byl kontrolní proces mnohem
složitější, protože se vše muselo dohledávat
v archivech. Ty budou nyní elektronické, proto
si kontroloři budou moci dovolit kontrolovat
parkování, zahrádky i zábory naráz – bude
to efektivnější, a i to určitě přispěje, že bude
na Praze 1 dodržování hlavně té velikosti
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zahrádek, jak už jsem o tom mluvil, respektovanější než dnes. Chci touto efektivní kontrolou chránit poctivé podnikatele, protože
mít dvakrát tak velkou zahrádku, než máte
povoleno, je prostě oproti ostatním neférová
konkurenční výhoda. Navíc, kontrola, kterou
popisuji, je jen výsledkem přechodu na novou formu vedení agendy odboru dopravy.
Mnoho lidí na magistrátu mluví stále dokola
o digitalizaci procesů, ale konkrétní výsledek
nikdo nikdy neviděl. My již testujeme novou
aplikaci pro uvedenou agendu, která umožní
nejen elektronické podání žádostí, ale zjednoduší celý proces včetně kontroly.
To zní logicky. Jak to zapadá do vaší koncepce práce na radnici?
Myslím, že hodně. Nerad říkám, že se sna-

žím používat selský rozum, ale je to pravda.
Vážně chci, aby věci fungovaly, aby radnice
šlapala, aby se finance užívaly smysluplně,
aby práce byla efektivní, aby pravidla sloužila občanům Prahy 1 a aby se hlavně dodržovala. Právě proto hodně prosazuji koncept
Chytrá Jednička, což dává smysl v kontextu
nejen s tou efektivitou, ale i šetřením finančních prostředků městské části. Snažím se dělat co nejlepší věci pro Prahu 1 a její občany.
Máte nějaké konkrétní příklady?
První mi na mysl přichází úspěšný projekt
plošného odstraňování graffiti, ke kterému
se, jak jsem již zmiňoval, připojili i někteří
občané Prahy 1. Celá ta idea je dost jednoduchá. Prostě jsme začali průběžně pomocí
aplikace a specializovaného auta, které jezdí

Dům na křižovatce Bolzanova U Bulhara před/po vyčištění.
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každý den po „jedničce“, zaznamenávat zdi
domů, jež byly tímto vandalstvím zničené,
a dohlížíme na jejich průběžné zamalovávání. Sledujeme, že po této naší iniciativě se
navíc v Praze 1 objevuje nových graffiti mnohem méně. To mě těší, protože jsou potom
ulice centra Prahy vzhlednější, a ukazuje to,
že stačí poměrně malá změna, která i přes to
může mít velký vliv na příjemné pobývání ve
městě. Dle informací obyvatel z ulic, kde probíhala pilotáž programu Antigraffiti, se navíc
po vyčištění graffiti ze zdí v ulici také viditelně snižuje narušování veřejného pořádku
a drobná kriminalita.
S tímto projektem mám v plánu pokračovat
ideálně tak dlouho, než bude celá Praha 1
vyčištěná. Těch příkladů je mnoho, ale pro ilustraci jsem uvedl ten, ze kterého mám osobně
možná největší radost.
A jak je na tom slibovaná tramvajová
linka spojující Vinohrady a Nové Město?
Pokud se nepletu, na jejích přípravách
jste se také podílel?
Tady bohužel občané ještě nepociťují
výsledky naší práce na vlastní kůži, ale na
projektu se pracuje. Máme technicky ověřené a dopravním podnikem odsouhlasené
možné vedení nové tramvajové trati kolem hlavního nádraží. Víme, že tato část by
fungovala a nyní nás čeká prosadit přípravu
projektu trati na Wilsonově ulici a přes magistrálu do Vrchlického sadů. Pevně věřím,
že jakmile bude i tato část projektu hotová,

přikročíme ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a hl. m. Prahou
bez dalších problémů k jeho realizaci.
Abychom tomu byli o kousek blíž, prosadili jsme například zasazení tramvajových
kolejí do prostoru mezi starou a novou
budovou Národního muzea, jehož prostor
se nedávno přestavoval kvůli jejich podzemnímu propojení. Toto místo by se muselo
v dohledné době znovu rozkopávat, jelikož
opravdu plánuji projekt nové tramvajové
linky protlačit. Tomu jsme předešli těmito
kolejemi, které budou zároveň motivací pro
kohokoli, komu by se do schválení potřebné
tramvajové tratě nechtělo.

Projekt úprav
okolí Národního
muzea.

Ve vaší gesci máte i informatiku. Jak pokračujete s projekty z této oblasti?
Jsem rád, že zmiňujete právě tuto oblast,
která bývá často přehlížena, protože není
tak „atraktivní“ jako třeba jiné obory. Zde se
nám nedávno povedlo získat krásné 2. místo
v projektech obcí v rámci soutěže Egovernment the Best, jejímž cílem je představovat
ty nejzajímavější projekty elektronizace
veřejné správy napříč celou republikou.
Cenu jsme získali za implementaci nového
ekonomického systému Ginis Enterprise
a já bych chtěl využít této příležitosti a moc
poděkovat všem, kdo se na projektu podíleli. Udělali jsme kus dobré práce, která sice
není na první pohled viditelná, ale výrazně
zkvalitní práci úřadu a uleví i rozpočtu naší
městské části.
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Mýty a fakta o parkovacích zónách
Přestože ke změně parkovacích
zón došlo už před nějakou
dobou, neustále nám na radnici
chodí dopisy s dotazy a někdy
také bohužel stížnosti na
tento nový systém. Z dopisů
máme často dojem, že hodně
problémů vyplývá z nedostatku
informací a celkové neznalosti
nového nastavení parkování
na Praze 1. Připravili jsme tedy
krátký přehled, ve kterém jsou
vysvětleny nejběžnější mylné
dojmy z parkovacího systému.
Přečtěte si nejčastější mýty
o už-ne-tak-novém systému
parkovacích zón a jejich uvedení
na pravou míru.
Mýtus: Nový systém parkovacích zón je
výmyslem MČ Praha 1
Fakt: Za systémem stojí Magistrát hl. m.
Prahy a jeho provozovatelem je Technická
správa komunikací hl. m. Prahy. MČ Praha 1
jen reaguje na současný stav a snaží se pomocí níže uvedených změn původní návrh
upravit, aby byl přívětivější pro rezidenty.
Mýtus: Parkovacích míst pro rezidenty
nepřibývá, spíše naopak
Fakt: Dříve byly na Praze 1 parkovací zóny
pro rezidenty (modré) a pro návštěvníky
(oranžové a zelené), dnes je systém jednodušší a výhodnější pro rezidenty. Zelené
a oranžové zóny jsme sloučili do jedné
smíšené – fialové zóny. Rezidenti tak nově
mohou parkovat nejen v modrých zónách, ale
také ve fialových, které jsou určeny rezidentům
i návštěvníkům. Rezidenti Prahy 1 díky tomuto
opatření mohou parkovat kdekoli na „jedničce“ a množství parkovacích míst pro ně tak
narostlo téměř o třetinu.
Mýtus: V modrých zónách stojí 90 % aut,
co tam nemá co dělat, a zabírají tak místo
rezidentům
Fakt: Jelikož se parkovací povolení nově
vydávají pouze elektronicky, lidé ztratili
přehled, kdo má povolení v modré zóně
parkovat a kdo ne. Rezidenti, kteří mají chuť
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tato parkovací povolení kontrolovat, se dnes
dívají na SPZ zaparkovaných aut a ty bez
pražské SPZ automaticky považují za neoprávněné parkování. Není to pravda. Nejen
že od roku 2015 podle vyhlášky č. 343/2014,
SPZ auta nemusí kopírovat trvalé bydliště
jeho majitele, ale povolení parkovat v modré
zóně mohou získat jak rezidenti Prahy 1, tak
vlastníci nemovitostí a vlastníci provozoven
v dané oblasti. A ti tam nutně bydlet nemusí.
Z výsledků kontrol kontrolního auta se ukazuje, že neoprávněně v zóně parkuje stejné
procento aut jako za původního systému.
Mýtus: Nově si může všude v Praze 1 parkovat, kdo chce
Fakt: V Praze 1 mohl vždycky parkovat
kdokoli, kdo si koupil stírací parkovací lístek.
Ty jsou dnes nahrazeny elektronickým
systémem, což je sice pro řidiče jednodušší,
protože nemusí parkování zařizovat přes
pověřený úřad, ale zase mohou v modrých
zónách parkovat pouze hodinu, což je oproti
stíracím parkovacím lístkům zlepšení. Se
stíracím parkovacím lístkem mohl kdokoli
parkovat v modré zóně až 10 hodin. Takto
dlouhé placené parkování v Praze 1 je dnes
možné jenom ve fialových zónách.
Mýtus: Nové zóny brání podnikatelům
v Praze 1 vykonávat svou činnost
Fakt: Bohužel, nové zóny opravdu částečně komplikují vykonávat práci údržbářům,
opravářům nebo třeba malířům. Jedná se
však pouze o dílčí komplikaci. Zastavit přímo
před domem zákazníka je dovoleno pouze
na hodinu, ale to je dostatečně dlouhá doba
k vyložení nebo naložení například potřebného materiálu. Poté je sice nutné přeparkovat do fialové zóny, ale nejedná se o významně větší komplikaci než zařizování stíracích
parkovacích lístků na pověřeném úřadě.
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Výletní plavby parníkem budou
pokračovat i v roce 2018

I letos se mohou senioři z Prahy 1 těšit na pravidelné výletní plavby
parníkem po Vltavě, které pro ně jejich radnice připravuje.
„Projekt je realizován za laskavé podpory
Pražské paroplavební společnosti, díky které
je pro letošní rok naplánováno celkem šest
plaveb. Plavby se budou odlišovat tématem,
jež ovlivní doprovodný program každé z nich.
První výlet parníkem se uskuteční v květnu
a bezplatné vstupenky si bude možné vyzvednout na radnici ve Vodičkově 18, a to v 6.
patře, v kanceláři č. 605“ vysvětlila předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku,
bezdomovectví a protidrogovou problematiku Šárka Táborská.
Pro zpříjemnění každé plavby zahraje vždy
jiná hudební kapela, podávat se bude rovněž

již tradičně chutné občerstvení a doprovodný
program bude zahrnovat například i oblíbenou tombolu.
„Naše výlety parníkem v sobě spojují
klidnou odpočinkovou plavbu a poznání
zajímavostí, kterých si z břehu mnohokrát
nevšimneme. Zároveň jednoznačně podporují sousedské vztahy našich seniorů, pomáhají
překonat pocit izolace a samoty a mnohdy
vedou ke vzniku nových přátelství, což je
hlavně v tomto věku velmi důležité. Všechny
naše seniory proto srdečně zveme a těšíme se
na setkání,“ uzavřela iniciátorka výletů Šárka
Táborská.

Termín plavby

Čas plavby

Sraz účastníků

Náplavka
u Čechova mostu

Termín a čas
výdeje vstupenek

17. 5. 2018
21. 6. 2018
19. 7. 2018
16. 8. 2018
3. 9. 2018
1. 10. 2018

10:00 – 13:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
18:00 – 21:00
18:00 – 21:00

v 09:30
v 09:30
v 09:30
v 09:30
v 17:30
v 17:30

č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6

14. 5. 2018 | 08:00
18. 6. 2018 | 08:00
16. 7. 2018 | 08:00
13. 8. 2018 | 08:00
29. 8. 2018 | 08:00
26. 9. 2018 | 08:00

Bližší informace k jednotlivým plavbám naleznete na www.praha1.cz v sekci Sociální péče
a zdravotnictví, na facebookových stránkách „Senioři Prahy 1“ a na www.socialnisluzby-praha1.cz
v sekci Aktuality.
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Máme rádi Prahu 1!

Takové motto si zvolili žáci základních škol, děti z mateřinek a jejich
pedagogové už během loňského roku, kdy byl vyhlášen radní pro
školství Prahy 1 Evou Špačkovou projekt, ve kterém se měli seznamovat
s nejbližším okolím svých škol.

M

ohli se také nechat inspirovat architekturou či historickými osobnostmi,
které v Praze 1 žily a tvořily.
Svá objevování mnozí zdokumentovali
fotografiemi či komiksy, jak to udělaly děti
z mateřských škol Národní, Revoluční a Opletalova, a pak se pustily do vlastního tvoření.
Jejich snaha byla korunována vystavením
všech děl v podkrovní
galerii v Malostranské
besedě od 22. 1. do
4. 2. 2018.
Byly zde k vidění
obrázky Prahy 1 a jejích zákoutí, portréty
osobností, fotografie členů kroužku,
kterými by se klidně
mohli chlubit i profesionálové, modely
Petřínské rozhledny,
na nichž pracovaly
celé rodinné týmy ze
školky v Hellichově
ulici, celá plejáda
domovních znamení skutečných i vymyšlených. To bylo doménou dětí z MŠ Letenská,
Masná i Pštrossova. Návštěvníci obdivovali
nádherné papírové i keramické modely, mezi
nimiž kraloval Staroměstský orloj dětí ze
školky v Revoluční ulici. Dominantou výstavy
byl bezesporu golem v nadživotní velikosti,
kterého vyrobily kašírováním žáci páté třídy
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ze školy Brána jazyků z budovy ve Vojtěšské.
Mnozí z vystavujících přistoupili k tématu
s touhou ukázat, jak by se dala známá místa
Prahy 1 podle nich proměnit. Byly to předškoláci ze školky Národní, která sídlí v Platýzu,
a na jejichž modelu nechyběly lavičky a dokonce bazén. Klub mladých ze ZŠ Vodičkova
navštívil všechna dětská hřiště v naší městské
části, vyzdvihl klady každého z nich, ale upozornil i na nedostatky a navrhl vylepšení. Děti
ze školní družiny Malostranské školy představily svoji vizi Petřína jako lepšího místa pro
život. Mnohem více místa tam zabírala dětská
hřiště a nechyběl ani zookoutek se žirafami.
To studenti nižších ročníků Gymnázia Jiřího
G. Jarkovského si při svých cestách do školy
všímali, kolik ještě je kýčovitých suvenýrů
Prahy k vidění v obchůdcích, a pustili se do
vymýšlení lepších, vkusnějších. Nápaditá
trička s originálními potisky a mnoho dalších
završila i módní přehlídka modelů, inspirovaných tématem Prahy 1.
Vysokou estetickou úroveň měla i sama
vlastní instalace výstavy, s kterou pomohli členové obecně prospěšné společnosti Umění
dětem, kteří provozují galerii umění pro děti
GUD. Ti se také postarali o doprovodné aktivity nejen pro třídní kolektivy, ale i pro rodiny
s dětmi o víkendech.
Jim i všem tvůrcům a jejich pedagogům
patří poděkování. Všechny nás ostatní také
vyzvali: Máme rádi Prahu 1, mějte ji rádi
s námi!
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Naslouchají pamětníkům
a poznávají historii

P

ost Bellum a MČ P1 spojily síly. Pod
patronátem paní radní Evy Špačkové
se několik žákovských týmů zapojilo do
projektu Příběhy našich sousedů. Cílem je
přiblížit dětem na spletitých osudech jednotlivců události 20. stol. Žáci 2. st. ZŠ pátrají,
navštěvují pamětníky, ptají se, natáčí jejich
vzpomínky, vytváří rozhlasové a televizní
reportáže, prezentují výsledky.
ZŠ Brána jazyků, ZŠ Vodičkova, ZŠ nám.
Curieových a ZŠ sv. Voršily vytvořily 6 žákovských týmů, celkově 31 žáků, kteří vyrobili 3
audio a 3 videoreportáže. Koordinátorkou
projektu byla paní Eva Mikulášková, ale hlavní
roli hrálo šest dětmi zpovídaných pamětníků:
Milan Šamánek (zakladatel Dětského kardiocentra), Eva Jourová (dcera politického vězně
z procesu s M. Horákovou), Blažena Hokrová
(dcera legionáře z 1. sv. v.), Jana Dominika
Bohušová (řádová sestra dominikánka), Eva
Stodolová (dcera stavitele a protinacistického
odbojáře a komunistického politického vězně) a Meir Lubor Dohnal (odmítal komunistický režim, skrýval se před nacistickou zvůlí).
Za tímto statistickým výčtem se skrývá
nevšední soutěžní aktivita, jejímž přínosem
je mimo jiné empatické naslouchání žáků
životním příběhům konkrétních pamětníků.
Sbíráním příběhů se učí porozumět minulosti,
poznávají, co to znamená být občanem a ob-

Foto: Alan Pajer

Radní gratuluje
Náš významný soused
z Nového Světa
VLADIMÍR SUCHÁNEK,
přední český malíř a grafik, dlouholetý předseda
Sdružení českých umělců
grafiků HOLLAR, oslavil
v plné svěžesti a tvůrčím
nasazení pětaosmdesáté
narozeniny.
Rodák z krásného
Nového Města nad Metují žije od roku 1951
v Praze, dnes už tři desítky let na hradčanském Novém Světě. Vedle výtvarné činnosti je
znám i jako hudebník – znamenitý klarinetista,

stát charakterově i fyzicky v tlaku každodenních dějin i před sebou samými.
Učitelé E. Dubišarová, R. Elner, K. Křížová,
K. Oralová a J. Steklá věnovali žákům čas
a úsilí, které překračují rámec školního výkladu a učebnic. Nelitují, naopak. „Poznal jsem
osud nevšední osobnosti – prof. Šamánka,
předal žákům řadu historických poznatků a mnohému se od nich zároveň naučil,
protože reportáže si profesionálně vytvářeli
sami,“ pochvaluje si R. Elner. „Pan Šamánek je
velmi optimistický. Moc jsem si projekt užil
a jsem rád, že jsme vybrali právě jeho,“ sděluje
sedmák Matyáš z Brány jazyků. Dvě z reportáží už byly odvysílány v pořadu Českého
rozhlasu „Příběhy 20. století“. Více informací
na: www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/
praha-1-20172018

zakladatel legendární kapely GRAFIČANKA.
Absolvoval Akademii výtvarných umění a je
činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace
a známkové tvorby. V oblasti grafického exlibris dosáhla jeho tvorba světové proslulosti,
pro české a zahraniční sběratele vytvořil více
než 400 exlibris. Do dnešního dne má Vladimír
Suchánek na svém kontě 174 samostatných
výstav v České republice a v zahraničí. Účastnil
se velkého množství mezinárodních výstav
grafiky, odkud si odnesl 31 významných cen.
V roce 1997 byl jmenován členem Evropské
akademie věd a umění se sídlem v Salcburku
a v roce 2006 obdržel státní vyznamenání
Medaili Za zásluhy v oblasti umění. Jeho díla
jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie
v Praze a v řadě veřejných a soukromých sbírek
po celém světě. Všechno nejlepší, pevné zdraví
a neutuchající tvůrčí zápal!
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I rodiče někdy potřebují poradit
Škola a život dětí se proměňují, objevují se
nové fenomény, které rodiče ne vždy sami bez
pomoci zvládají. Proto radní pro školství Eva
Špačková spolu se skupinou MAP (místní akční
plán) rozvoje vzdělávání Praha 1, spustili 22. 2.
2018 v podvečer v aule ZŠ Vodičkova projekt
Akademie pro rodiče. Budou to besedy s odborníky na témata, která rodiče pociťují jako
nejvíce palčivá.
Úvodní besedu si vzal na starost Ladislav Špaček, odborník na etiketu. Ten posluchačům z řad
rodičů, ale i pedagogů kladl na srdce, že základům slušného chování, ale i prohřeškům proti
etiketě se děti učí převážně doma, od rodičů.
„Jestli tatínek usedá ke
stolu v trenýrkách a pije
pivo z láhve, z jeho syna
věru nevyroste uhlazený
diplomat,” uvedl autor
mnoha úspěšných knih
na téma etikety pro malé
i velké čtenáře. Ladislav
Špaček ve svém vystoupení kladl posluchačům
na srdce, že cílem slušně
vychovaného člověka má
být v každém okamžiku
a situaci ohleduplné, pozorné, taktní a empatické
chování a k tomu vychovávat i své děti. Nejjednodušší cestou k dosažení
tohoto cíle je bezesporu
nápodoba, protože dítě
v každé chvíli mimoděk
vstřebává jak se dospělí
chovají.
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Beseda byla podle účastníků poučná, ale
i zábavná. Byly použity i obrázky i videa,
ilustrující humornou formou různé situace,
které s sebou život přináší. Před odchodem si
spokojení rodiče zvolili další témata: agresivita u dětí a jak jí předcházet, jak na vulgarismy u dětí, kyberděti – jak je ochránit před
riziky sociálních sítí a jak obstojí kniha v době
digitální.
O termínech dalšího pokračování projektu Akademie pro rodiče budeme všechny
zájemce včas informovat. Doufáme, že i další
besedy se setkají s takovým zájmem a ohlasem jako ta úvodní.
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Praha 1 přispěje svým občanům
na květinovou výzdobu domů
a ozelenění dvorů a vnitrobloků
Chystáte se ozdobit svá okna
truhlíky s pestrobarevnými
květinami? Přemýšlíte, jak
ozelenit váš dvorek nebo celý
vnitroblok? Neváhejte a požádejte
si o grant Prahy 1, rádi vás
podpoříme!

V

rámci dotačního programu Prahy 1 na
výsadbu zeleně a květinovou výzdobu
domů se letos rozdělí mezi občany Prahy 1 až 250 000 Kč. Žádosti se musejí podat
do 23. března 2018 do 12 hodin na podatelně
Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18,
Praha 1.
„Jsem rád, že se mi podařilo navýšit granty
na letošní rok v této oblasti o 100 000 Kč, což
je oproti loňsku téměř o polovinu. Životní
prostředí a zeleň v naší městské části považuji za jednu z priorit. Jsme v úplném centru
města, to ale přece neznamená, že by naše
staré krásné domy, nároží a úzké uličky měly
být méně zelené. Právě naopak. Chceme, aby
možnost dát si alespoň pár truhlíků na okna
měl každý občan,“ popisuje místostarosta
Daniel Hodek (ČSSD), do jehož gesce patří
životní prostředí.
O příspěvek na péči o zeleň se mohou se
svým projektem ucházet fyzické a právnické
osoby, které mají trvalé bydliště nebo sídlo
na území Prahy 1. K žádosti o příspěvek na
ozelenění dvorů a vnitrobloků (či zakládání
komunitních zahrad) je třeba přiložit jednoduchou studii, fotografii či nákres a položkový
rozpočet. V žádosti o příspěvek na květinovou
výzdobu musí být uvedeno poschodí a počet
oken, která mají být ozdobena květinami popřípadě počet poschodí a oken celého domu.
Dalších 50 000 Kč pak formou grantů nabízí
Praha 1 v oblasti péče o opuštěná, toulavá
i divoká a volně žijící zvířata a v oblasti ekologické výchovy a osvětové činnosti týkající
se ochrany zvířat. Příspěvky jsou primárně
určeny neziskovým organizacím pro provoz
útulků pro zatoulaná a opuštěná zvířata
a záchranných stanic pro divoká a volně žijící
zvířata. Podmínkou pro jejich poskytnutí je

schválení provozu zařízení Městskou veterinární správou v Praze.
Všechny informace ke grantovému programu a postup podání žádosti včetně příslušných formulářů naleznete na www.praha1.cz
v sekci Čistota a životní prostředí. Formuláře
bude také k dispozici v Informačním centru
Městské části Praha 1a na odboru životního
prostředí Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18.
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Na jaře se chystají nové
komunitní zahrady v Praze 1

Daniel Hodek na
sousedském
setkání
Za Haštalem

Svěží ovoce k snídani, čerstvá zelenina do salátu, voňavé bylinky na maso
i do čaje, ve váze čerstvé, právě natrhané květiny. To všechno si můžete
vypěstovat ve třech komunitních zahradách na území Prahy 1. A stačí
vám k tomu jen odhodlání starat se o svůj „záhonový pytel“ a vybrané
sazeničky nebo semínka. Všechno ostatní zajistí městská část – včetně
zeminy a pytlů.

P

o loňském úspěchu naší „pilotní“ komunitní zahrady na dětském hřišti Za
Haštalem se letos zazelenají v Praze už tři
podobné projekty. Začátkem dubna můžete
začít pěstovat i na Kampě a na Novém Městě
pražském, konkrétně na pozemku v rámci
Komunitního centra Kampa a na zahradě
V Jirchářích. My pro vás zajistíme pytle, zeminu, palety, na kterých se jednotlivé záhony vybudují, a základní vybavení na zahradničení,
tedy především hadice a konve, a vše i postavíme. Všechny tři lokality jsou na noc zamykatelné a oplocené a mají přívod vody, čímž
splňují hlavní kritéria pro vznik podobných
projektů. Na vás pak zůstane volba rostlinek
a péče o ně, což je samozřejmě především
zalévání. Naštěstí té péče není potřeba 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 si všichni – někdy
i několikrát do roka – odnesete domů vlast-
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noručně vypěstované plody a rostlinky. Loni
Za Haštalem to byly například saláty, papriky,
okurky, rajčata, všechny možné druhy bylinek
a dokonce i rukola nebo jahody. Rodiny, děti
nebo celé třídy si své pytle mohly podepsat
a o sklizeň se rozdělily, často se ale radostně
staraly se o všechno kolem.
„Budováním komunitních zahrad chceme
především ukazovat na nové, jiné možnosti
využívání městského prostoru. Vznikají tak
totiž místa pro setkávání lidí a zároveň se
tím úžasně oživuje městský prostor. Lidé se
sbližují se svými sousedy, kteří se v Praze
většinou ani neznají, a jejich děti nebo vnuci
si mohou vyzkoušet, jaké to je vypěstovat si
mrkev doslova od semínka,“ popisuje iniciátor
celého projektu komunitních zahrad v Praze 1,
místostarosta Daniel Hodek (ČSSD).
Komunitní zahrady dnes zažívají v celém
světě velký návrat. Populární jsou hlavně ve
Spojených státech, v Německu, Nizozemsku,
ve Velké Británii, v Austrálii a Španělsku. Pěs-
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tuje se na okrajích parků, ve vnitroblocích, na
střechách či balkonech nebo mezi paneláky.
„Loni zorganizovali pěstitelé Za Haštalem
také několik krásných sousedských setkání.
Popíjeli limonádu z vlastní máty, vyměňovali si
zkušenosti s tou či onou rostlinkou, ochutnávali různé odrůdy rajčat nebo paprik a k tomu
přikusovali domácí chlebíčky. Doufám, že se
nám letos podaří zorganizovat takových setkání ještě víc, když se nám počet zahrad vlastně
ztrojnásobí,“ těší se Daniel Hodek.
Pro lidi žijící ve městě bez vlastní zahrádky
představuje komunitní pěstování jednu z příležitostí, jak získat vlastní produkty, přiblížit
se k přírodě a k hodnotám předků. Možnost
vypěstovat si vlastní zeleninu nás motivuje
k tomu víc se zajímat o to, co jíme a odkud
naše potrava pochází. Je taky pravděpodobné, že sníme víc cibule, rajčat nebo česneku,
když si je vypěstujeme sami. A budeme zdravější, štíhlejší, šťastnější...
Výhodou společného zahradničení na
malé ploše je také možnost vyměňovat si
zkušenosti, podělit se o vědomosti a poradit
si navzájem. Pokud jste úplný začátečník (ale
nadšenec), který se základům kultivace matky
přírody teprve učí, s velkou pravděpodobností vám ochotně poradí zkušenější zahrádkář
od vedlejšího pytlíku.

1

2

3

Komunitní zahrady v Praze 1 v roce 2018 (duben – říjen)
1
2
3

Zahrada na dětském hřišti Za Haštalem
Zahrada na pozemku v rámci Komunitního centra Kampa
Vyčleněná část na zahradě 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. Chcete-li v Praze začít pěstovat zeleninu
a ovoce a žádné z uvedených míst vám nevyhovuje, a naopak víte o jiném skvělém místě,
prosím, napište nám rovněž a zkusíme vám
prostory zařídit: daniel.hodek@praha1.cz

Komunitní zahrada roste.

Komunitní zahrada (celek).
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Praha 1 se připravuje na jarní
květinovou sezonu
Na Jungmannově náměstí pokvetou
růžovobílé jiřiny, na Slovanském ostrově
červené begonie a na Křižovnickém náměstí
různobarevné jiřiny. Na Staroměstském
náměstí vykvete verbena, šalvěj a nestařec.
Osm ulic zkrášlí oblíbené růžové a červené
muškáty se zeleným plektrantusem
v květnících zavěšených na sloupech
veřejného osvětlení. Do stojících květníků
v ulicích vysadíme oranžovožlutý aksamitník.

Letošní zima Praze moc sněhu nepřinesla,
o to hezčí by ale mohlo být jaro. Už teď v březnu vykvétají ve Vojanových sadech krokusy,
které později doplní hyacinty a ladoňky, na
Staroměstském náměstí se připravují narcisy
a pomněnky a Jungmannovo a Václavské
náměstí rozzáří různobarevné tulipány. Naše
oázu klidu uprostřed ruchu velkoměsta, Františkánskou zahradu, brzy ozdobí například
balzamíny, pelargonie a afrikány. A na květ se
připravují i keře, například kaliny v Besední
ulici. Některé stromy, například višeň v parku
v Lannově ulici, kvetly dokonce už v zimě.

Koncem května, po „ledových mužích“,
vysazujeme letničky. Na letničkovém
záhoně na Václavském náměstí budou
barvami hrát žlutooranžový aksamitník,
modrofialová šalvěj a žlutě kvetoucí hledíky.
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Každoroční samozřejmostí je soustavná
péče o parky v Praze 1, kde právě probíhají
pravidelné jarní práce včetně prořezávání
stromů, například jabloní ve Františkánské
zahradě nebo lip na Václavském náměstí.
V pískovištích dětských hřišť na jaře vždy
měníme písek. Doufám, že se vám jarní Praha 1 bude líbit.
Daniel Hodek
místostarosta MČ Praha 1
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Praha 1 připravuje revitalizaci
parčíku v Řásnovce

Část parku v Řásnovce nyní.

Studie revitalizace parku Řásnovka.

ark naproti vchodu do mateřské školy
Řásnovka se snad už brzy dočká nového
kabátu. Místní občané si dlouhodobě stěžují na stav parku, který mnohdy slouží jako toaleta kolemjdoucím a údajně se v něm shlukují
lidé bez domova nebo drogově závislí. Praha 1
proto chystá jeho kompletní revitalizaci. První
studie naznačují, že se už teď můžeme těšit. Ve
Starém Městě pražském přibude další zelená
oáza klidu, kterou bude navíc podle prvních
plánů zdobit malý voňavý ekosystém.

„V současnosti je park v Řásnovce sice
funkční, ale zeleň i pěšinka uprostřed si
rozhodně zaslouží modernizaci. Vzrostlý
strom uprostřed samozřejmě zůstane, je to
navíc památný strom, dub letní, doplníme ale
dalších šest stromů, pěšina, která spojuje obě
části parku, bude mozaiková, kolem pokvetou
například kaliny, hortenzie, astry, levandule
a krásná višeň,“ popisuje plány místostarosta
Daniel Hodek (ČSSD), do jehož gesce patří
životní prostředí.

P

Setkání s občany Prahy 1

V

e středu 14. února proběhlo první ze série setkání zástupců radnice Prahy 1 s občany, tentokrát na Malé Straně v Malostranské besedě. Hlavními tématy diskuze byl turismus v naší
městské části, dopad sdíleného ubytování, tzv. protialkoholová vyhláška, hluk v ulicích,
Nemocnice Na Františku, plánovaná komunitní zahrada na Malé Straně, doprava a parkování
na Malé Straně a rekonstrukce Malostranského náměstí. S Malostraňáky besedovali místostarosta Daniel Hodek a předsedkyně výboru pro sociální a bytovou politiku ZMČ Šárka Táborská.
Další setkání se uskuteční 21. března v Goethe Institutu, následující pak 18. dubna v Lodecké 2.
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S provozem Nemocnice Na Františku
pomůže Praze 1 pražský magistrát

Místostarosta
Daniel Hodek
před Nemocnicí
Na Františku.

Jen pro letošní rok se podařilo
vyjednat s Magistrátem HMP
dotaci na chod nemocnice ve
výši až 42 milionů korun. Radní
hlavního města i městské části
zatím hledají konkrétní cestu,
jak bude plánovaná spoluúčast
na provozu nemocnice vypadat
v dalších letech, už teď je ale
jisté, že Rada MČ Praha 1
konečně dokázala dojednat
takovou spolupráci s pražským
magistrátem, jakou se nám
v celé minulé dekádě domluvit
nedařilo. V minulém volebním
období se jako spoluúčast hlavního
města podařilo získat maximálně
5 milionů korun. MČ Praha 1 se
proto před rokem v zoufalé situaci
rozhodla hledat vnějšího partnera
na provoz nemocnice, právě tento
krok ale nakonec naštěstí vedl
k tomu, že se přihlásil partner ze
všech nejlepší, hl. město Praha.
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V

ývoj událostí kolem Nemocnice Na Františku byl v posledních měsících téměř
pod drobnohledem médií i sociálních
sítí, z nichž některé bohužel mnohdy zcela
bezpředmětně varovaly před jakýmsi nekonkrétním zánikem nemocnice, před kterým
se ji někteří populisté dokonce pokoušeli
„zachránit“. Je proto důležité si uvědomit, že
Nemocnici Na Františku nic nehrozilo a nebylo ji tedy před čím zachraňovat. Městská
část byla i nadále připravena platit její provoz,
tak jako činila dosud. V současnosti dokonce
buduje nové oddělení následné rehabilitace,
které bude mít osmnáct lůžek a bude otevřeno
koncem tohoto roku. Pacienti po ortopedických operacích už nebudou muset na nutné
rehabilitace dojíždět do jiných částí Prahy a vše
budou mít tzv. pod jednou střechou.
„My sami jsme samozřejmě s dalším provozem nemocnice počítali, jen v letošním roce
jsme v rozpočtu městské části vyčlenili 48 milionů Kč na její provoz a máme také pro nemocnici připraveno několik evropských projektů.
Je nesmysl, že bychom nemocnici někdy chtěli
zrušit či ji prodat, právě naopak, je to klíčové
zdravotnické zařízení v Praze 1, a i oněch 48
milionů Kč a stavba nového oddělení rehabilitace je svědectvím toho, že jsme chtěli
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především dál udržet provoz v nemocnici, bez
ohledu na to, jak by dopadlo námi vypsané
koncesní řízení. Hl. město Praha je pro nás pochopitelně tím nejlepším partnerem, jsem rád,
že se nakonec podaří tato spolupráce, o kterou
jsme před lety marně žádali a prosili,“ uvedl
místostarosta Daniel Hodek (ČSSD), do jehož
gesce patří zdravotnictví.
Hodek vyvrací i tvrzení kritiků, dle kterého
musela městská část v uplynulých letech rušit
a omezovat péči v Nemocnici Na Františku:
„Pouze jsme přeskupovali primariáty tak, aby to
bylo pro nemocnici ekonomicky co nejvýhodnější. Snažili jsme se co nejdéle udržet vše na
co nejlepší úrovni, zároveň jsme šetřili v nejvyšší možné míře, ale v posledních letech jsme
viděli, že nám už dochází síly respektive finance.
Nemocnice potřebuje investice, modernizaci,
stavební úpravy, toho jsme už ale nebyli schopni. Peníze bychom museli vzít na úkor jiných
potřeb a investic naší městské části.“
Ani Magistrát HMP ani jiné městské části zásadní finanční pomoc s Nemocnicí Na Františku ovšem v té době nenabízeli, a radní Prahy 1

Budoucí oddělení následné rehabilitace.

Nemocnice Na Františku.

proto museli hledat pomoc jinde. Už ve chvíli,
kdy se rozhodli pro koncesní řízení, bylo ale
jisté, že pokud se nenajde partner, který bude
pro městskou část skutečně kvalitní, dodrží
a zlepší veškerou péči pro občany a nabídne
městské části výraznou úsporu, tak radní nikoho nevyberou a Praha 1 bude dál provozovat
nemocnici sama. Naštěstí ale koncesní řízení
vyvolalo takovou vlnu mediálního zájmu, že
se s nabídkou pomoci ozval partner ze všech
nejvhodnější, Magistrát HMP. Na jakých pod-

mínkách spolupráce se nakonec radní první
městské části a hlavního města dohodnou,
bude v příštích měsících předmětem mnoha
jednání, už teď je ale jisté, že Nemocnice Na
Františku se konečně dočká významnějších
investic a její pacienty čeká ještě lepší péče.
A snad se pod záštitou hlavního města podaří
uzavřít i výhodnější smlouvy se zdravotními
pojišťovnami, které dosud změny odmítaly.
Nemocnici Na Františku se každopádně blýská
na lepší časy.
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Kdo zkrotí sdílené ubytování?
Minulý týden jsem v poště
stížností od občanů Prahy 1
mimo jiné dostal dva zajímavé
dopisy týkající se Airbnb. Jeden
od předsedy SVJ, který popisuje
mnohdy velmi hrůzné a bohužel
dlouhodobé zážitky jejich domu
s tímto fenoménem, a jako řada
dalších mne žádá, abych v této
souvislosti např. inicioval petici,
kterou dle jeho názoru podepíše
většina občanů Prahy 1. Druhý
dopis byl od majitelky bytu,
která si, dle svého vyjádření, byt
v Praze 1 jako investici koupila,
tuto platformu sdíleného
ubytování již roky využívá a jak
píše, platí řádně daně a nechápe,
proč by takto nemohla podnikat.

J

estliže jen v Praze 1 se tímto způsobem
krátkodobého ubytování užívá „jako
investice“ cca 4 000 bytů (to číslo je hodně
latentní) a k poplatku na Úřadě MČ Praha 1 je
přihlášeno jen pár desítek těchto vlastníků,
potom je jistě něco špatně. Dispoziční právo
spojené s právem vlastnictví je samozřejmě
nezadatelné, ale k těmto právům patří i povinnosti, na které stát zcela rezignoval. To,
že šéfové/majitelé těchto platforem se sídly
v zahraničí na naše finanční úřady vytáhly
pomyslný prostředníček v rámci žádosti o poskytnutí seznamu nabídek ubytování, je jen
ukázkou minimální snahy našich úřadů tento
problém účinně řešit. To, že paní ministryně
financí v demisi připravila nově zvýšení daní
z pronájmu nemovitostí, zase tak moc nepomůže, když se správce daní ani nyní nezajímají,
zda a jak je i současná daň placena. A nejde jen
o výběr daní, jde o celý systém tohoto řešení,
mimo jiné tak, jak jej již vyřešily jiné metropole
například tím, že tzv. „condominiům“, tedy SVJ,
daly právo rozhodovat o způsobu užití jejich
vlastnických práv v domech, kde skutečně žijí.
A jaký je rozdíl mezi tou paní, která mi laje,
že jí kazím investici, a těmi vlastníky, kteří díky
právu na zisk té paní nespí a mají zvýšené náklady na provoz domu? No přeci právě v tom,
že právo jednoho nemůže být vykonáváno
na úkor práva druhého. Do té doby, než naše
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úřady a patrně i soudy vzešlé z těchto sporných vztahů budou schopny problém vyřešit,
se z místa nehneme. Podle posledních zpráv
z Magistrátu hl. m. Prahy bohužel mise paní
primátorky evropským zástupcům platformy
Airbnb zatím skončila tím, že platforma poukázala na chybějící právo hl. m. Prahy věc řešit, což
právníci paní primátorky uznali a věc se prý má
řešit novelou zákona v parlamentu ČR zákonodárnou iniciativou hl. m. Prahy. No to teda.
Cožpak skutečně tak jasně propastné rozdíly mezi jednotlivými povinnostmi poskytovatelů identické služby naše úřady a stát řeší
pouze v tom okamžiku, kdy se jedna ze stran
ozve tak masivně, že to až zabolí? I laicky je
přeci patrné, že UBER (tzv. sdílená jízda – což
je z hlediska obsahu této platformy skutečně
úsměvné) stojí nad povinnostmi, které jinému
poskytovateli stejné služby zákon přikazuje.
Sdílené ubytování (nyní jen prázdná slupka
původní myšlenky snídaně a matrace) je
přece ubytovací službou, při které jiní poskytovatelé pod vysokými sankcemi musí
splňovat zákonné náležitosti. To, že se sdílené
ubytování řeší méně, přece nemůže být závislé na počtu „křiklounů“. Zdůrazňuji, že tím
nestraním ani jedné z variant a nehodnotím
ani její kvalitu, jde prostě o princip rovných
práv a povinností, který musí stát nade všemi
subjektivními pocity.
No asi to tak funguje a vidíte, že stejně tak
patrně přemýšlel i ten pan předseda SVJ, který
mne nabádá k petici jako krajnímu nástroji
prosazení vůle občanů. Není však petice jako
petice. Vzpomeňme na nedávný sběr podpisů, který prováděla skupina kolem bratrů
Čižinských ohledně zamýšleného pronájmu
Nemocnice Na Františku. Pro ty, kteří snad
stejně jako do té doby i já by snad nevěděli,
o koho jde – jedná se o starostu Prahy 7, který
krátce před touto náborovou akcí oznámil
kandidaturu na primátora Prahy, a jeho rodinu.
Na co občané Prahy 1 měli odpovídat? No na
to, zda chtějí zachovat NNF ve vlastnictví Prahy 1,
že my – myšleno Radnice Prahy 1 – ji chceme
prodat a dokonce z ní chceme udělat hotel. To,
proč nemluvili pravdu, je nyní v předvolebním
období jasné. Problém s peticí proti sdílenému
ubytování bude tak vnímat jako lež i ta paní
s tou investicí a jistě mnoho dalších.
Je tedy budoucností Prahy 1 ztráta vlastní
identity? Tu přeci tvoří nejen památky, ale
zejména mizející komunita lidí, kteří tu žijí
a vychovávají své děti. Komunitu ale netvo-
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Ivan Solil

ří ti, kteří zde kumulují zisk za cenu stovek
neznámých a nehlášených „turistů“ v domech
způsobujících nepřetržitý hluk. Těmto „turistům“ v ulicích slouží i stále přibývající noční
kluby ve středověkých uličkách nejkrásnějšího města na světě a nonstop prodej alkoholu
skoro na každém rohu. Nedostatečný počet
strážníků a nulová úcta účastníků nočního
života v Praze 1 jak k nim, tak k jakýmkoliv
dalším pravidlům – to vše tvoří uzavřený na
sebe navazující okruh problémů Prahy 1.
A tyto problémy se zhoršují a co je horší – její
problémy už nelze vyřešit za pár měsíců, je to
běh na dlouhou trať a vše se musí řešit sice
krok za krokem, nicméně komplexně.
Řešení samozřejmě existují, jen je musíme
prosadit a někdy kvůli nim bušit i na dveře
nejvyšší, na naše zákonodárce. Už řadu let
hovořím o nutnosti omezení zavírací doby
v klubech a hospodách v těch nejfrekventovanějších ulicích Prahy 1. Nebyli bychom
zdaleka prvním městem, které by sáhlo k tomuto řešení. Například v australském Sydney
situace eskalovala po násilné smrti několika
mladíků, kteří se zapletli do rvaček způsobených alkoholem. Vláda proto v několika
čtvrtích zavedla striktní pravidla, do kdy lze
alkohol podávat (o půl druhé ráno už do baru
či hospody z venku nesmíte, a pokud tam už
jste, poslední skleničku vám nalijí ve 3 hodiny
ráno). A světe div se, kriminalita a hluková
zátěž během jednoho roku v inkriminovaných čtvrtích rapidně poklesly. A přesně to
potřebujeme i v Praze 1. Je ovšem otázkou, co

bude u nás tím spouštěčem. Snad nebude tak
tragický jako v Sydney. Já se ale budu nadále
snažit toto omezení prosadit. Alespoň dílčí
krok už se nám podařil – v objektech patřících
Praze 1 se nesmí alkohol prodávat po desáté
hodině večer.
Řešení má samozřejmě i problematika sdíleného ubytování. My už několik měsíců jednáme
s Magistrátem HMP, který má možnost zákonodárné iniciativy, což znamená, že má právo
předkládat Parlamentu ČR návrhy zákonů. Právě
změna zákona je totiž bohužel jediná cesta, jak
sdílené ubytování nabízené prostřednictvím
internetových platforem účinně omezit a donutit jednotlivé platformy ke spolupráci. Naše
legislativa nám to na rozdíl například od Berlína,
Amsterdamu či New Yorku jinak neumožňuje.
Koneckonců už s tím máme zkušenosti – i u segwayů se nejprve musel změnit zákon, abychom
byli schopni segwaye z našich ulic vykázat
a zajistit chodcům bezpečnost. Věřím, že se to
podaří i s problematikou sdíleného ubytování
a dalších neduhů Prahy 1. Jen to nebude hned
a splácané jen z hliněných slibů. Ty by totiž nemoci Prahy 1 mohly jen zhoršit a na to si všichni
musíme dát pozor.
A pro toho pana předsedu SVJ a další se
společně zamyslíme i nad tou peticí, prostě
nad tím, aby nás bylo slyšet. Aby nás bylo
slyšet, ale abychom nelhali.
Ivan Solil (ČSSD)
radní pro oblast bezpečnosti,
prevence kriminality a veřejného pořádku
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Pečovatelská služba
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 spo-

lečenským 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.

Tísňová péče

S

tředisko sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Městská část Praha 1, poskytuje
všem zájemcům z řad seniorů a osob se
zdravotním postižením neocenitelnou službu:
tísňovou péči.
PŘIPOJENÍ K SYSTÉMU TÍSŇOVÉ PÉČE
UMOŽŇUJE
• nepřetržité (24 hodin denně) spojení
s dispečinkem (s výjimkou poruchy dodávky
elektrické energie, výpadku telefonu a poruchy PC),
• poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci v krizové situaci, zejména při
zhoršení zdravotního stavu, náhlé nevolnosti,
havárii v bytě, napadení a v jiných neočekávaně vzniklých situacích; po dohodě s klientem
informování ošetřujícího lékaře, pečovatelské služby, rodiny, sousedů nebo známých;
sjednání kontaktů na instalatéra, elektrikáře,
zámečníka nebo jiného řemeslníka v případě
havárie v bytě,
• sociálně terapeutické činnosti – na základě konzultace s klientem, ošetřujícím
lékařem a pracovníky odboru sociálních věcí
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a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 zprostředkování
kontaktů na specializované útvary sociální
a zdravotnické péče,
• sociální poradenství – poskytování základního sociálního poradenství o možnostech
řešení nepříznivé životní situace klientů,
doporučení a zprostředkování kontaktů na
specializované útvary sociální péče,
• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – pracovníci dispečinku
doporučují na základě zájmů klienta kontakty
na společenské organizace pro seniory a zdravotně postižené,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování
práv a oprávněných zájmů.
Zavedení tísňové péče včetně instalace
zařízení v bytě klienta je zdarma, klient hradí
měsíční poplatek v maximální výši 180 Kč.
Více informací najdete na internetových
stránkách www.socialnisluzby-praha1.cz
nebo u vedoucí systému tísňové péče A. Thielové, e-mail Thielova@socialnisluzbyp1.cz, tel.
224 948 465.
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Denní stacionář

P

otřebujete zajistit péči o svého blízkého?
Nemůžete mu přes den věnovat dostatečnou péči, protože musíte chodit do
zaměstnání? Pak můžete využít služeb denního stacionáře v Týnské ulici.
Klienty denního stacionáře mohou být osoby
s trvalým bydlištěm v Praze 1. Služba je určena
alespoň částečně mobilním klientům, kteří
již nejsou soběstační z důvodu zdravotního
či fyzického omezení, žijí osamoceně nebo
v rodinách a postrádají možnost společenského
kontaktu.
Záměrem poskytované služby je prodloužit
setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí
a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klientů a pomoci
příbuzným klientů s péčí o jejich blízké v době,
kdy se o ně nemohou postarat sami, neboť jsou
v zaměstnání apod. Služba a péče je přizpůso-

bena potřebám klienta, jeho věku, stavu a individualitě. Ponechává klienta v jeho přirozené
sociální síti a doplňuje zapojení ostatních členů
rodiny, přátel nebo známých do péče.
Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem.
V denním stacionáři nabízíme pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí
stravy; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; dopravu klienta do denního
stacionáře a zpět; aktivizační činnosti v rámci
programu klubu seniorů.
Více informací najdete na www.socialnisluzby-praha1.cz. V případě zájmu kontaktujte
koordinátorku pečovatelské služby Ing. M.
Kouckou, tel.: 724 021 782, e-mail: Koucka@
socialnisluzbyp1.cz.

Milí senioři, pojeďte s námi na tábor!

M

ěstská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb Praha 1 pořádají letos
další ročník Letní tábora pro seniory.
Uskuteční se od 16. do 23. června v nádherném podhradí v Dobronicích u Bechyně.
A pozor: celý pobyt je pro seniory z Prahy
1 ZDARMA, účastníci si hradí pouze stravu,
která je každoročně VYNIKAJÍCÍ!!!
„Naši senioři jsou každý rok ubytováni po
dvou v útulných a pohodlných chatkách
s vlastním sociálním zařízením tvořeným WC
a sprchovým koutem a k dispozici jim je pětkrát denně výborná strava,“ vysvětlil starosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se pokaždé
přijede na tábor podívat.
Organizátoři samozřejmě myslí i na zvláštní požadavky a nároky. Diabetici dostávají
druhou večeři, ale vyhoví se i dietetickým
omezením či náboženským alimentárním
tabu – je jen třeba vše v předstihu při podepisování přihlášky nahlásit. „Pitný režim je navíc
plně v ceně. U baru je pak možné si dokoupit
nápoje podle vlastního výběru,“ doplnila
ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1
Helena Čelišová.
Dobronice u Bechyně se nacházejí v nádherném prostředí řeky Lužnice a okolí chatek
poskytuje široké možnosti pro příjemný pobyt. „Letošní celotáborová hra se jmenuje ´Ze
života hmyzu´ a naši seniorští účastníci se mohou těšit na celodenní organizovaný program

plný soutěží, her a zábavy. Vše je samozřejmě
přizpůsobeno věku a zdravotnímu stavu, v případě pěkného počasí jsme co nejvíce venku,
za deště pak máme k dispozici krásné vnitřní
prostory. Nechybějí táborák ani koncerty,“
vyjmenovala Helena Čelišová, která se spolu
s kolegyněmi Terezou Noskovou a Karolínou
Schwarzovou na seniory moc těší.
Přihlášky budou přijímány od 12. března v Dlouhé 23 (1. patro, zvonek: účtárna).
Svoji OSOBNÍ NÁVŠTĚVU si prosím PŘEDEM
domluvte u Terezy Noskové nebo Karolíny
Schwarzové na telefonech: 607 048 183 nebo
725 397 934.
Na shledanou na táboře!!!
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Seniorské výlety 2018
 DUBNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 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 200Kč,
která se vybere v autobuse.
 KVĚTNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018

Středa, 2. května 2018, 8:00
• KRATOCHVÍLE – ZÁMEK A VODŇANY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od úterý 3.
dubna 2018.
Čtvrtek, 24. května 2018, 8:00
• KLENOVÁ – HRAD A KLATOVY
Na tento květnový výlet se přihlašuje od úterý
24. dubna 2018.

Úterý – čtvrtek, 29. – 31. května 2018, 7:30
• JESENICKO
Tradiční družební zájezd do Jeseníků. Zájezd
je připraven kulturně historicky a není koncipován pro pěší horskou turistiku. V ceně 1.000 Kč
je cesta, plná penze, ubytování v hotelu Zlatý
Chlum v Jeseníkách (2 a 3lůžkové pokoje), výlety po okolí, návštěva objektů, služby průvodce.
Pro každoročně velký zájem účastníků budou
zájemci vylosováni a jména vyvěšena v Infocentru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 od pondělí
14. května (včetně informace o bližším programu a dalším postupu úhrady). Upřednostněni
budou ti, kteří se daného výletu v minulosti
nezúčastnili.
Během zájezdu navštívíme např. Bílou Vodu,
Lázně Jeseník (vč. Priessnitz), Javorník, krátké
nenáročné procházky přírodou apod.
Na tento květnový výlet se přihlašuje od úterý
24. dubna 2018.

 ČERVNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018

Úterý, 19. června 2018, 8:00
• DOUDLEBY NAD ORLICÍ – ZÁMEK A VAMBERK – MUZEUM KRAJKY
Na tento červnový výlet se přihlašuje od středy
2. května 2018.
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Středa, 27. června 2018, 8:00
VRANOV NAD DYJÍ – ZÁMEK A MORAVSKÉ
BUDĚJOVICE
Na tento červnový výlet se přihlašuje od čtvrtka
24. května 2018.

 ČERVENCOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 17. července 2018, 8:00
• PERNŠTEJN – HRAD A VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od úterý
19. června 2018.

Úterý 24. července 2018, 8:00
• PORCELÁNKA THUN (NOVÁ ROLE) A OSTROV NAD OHŘÍ
Na tento červencový výlet se přihlašuje od středy
27. června 2018.
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. 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, 777 161 539
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
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Vstříc zdravému stáří v Žitné ulici
I v roce 2018 pokračuje
Evropská federace jógy ve
spolupráci s Městskou částí
Praha 1 a Střediskem sociálních
služeb v realizaci projektu
„Jóga 50 – plus“, který se koná
v pohybovém centru Tělocvična
v Žitné ulici.

Ú

častníci projektu dosáhli od doby, kdy
byl zahájen, větší odolnosti vůči stresu,
vyššího stupně spokojenosti a uvolněnosti, zlepšili své pohybové schopnosti atd.
Dýchací techniky, které účastníci praktikují,
jim pomáhají ke zvýšení správného fungování
fyziologického systému. Tím vším si zajišťují
a udržují úroveň kvality svého života v průběhu stárnutí.
Účastníci projektu „Jóga – 50 plus“ již mají
zkušenosti s veřejnými vystupováními, na kterých veřejnosti demonstrovali část programu,
jímž procházejí. Vystoupili na veřejné prezen-

taci tohoto projektu či na oslavě Evropské
federace jógy, která se uskutečnila 17. prosince 2017.
Projekt „Jóga 50 – plus“, jenž se několikrát dočkal ocenění, je autorským dílem prof. Predraga
K. Nikiće, Ph.D. a vedou jej odborní certifikovaní
instruktoři Evropské federace jógy.
Ti, kteří by o tyto cvičení měli zájem, se
mohou ozvat na telefonní číslo Evropské
federace jógy (773 691 858) nebo Střediska
sociálních služeb Praha 1, nebo formou emailu: yoga.yfe@gmail.com.

Noc literatury
2018

Kondiční
cvičení pro ženy

Noc literatury organizují
Česká centra ve spolupráci
s EUNIC (European Union
National Institutes for Culture),
zahraničními velvyslanectvími,
Zastoupením Evropské komise
v ČR a nakladatelstvím
Labyrint.

P

rojekt se každoročně koná v předvečer
zahájení největšího knižního festivalu
v zemi – Světa knihy, a tento rok je to
9. května 2018. Obě události se tak často propojí a autoři, kteří jsou pozvaní na Svět knihy,
se také účastníkům Noci literatury osobně
představí.

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.
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Radniční poradna v Praze 1
účinně pomáhá
Přes 1300 klientů se loni obrátilo s prosbou o pomoc na bezplatnou
sociálně-právní poradnu, která již od roku 2011 přímo v budově radnice
pomáhá občanům městské části Praha 1 v nesnázích.
„Naše poradna působí přímo na radnici ve
Vodičkově ulici č. 18, takže je nejen dobře
dostupná pro klienty, ale také má odborné
zázemí u všech příslušných odborů a oddělení.
Díky tomu lze každý případ řešit kvalifikovaně
a bez průtahů,“ říká starosta Prahy 1 Oldřich

Lomecký (TOP 09), do jehož kompetence patří
sociální oblast.
Poradna poskytuje kvalitní poradenství,
které je zároveň srozumitelné pro každého
bez ohledu na jeho věk a vzdělání. I proto je
o poradnu mezi občany Prahy 1 stabilně velký
zájem – klientů bylo v loňském roce přesně
1326, přičemž řešeno bylo 328 případů.
Klienti se v loňském roce na poradnu nejčastěji obraceli s „tradičními“ problémy ohledně
bydlení, exekucí, oddlužení, s potížemi v rodinných vztazích, ale například i s otázkami na
vyplácení sociálních příspěvků. Značnou část
agendy tvořily rovněž pracovně-právní vztahy.
Řada problémů pak souvisela s novým občanským zákoníkem a navazujícími předpisy.
Radniční poradna se nachází v kanceláři č.
311 ve třetím patře radnice ve Vodičkově ulici
č. 18. Otevřena je každé pondělí, od 13 do
17.30 hodin.

3 490 Kč
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Několik slov o sdílení

V

šichni chápou tzv. sdílenou ekonomiku
jako problém ekonomický a zdá se, že
se zde začínají hýbat ledy. Evropský
soudní dvůr už vydal stanovisko, že UBER není
sdílená ekonomika, ale podnikání v dopravě
a měly by pro něj platit podobná pravidla
jako pro taxislužbu. Taxikáři periodicky svými
protesty blokují ulice a ministr Ťok se rozhodl
pro rázné řešení, které mu však poslanci smetli se stolu a nyní se chystá důkladná novela
zákona, takže na pár let se nic nestane.
Rovněž tak AirBnb a podobné platformy
prohlásil Metodický pokyn Vrchní finanční ředitelství ČR za podnikání s ubytováním a nikoliv
sdílené bydlení.
V případě krátkodobého ubytování utíká
spousta peněz na daních a poplatcích a toho
si všimli už i na magistrátě a údajně vytvořili
pracovní skupinu, která to řeší. Zpráva je čtvrt
roku stará a žádný výsledek z této skupiny
dosud nevypadl.
Ač i Praha 1 přichází o peníze z ubytovacích
poplatků, nevnímáme to jako problém ekonomický, ale převážně politický. Primárně nám
nejde o peníze, ale o to, jak se ti, kteří sem na
pár dní přijedou, chovají. Tahy opilců noční
Prahou, mejdany v bytech dlouho do noci, bez
ohledu na domorodce, parazitování na službách a spotřebě vody.
Bohužel radnice Prahy 1 má v tomto případě
svázané ruce. Změna je možná jen úpravou

zákona. Hlavní město Praha má sice zákonodárnou iniciativu a mohla by tedy do parlamentu poslat návrh zákona, Ďolínek je dokonce poslancem, takže by to mohl ohlídat, ale
zákonodárná iniciativa se zatím omezila na tu
pracovní skupinu a ta zřejmě mele naprázdno.
Pardon, pracuje až do úmoru – tedy do komunálních voleb a nic z toho nebude, protože pak
sama od sebe zanikne.
Takže si musí domorodci pomoci sami. Společenství vlastníků mohou, svými usneseními
a lépe změnou stanov, nasadit zásadní omezení tomuto pololégálnímu byznysu a stanovit,
co se v jejich domě smí, a co ne.			
		
Jan Votoček, radní Prahy 1

Naučte se poskytnout první pomoc!

Ž

ivot přináší nejednu situaci,
ve které může potřebovat
blízký i cizí člověk první pomoc. Průpravu na takové situace
vám mohou poskytnou profesionální záchranáři v rámci kurzů
první pomoci, které pro vás pořádá městská část Praha 1 ve spolupráci se spolkem Prevence dětem.
Když víte jak na to, zachránit život
jinému člověku není vůbec složité.
Přihlásit se do kurzu můžete na tel.
č. 773 971 773. Kurzy v délce 2 hodin proběhnou ve školícím centru
na adrese Kozí 12, Praha 1 a to ve
dnech 16. 5., 5. 9. a 3. 10. Kapacita
je omezená,proto s přihlášením
neváhejte.
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Mama Klub Prahy 1 má
za sebou druhé setkání
Už podruhé hostila Galerie 1
ve Štěpánské 47 Mama klub
Prahy 1. Na maminky a jejich
děti čekal pěkný program včetně
zajímavého povídání s modelkou
a čerstvou maminkou Janou
Doleželovou.

M

ama klub je novým projektem radnice,
určeným především maminkám s malými dětmi, které se chtějí potkávat
s ostatními, předávat si zkušenosti, pobavit se
a odpočinout si.
„Snažíme se na každé setkání připravit
dostatečnou nabídku užitečných informací
ohledně například cvičení či kosmetiky pro
maminky i jejich děti a zároveň nabídnout setkání se zajímavým hostem,“ vysvětlila tisková
mluvčí radnice Veronika Blažková, která po
projektech Vostrý kafe a Čaj o sedmé iniciovala
a odstartovala další aktivitu podporující prohlubování sousedských vztahů a společenský
život v Praze 1.
Tentokrát přišla modelka, farmaceutička
a čerstvá maminka Jana Doleželová. „Tato
setkání jsou samozřejmě moc příjemná a je to

Cvičení pro matky s dětmi do tří let se koná v Tělocvičně v Žitné 13.
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taková hezká změna pro maminky, které jsou
doma, a třeba i pro ty děti, protože se alespoň
trochu naučí být v kolektivu. Ta změna prostředí je určitě přínosná. Být maminkou je opravdu
velká změna i pro mě, protože já jsem poměrně aktivní člověk,“ popsala Jana Doleželová, jež
devět let provozovala vlastní lékárny a věnovala se i moderování, takže mateřství pro ni
znamenalo velký obrat.V rámci Mama klubu
Prahy 1 mohou maminky využívat i nabídku
cvičení pro matky s dětmi do tří let, které se
koná v Tělocvičně v Žitné 13, a to každý čtvrtek
od 10 hodin. „Přizpůsobujeme to věku dětí,
takže většinou se skrze hry naučíme základní
jógové pozice, správné dýchání, správné držení těla, posílíme svalstvo a motorické dovednosti,“ uvedla Vukica Janković, lektorka jógy.
Mama klub v Galerii 1 ve Štěpánské 47 je
vstřícným místem, kde si maminky nově mohou popovídat s ostatními, zacvičit si, zatancovat, zahrát zajímavé hry, popovídat si s inspirativními osobnostmi a odpočinout si. Pro jejich
děti do tří let jsou připraveny hry i hlídání.
Přihlásit se na další setkání a získat více informací je možné na e-mailu: marie.hrabovska@
praha1.cz.
Další informace: www.praha1.cz.
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Projekt „Po dětech do práce“
se překlopil do druhé poloviny

V

ýsledky obou cyklů loňského roku
nasadily laťku velmi vysoko – v průběhu
podzimu 2017 nastoupilo do zaměstnání
(většinou) na částečný úvazek neuvěřitelných
80 % zapojených maminek. K dnešnímu dni je
v projektu zapojeno kolem 50 žen.
Projekt „Po dětech do práce“ si zakládá
na individuálním přístupu ke svým klientkám. Považujeme za důležité zprostředkovat
klientkám ne „jen“ práci, ale práci, blížící se co
nejvíce jejich ideálním představám, práci, která
jim umožní nejen sladit kariéru s rodinou, ale
i vlastní seberealizaci. Výsledkem jsou spokojené a sebe-vědomé maminky na straně jedné
i spokojení zaměstnavatelé na straně druhé.
Ze zpětných vazeb našich, už zaměstnaných,
klientek vyplývá, že zvolený přístup se zaměřením na individuální potřeby a jedinečnost každé z klientek je velmi efektivní a nese ovoce.
Díky jejich spokojenosti se službami projektu
se generuje i velká část nových klientek, která
přichází na doporučení našich absolventek.
S pozitivními reakcemi se setkáváme i ze strany
zaměstnavatelů, se kterými udržujeme kontakt
minimálně po celou zkušební dobu naší klientky. Těší nás, že se na nás začínají obracet dříve,
než novou pozici veřejně inzerují.

Velmi pozitivně vnímáme změny na pracovním trhu směrem k částečným úvazkům.
Zaměstnavatelé jsou čím dál častěji ochotni
řešit situaci jednotlivých žen individuálně a přizpůsobit pracovní místa potřebám maminky,
ať už ve smyslu zkrácení úvazku nebo upravení
pracovní doby na flexibilní. V současné chvíli
aktivně spolupracujeme např. s těmito zaměstnavateli: Accenture, American Express, Airbank,
ČSOB, HSBC, International Study programs,
Komerční pojišťovna, MSD, Renomia, Siemens,
TPA, Tchibo, Zentiva/Sanofi.
Pokud vás nabídka projektu „Po dětech do
práce“ oslovila, neváhejte a kontaktujte nás.
Začínáme 4. dubna 2018 a těšíme se na vás!
Tým GLE o.p.s.
(redakčně kráceno)

Carsharing – mobilita pro každého
Carsharing je nový systém sdílení vozů,
výhodný zejména ve velkých městech. Vyplatí
se totiž tam, kde doplňuje MHD, kde je obecně problém s parkovacími místy a v místech
s velkou kumulací lidí, kteří mohou tuto službu
využívat.
CAR4WAY je současným lídrem na českém
trhu sdílení aut, tedy tzv. carsharingu, zároveň
členem Asociace českého carsharingu. V současné době si klient může vybrat z 240 aut,
včetně 20 elektromobilu. CAR4WAY zajišťuje
veškeré náklady na provoz vozu včetně nákladů na pohonné hmoty, pojištění, servis, apod.
Zákazníci platí pouze cenu za dobu užívání
vozu a najeté kilometry. Služba se vyplatí
lidem, kteří potřebují čas od času něco převézt,
vyjet si na výlet nebo cokoli vyřídit. Oproti
vlastnictví vozu je výhodná především pro ty,
kteří za rok nenajezdí více než 30 tisíc kilomet-

rů. Výhodou je také její flexibilita - automobil je
možné zapůjčit jen na pár hodin nebo několik
kilometrů, podle potřeby. Prostě nevázat se
žádnými měsíčními splátkami nebo denními
zápůjčkami. 24 hodin denně, s on-line rezervací vozů přes internet nebo webovou aplikaci.
Carsharing se do budoucna stane součástí
pražské integrované dopravy, sloužit může
i jako návazná doprava v cílových destinacích
pro vlakové cestující, tak jak to funguje například v Německu, Anglii či v USA.
VOLNÝ CARSHARING
Zatímco doposud bylo třeba vrátit sdílený
vůz do tzv. stejné lokality, přichází nyní CAR4WAY od 1. 2. 2018 s revoluční novinkou, tzv.
volným carsharingem. V praxi to znamená, že
nově můžete auto vyzvednout a vrátit po celé
Praze.
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Volkswagen Maraton v Praze se blíží
Chcete být součástí Volkswagen Maratonu
v Praze, ale nechcete běžet nebo jste se nestihli zaregistrovat? Nezoufejte, jsou tu i jiná
řešení. Můžete se totiž stát dobrovolníkem!
Dobrovolnící představují pro běžce hrdiny.
Rozlévají pití na občerstvovacích stanicích,
hlídají batohy, nosí ploty, starají se o elitní atlety a v podstatě dělají vše, na co si vzpomenete. „Spolu s manželem a oběma syny máme
víc než deset let na starosti jednu osvěžovačku, kde běžcům dáváme vodu. Musím říct, že
je to pořád obrovský zážitek a všechny nás to
ještě hodně baví“ říká dobrovolnice Kateřina.
Jako dobrovolník uslyšíte minimálně desetitisíce díků za odvedenou práci od běžců,
organizátorů a dalších. Na starosti máte
občerstvovací stanice, koordinaci startu a cíle,
infopointy, přípravu trati den před závodem,
děláte vlajkonoše a jediné, co to obnáší je
vstát v den závodu brzo ráno a obětovat svůj
volný čas pro dobro věci a ducha závodu.
Celkově si kromě dobrého pocitu a úsměvu
odnesete bundu a tričko. Na místě budete
mít k dispozici občerstvení a pítí. Nahlédnete

pod pokličku velkého mezinárodního závodu
a získáte nové kamarády a nezapomenutelné
zážitky. Přihlásit se můžete pomocí online
formuláře https://www.runczech.com/cs/onas/pro-dobrovolniky/zakladni-informace/
index.shtml
Přijďte podpořit běžce a staňte se jedním
z nás.Více na www.runczech.cz

Sdružení taoistického tai chi
v České republice slaví 25. narozeniny

P

řed čtvrt stoletím, v roce 1993, se začala
psát historie Sdružení taoistického tai chi
u nás. Z party několika nadšenců, kterým
učarovalo toto starobylé čínské umění směřující k vnitřní kultivaci těla, mysli a ducha, vyrostla sebevědomá dobrovolnická organizace,
která nabízí skrze své akreditované instruktory Taoistické tai chi všem, kteří se ho chtějí
naučit. Starověcí Číňané věřili, že skutečného
zdraví dosáhneme tehdy, pokud bude naše
tělo, mysl a duch ve vzájemné harmonii. Taoistické tai chi vychází z této tradice a je cestou
k ozdravení těla, které se stává silnějším a zároveň pružnějším, je v rovnováze a plné energie. Kultivuje také naší mysl, která je klidná
i dynamická, jasná a zároveň tvůrčí. Náš duch
je pozitivně naladěn, tichý, a přesto odolný.
Pohyb v Taoistickém tai chi je charakteristický
jemným a zároveň hlubokým protahováním
spojeným s rotací páteře a dalších částí těla.
Toto umění se snaží rozvíjet celé tělo tak, aby
bylo silné a zároveň uvolněné i na nejhlubších
úrovních a přináší tak zlepšení zdraví a kvality
života lidem všech věkových kategorií. Začít
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s jeho objevováním lze kdykoli. Od roku 2001
je naším sídlem a centrem krásný prostor
v Haštalské ulici 11 na Praze 1. Hodnoty, které
jsou zakořeněny v srdci naší organizace, jsou
inspirovány příkladem taoistického mnicha
Mistra Moy Lin Shina. Dobrovolnictví a pomoc druhým jsou důležitým rysem naší cesty.
Jsme součástí mezinárodní charitativní organizace Fung Loy Kok Taoist Tai Chi, která působí ve 26 zemích celého světa. Naši členové
jsou vedle cvičení povzbuzováni, aby rozvíjeli
své soucítění. Vezměte zdraví do svých rukou
a přijďte si Taoistické tai chi vyzkoušet...
Více informací najdete na www.taoist.cz
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Městský mobiliář
Přinášíme vám rozhovor
s Davidem Doležalem,
zaměstnancem společnosti
JCDecaux, Městský mobiliář,
která udržuje v rámci
hlavního města Prahy a naší
městské části přístřešky
městského mobiliáře.
Co představuje vaše práce?
Mou běžnou denní činností je údržba
přístřešků MHD, která spočívá v jejich mytí,
vizuální kontrole, zametání uvnitř přístřešku
a kontrole jejich bezprostředního okolí. Mým
úkolem je tedy zajistit, aby byl prostor zastávky čistý, i když je to někdy těžké. Zejména
tady v centru jde o nejvytíženější místa v rámci celé Prahy.
Jak dlouho se již o přístřešky staráte a baví
vás vaše práce?
O přístřešky se starám 4 roky. Moje práce
mne baví, přestože je někdy velmi náročná.
Když odjíždím od právě umyté zastávky, mám
dobrý pocit z toho, že i cestující, obyvatelé
a návštěvníci hlavního města Prahy se mohou
v čistém městě cítit lépe.
Kolik času zabere jeden takový přístřešek
umýt?
Záleží na tom, jaké je zrovna roční období.
Pokud je léto, potom běžná denní údržba trvá
zhruba 20 minut. V zimě je to kvůli vyššímu
množství nečistot ze sněhu, deště a soli čas
mnohem delší. Na mytí skel přístřešků používáme demineralizovanou vodu, která zabraňuje uchycení nečistot na umytých skel a opticky tak zejména v létě, vydrží přístřešky déle
čisté. Zároveň se snažíme používat ekologické
čistící prostředky, aby byla naše činnost šetrná k životními prostředí. Čas strávený běžným
mytím je však jenom jedna část denní údržby,
nemluvil jsem totiž čase stráveném odstraňováním vandalismu..

městském mobiliáři. Možná si vandalové neuvědomují, že za udržením mobiliáře v čistotě
stojí každodenní práce nejen moje, ale i mých
kolegů, a že ty škody neodstraňují stroje, ale
lidé. Samozřejmě už existují chemické prostředky na odstranění graffiti, ale stejně to
musíme udělat vlastníma rukama a průměrně
velký nápis trvá odstranit i několik hodin. Škody podrápáním skel nebo jejich poleptáním
jsou však nevratné, a to nás trápí.
A jak se vám pracuje v běžném provozu?
Lidé na zastávkách jsou většinou chápaví,
jsou rádi, že někdo o zastávku pečuje. Občas
se setkáváme i s úsměvy a pochopením, když
žádáme cestující o prostor, abychom mohli
zastávku umýt. Lidé na ulici naši práci chválí,
když vidí, že není jednoduché udržet zastávku
v perfektním stavu a sami upozorňují na již
zmíněný vandalismus.
Tak ať se vám daří.
Na ulici na viděnou...

A jak je to s tím vandalismem?
Graffiti, podrápaná skla, rozbité výplně –
podle diskusí s kolegy z jiných zemí nebo i co
jsem sám viděl jinde ve světě patříme mezi
země s největším výskytem vandalismu na
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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.

Milé dámy, chcete si posedět u šálku čaje
a příjemně si popovídat nejen s přítelkyněmi, ale také se zajímavými osobnostmi?
Vychutnejte si Čaj o sedmé
s Prahou 1.

Vostrý kafe je pánská akce, co má říz. Každý
si zde najde své téma a má možnost se
setkat s úspěšnými a zajímavými muži
z Prahy 1. Vostrý kafe je výjimečný klub. pro
podnikavé muže z Prahy 1.

AlenA Kle

26. 4. 2018
ALENA KLENOT
Přes pět let byla
dvorní vizážistkou
a stylistkou zpěvačky Céline Dion.

not

Téma: Umění jak
pomalu stárnout
Dárek kniha: Jsem
příliš mladá, abych
zestárla

4. 4. 2018
JAKUB HORÁK
Marketingový
expert, producent, cestovatel,
hledač zenu
a cynický komentátor.
Téma: Marketing
a treking v Nepálu

31. 5. 2018
MARCELA KOŠANOVÁ
Čarodějka a kartářka,
která umí nahlédnout na
dno lidské duše.
Téma: Jarní čarování

21. 6. 2018
JIŘÍ HAŠEK
Ochutnávku vín dokáže „ušít“ každému
na míru.
Téma: Degustace vín.
Jak poznat kvalitní
víno. Akce spojená
s degustací.

2. 5. 2018
HANA RAINDERS MAŠLÍKOVÁ
A ANDRÉ REINDERS
Moderátorka, modelka a zápasník vědí, jak na to!
Téma: Zacvičte si s partnerkou, at necvičí jen
doma ona s vámi
6. 6. 2018
OLIVER MALINA-MORGENSTERN
Filmový dokumentarista,
který se nebojí ani závažných témat.
Téma: Natáčení dokumentu
o Kampě a Werichově vile
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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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Setkání s osobností v Redutě
Oblíbený cyklus Setkání s osobností v Redutě pokračuje
– v následujících týdnech a měsících si s vámi přijdou neformálně
a příjemně popovídat další zajímaví hosté!
Další setkání se uskuteční 19. 4., 24. 5., 14. 6. (vstupenky od 10. 4., 15. 5., 5. 6.
v informačním centru MČ Praha 1, Vodičkova 18).

Galerie 1 okouzluje fotografiemi

F

otografie mladých umělců nabízí aktuální
expozice v Galerii 1. Tvoří ji dvě části: „Foto-portrét“ a „Města snů“. „Foto-portrét“
– tak se jmenuje výstava fotografií talentovaných dětí z fotokroužku Michaely Antůškové
z Prahy 1. „Města snů“ představují snímky
studentů Karlínského gymnázia.
„Naše Galerie 1 ve Štěpánské 47 je v první
řadě určena mladým a začínajícím umělcům,
takže její spojení s mladými fotografickými
talenty se vysloveně nabízí. Navíc fotokroužek Michaely Antůškové je chloubou naší
městské části a velmi rádi ho podporujeme,“
uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, jenž
společnou výstavu slavnostně zahájil.
„Foto-portrét“ ukazuje fotografie dětí ve
věku od šesti do patnácti let, které si vyzkoušely role fotografů i modelů zároveň. Snímky
vznikaly v průběhu tohoto školního roku, a to
jak v krásných zákoutích Prahy 1, tak i v ateliéru, kde probíhá výuka.
„Města snů“ nabízejí práce studentů Karlínského gymnázia pod pedagogickým vedením
Dany Benešové-Trčkové a Jana Salamona.

Tvoří je tematický cyklus Kristýny Slukové
oceněné v soutěži FotoAkademie.cz, práce
studentů ze školního kroužku a fotografie
portugalského fotografa, z lásky k Praze vystupujícího pod uměleckým pseudonymem
Ricardo Praga.
Více informací na www.galerie1.cz
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Bára Basiková
ve Stavovském divadle!

V

sobotu 31. března
pořádá Nadační fond
Mathilda ve Stavovském divadle již 8. slavnostní
Koncert pro Mathildu. V letošním roce na něm vystoupí
Bára Basiková a dva nevidomí
sólisté Martin Jozífek a Christian J. Campet. Všechny
účinkující bude doprovázet
smyčcový orchestr Prague
Lecian Strings.
Cílem tohoto unikátního
projektu je ukázat veřejnosti,
že i přes velký handicap jsou
nevidomí hudebníci schopni
podat výborný umělecký
výkon.
Všichni sólisté vystoupí bez
nároku na honorář. Výtěžek
z této akce poputuje na výchovu a výcvik vodicích psů
pro nevidomé.
Nadační fond Mathilda
podporuje smysluplné
projekty, které pomáhají

nevidomým a těžce zrakově
postiženým lépe se zapojit
do běžného života. Jedním
z hlavních projektů je výchova a výcvik vodicích psů pro
nevidomé. Každoročně pořádáme několik benefičních
akcí, díky nimž získáváme
finanční prostředky na naše
projekty. Jednou z takových
akcí je i „Koncert pro Mathildu“. Letos se bude konat
již po osmé ve Stavovském

Den Prahy 1
Letošní Den Prahy 1 se uskuteční v sobotu 19. května od 13. hodin na Střeleckém
ostrově. Přijďte se pobavit i poučit
a užít si společně strávené chvíle!
Program akce naleznete
v předstihu na www.praha1.cz
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divadle, které nechal postavit
před více než 230 lety předek
paní hraběnky Mathildy Nostitzové – patronky nadačního
fondu.
Hlavním hostem bude
Bára Basiková, která zazpívá
známé hity za doprovodu
smyčcového orchestru Prague Lecian Strings tak, jak je
neznáte. Své umění předvedou také dva nevidomí sólisté. Francouzský saxofonista
Christian J. Campet a mladý
nadaný klavírista Martin
Jozífek. Na pódiu se objeví
i vodicí psi.
Přijďte podpořit dobrou
věc! Zažijete příjemný večer
a pomůžete tak i lidem, kteří
navzdory svému handicapu
nerezignovali a snaží se žít
plnohodnotným životem.
Vstupenky jsou v prodeji
v pokladnách Národního
divadla a Colosseum ticket.

15. 5. | 17:00 | Ovocný trh
Ústřední hudba Armády České republiky zahraje k MEZINÁRODNÍMU
DNI RODIN na Ovocném trhu. Sólisté:
Dasha a Jan Smigmator.
Akce se koná pod záštitou starosty
Prahy 1 Oldřich Lomeckého.

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

SERVIS  PRAHA 1

Nejextrémnejší veslařský závod
planety odstartuje na podzim z Prahy

13 dní na vodě, 850 kilometrů a pohár pro
vítěze ze vzácného krišťálu. I takové budou
unikátní závody, které přinese podzim 2018.
Na říční trase Praha – Hamburk se chystá
premiéra dálkového mezinárodního etapového souboje osmiveslic. Svou vzdáleností
i časovou náročností půjde o nejextrémnější
veslařský závod na světě. Ambasadory jsou
dva olympijští vítězové - Češka Mirka Topinková Knapková a Němec André Willms, spolu
s nimi i olympijský medailista a 5-násobný
mistr světa Ondřej Synek.
Prague – Hamburg Rowing Race 2018
zahájí noční prolog 29. září na Vltavě. První
etapa odstartuje od Karlova mostu v centru
Prahy a skončí 13. října na Labi v Hamburku.
„Věříme, že díky úspěšnosti prvního ročníku
se soutěž stane pravidelnou součástí ka-

lendáře veslařských závodů,“ říká předseda
Českého veslařského svazu Dušan Macháček.
Na vítězný tým čeká mimo jiné pohár z českého křišťálu a místenka na příští ročník. Vítěz
prologu získá unikátní putovní rytířský meč
starosty Prahy 1, na který budou každoročně
přibývat nová jména.
Letošní souboje navazují na historickou
plavbu českých veslařů VK Blesk Praha. „Roku
1876 vyjela čtyřka Blesk z Veslařského ostrova
na cestu do Hamburku. Tato tůra s dámou
u kormidla způsobila takový rozruch, že i anglické noviny přinesly obšírné referáty,“ píše se
v záznamu dobové kroniky.
Více informací o závodech najdete na
webové stránce www.praguehamburgrowingrace.com nebo na facebooku FB.com/praguehamburg

V Praze 1 se podniká blaze
Hezké druhé místo „vydobyla“
Městská část Praha 1 v soutěži
Město pro byznys. Ocenění získala
zejména díky výbornému přístupu
k podnikatelům včetně cílených
nástrojů (web apod). Není proto
divu, že právě v v Praze 1 je nejvyšší
podíl právnických osob a nejvyšší
počet ekonomických subjektů.
První místo získala Praha 2, „bronzová“ medaile putovala do Prahy 7.
Srovnávací výzkum, který zpracovává analytická agentura Datank,
hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou
působností v České republice a 22
městských částí Hlavního města
Prahy.
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Malostranské dvorky 2018

O

víkendu 26. a 27. května vždy od 10
h do 19 h se budou opět konat Malostranské dvorky 2018. Pořádá je Spolek
“Piána na ulici” kavárníka Ondřeje Kobzy. Inspirací byla slavná akce z roku 1981. Loni ji poprvé
obnovili a letos pokračují převážně v části
Nového světa a Hradčan. Snad se budou konat
již každoročně. Veřejnosti bude zpřístupněno
13 zamčených dvorků, tajemných zákoutí,
břečťanových, chátrajících zídek. V některých
z nich se odehrají koncerty klasické hudby
(harfenistek, violoncelistů), vystoupí průběžně 8 významných našich básníků a vystaví se
i výtvarná díla mladých umělců.
Malá strana se každým rokem vylidňuje
a vylidňuje. Nemalý vliv má zdražování díky
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Airbnb. Dvorky chtějí poukázat na částou
uzavřenost míst a třeba i přispět k občasnému
otevírání. Zároveň chtějí oslavit tuto lokalitu
a připomenout, že jestli si ji necháme vzít
a nebude zde již nikdo bydlet a podnikat
v malých živnostech, tak ona oblast ztratí
definitivně svého ducha.
Mapku vybraných domů najdete zhruba 14 dní před konáním na stránce www.
malostranskedvorky.cz, nebo na facebooku
“Malostranské dvorky”, nebo v médiích.
Informační stánek s mapkami najdete před
hospodou “U černého vola” u Černinského
paláce. Pomoc s vytipováním domů a majitelů poskytl autor skvostných knih o Malé
straně Dan Hrubý.
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V paláci Rosetta vznikla nová pasáž

J

ungmannovu ulici s ulicemi Vladislavova
a Purkyňova propojuje nová pasáž, která
byla slavnostně otevřena v paláci Rosetta.
Pasáží si lze zkrátit cestu každý den od 7 do 20
hodin. Dům se zachovanou art deco fasádou
zrekonstruovala společnost Euclide Invest,
s.r.o., jejíž majitelkou je Maria Elena Pasquale.
„Celý projekt je příkladem krásné spolupráce mezi soukromým investorem a městskou
částí, kdy budova nově nabízí moderní bytové
a nebytové prostory a zároveň zůstaly zachovány její historické hodnoty. Kéž bychom
v Praze měli více investorů jako Maria Elena
Pasquale,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký, který připomněl, že se Praha 1
od nynějška může pochlubit čtyřiačtyřiceti
pasážemi.
„Ráda bych poděkovala kolegům, kteří mi
pomohli s celou realizací a bez kterých bych
to nezvládla, Městské části Praha 1 a zejména
pak panu starostovi i památkářům a archeologům,“ uvedla Maria Elena Pasquale, která
pasáž pojmenovala po své mamince.
Její firma v domě vybudovala dvacet luxusních apartmánů a kancelářské prostory o 500
metrech čtverečních a dva komerční prostory
s prodejnou a kavárnou.

7. a 8. dubna
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

vše ZDARMA

24 HODIN NON-STOP SOUBOJ SEDMI DVOJIC ZDRAVÝCH A HANDICAPOVANÝCH

Charitativní RUN s EPP • Biatlonová střelnice
Trenažery handbike a závodních vozů
Exhibice na rampách • Živé rozhovory se sportovci

www.cestazasnem.cz
ORGANIZÁTOR

GENERÁLNÍ PARTNER
PROJEKTU

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

ZA POdPORy

dOdAVATELé

mEdIÁLNÍ
PARTNEŘI
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PRAHA 1  FOTOOBJEKTIV

Fotoobjektiv

V Galerii 1 Jiří Žáček představil Maličkosti z lásky...

... a Jiří Macht své fotografie.
Malostranský
masopust jako
vždy skvěle
pobavil.
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Žofín přivítal dobročinný ples yourchance.

Dobrovolní hasiči Prahy 1 měli bál v Malostranské besedě.

Nové modely návrhářky Terezy Sabáčkové mají šmrnc.

Děti se užily spoustu zábavy při Stardancíku.

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

SERVIS  PRAHA 1

MINT: Prague Fashion Market
Trh nezávislé módy, šperků a designu MINT: Prague Fashion
Market proběhne o víkendu 21. a 22. dubna již po jednadvacáté.

P

remiérové ovšem bude místo konání.
MINT market obsadí 5. a 6. patro OD
Kotva na Náměstí republiky a stane se
tak alternativou k běžné nabídce nákupních
center, umístěnou přímo v obchodním domě.
Do těchto pater se člověk běžně nedostane
a jejich návštěva stojí za to už kvůli nádherné
vyhlídce. Zakotví zde 150 návrhářů a designérů, kteří budou prezentovat své unikátní
výrobky. Vstupné bude jako vždy zdarma.
Každý MINT: Prague Fashion Market naštíví
přibližně 10 tisíc návštěvníků, které zajímá originální móda a design. Přihlášky pro designéry jsou otevřené do 11. března. Organizátoři
z přihlášených vyberou ty nejlepší tak, aby
na marketu byla zastoupena pestrý a kvalitní
výběr z české módy a designu. Tím, co dělá
MINT markety jedinečnými, je přátelská a pohodová atmosféra. Nejsou pouhým místem
prodeje, ale také prostorem pro přátelské
setkávání a navazování kontaktů. Kromě
nákupů bude na návštěvníky čekat i hudební

doprovodný program, divadelní představení s dílnami pro děti, workshopy a skvělá
nabídka jídla, zákusů a kávy. Rodiny s dětmi
jsou vítány, pro bezbariérový přístup budou
k dispozici dva výtahy. Prostor bude vytápěný a akce se bude konat za každého počasí.
Pejsci tentokrát musí zůstat doma.
www.mintmarket.cz

Po Vltavě zdarma již počtvrté

S

ezóna na Vltavě bude zahájena plavbami
ZDARMA! Členové Vševltavského spolku,
kterými jsou pražští rejdaři, převozníci,
provozovatelé půjčoven lodí a sportovní kluby,
umožní v tento den nejenom všem Pražanům
využít zdarma vodní hladinu Vltavy.
Zájemci tak mohou poznat kouzlo a romantiku Vltavy v Praze téměř po celé délce toku
řeky v samém srdci Prahy. Zdarma bude umožněn vstup do Muzea Karlova mostu. Návštěvníci mohou dále vyzkoušet veslařský trenažér ve
veslařském klubu Slavie, naučit se vázat lodní
uzle s legendárním kapitánem Mario Juhasem,
zapůjčit si pramici v půjčovně Slovanka u Žofína, zhlédnout otužilecké plavání České otužilecké unie nebo se projet na jedné z velkých
osobních lodí.
Již tradiční pražskou akcí pro širokou veřejnost je Den Vltavy. Letos se bude konat
v neděli 18. března 2018. Vševltavský spolek,
který sdružuje více než padesát subjektů
spjatých s břehy Vltavy a uživateli vodních
ploch, připravil celou řadu atrakcí, které se
budou odehrávat na vodě nebo alespoň v její

blízkosti. Zájemci si tak budou moci vyzkoušet
zdarma plavbu na velkých výletních lodích
Slapy, Classic River, Czech Boat, Maria, Fidelio
nebo Salonní rychlolodi Nepomuk, k dispozici
bude i převozní loď Kazi a také loďky z půjčovny Slovanka a Lávka.
Atraktivní doprovodný program oživí
námořnická kapela Matylda – písně plavební,
ukázka potápěčského a rybářského řemesla
nebo vodnické hrátky nad hladinou pro nejmenší.
Akce Den Vltavy Vševltavského spolku se
koná pod záštitou starosty Prahy 1 Oldřicha
Lomeckého.
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PRAHA 1  VÍTÁME MIMINKA V PRAZE 1!

Vítání občánků – 14. 12. 2017

Laura Křižková

Vincent Mleziva

Max Hochman

Emílie Spiritová

Edgar Brožek

Andrea Klabanová

Eliška Leitmannová

Vítání občánků – 25. 1. 2018

Ema Boušková

Oliver Kováč

Stella Cibulková

Dalibor Eli Gladiš

Vítání občánků – 22. 2. 2018

Laura Barnhart

50

Lída Brantalová

Victor Van Geet

Vojtěch Joachim

Matěj Klícha
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Nové občánky vždy vítá starosta Oldřich Lomecký.

P

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 emailovou adresu

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”.

P A
TU M
VS A R
ZD

Mama
klub Praha 1

Vás zve na

PRAVIDELNÉ
CVIČENÍ
pro maminky s dětmi
KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 10:00 HODIN
V pohybovém centru

Žitná 13, Praha 1
 WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA1CZ  WWW.PRAHA1.CZ
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PRAHA 1  NÁZORY OPOZICE

KLUB NEZÁVISLÝCH ZASTUPITELŮ

J. JANOUŠEK | M. VLAŠÁNKOVÁ | V. JONÁŠ
Vážení spoluobčané, milí voliči a všichni, kteří žijete
na území Prahy 1.
Zdravím Vás jménem klubu „Nezávislých zastupitelů“
MČ Praha.
Omlouvám se, že jsme nestihli uzávěrku zimního
Magazínu MČ Praha 1. Odeslal jsem příspěvek pozdě
a snad to tentokráte stihnu, i když článek odesílám
v neděli 25/2/2018 – v den výročí komunistického puče
1948.
Z aktivit posledních týdnů, vybírám zprávu, že se
nám podařilo dosáhnout zabránění předání Nemocnice Na Františku do soukromých rukou. Výběrové řízení
na „Koncesní řízení NNF“ považujeme od začátku za
nesprávný proces, a jsme naplněni nadějí, že se podařilo vzbudit zájem nadřízených složek zejména v rámci
MHMP, která se začala zabývat přípravným řízením
a hodlá situaci řešit aktuálně finančními investicemi do
NNF, a v budoucnu možná převzetím řízení NNF tak,
aby zůstala v majetku i správě Prahy pro službu nemocným a potřebným občanům Prahy.
Jsem potěšen, že v posledních týdnech se k nám přidali i někteří další příslušníci opozice v Zastupitelstvu
MČ Praha 1, kteří se aktivně zapojili do protestu proti
tomuto záměru. Iniciovali sběr podpisů pod petici,
která žádala referendum v otázce řízení NNF a v současnosti je snad na nějakou dobu hrozba předání naší
nemocnice do soukromých rukou zažehnána.
Z dalších náplní naší činnosti v ZMČ Praha 1 pak
zmíním privatizaci bytového fondu oprávněným nájemníkům. Mám za to, že část privatizace proběhla, ale
nejsem spokojen s tempem ani nastavením privatizace
bytů v Praze 1.
Jsem přesvědčen, že žádná z koaličních stran nesplnila svůj předvolební slib k dokončení privatizace jejich

oprávněným nájemníkům. Řadě privatizací brání stavební řízení v rámci dané nemovitosti, které chce mít
MČ Praha 1 dořešené před privatizací zbylé části domu
a bytových jednotek. Zde bychom uvítali větší rychlost
řešení půdních prostor atd.tak, aby taková záminka
nebyla nikde překážkou privatizace bytového fondu.
Na druhé straně NESOUHLASÍME s privatizací bytů
nájemníkům, kteří v Praze 1 nebydlí nejen dlouhodobě, ale mnohdy mají smlouvy o nájmu i kratší pěti let.
Tyto byty privatizovat nechceme a nepodporujeme ani
prodej obecního majetku – s výjimkou scelování domů
a prodejem menšinových podílů MČ Praha 1 například
pozemků ve vnitroblocích domů atd.
Vážení spoluobčané, konstatuji, že výsledky prezidentských voleb nedopadly podle mých představ.
Mým kandidátem nebyl Miloš Zeman, a přestože
respektuji výsledek demokratické volby, neznamená to,
že bych ztrácel právo a chuť kritizovat osoby, zvolené
v rámci voleb v celé ČR.
Rád bych Vám, při znalosti výsledku této volby připomněl, že nás na podzim čekají komunální volby a v nich
si zvolíme své Zastupitele v MČ Praha 1.
Vyzývám Vás a apeluji na Vás, abyste sledovali
dění v Praze 1 a pečlivě si vybírali kandidáty, které na
podzim pověříte vedením naší Prahy 1 na další volební
období.
Věřím Vám a Vašemu zdravému rozumu.
Váš Jiří Janoušek
Jménem Klubu nezávislých zastupitelů
v ZMČ Praha 1 – jmenovitě:
Mgr. Miroslava Vlašánková
Mgr. Jiří Janoušek
Vojtěch Jonáš

PRAHA 1 RODINA
PRAHA 1 RODINA svůj příspěvek
do uzávěrky tohoto čísla
nedodala.

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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ZELENÁ PRO JEDNIČKU

pro jedničku

Proběhne referendum k budoucnosti Nemocnice
Na Františku? Prozatím pro to není důvod.
Předání Nemocnice Na Františku soukromému
provozovateli se podařilo zvrátit díky široké podpoře
místních občanů a občanek, kteří svým podpisem
podpořili návrh vypsání referenda za záchranu
nemocnice. Dnes se zdá, že pokud se hlavní město
Praha finančně i manažersky zapojí do provozování
nemocnice, jak bylo schváleno, pro konání referenda
nakonec nebude důvod. Ale zůstáváme na pozoru.
Když jsme začínali s přípravami pro sběr 2200
podpisů místních občanů k vyhlášení referenda za
záchranu Nemocnice Na Františku, zdálo se, že vedení Prahy 1 nic nezastaví a nemocnice bude za velmi
mizerných podmínek skutečně předána soukromému
provozovateli. Zahájení sběru podpisů jsme naplánovali na úterý 9. ledna. Věci pak vzaly rychlý spád.
V pondělí 8. ledna vyšel v MF Dnes článek Opozice
chce referendem zarazit pronájem nemocnice a následující den paní primátorka neplánovaně a narychlo nechala radou hlavního města Prahy schválit záměr

převzetí provozování Nemocnice Na Františku. Jeden
z požadavků referenda byl tak splněn.
Praha 1 nabídku magistrátu přivítala, ale prozatím
odmítala zrušit běžící koncesní řízení. Důvod sbírat
podpisy tak trval a dobrovolníci z řad Zelené pro Jedničku, Pirátů, nezávislých i podporovatelů vznikající
iniciativy Praha Sobě nasbírali za 24 hodin přes 3500
podpisů pro návrh referenda!
Po sérii jednání s politiky na magistrátu, po vstřícném usnesení zastupitelstva hlavního města a po
otevření obálek s dost skoupými nabídkami firem nezbývalo vedení Prahy 1 než zpackané koncesní řízení
zrušit. Tím byl splněn i druhý požadavek referenda.
Místní referendum je nejsilnější nástroj vůle občanů na místní úrovni a na našem případě se dobře
ukázalo, že už samotný záměr sbírat podpisy může
politiky přimět, aby občanům vyhověli. Váš podpis
zafungoval a politiky přesvědčil. Děkujeme Vám!
Kateřina Klasnová a Petr Kučera
Převzato a zkráceno z www.zachranmefrantiska.cz

TROJKOALICE

IO
Iniciativa Občanů
Ideje a Odpovědnost

Sousedské vztahy dobrého hospodáře
Jsou dvě zaklínadla, která vedení MČ Praha 1 při
veřejných prohlášeních a na zastupitelstvech až
nutkavě rádo opakuje:„s péčí dobrého hospodáře“
a „sousedské vztahy“. Znamená to, že když se o nějakou
věc svěřenou mi do péče starám jako dobrý hospodář,
zajímám se o situace, jednání i sebemenší detaily, které
se té věci týkají. A chci-li mít dobré sousedské vztahy,
nepěstuju informační embargo a arogantní mlčení, ale
jsem vstřícný a s lidmi se bavím.
Uplatnění těch oblíbených proklamací v praxi jsme
se však od vedení městské části mockrát nedočkali.
Čerstvým příkladem je způsob, jakým radnice jedná
vůči Klubu Za starou Prahu (KSP), jenž, jak známo, sídlí
v Juditině věži u Karlova mostu. Je to spolek úctyhodných expertů, architektů, památkářů a historiků, jehož
tradice sahá až do roku 1900. (Bohužel zrovna na tradice
má vedení MČ P1 obzvláštní pifku; vzpomeňme na litografickou dílnu v Říční či nedávné tahanice o záchranu
ateliéru Hany Wichterlové.)
Přibližně před dvěma lety si MČ P1 usmyslela, že
Juditina věž potřebuje pořádnou rekonstrukci. Nájemce,
tedy Klub Za starou Prahu (KSP), se o tomto záměru dověděl, až když se do věže začali kvůli rekonstrukci trousit
různí zaměstnanci projektanta. Poté sám KSP inicioval
schůzku s panem starostou a dožadoval se informací.
Předtím je nikdo nekontaktoval a o záměru rekonstrukce neinformoval. Dlužno podotknout, že KSP má s MČ

P1 řádnou nájemní smlouvu o nájmu do roku 2093 (!).
Na podzim loňského roku velkorysý projekt rekonstrukce věže schválili památkáři magistrátu. Letos v lednu Památková inspekce MK ČR rozhodnutí magistrátu
zrušila; jedním z důvodů je i neodůvodněně razantní
zásah do konstrukcí věže ve prospěch nespecifikovaného plánovaného využití.
Pointa nakonec: podle nového občanského zákoníku
nájemce NEMUSÍ po dobu trvání nájmu s neodůvodněnou rekonstrukcí souhlasit. Takže kdyby KSP nesouhlasil,
nic by se nekonalo.
Nerozumím, proč se muselo vyhazovat tolik peněz
na přípravu projektu, o němž se dopředu vědělo, že
se nemusí uskutečnit. KSP sám přiznává, že přiměřené
rekonstrukci nechce bránit, takže nerozumím ani tomu,
proč MČ P1 jednání s nájemcem nezahájila. KSP již více
než rok stále čeká, až bude vyzván k nějaké rozumné
domluvě.
Čas plyne a my se už dlouho těšíme, až nám, členům
Klubu Za starou Prahu, anebo alespoň nám zastupitelům pan starosta s péčí dobrého hospodáře předá ty
slíbené expertní materiály k rekonstrukci Juditiny věže,
jak to slíbil na únorovém zastupitelstvu. A kdyby se snad
s nimi chtěl v Juditině věži stavit osobně na sousedské
kafe, bude srdečně vítán.
Alena Ježková, členka Klubu Za starou Prahu
a zastupitelka Klubu Trojkoalice - My co tady žijeme
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Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký
vás zve na tradiční

Ples
Seniorů
Prahy
1
Na téma:

Tomáš
ZMĚNA
G
arrigue TERMÍNU
Masaryk

Program:

neděle

11. 3. 2018

• Moderuje Roman Vojtek
• Josef Laufer
• Jitka Zelenková
• Orchestr Karla Vlacha
• Diskotéka Miloše Skalky
• Dixie Band Městské policie Praha
• Král a královna plesu
Vážení
senioři, omlouváme se – vzhledem
• Dobová módní
přehlídka

od 17.00 v Paláci Žofín

15. března | 19:00
ZÁBAVNÝ SEZNAMOVACÍ VEČER Z OKA DO OKA
Restaurace Zorto, Nekázanka 6, Praha 1
20. dubna | 19:00
ZÁBAVNÝ SEZNAMOVACÍ VEČER Z OKA DO OKA 20. 4. 2018
Restaurace Zorto, Nekázanka 6, Praha

k mimořádné situaci v Paláci Žofín (požár
elektroinstalace)
VSTUPENKY
pro seniory
z MČplesu.
Praha 1 ZDARMA
se mění termín konání
STŘEDISKO
k vyzvednutí v Informačním centru
MČ Praha 1(Vodičkova 18)
od pátku 23. 2. 2018.

NOVÝ TERMÍN: 15. 4. 2018 od 17.00
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
PRAHA 1
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filip kračman vás zve na

www.republique-de-montmartre.com

www.republique-de-montmartre.com
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Ahoy Jaro!

CASSITA
EUX
RD CAILLI

GÉRA

VELIKONOČNÍ
RODINNÉ ODPOLEDNE
MiniDisco show
s Dádou Patrasovou

JIŘÍ NEUŽIL
PIANO

22. a 23. DUBNA 2018 v 19 HOD.

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU . STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 13 . PRAHA 1
PŘEPRODEJ OD 7. BŘEZNA 2018 - INFORMACE: (+420) 736 792 752
BiBoViNo . NÁRODNÍ 37 - PASÁŽ PLATÝZ ( ÚT-SO 11:00-19:00 hod.)
ELEKTRONICKY - WWW.SMSTICKET.CZ
OD 18:00 TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÝCH VÍN
POČET MÍST OMEZEN
KVETINYNONSTOP.CZ

AstonRent
autopůjčovna a operativní leasing

KVETINYNONSTOP.CZ

MEDIÁLNÍ PARTNER:

(www.prahatv.eu)

Bratři v tricku – akrobatická pouliční show „Malíři“
Vystoupení taneční školy Betty
a folklorního souboru Lučinka
Velikonoční zvyky, pomlázky, řehtačky
Vajíčka a kraslice,
Výtvarné dílny, malování na obličej
Soutěže, ochutnávky
Tombola
a ještě mnohem víc

25. 3. 2018
14:30 - 17:30
Michnův palác, Tyršův dům,
park Kampa, Újezd 450/40, Praha 1

pod karlovým mostem
na hl a di n ě V ltaV y

s va t oj á n s k é s l av no s t i

20

REPREZENTAČNÍ

PLES PRAHY 1

OSLAVA 100 LET REPUBLIKY ANEB ZAČALO TO V ROCE 1918

15/5 18

barokní spektákulum na vltavě
Poznejte kouzlo staré Prahy
Pondělí 14. května

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
20. dubna 2018 od 19 hodin
Večerem provází

Leoš Mareš a Hana Reinders Mašlíková
Těšit se můžete například na
Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers, Markétu Fasatti a další.
Nebude chybět tombola a další doprovodný program.

14.00–18.00 / Benátské odpoledne (hergetova cihelna)
18.00 / Mše svatá ke scti sv. Jana Nepomuckého a sv. Anežky České –
zazní oratoria pro sbor a varhany (kostel sv. františka z assisi, křižovnické nám.)
Úterý 15. května

18.00 / Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
19.15 / Svatojánské procesí na Karlův most
20.30 / Regata lodí, seskok parašutistů, let rogal, plavba otužilců (karlův most)
20.45 / Závěrečná pobožnost před kostelem sv. Františka (křižovnické nám.)
21.10 / Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem
22.00 / Velkolepý barokní ohňostroj

w w w.n ava l i s .c z

Vstupenky k zakoupení v pokladně Paláce Žofín od 26. 3. 2018.
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CEZ Chess
Trophy 2018

David Navara vs. Ding Liren

12.–17. června

Michnův palác v Praze
Šachový zápas velmistrů, blicák a simultánka
pro veřejnost, přednášky a výstava.

www.praguechess.cz
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POD ZÁŠTITOU
STAROSTY PRAHY 1
ING. OLDŘICHA LOMECKÉHO
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