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Divadlo Bratří Formanů, M Club,
Forman Sisters, Městská část Praha 1
by rádi informovali občany Městské části Praha 1
o události, která se bude konat v neděli 2. září
2018 na Slovanském ostrově.
Prostory Slovanského ostrova a paláce Žofín
budou tento den věnovány velkému muži, otci,
dědečkovi, manželovi, ﬁlmaři, cyklistovi, mariášníkovi, milovníkovi dobrého jídla, piva, doutníčků, medvědů, bobrů, mývalů, prasátek, psů,
oslíků a všech domácích i v lese žijících zvířat…
ale především velkorysému člověku s velkým
srdcem, smělými sny a odvahou se za nimi vydat…

MILOŠI
© Irena Vodáková

FORMANOVI

„Ať žije Forman!“ napsali kdysi Voskovec a Werich štětkou
namočenou v bílém vápně na dřevěný plot. Plot už je dávno
pryč… ale ta věta platí a bude platit navěky.
Bližší informace budou od srpna 2018 na www.atzijeforman.cz.
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Milí čtenáři,

značky – nemám teď na mysli dopravní,
nýbrž produktové – patří k oblíbeným
jistotám našich životů. Každý z nás má rád
určitou značku auta, oblečení, parfému…
Ne, není na tom nic snobského – takový
případ by nastal, pokud by značky ovlivňovaly náš život natolik, že bychom se
ofrňovali vzít si na sebe „obyčejné“ triko.
Proč toto píši? Také každá politická
strana vystupuje pod určitou značkou,
za níž stojí – nebo by měly stát – i určité
principy a zásadní postoje. Jak známo, za
značkou TOP 09 stojí výrazy „tradice“, „odpovědnost“ a „prosperita“. Tedy jasný opak
„nových vln“, „lehkovážného žití“ a „stagnace“.
V uplynulých téměř osmi letech, co jsem měl a mám čest být vaším starostou, jsem se docela věrně držel zmíněných atributů TOP 09. A jak se stále
znovu a znovu přesvědčuji, právě ony jsou tím „pravým ořechovým“ pro
naši Prahu 1. Nejde jen o základní věci, jako je zdravé hospodaření, ale také
o mnohem viditelnější záležitosti, při nichž se zdravý rozum musí popasovat
s agresivitou „nových vln“. Mám pocit, že i díky práci mého týmu z TOP 09
je naše městská část stále ještě ostrovem zodpovědných a konzervativních
občanů uprostřed rozvlněného oceánu plného pirátů.
Známý politický stratég Steve Bannon nedávno v jednom rozhovoru
prohlásil, že nástup populismu je z celosvětového hlediska nevyhnutelnou
alternativou tradičního systému politických stran. Jednak s tímto názorem
nesouhlasím, ale pak si také myslím, že jeho slova se týkají hlavně takzvané
velké politiky, nikoli komunální.
Přitom ovšem platí, že i když je komunální politika více o řešení konkrétních problémů než o střetu velkých idejí, také komunální politik by měl mít
určité hodnotové zázemí, z něhož principiálně vychází. Já jsem to své zázemí
právě popsal.
Politik na komunální úrovni by měl ale za sebou mít, podle mého názoru,
rovněž silnější osobní příběh. Věru, příběhy některých jsou trochu strašidelnou kapitolou, ale to ať zhodnotí každý občan sám.
Čeká nás horké léto a neméně horká volební kampaň před komunálními
volbami. Nevím, kolik populismu, o němž hovořil Steve Banonn, se na nás
během ní vyvalí. Ale jako politik z TOP 09 i jako letitý
člen Sokola říkám: „Na značky!“ A tužme se.
Váš

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1
Magazín Městské části Praha 1 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vydává Městská část Praha 1, Vodičkova 18,
115 68 Praha 1 • Ročník XXVI• Místo vydání: Praha • Registrace: MK ČR E 15430 • Šéfredaktorka: MgA.Veronika Blažková, MBA
• Redakce: redakce@praha1.cz • Příjem inzerce: inzerce@praha1.cz • Slouží k informování občanů Prahy 1, není periodikem
žádného politického subjektu • Fotografie: pokud není uvedeno jinak, archiv redakce • NEPRODEJNÉ

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

AKTUALITY
Podporujeme aktivní život

4

TÉMA
Investice zlepšují život všem

14-17

ROZHOVOR
Heřman Volf

18-21

DOPRAVA
Neparkujte tak, jak se nemá!

24-25

ŠKOLSTVÍ
Invaze na Střelecký ostrov

28-29

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komunitní zahrady

32-33

BEZPEČNOST
Sdílené ubytování

38-39

SENIOŘI
Tísňová péče

42-43

SERVIS
Výrobky ze starého textilu

52

SOKOL
Slet se blíží!

55

RADOSTNÁ ÚDÁLOST
Přivítali jsme nová miminka!

58-59

FOTOOBJEKTIV
Ohlédnutí za minulými týdny

60

POZVÁNKA
Za Werichem na Kampu

66

3

PRAHA 1  AKTUALITY

Praha 1 propaguje zdravý životní
styl pro všechny generace
Rád bych se v tomto článku
pokusil shrnout šíři sportovních
aktivit, které podporuje Městská
část Praha 1.

P

ro občany Prahy 1 stále organizujeme bezplatné turnaje v plavání, malé
kopané a bowlingu. Turnaje nabízejí
sportovní vyžití i setkání se sousedy, nejúspěšnější hráči jsou navíc oceněni poháry
starosty Prahy 1. V prvním pololetí uspořádáme celkem šest těchto klání, které uzavře
plavání v bazénu Tyršova domu v sobotu 16.
6. Během letních prázdnin nás čeká přestávka,
ale rád bych zde již nyní pozval zájemce i na
zářijový turnaj v bowlingu, který se uskuteční
9. 9. v prostorách Bowling Celnice.
V Praze 1 je ale možné věnovat se i celé
řadě dalších sportů a i proto jsme pro občany
uspořádali druhý ročník populární akce Move
Fest, kde se za celé odpoledne v parku na
Kampě představily desítky sportovních organizací, atrakcí a disciplín pro zájemce v každém věku. Akce se opět velmi vydařila a rádi
v ní budeme pokračovat i v příštím volebním
období.
To platí i pro novinku, kterou jsme zorganizovali letos poprvé ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb Prahy 1 – Kulatý víceboj
šitý na míru našim seniorům poměřil v devíti
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disciplínách síly seniorů z Prahy 1 a doufejme,
že se stane novou tradicí.
Pomocí finančních prostředků podporujeme i činnost v řadě dalších sportovních
odvětví na území Prahy 1, ať již jde o fotbal,
squash, tenis, beachvolejbal, jógu, běh, cyklistiku či sportovní šerm. Snažíme se pro občany
zprostředkovat co nejširší vyžití a po úspěchu
zmíněného Move Festu nyní připravujeme katalog sportovních organizací v Praze 1, který
usnadní výběr ze široké nabídky.
Tradici dodržíme i se zimním bruslením
a tak již nyní mohu slíbit, že v zimě se bude
opět bruslit na Ovocném trhu i Na Františku.
Ovšem zima je zatím daleko. Nyní všem čtenářům přeji bohaté sportovní léto!
Filip Kračman
radní pro oblast kultury a sportu
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Jak jsme na tom s privatizací
bytového fondu?

P

rivatizace byla zahájena hned po roce
1992, kdy stát svěřil většinu bytového
fondu obcím. V letech 1992 – 2000 bylo
privatizováno celkem 77 domů družstvům,
vzniklých z řad nájemníků, privatizovalo se
podle znaleckého posudku, 25 % ceny museli
splatit hned, zbytek pak formou splátkového
kalendáře v následujících letech.
Po roce 2000, ve snaze rozhýbat trh s byty, vyhrála ODS volby s projektem privatizace jednotlivých bytů Ta probíhá za odhadní cenu podle
cenové vyhlášky z roku 1999, s 10% slevou
v případě úhrady posudkové ceny do 3 měsíců.
Převážná část bytového fondu byla privatizována v minulých volebních obdobích, v tom
současném se řeší již jen zbytky nebo individuální případy.
Z původního počtu 406 domů v majetku MČ
Praha 1, bylo určených k privatizaci 400 domů,
v nich bylo 5.635 bytů. Ne všechny byty jsou
k privatizaci určeny, Městská část si ponechává
téměř 800 bytů, aby zajistila potřeby svých
obyvatel, pro potřeby preferovaných profesí
(učitelé, policisté, strážníci, zdravotníci či úředníci, je určeno 151 bytů.
Z nejrůznějších příčin bylo 30 bytů z privatizace vyřazeno – buď se u soudu bránili výpovědi a uspěli – proto byli takto potrestáni, nebo
jejich byt po výměně byl z privatizace vyřazen
z podezření na spekulativní výměnu. Jsou
však již řadu let řádnými občany Prahy 1. Také
je zde 47 bytů, v nichž žijí občané, kteří mají
smlouvy na dobu určitou, která je automaticky
z privatizace vyřazuje. Je na místě důvody,
proč tomu tak je, přehodnotit.
Jsme toho názoru, že MČ nemá fungovat
jako realitní kancelář, zabývající se pronájmem
bytů. Názor na to se u různých politických stran
různí; ti, co nejvíc chtěli rozhýbat trh s byty,
nyní privatizaci brání z obavy, že by se lidé
mohli chovat tržně a své zprivatizované byty
prodat. Samozřejmě, od roku 2015 se sousedské a vlastnické vztahy na Praze 1 značně
změnily a někteří své byty používají k podnikání způsobem, který se starousedlíkům valně
nelíbí, ale zjednání nápravy v tomto směru
není v možnostech radnice a celospolečenská míra naštvání je tak velká, že ministerstva
a parlament se budou muset již brzo snažit
o nějakou korekci.
Celkem by mohlo být privatizováno 4.839

bytů, z nichž již bylo privatizováno 4.680 bytů.
Výnos z privatizace zatím činí 3 miliardy 633
milionů 388 tisíc 91 korun a 42 haléřů.
Na začátku tohoto volebního období bylo
ještě 20 domů zařazených do privatizace, kde
k ní z různých důvodů ještě nedošlo. Většinou
jde o domy, kde se plánovala půdní vestavba. Rovněž problematické je často vyrovnání
s těmi, kteří v období 2008 – 2009 koupili ve
výběrovém řízení rozestavěné půdní prostory,
ale bez podílu na pozemku. Což se nyní často
obtížně napravuje, zvláště když majoritní nabyvatelé ARTA a MELTEX se s MČ Praha 1 soudí
o milionové částky pro chyby na projektech..
Přesto se během tohoto volebního období
podařilo dokončit privatizaci v domech Dlouhá
5, Dlouhá 32, Jindřišská 8, Haštalská 21, a jako
první nezbytné kroky k privatizaci rozdělit na
jednotlivé jednotky domy Bolzanova 7, Dlouhá
28 a 30, Jindřišská 18, Kožná 4, Opletalova 20,
Štěpánská 53 a 57.
Takže, z původních 20 nedořešených domů
se, přes velké obtíže, podařilo zásadně pohnout
s polovinou z nich. Zbývají Jindřišská 23, Na
Poříčí 35, Na Poříčí 37, Senovážné náměstí
17, Šporkova 10, V Kotcích 24, Všehrdova 12,
Washingtonova 3, Žitná 35 a ještě pár dalších,
Byty mimo privatizaci

796

byty pro preferované profese

151

byty sociální

146

byty v DPS

123

místa v ubytovnách

51

administrativně rozdělené byty (ARB)

9
6

byty pro azylanty
byty ve spoluvlastnických domech

153

komerčně pronajímané byty

30

byty s nájmem na dobu určitou

47

byty s nájmem na dobu neurč. v domech vyřazených z privatizace

80

kde se stále řeší výstavba půd
nebo změna disposice budoucích prostor. Chápu, že obyvatelé
těchto domů se cítí poškozeni,
ale nezbývá než je ještě žádat
o trpělivost.
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Jan Votoček
radní Prahy 1
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Radní Tomáš
Macháček
a předsedkyně
Výboru pro
sociální
a bytovou
politiku Šárka
Táborská.

Startovací byty pro mladé opět budou

U

ž v druhé polovině června se mladí
občané Prahy 1 do 35 let opět mohou
přihlásit do výběrového řízení na startovací byty Prahy 1. Výběrové řízení proběhne
formou veřejného losování za přítomnosti
samotných uchazečů, zástupců radnice a notářské kanceláře.
„Naše městská část chce tímto projektem
nadále aktivně bojovat proti vylidňování
Prahy 1, protože byty jsou výhradně určeny
pro mladé občany, kteří se zde narodili nebo
alespoň vyrůstali. Startovací byty se zvýhodněným nájemným jsou ojedinělým projektem,
který pomáhá mladým občanům mnohdy
k prvnímu samostatnému bydlení a nejsou tak
nuceni opouštět svoji městskou část. Zároveň
tím podporujeme i zachování rodinných vazeb
rodičů a dětí v Praze 1,“ popisuje Tomáš Macháček (TOP 09), radní pro bytovou politiku.
Projekt startovacích bytů v Praze 1 začal
v roce 2015. V jeho I. kole byly na základě
losování přiděleny do pronájmu byty v horních
patrech domu v ulici Samcova 3. Mezi uchazeči
a následnými nájemci byli převážně studenti či
absolventi vysokých škol, mladí občané mnohdy v prvním zaměstnaneckém poměru a ve
větších bytových jednotkách pak mladé páry
před založením rodiny.
„Nesmírným přínosem je i mezigenerační
propojení obyvatel v tomto domě, protože
v nižších patrech je Domov s pečovatelskou
službou, který obývají naši senioři. Mladí pomáhají sousedům-seniorům s nákupy, drobnými domácími pracemi, vyřízením věcí mimo
domov anebo přesuny autem a naopak senioři
někdy mladým pomáhají s vařením, hlídáním
domácích mazlíčků apod. Toto úspěšné fungování sousedských mezigeneračních vztahů mů-
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žeme nyní rozšířit i v dalších domech v Praze 1,“
doplňuje Šárka Táborská (ČSSD), předsedkyně
Výboru pro sociální a bytovou politiku.
Ve II. kole startovacích bytů budou losované
volné malometrážní byty v domě v Samcově 3
a dále zrekonstruované malometrážní byty na
různých místech Prahy 1, celkem tedy 10 bytů.
PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ
DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
• pronájem startovacích bytů je určen
výhradně fyzickým osobám, občanům
ČR, které v době podání přihlášky do
výběrového řízení dosáhly maximálně
35 let věku
• trvalý pobyt na území MČ Praha 1 po
dobu minimálně 10 let (místem trvalého
pobytu nesmí být adresa ÚMČ Praha 1).
Pokud se do losování hlásí dva uchazeči jako partneři nebo manželé, musí
podmínku trvalého pobytu na území
MČ Praha 1 po dobu minimálně 10 let
splňovat alespoň jeden z nich
• uchazeč nesmí mít nájemní či vlastnické
právo k jinému bytu
• nájemní smlouvy uzavírány na dobu
určitou 2 let, s možností prodloužení
nájemní doby o 1 rok, tzn. doba nájmu
maximálně 3 roky
• nájemné ve výši 125,- Kč/m²/měsíc po
celou dobu nájmu, za podmínky složení
kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného na účet MČ Praha 1
Byty jsou vždy zrekonstruované, připravené
okamžitě k nastěhování a nelze je nijak zásadně upravovat. U všech startovacích bytů je
vyloučena možnost privatizace.
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Realitní server
Magistrát hl. m. Prahy v nedávné době spustil realitní server, pomocí
kterého nabízí veškeré volné nemovitosti k pronájmu.

O

d serveru si magistrát slibuje vyšší
transparentnost s nakládáním s nemovitostmi. Zájemci o pronájem bytu
či nebytového prostoru si tak nově mohou
na stránkách realitniportalpraha.cz vyhledat
vhodnou nemovitost, přičemž zde naleznou
i veškeré nezbytné informace k pronájmu a to
ve stejné podobě, v jaké jsou zvyklí získávat informace na realitním serveru Prahy 1.
Magistrát tak konečně po cca deseti letech
provozu realitního serveru Prahy 1 (reality.
praha1.cz) zkopíroval náš systém přehledné
a transparentní nabídky volných prostor, který je v rámci hlavního města a jeho městských
částí dodnes stále spíše unikátem.
V této souvislosti bych rád zmínil, že nás
před letní dovolenou čeká řada výběrových
řízení. Pro zájemce o nebytové prostory bude
vyhlášeno výběrové řízení s nabídkou volných
komerčních prostor a stejně tak pro zájemce
o bydlení vyhlásíme řízení na dlouhodobý pronájem bytových jednotek. Na své si

přijdou i mladí: proběhne soutěž o pronájem
startovacích bytů. V minulém řízení, které
proběhlo formou losování, bylo tolik zájemců
o startovací byty, že by snad zaplnili veškeré
byty v novostavbě v Samcově-Lodecké.
Takže než odjedete na dovolenou, podívejte se na stránky reality.praha1.cz, ať vám
něco důležitého neuteče.
Tomáš Macháček

Soutěžte o knihu
Gabriely Koukalové

Zodpovězte správně otázku:

Jakému sportu se Gabriela Koukalová věnovala před tím,
než přešla k biatlonu?
Své odpovědi zasílejte do 31. 7. 2018 emailem na adresu marie.hrabovska@praha1.cz. Ze správných
dopovědí budou vylosováni tři výherci, kteří od nás dostanou biografii Gabriely Koukalové s jejím vlastnoručním podpisem.
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Airbnb v nájemních bytech
Inteligentní motorický zámek
MČ Prahy 1 nebude mít šanci
Návod pro uživatele

F

enomén Airbnb neproniká jen do sféry
soukromého vlastnictví bytových jednotek, ale v určité míře je patrný i v případě
nájemních bytů. Několik případů zneužití
bytů MČ Praha 1 ke krátkodobému pronájmu
turistům ze strany nájemníků jsme již zaznamenali. Po zdokumentování stavu nastává
výpověď nájemní smlouvy, ovšem míra ochrany nájemníka je stále na velmi vysoké úrovni,
takže často taková výpověď končí u soudu.
Snad ani nemusím zdůrazňovat, jak velmi
dlouhou dobu pak trvá, než takový nájemní
vztah konečně zanikne a s ním i krátkodobé
ubytování turistů.
Naším cílem tedy je zamezit především
samotnému zneužití nájemního bydlení, než
následně řešit komplikované ukončování
smlouvy. Již u novostavby Samcova-Lodecká
jsme si otestovali systém vstupu do domu na
základě snímání otisku prstů. Nikdo jiný než
v systému zaevidovaná osoba se do domu
nedostane. Prakticky tak není možné, aby
některý z bytů byl využit k ubytování turistů,
protože takový člověk se přes čtečku otisku
prstu do objektu bez asistence registrované
osoby nedostane. Nemůže totiž dostat od
ubytovatele žádný klíč, kterým by si mohl
dveře otevřít.
Tento systém se osvědčil, proto jej nyní aplikujeme na všechny vstupní dveře bytových
jednotek, které jsou soutěžené ve výběrových
řízení. Nepůjde již o vstupní dveře do domů,
neboť k takové instalaci ani nemáme oprávnění – jde často o byty v domech SVJ. Čtečku
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Smartphone

Dálkové ovládání

Čtečka
otisku prstu

otisku prstů nainstalujeme přímo na bytové
dveře. Zvolený systém je postaven na jednoduché výměně původní cylindrické vložky za
novou, která je osazena jednotkou z vnitřní
strany dveří a doplněna o nástěnnou čtečku
otisků prstů. Poté bude správcem tohoto
zařízení za účasti nájemce provedeno osobní
nastavení, tj. sejmutí otisků prstů do vnitřní
paměti zařízení.
V dnešní době je stále oblíbenější operovat
®
Hlavní
výhody
zámku
FAB
ENTR
s termínem
smart cities,
přitom
velmi
málo
projektů (zejm. magistrátních) přináší nějaký
• Vhodný pro většinu typů a velikostí dveří
skutečný užitek. A přitom právě tento systém je
• Snadná instalace do stávajících dveří – není zapotřebí žádné vrtání ani kabeláž
velmi „smart“, aniž bychom jej takto moderně
• Napájen z baterie – nezávislý na elektrické síti a kabeláži
museli pojmenovávat. Doplňuje další systémy,
• Bezpečná a šifrovaná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému
které postupně nacházejí uplatnění v domech
• Automatické zamykání – stačí zavřít dveře a zámek se automaticky zamkne
MČ Prahy 1 – zvonková videotabla, zabezpečovací systémy, kamerové systémy atd.

PIN
klávesnice

Systém má i svou bezpečnostní stránku.
Ztracený klíč od bytu již nebude potencionální bezpečností hrozbou. Prsty se tak často
neztrácí.
Otázkou ke zvážení pro výbory SVJ je, co by
nastalo, kdyby byl takový systém instalován do
domu SVJ, kde přes odpor ostatních vlastníků
dochází k ubytovávání turistů. To znamená
umožnění vstupu do domu výlučně otiskem
prstu vlastníků bytů, nájemníků či dlouhodobě žijících osob v domě. Je nepředstavitelné,
že by se mohl registrovat každý ubytovaný
turista, neboť registraci by mohl provést pouze
výbor nebo správce. Ubytovatel (vlastník) by
mohl turisty prakticky jen osobně ubytovat, ale
ti by nemohli byt opustit a bez jeho asistence
se znovu dostat do objektu. Není to náhodou
cesta, jak prakticky zamezit činnosti Airbnb
v domech? 		
Tomáš Macháček
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Soustředění na Orlíku se vydařilo

J

e pátek ráno a v ranním oparu v zátoce
Orlické přehrady se objevuje auto za
autem. Z vozů vystupují muži a ženy, kteří
mají v taškách hlavně cvičební úbory a kimona. Nechybí ani švihadla, cvičné pistole, obušky nebo nože. Oddíl Jiu Jitsu a ženy a dívky
z kondičního cvičení přijíždějí na víkendový

„bootcamp“ . Nikdo neváhal vstát brzy ráno
a v 9 hodin jsou již všichni v tělocvičně. Trenér
zavelí „NÁSTUP“ a začíná se. Trenér jsem já,
Bedřich Rýč, držitel 6. DANU v Jiu Jitsu a 2.
DANU v karate. Již mnoho let spolupracuji
s městskou částí Praha 1, organizuji tréninky
kondičního cvičení pro ženy a vedu oddíl Jiu
Jitsu Praha 1. Jsem rád, že sport má v Praze 1
zelenou. Cvičení, které vedu, je plně podporováno vedením městské části. Jak dříve v tělocvičně v Lodecké ulici, tak nyní v krásném
novém prostoru v TĚLOCVIČNĚ v Žitné 13.
Stačí zazvonit na zvonek, milá recepční vám
otevře a zdarma (pokud jste občan Prahy 1)
si můžete zacvičit. Pokud nejste příznivec
kolektivního cvičení, je zde malá posilovna.
Pokud jste maminka s malým dítětem, je zde
cvičení pro maminky s dětmi.
Ale zpět na Orlík. Letošního soustředění se
s námi účastnil i pan starosta Oldřich Lomecký. Ve svém nabytém programu si našel chvíli
volna a v pátek si s námi zacvičil. Ví, že dobrá
fyzická kondice je důležitá. My jsme cvičili
celý víkend. Poděkování za tento víkend plný
pohybu, kde jsme se naučili zase nějaké nové
techniky, patří městské části Praha 1. Ta tento
náš tréninkový seminář podpořila z dotačního
programu v oblasti sportu pro rok 2018.
Děkujeme a přijďte si zacvičit. Dobrá fyzická
kondice přispívá i k lepší náladě.
Bedřich Rýč
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Městská část jako sponzor

S

e vší skromností konstatujeme, že
Městská část Praha 1 je díky výnosu ze své ekonomické činnosti
nejbohatší z městských částí hlavního
města. Roční plán výnosu z ekonomické činnosti ¾ miliardy korun, umožňuje radnici, aby bohatě sponzorovala
své občany a různé dobročinné organizace.
Grantový systém městské části,
v němž mohou různí žadatelé žádat
příspěvek na svou činnost, či opravy
domů je nejštědřeji dotován v celé
Praze.

Granty pro oblast životního prostředí

300 000 Kč

Granty pro oblast školství a volného času

1 200 000 Kč

Granty v sociální oblasti

1 200 000 Kč

Granty na protidrogovou prevenci

400 000 Kč

Granty na kulturní projekty

5 050 000 Kč

Granty na ochranu kulturního dědictví

700 000 Kč

Granty na opravy domovního fondu

30 000 000 Kč

Granty pro oblast sportu

5 090 000 Kč

Granty na podporu spolkové činnosti

1 000 000 Kč

CELKEM

44 940 000 Kč

Městská část má ve svém rozpočtu vyčleněno na poskytování příspěvku na krytí dopadů
výše nájemného celkem 700 000 Kč.
SAZBA

PLATÍ MĚSÍČNĚ PLATÍ ROČNĚ SPONZOROVÁN
ČÁSTKOU ROČNĚ

KDO

KDE PLOCHA

24 bytů pro strážníky

celkem

998,5

100,-/m2/měs

99 852

1 198 224

299 556

32 bytů pro policajty

celkem

1 535,6

100,-/m2/měs

153 556

1 842 672

460 668

30 bytů pro učitele

celkem

1 258,3

100,-/m2/měs

125 830

1 509 960

377 490

114 sociálních bytů

celkem

4 258,4

40 až 60,-/m2/měs 6 610

79 320

6 308 268

CELKEM

7 445 982

Krom toho existuje ještě program spolupořadatelství v oblasti kultury a sportu, které
jsou dotované částkou 1 720 000,- Kč a zvláštní
rozpočtovou kapitolu mají i tradiční akce, pořádané Spolkem přítel Malé Strany a Hradčan či
Petrské čtvrti, kde je celkem 500 000,- Kč.
Městská část sponzoruje řadu organizací,
kterým poskytuje nebytové prostory, formou
symbolického nájemného nebo nájemného, které je značně pod úrovní komerčního
nájemného v okolí. Je třeba si uvědomit, že
tyto organizace jsou sponzorovány vlastně
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Radnice sponzoruje sníženým nájemným
rovněž občany, kteří se octli v tíživé životní
situaci tím, že jim přidělila byty ze sociální
rezervy, kde je nájemné podle situace konkrétních osob v úrovni 40,- Kč/m2, či 60,- Kč/
m2. Oproti nájemnému 125,- Kč/m2, které je
běžně vybíráno, představuje celková podpora
ve 114 bytech ze sociální rezervy celkem 6
300 264 Kč ročně.
Policisty, strážníky a učitele, jako preferované profese, sponzoruje radnice sníženou
sazbou nájemného za byt ve výši 100 Kč/m2,
což u 86 bytů činí celkem 1 137 714 Kč
ročně.

dvojmo – jednak nízkým nájemným a jednak
tím, že v případě domů, v nichž existuje SVJ,
platí Městská část za tyto prostory příspěvek
za každý metr nebytové plochy (jako vlastník
nebytové jednotky) do fondu oprav ve výši,
kterou určuje Společenství vlastníků.
Nájemné za nebytové prostory pronajímané městskou částí by nemělo být nižší, než je
nájemné placené v bytech a je vlastně sponzorování nájemců. Není zde možné vyjmenovat
kompletní přehled takových nájmů, tak jen pro
ilustraci vyjímám:
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KDO

KONDOR - skupina Čtrnáctka - oddíl DRACO
KONDOR - skupina Čtrnáctka - oddíl DRACO
KONDOR - skupina Čtrnáctka - oddíl Bobříci
KONDOR - skupina Čtrnáctka - oddíl Arálie
ČSOP - Lacerta
Junák - středisko Arcus
Junák - středisko Origami
Junák - středisko Pětka
ČSOP - DinosaurusČSOP - Origanon
Česká tábornická Unie - Mladé lvice
CELKEM

Divadlo Archa
Divadlo v Řeznické
Studio Rubín
Jazzklub Reduta
Rock Café
Divadlo v Dlouhé
Studio Citadela
Činohewrní klub
Činohewrní klub
GASPAR s.r.o.
Občanské sdružení VOSTO5
CELKEM

Nadace Český barok
Bakošová Josefína
Krištofová Alena
Nenička Jaroslav
ConveyorART
Horváth Ludevít
Umění proti rakovině
Linhartova nadace
Linhartova nadace
Linhartova nadace
Fojtek Martin ing
Kvalitář, s.r.o.
Galerie Kozí plácek, s.r.o.
UMPRUM - Galerie Josefa Sudka
Marie Holá
CELKEM

KDE

ÚČEL

DĚTSKÉ KLUBOVNY
klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
klubovna
počítačové studio
klubovna
klubovna

Klimentská 14
Klimentská 14
Novomlýnská 3
V Jirchářích 14
Anežská 5
Nerudova 33
Opletalova 10
Karoliny Světlé 15
Truhlářská 17
Novomlýnská 2
Opletalova 10

Zlatnická 8
Řeznická 14
Tržiště 12
Národní 20
Národní 20
Dlouhá 25
Klimentská 16
Ve Smečkách 26
Ve Smečkách 26
Masná 7
Jungmannova 7

DIVADLA
zkušebna, sklad
zkušebna, sklad
divadlo, občerstvení
divadlo
hudební klub
záměčnická dílna
divadelní klub
kancelář
divadlo
sklad divadelních kulis
sklad divadelního fundusu

PLOCHA

SAZBA

PLATBA
ZA METR/
MĚSÍC

PRŮM. NÁJEM
NP V OKOLÍ
METR /MĚSÍC

SPONZOROVÁN
ČÁSTKOU
ROČNĚ

30,0
27,9
128,7
21,0
29,6
68,4
33,2
74,9
80,2
90,3
54,8

1,-/rok
1,-/rok
1,-/rok
1,-/rok
1,-/rok
17 819,-/rok
10 000,-/rok
17 072,-/rok
25 000,-/rok
30 000,-/rok
24 000,-/rok

0
0
0
0
0
22
25
19
26
28
36

259
259
73
126
57
177
243
198
214
73
243

105 840
98 431
112 309
41 832
41 558
143 640
96 811
179 760
224 239
71 518
152 563
1 268 502

177,7
229,1
271,2
490,9
1186,5
98,3
237,5
334,8
604,5
18,1
83,3

84 530,-/rok
= platbě do FO
195 264,-/rok
294 540,-/rok
753 000,-/rok
49 152,-/rok
86 111,-/rok
180 720,-/rok
362 700,-/rok
3 021,-/rok
0,-/rok

40
15
60
50
53
42
30
45
50
14
0

165
58
337
169
169
163
259
153
153
125
161

319 860
159 454
966 557
818 821
1 979 082
189 904
738 150
433 901
747 162
29 539
180 928
6 563 357

50
31
27
36
65
85
57
42
88
100
72
30
58
30
77

163
124
584
183
100
199
138
96
96
96
231
124
199
226
388

484 764
146 196
1 779 538
190 291
62 076
118 831
210 215
11 016
11 184
-7 838
150 541
112 800
564 530
114 446
1 086 221
5 034 811

GALERIE (KROM TĚCHTO SPONZOROVANÝCH JSOU I GALERIE S KOMERČNÍM NÁJMEM)
Dlouhá 25
galerie
199,0
119 400,-/rok
Senovážné nám. 10
keramická dílna, galerie
131
48 240,-/rok
Michalská 2
galerie, prodejna histor. oděvů
248,4
81 444,-/rok
Navrátilova 14
galerie, provoz služeb
84,8
36 144,-/rok
Vlašská 10
obchod, galerie, potraviny
92,4
72 288,-/rok
Haštalská 1
galerie
73,9
75 756,-/rok
Anenská 13
galerie pro onkologické pacienty
61,9
42 168,-/rok
Školská 28 NP 107
galerie
17
8 640,-/rok
Školská 28 NP 104
galerie, komunikační centrum
116,5
122 400,-/rok
Školská 28 NP 106
galerie, komunikační centrum
163,3
196 531,-/rok
Stříbrná 2
galerie
78,9
68 040,-/rok
Senovážné nám. 17
zázemí galerijních prostor
100
36 144,-/rok
Haštalská 1
galerie
292,2
201 996,-/rok
Úvoz 24
galerie
42,2
15 264,-/rok
Jilská 14
galerie, sklad, depozitář
269,4
248 808,-/rok

Nadační fond Dar sluchu
Klub za starou Prahu
Český rybářský svaz
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Kodex o.p.s.
Český červený kříž
Konfederace politických vězňů
Arciudiecesní charita
Sružení taoistického Tai Chi
Občanské sdružení za důstojné stáří
Evolution Film
Evolution Film
Prevence dětem z.s.
Pohoda o.p.s. pro norm. život ososb s postižením
Dívčí katolická střední škola
CELKEM

Újezd 26
Mostecká 1
Revoluční 5
Revoluční 28
Karmelitská 15
Nebovidská 2
Hellichova 11b
Revoluční 28
Žitná 35
Haštalská 11
Senovážné nám. 16
Senovážné nám. 10a
Senovážné nám. 10a
Kozí 12
Ve Smečkách 5
Ve Smečkách 8-10

DOBROČINNÉ ORGANIZACE
centrum na podporu neslyšících
kanceláře
klubovna
kancelář, sklad
garáž, sklad
klubovna, kancelář
klubovna, kancelář
klubovna, kancelář
středisko pomoci ženám v nouzi
výukové centrum
kulturní zařízení
studio
studio
kancelář
kavárna, chráněná dílna
chráněná dílna

252,8
165,0
44,2
126
70,6
60,5
62,7
198
222
286
36,4
33
150
97,4
180,4
66,5

0,-/rok
1,-/rok
36 000,-/rok
46 000,-/rok
12 000,-/rok
124 000,-/rok
25 350,-/rok
39 600,-/rok
120 b480,-/rok
304 308,-/rok
8 628,-/rok
48 000,-/rok
152 708,-/rok
47 000,-/rok
86 938,-/rok
35 136,-/rok

0
0
68
30
14
171
34
17
45
89
20
128
83
40
40
44

180
704
626
119
531
246
170
119
187
421
217
124
124
400
153
153

637 056
1 413 720
306 571
179 928
459 182
79 860
120 750
313 632
378 288
1 314 300
87 912
-1 584
73 800
455 832
331 214
118 938
6 269 400

KOLEKTORY PRAHA
KOLEKTORY PRAHA
KOLEKTORY PRAHA
klub Šatlava
CELKEM

Karlovo náměstí 25
Senovážné nám. 10a
Senovážné nám. 11
Mostecká 1

RŮZNÉ DALŠÍ
zázemí pro výstavbu kolektorů
centrální dispečink
centrální dispečink
biliárový klub

131,4
231,4
348,0
82,0

1,-/m2/rok
121 721/rok
183 154/rok
0,-/rok

11
44
44
0

243
124
124
704

381 865
218 580
334 080
702 576
1 637 101

Celkem tedy vydává Městská část Praha 1
podporu různých bohulibých činností částku

69 525 796 Kč, což přestavuje 6,77 % schváleného ročního rozpočtu.
Jan Votoček
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Světoznámý choreograf
Jiří Kylián obdržel Cenu Prahy 1
Absolvent Pražské konzervatoře a Královské baletní školy v Londýně,
dlouholetý umělecký šéf Nizozemského tanečního divadla v Haagu,
autor mnoha desítek skvělých choreografií, nositel řady významných
ocenění, včetně Medaile Za zásluhy od prezidenta Václava Havla,
a nový člen francouzské Académie des Beaux-Arts Jiří Kylián převzal
na Staroměstské radnici Cenu Prahy 1.

„Pan Jiří Kylián proslavil nejen český tanec,
ale také českou kulturu jako celek, a jeho
práci zaslouženě obdivuje celý umělecký
svět,“ vyzdvihl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který ocenění Jiřímu Kyliánovi předal
v obřadní síni radnice na Staroměstském
náměstí.
„Bude mejdan!“ zareagoval spontánně Jiří
Kylián. „Bohužel tady není naše maminka, která by určitě, jak bývalo jejím zvykem, mile vyrušovala,“ připomněl s úsměvem svého času
nejstarší občanku Prahy 1, jež mezi válkami
vystupovala pod uměleckým jménem Rita
Rita a jíž na Nové scéně Národního divadla
před lety se svým bratrem uspořádal velkou
oslavu stých narozenin.
Jiří Kylián odešel po okupaci Československa v roce 1968 do Německa, kde získal
angažmá ve Stuttgartském baletu. Od roku

12

1973 zároveň pracoval v Nizozemském tanečním divadle v Haagu, kde pak od roku 1975
působil jako umělecký ředitel, a to až do roku
1999. Vytvořil zde řadu desítek slavných choreografií, které mu po právu přinesly mezinárodní věhlas a respekt. Z celé řady jmenujme
Sinfoniettu vytvořenou na hudbu Leoše
Janáčka, Žalmovou symfonii, Zapomenutou
zemi či Dítě a kouzla.
„Během své dlouhé a skvělé kariéry si
získal výsostné umělecké postavení a obdiv
po celém světě, nikdy ale nezapomněl na
své kořeny, na svoji rodinu a na naše město,“
ocenil Oldřich Lomecký. Praha je podle Jiřího
Kyliána krásná, inspirativní i malicherná a posetá řadou historických jizev. „Má krev je s ní
spojená,“ zdůraznil světoznámý choreograf,
kterému přišli pogratulovat bratr, členové
rodiny i řada přátel.
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Ester Ledecká je čestnou
občankou Prahy 1
Čestné občanství Prahy 1
převzala 6. června na
Staroměstské radnici, z rukou
starosty Prahy 1 Oldřicha
Lomeckého, olympijská vítězka
Ester Ledecká. Dvojnásobná
šampionka z letošní olympiády
dorazila v doprovodu svých
rodičů a přátel.

E

ster Ledecká se narodila před třiadvaceti
lety a už před osmnácti lety vyhrála svůj
první seriál lyžařských závodů. Dnes je už
čtrnáctinásobnou vítězkou závodů Světového
poháru, dvojnásobnou juniorskou mistryní
světa, dvojnásobnou seniorskou mistryní světa a dvojnásobnou držitelkou olympijského
zlata. „A to si odvážím tvrdit, že je tato sympatická dáma, jejíž olympijský triumf označila televize BBC za ,jeden z nejúžasnějších olympijských příběhů všech dob΄, teprve na začátku
své kariéry,“ upozornil Oldřich Lomecký.
Ester Ledeckou označil ve svém projevu za
mladou dámu, která umí rozdávat radost – od
dětství svým rodičům a od velmi raného věku
i svým příznivcům. „Největší radost pak všem
udělala letos na zimních olympijských hrách,
které i za desítky let budou připomínat záběry
její skvělé jízdy a zejména pak nevěřícího
pohledu v cíli,“ dodal starosta Prahy 1.

Vyzdvihl také pracovitost této sportovní
osobnosti. „Když se nyní podíváte na její
webové stránky, vyskočí tam na vás rámeček
s textem ,Žádné blízké závody v dohledu΄.
Zároveň ale na jejím facebooku vidíte, že zatímco my si tady stěžujeme na vedro, ona dře
ve sněhové bouři na ledovci v Kaunertalu,“
vyzdvihl Oldřich Lomecký.
Ester Ledecká, která dosud bydlí v Praze 1,
zde rovněž navštěvovala první stupeň Základní školy Brána jazyků. Po delší době se proto
velmi ráda pozdravila s tehdejší paní učitelkou a zástupkyní ředitele školy Evou Špačkovou, nyní radní pro školství a občanskou
společnost Prahy 1.
Z čestného občanství měla Ester velkou
radost a Městské části Praha 1 za ně poděkovala. „Je krásné být v sále, kde se před třiceti
lety brali moji rodiče, a doufám, že budu Praze 1 i nadále dělat radost,“ pronesla skromně
vystupující sportovní hvězda celosvětového
významu a popularity.
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Čtenářská soutěž
zná vítěze!
4

Rekonstrukce Střeleckého ostrova se stala vítězným
projektem v soutěži, v níž jste vybírali z desítky
investičních projektů MČ Praha 1 prezentovaných
v minulém čísle tohoto časopisu a na Facebooku.
Ze správných odpovědí, zaslaných poštou a odevzdaných
prostřednictvím Facebooku, byli
vylosováni: paní Alaxinová, paní
Čeplová a pan Lippert.

5

6

Každý obdrží poukaz na pobytový zájezd pro dvě osoby. Výherci
budou kontaktováni.
Dalším pěti vylosovaným budou
zaslány věcné ceny.
V tomto vydání vám přinášíme
rozšířený seznam úspěšných investic, které se v uplynulých letech
uskutečnily v Praze 1 –což je samozřejmě stále jen zlomek úspěšně
dokončených projektů.
„Každý zodpovědný hospodář
svůj majetek nejen chrání, ale také
jej čas od času opravuje a případně
vylepšuje. Přesně takto se chová
Praha 1 vůči objektům a místům,
1.
2.
3.
4.
5.

7
8

14

Střelecký ostrov
Werichova vila
Thurn-Taxisův palác
Plynárenský domek
Seniorský klub Haštalka

jež má ve své správě. I díky tomu je
naše městská část stále krásná
a magická,“ říká starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
6.
7.

Zahrada V Jirchářích
Mezigenerační dům SamcovaLodecká
8. Národní třída
9. Knihovna v domě U Šliků
10. Polyfunkční služebna MP

9
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VÍTĚZNÝ PROJEKT
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14

Střelecký ostrov, Praha 1-Staré Město
Při regeneraci Střeleckého ostrova byl zkvalitněn pobytový prostor
včetně infrastruktury, došlo k obnovení cestní sítě, břehového opevnění, osvětlení, vyměněn byl i parkový mobiliář. 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. Obnovou prošlo hygienické zázemí pod schody z mostu
Legií a rekonstruováno bylo i schodiště.

11.
12.
13.
14.
15.

Galerie 1
Alšovo nábřeží
Pohybové centrum Tělocvična
Toalety na Uhelném trhu
Nové školní učebny v ZŠ
Curierových

15

16. Nová fasáda na ZŠ Brána jazyků
s rozšířenou výukou matematiky
17. Relaxační solná jeskyně v DPS U Zlaté
studně
18. Posilovací cvičební prvky v parku
Lannova

18
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19. Kaple sv. Terezie
20. Kaple sv. Barbory
21. Památník čs. letců RAF Okřídlený lev
22. Kašna Alegorie Vltavy (Terezka)
23. Královská cesta
24. Petrská čtvrť (Soukenická
a Truhlářská ulice)
25. Památník Milady Horákové
26. Středisko sociální pomoci ženám
v nouzi v Žitné ulice
27. DPS Benediktská
28. Kamerový systém
29. Hřiště ZŠ Malostranská
30. Jilská a Zlatá ulice
31. Protipovodňové zábrany
32. Dohledové centrum MP
v Opletalově ulici
33. Pěší zóny na Václavském náměstí
34. Pěší zóna na Malém náměstí
35. Hřiště v Masné ulici

24
29 30

36. Charvátova ulice
37. Klubovna Origanon
38. Bezbariérové úpravy chodníku
u přechodů pro chodce
39. Úsek Lazarská - Vodičkova Jindřišská
40. Nové prostory na ÚMČ Praha 1
41. Reminescenční centrum v DPS Týnská
42. Katalog sociálních služeb
43. Katalog grantů na opravu
domovního fondu
44. Atlas přístupnosti vybraných objektů
na území MČ Praha 1 (1-3. díl)
45. Výklenková kaple sv. Jana
Nepomuckého ve Vojanových sadech
46. Historické stropy, Havelská 5
47. FB a Instagram MČ Praha 1
48. Centrum pro kulturu a vzdělávaní EX
POST v Příčné ulici
49. Kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech
50. Melantrichova ulice

37

38

42

43 44

48

49 50
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Heřman Volf

– dobrodružství, kam se
podíváš
Nejprve se ošklivě zraníte při lyžování a skončíte na
invalidním vozíku. Potom vás opustí manželka a nechá
vám na krku dvě děti. Nakonec přijdete také o práci. Když
se ovšem jmenujete Heřman Volf, neoběsíte se na půdě
a naopak dáte svému životu nový rozměr.
Heřmane, jak se z člověka na vozíku stane
energií „nadupaný“ borec, který nejenže
nerezignuje na plnohodnotný život, ale
dokonce organizuje různé soutěže, zapojuje do nich většinovou společnost a ještě
srší optimismem?
Byl bych trochu opatrný s tím tvrzením
o plnohodnotném životě, protože život na
vozíku obecně samozřejmě žádná sláva není.
Záleží ovšem na tom, jak se k tomu postavíte. Pro mě byl můj úraz impulzem k tomu,
abych si začal plnit své sny. Uvědomil jsem
si, že život je příliš krátký na to, aby ho člověk
prožil „napůl“.
Co přesně si pod tím mám představit?
Společně s kolegou Miloslavem Doležalem
jsme pod hlavičkou Cesta za snem začali
pořádat sportovní projekty pro handicapované, ale i zdravé dohromady. Tyto projekty
jsou originální nejen vlastním nápadem, ale
i účastí nehandicapovaných lidí. Padají tak
přirozeně bariéry mezi námi a většinovou
populací, všichni se navíc dobře baví.
Když jsme u těch nápadů – kdo je vymýšlí?
No, jsem to já a kolega Tomáš Pchálek. Projekty jsme před pěti lety začali dělat s Tomášem v garáži mých rodičů. Dneska už je nás
ale sedm a každý má samozřejmě na starosti
něco jiného. Jsem hrdý na to, že zaměstnáváme lidi s různými druhy handicapu. Můžu
mít sebelepší nápady, ale bez spolupráce
s ostatními kolegy s nimi nepohnu dále.
Jedním z nápadů, který se podařilo přetavit do praktického projektu, je Metrostav Handy Cyklo Maraton – akce, která

se představuje i u nás v Praze 1. Čím je
výjimečná?
Tento projekt není klasickým závodem, jde
spíše o sportovně-benefiční jízdu, při níž dvou,
čtyř a osmičlenné týmy handicapovaných
a nehandicapovaných účastníků objíždějí na
kolech téměř celou republiku. Celé to trvá 4
dny a 4 noci, během kterých musí tým zdolat
2222 kilometrů, s časovým limitem maximálně 111 hodin. Loni jsme celou trasu zakončili
na Kampě v Praze 1. Bylo to úžasné prostředí
v centru Prahy a letos jsme od městské části
a pana starosty dostali opět plnou podporu.
Navíc budeme v Praze 1 i startovat, takže se
tady kruh jízdy okolo celé republiky uzavře.
Čekají účastníky letošního ročníku nějaké
novinky?
Ano, letos jsme přichystali několik novinek. Jednak přibudou dvoučlenné týmy,
ale především se změní struktura celého
projektu. Místo dřívější okružní trasy budou dva body, Praha a Brno, a okolo nich
se uskuteční kompletní jízda. Jak jsem řekl,
účastníci odstartují v Praze 1, Z Hellichovy
ulice pod Petřínem (31. července), kde na ně
hned čeká vrchařská prémie s výjezdem na
Strahov. Z Prahy budou vyrážet na zhruba
300kilometrové smyčky po Čechách a to
samé pak z Brna po Moravě. Nakonec se
týmy přesunou zpět do Prahy. Závěr bude –
stejně jako loni – na Kampě (4. srpna), kde se
uskuteční celodenní program pro veřejnost
nabitý sportem a atrakcemi pro děti i dospělé. Zde také proběhne slavnostní zakončení
včetně úplné tečky – koncertu kapely Těžkej
Pokondr a světové bubenické show Royal
Squad. To vše samozřejmě zdarma.
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S jakými partnery při pořádání akcí a projektů v rámci Cesty za snem spolupracujete?
Kromě Prahy 1, se kterou úzce spolupracujeme už několik let, s Cestou za snem spolupracují a podporují ji i další instituce, organizace a také privátní subjekty. Například při
zmíněném Metrostav Handy Cyklo Maratonu
jsou partnery i Ministerstvo pro místní rozvoj
a agentura CzechTourism. S nimi domlouváme i každoroční zastřešující téma – loni to
bylo baroko, letos sto let od založení republiky. Takže já už teď vymýšlím, kudy přesně by
měla trasa Cyklo Maratonu vést, abychom si
výročí státnosti důstojně připomněli.
Prozraďte našim čtenářům, kteří o tomto
projektu nic nevědí, také o 7 statečných –
i zde se vaše cesty protínají s Prahou 1...
Podle mého názoru je 7 statečných z pohledu přínosu pro handicapované zásadní
projekt. Nosil jsem ho rok v hlavě, než vykrystalizoval do finální podoby. Jak asi víte, jde
o 7 dvojic, kdy spolu na oválu ve spodní části
Václavského náměstí jezdí 24 hodin handicapovaní na vozíku s hůlkami na Nordic Walking
a nehandicapovaní na kolečkových bruslích
nebo kolečkových lyžích. Letos jsme uspořádali první ročník a příští rok se tedy na „Václaváku“ sejdeme podruhé.
Říkal jste, že jste nápad na tento projekt
v hlavě nosil rok. Nad čím konkrétně jste
přemýšlel? A existovaly nějaké alternativy
výsledné podoby projektu?
Vše začalo ve chvíli, kdy jsem „objevil“ hůlky
na Nordic Walking a jejich možné spojení
s pohybem na vozíku. To bylo přibližně před
dvěma roky při jedné akci na Fakultě tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Hůlky
mě nadchly, takže jsem se rozhodl pořádně je
vyzkoušet. Vyrazil jsem s oběma dcerami na
několik dní na Lipno, kde jsem s hůlkami na
vozíku najezdil spoustu kilometrů. Dcery si
vzaly brusle, takže jsem musel jezdit opravdu
na plno a pochopil jsem, že hůlky jsou skvělé
na aerobní aktivitu. Vozíčkářům pochopitelně
hrozí obezita, z níž vyplývá i menší soběstačnost. Musíme se proto – podle možností
– pořádně hýbat. No a právě hůlky na Nordic
Walking jsou k tomuto účelu jako stvořené.
Na rozdíl od bicyklu pro vozíčkáře stojí v řádu
pouhých stovek korun a člověk se s nimi
opravdu dosyta „vyblbne“. Navíc jsem na vozíku držel krok se zdravými dcerami na bruslích
a nebyl brzdou.
Posléze mě napadlo, zcela v intencích
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našich ostatních projektů, zkombinovat handicapované a nehandicapované do jednoho
trochu více adrenalinového projektu, kdy by
vozíčkáři jezdili právě s pomocí hůlek. Nejprve jsem měl v úmyslu uspořádat několikahodinový závod, ale tušil jsem, že to není ono.
Znám řadu krásných míst, kde by taková akce
šla perfektně zorganizovat, ale pořád by to
bylo jaksi málo na očích. Navíc, jak jsem řekl,
ideální rozhodně nebyla ani forma ukázkové
prezentace. Až časem mi to došlo: Václavské
náměstí, centrum Prahy a vlastně celé republiky a 24hodinová non-stop jízda. Tady nás
máte – zde nás nepřehlédnete!
Jak se na váš nápad zpočátku tvářila Praha 1?
Tvářila se od začátku dobře. Je třeba říct, že
s většinou samospráv a radnic máme korektní vztahy, nicméně v Praze 1 funguje i to, co
velmi oceňuji: starosta Lomecký si na nás
vždy najde čas. Když je potřeba představit
ideu spolupráce na nějakém projektu, sejde
se s námi a probereme všechno přímo s ním!
Osobně nám přišel fandit letos při prvním
ročníku 7 statečných a vůbec celé jednání
s ním bylo vždycky nadstandardní. Víte, podporuje nás spousta veřejných činitelů, ale ne
všichni to opravdu osobně prožívají a berou
to za své. Tohle u starosty Lomeckého neplatí
a já mu chci za osobní podporu a opravdový
zájem i touto formou veřejně poděkovat.
Upřímně: nespočívala statečnost 7 statečných také v tom, že v noci drandili přímo
uprostřed rozjuchaného nočního centra
metropole?
My jsme s sebou pochopitelně měli ochranku, ale ta nemusela vůbec zasahovat! Lidé byli
naprosto fantastičtí, a to i ti, kteří už v sobě
viditelně měli nějaký ten kalíšek. Hodně
z nich se ptalo, jak nás mohou podpořit. Říkal
jsem jim, že nejlépe nás podpoří tím, když se
připojí a uběhnou kus trasy. Fakt se připojovali! Pak se dokonce objevili nějací mladí lidé na
kolečkových bruslích a také se zapojili. Bylo to
úžasné…
Proč vůbec takové akce pořádáte? Už jste
vlastně potvrdil, že oficiální přízeň – tedy
i různé dotace a další formy podpory – je
v současnosti víceméně nezpochybnitelná.
Je pro mě naprosto nepředstavitelné, že
bych – obrazně řečeno – stál někde na rohu
s nataženou rukou a čekal na bakšiš. Také
odmítám takové ty různé dny otevřených
dveří – jako „no tak se přijďte podívat, jak si
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Podle Heřmana
Volfa je starosta
Prahy 1 Oldřich
Lomecký
politikem, který
má o problémy
handicapovaných opravdový
zájem.

my nebozí žijeme“. Jsem handicapovaný, ale
to přece neznamená, že jsem pro společnost
méněcenný člověk. Abych však toto mohl
prosazovat, musím být aktivní, jít sám vstříc
většinové populaci a nečekat, že ona půjde ke
mně.
Mimochodem, jak je Praha 1 „pohodlná“
pro vozíčkáře?
Kdysi jsem se podílel na vzniku speciálního
atlasu, který mapuje přístupnost jednotlivých
objektů v Praze 1. Takže je v mém zájmu,
abych odpověděl, že centrum Prahy 1 je pro
handicapované skvěle přístupné... (směje se)
Ne, vážně: bezbariérovost všeobecně – nejen
Prahy 1 – se v posledních letech pronikavě
zlepšila a já se možná trochu neskromně domnívám, že k tomu svou pověstnou kapkou
přispěly i akce a projekty, které organizujeme
v rámci Cesty za snem. Každopádně pořád
platí, že handicapovaný člověk, který se někam vydává, by si měl předem pečlivě promyslet cestu včetně všech potenciálních rizik. To
k našemu životu zkrátka patří.
Vy jste zmínil své dvě dcery, ale podle

toho, co vím, jste po svém úrazu musel
řešit i krach manželství...
Máte pravdu, po úrazu nás opustila má
manželka, s níž jsem předtím žil 18 let.
Nemám jí za zlé, že odešla ode mě, to se
v podobných případech stává, ale nikdy
jsem nepochopil, jak se zachovala k dětem.
Tohle je ale již dávno za námi, holky jsou
dospělé a vše klape, jak má. Více o tom
nechci mluvit.
Přesto mi dovolte na závěr ještě jednu
osobnější otázku: jak se doposud aktivní člověk vyrovnává s tím, že už nebude
chodit?
Když se mně v roce 2006 stal při nočním
lyžování úraz, kvůli němuž jsem skončil na
vozíku, bylo mně 41 let a samozřejmě jsem
přemýšlel, co bude dál. Vážný úraz vždycky
poznamená nejen toho, koho se přímo týká,
ale taky celé jeho okolí. Jak už jsem nicméně
řekl na začátku našeho rozhovoru: úraz jsem
vzal jako příležitost k nové životní cestě. Plním
si sny a současně sny druhých, abych občas
zapomněl, že už se nikdy nepostavím na
vlastní nohy.

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

21

PRAHA 1  ČISTOTA A ÚKLID

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

Projektem antigraffiti pokračujeme
v boji s vandalismem na Praze 1

Pomalované centrum hlavního města graffiti a tagy? To nechceme! Proto
pokračujeme v boji za čistou Jedničku. V rámci projektu antigraffiti se
nám podařilo vyčistit už několik ulic a významných objektů, ale práce pro
nás rozhodně nekončí.

P

rojekt antigraffiti jsem na Praze 1 postavil
ve snaze vyhnout se tzv. „syndromu rozbitého okna“, kdy je nutné zakrýt graffiti
ideálně do 48 hodin od jejich vzniku, aby okolí nezačaly zaplavovat další. Zdi v ulicích, kde
probíhal pilotní projekt, jsou nyní nejen čistší,
ale podle informací od našich občanů dochází
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v těchto ulicích i k viditelnému snížení narušování veřejného pořádku, hluku a drobné
kriminality.
I kvůli zmíněné rychlosti překrytí graffiti
a tagů nyní používáme metodu překrývání
namísto antigrafitti nátěru. Zastáváme názor,
že nemá smysl malovat nanovo celou fasádu,
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která může být vandaly brzy pomalována
znovu. Důležitá je včasná reakce a větší množství napravených míst.
Bohužel problém pro ještě rychlejší rozvoj mého projektu vidím v tom, že domy na
území městské části jsou v různém osobním
vlastnictví. Podle stávajících pravidel tak
nyní můžeme ze svého rozpočtu čistit graffiti
a tagy pouze na majetku městské části Praha
1 a majitele ostatních domů k nápravě pouze
vyzývat a snažit se s nimi spolupracovat. Stále
ale tvrdím, že levná oprava, tedy překrytí
graffiti na cizím majetku za peníze městské
části je smysluplná a napomůže ochránit
i majetek Prahy 1. Upřímně doufám, že se od
nás budou majitelé domů na Praze 1 nejen
inspirovat a pomohou nám tak v našem boji
za čistší a krásnější centrum, ale budou mít již
brzy možnost se do našeho projektu zapojit. To, že jednou ulici vyčistíme, ale pro nás

rozhodně neznamená konec práce. Snažíme
se udržovat i stávající již vyčištěná místa, která
se bohužel mnohdy znovu a znovu stávají
terčem vandalů.

Které ulice se již podařilo vyčistit? Zdi domů v ulici Bolzanova, U Bulhara, u multifunkčního hřiště Masná a zeď na Kampě u restaurace Hergetova cihelna a jiné.
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CHYTRA

„Příště prosím lépe“, vyzýváme
špatně parkující řidiče
Každý, kdo prochází centrem
města, bydlí v něm nebo podniká,
vnímá zahušťování historické
části města zaparkovanými
auty, přičemž samotní rezidenti
mnohdy nenajdou místo na stání,
což nás velmi trápí.

N

aším dlouhodobým cílem je přitom ponechat na ulici místa primárně pro rezidenty. Teď se v rámci náprav současného
nefungujícího magistrátního systému alespoň
snažíme špatně parkující řidiče upozornit na
jejich prohřešek pomocí informačních letáčků.
Jako jeden z hlavních problémů vidím
nastavení současného systému magistrátem,
který je zaměřen především na výběr pokut, ne
na ochranu samotných obyvatel Prahy 1, kteří
tak mají problém najít místo na zaparkování.
Občana nezajímá, že ten, kdo neoprávněně

ZA 4 MĚSÍCE ZPRACOVALI
3 ÚŘEDNÍCI MČ PRAHA 1:
•
•
•

Richard Bureš,
místostarosta
Prahy 1
pro dopravu
a informatiku
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více než 15 tisíc přestupků neoprávněného parkování v ZPS
Rozeslali více než 14 tisíc výzev
Zaplatilo téměř 60 % z hříšníků

TIP PRO VÁS
Přechodem na nový magistrátní systém
už nemůže Praha 1 rozesílat upozornění
o konci platnosti parkovacího oprávnění.
Doporučuji každému registraci pro
Osobní stránky uživatele, kterou provedete na výdejně oprávnění na úřadu
MČ Praha 1. Na svůj e-mail uvedený při
registraci obdržíte potřebné přihlašovací informace a můžete ihned přistoupit
k webové aplikaci na adrese https://
osu.zpspraha.cz/.
Získáte tak opět upozornění na blížící se
platnost oprávnění, ale i mnoho dalších
výhod, jako například možnost změny
RZ vozu v případě servisu.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE:
•

V současnosti je Praha 1 rozdělena na modré a fialové zóny.

•

Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré
zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/
uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti nebo provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně
parkovat maximálně 1 hodinu, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny za cenu 80 Kč/hodina. Modré zóny nedisponují parkovacími automaty.

•

Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové
zóně parkovat lidé s platným parkovacím oprávněním, tedy rezidenti a abonenti MČ
Praha 1. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to
jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny za cenu 40 Kč/hodina. Od půlnoci do 8 hodin ráno je parkování ve fialové
zóně neregulované.

stál na místě u jeho domu, dostal pokutu 500
korun, ale potřebuje, aby se věc řešila přímo
v ulicích.
Proto jsme si na rozdíl od jiných městských
částí na Praze 1 nechali vyvinout vlastní
software pro zpracování přestupků a vlastní
mobilní aplikaci pro kontrolu oprávněnosti
parkování. Příslušní úředníci městské části tak
mohou nejen jako jedni z prvních v Praze řešit

agendu přestupků a rozesílat výzvy k úhradě,
ale sami pak provádět kontrolu přímo v ulicích a auta zaparkovaná v rozporu se zákonem pak přímo na místě označovat upozorněním spolu s nálepkou “Příště prosím lépe”.
Řidiče, ale i obyvatele Prahy 1, tak označení
upozorní, že daná auta parkují neoprávněně
nebo stojí třeba na zákazu zastavení nebo
stání.
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Novou tramvaj nejprve na
Magistrálu a do Vrchlického sadů
Praha směřuje k řešení dlouhodobého a velmi diskutovaného přetížení
centra města. Součástí plánu je i možné obnovení tramvajové trati na
Václavské náměstí. V současné chvíli se diskutují tři varianty.

O

becně se ví, že zřízení nové tramvajové
linky je nutné nejen z důvodu odlehčení přetížené trati mezi Lazarskou
ulicí a Jindřiškou, ale i z důvodu plánované
rekonstrukce v Ječné, která bude mít výrazně
negativní dopad na městskou hromadnou
dopravu. Na tomto úseku je totiž závislý skoro
celý tramvajový systém města. V rámci projednávání změny územního plánu nyní leží na
stole tři zvažované varianty:
•

Ve variantě přes Vrchlického sady by
tramvajová trať vedla z Vinohradské
mezi budovami Národního muzea
podél magistrály Wilsonovou směrem
ke Státní opeře, kde by vznikla nová
zastávka. Trať by poté odbočovala do
Vrchlického sadů se zastávkou před
budovou Hlavního nádraží. Následně
by se napojila na současnou trať v ulici
Bolzanova.

•

Trať ve variantě Opletalova/Wilsonova
by vedla z Vinohradské ke Státní opeře
po stejné trase jako v první variantě,
u opery by se ale odklonila přes Washingtonovu do Opletalovy ulice (kde
jsou dodnes zbytky dávno nepoužívaných kolejí), kudy by vedla k Bolzanově.

•

Třetí varianta navrhuje vést trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí,
odkud by uhýbala do Opletalovy až
k Bolzanově.

Návrh Městské části Praha 1 vychází z první
varianty (přes Vrchlického sady), ale je odlišný
v napojení na trať v Bolzanově ulici. Vycházeli
jsme jak z původní studie a projektu zpracovaných Útvarem rozvoje hlavního města
Prahy z roku 2000, tak i z technického ověření
pražského Dopravního podniku. V našem
názoru na vedení tratě zůstáváme dlouhodobě konzistentní, víme, co jako městská část
potřebujeme. Na každém jednání, ke kterému
jsem byl přizván, jsem vždy prosazoval právě
variantu propojení Prahy 1, 2 a 3 prostřednic-
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tvím trasy Vinohradská, Wilsonova a Vrchlického sady. Oproti variantě obsažené ve třech
nyní prezentovaných návrzích, pokračuje
náš návrh vedení tratě od budovy Hlavního
nádraží podél magistrály s napojením na
kolejové vedení na rozhraní ulic Bolzanova
a U Bulhara (viz mapka níže).

Navržené řešení nebude vytvářet duplicitní křížení dopravy na krátkém úseku, tedy dvě za sebou
umístěná potenciální kritická místa. Tramvajová
trať také nebude vedena v přímé blízkosti dětského
hřiště a nedojde k příčnému rozdělení Vrchlického
sadů. Řešení navrhované Městskou částí Praha 1,
tedy vedení tramvajové trati podél magistrály, také
pomůže vyřešit tuto problematickou část území.

Krom rychlé a celkem nenáročné realizace
pomůže první varianta navíc „přenést“ auta
za budovu Národního muzea. Před osmnácti
lety to již navrhoval Útvar hlavního architekta.
Muzeum by se tak „vrátilo“ zpět na Václavské
náměstí. Nadto by se oproti variantě „Opletalova“ nekřížila doprava v krátkém úseku
duplicitně, tramvajová trať by nevedla v blízkosti dětského hřiště a nedošlo by k příčnému
rozdělení Vrchlického sadů. Proto prosazuji
právě tuto variantu, která mi přijde v mnohém smysluplnější a rychleji realizovatelná.
Navíc také nebrání případnému zavedení
tramvajové trati na Václavské náměstí v době,
kdy dojde k obecnému konsensu a pro vrchní
část náměstí bude připravena studie a projekt. Osobně bych zde preferoval variantu
tramvají po stranách u chodníků.
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Do konce sezony čeká seniory z Prahy 1
ještě 5 výletních plaveb parníkem po Vltavě
Termín plavby

Čas plavby

Sraz účastníků

Náplavka
u Čechova mostu

Termín a čas
výdeje vstupenek

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

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 17:30
v 17:30

č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6

18. 6. 2018, od 08:00
16. 7. 2018, od 08:00
13. 8. 2018, od 08:00
29. 8. 2018, od 08:00
26. 9. 2018, od 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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Den D – invaze dětí
na Střelecký ostrov

Poslední květnový den ovládly děti z Prahy 1 Střelecký ostrov. Předškoláci,
školáci i rodiny s malými dětmi si vyzkoušeli novinky z vědy a techniky,
sport v různých podobách, hry pro šikovné ruce a chytré hlavičky
a zkrátka nepřišli ani ti, kteří mají rádi muziku a divadlo. Úžasný zážitek
pak prožili fanoušci transformerů, kteří na oslavu Dne dětí také dorazili.
„Děti z Prahy 1 se vědy a techniky nebojí,
naopak – myslím, že pár vědců se nám tady
vylíhne. A to samé platí pro sportovce i milovníky společenských her. A muzikanti? Ty
máme bezvadné!“ pochválila školáky i předškoláky hostitelka Dne dětí na Střeleckém ostrově a radní Prahy 1 pro školství a občanskou
společnost Eva Špačková (ODS).
Pochvalu si ale od ní zasloužili i paní uči-

telky a páni učitelé, kteří s dětmi dorazili
a společně s nimi se vrhli do zábavy a soutěžení. Poděkování patří i lidem a organizacím
podílejícím se na bezvadném programu:
Národnímu technickému muzeu, Techmania
Science Centre, Delicato Restaurants, SK Start
Praha, Sboru dobrovolných hasičů Praha 1,
Sportu bez předsudků, Malostranské besedě
či Masakróznímu hustci.

V Praze 1 nám rostou noví sportovci
Hřiště Na Františku hostilo v květnu sportovní hry pro děti z mateřských a základních škol Prahy 1. A že
nám u nás vyrůstají zdatní sportovci,
potvrdily nejen nadšené výkony, ale
i úctyhodný počet dětí, kterých dorazilo celkem 220! Opičí dráhu, skok
do dálky, hod míčem i sprint děti
zvládaly s přehledem i nadšením,
a tak si po zásluze odnášely domů
diplomy, dobroty, hry, sportovní
náčiní, opravdové medaile i krásné
poháry.
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Slavnostní otevření atria
v ZŠ Brána jazyků

V

pondělí 21. května a ve středu 23.
května se v Základní škole Brána jazyků
s RVM odehrály dvě slavnostní události
se společným jmenovatelem – otevření nové
místnosti, která bude sloužit jako relaxační
a učební prostor pro žáky a zároveň jako místo pro bohatý knižní fond školy.
Jako první přestřihli pásku a vstoupili do
nových prostor profesor Kurt Gebauer a designer Žanda Gebauer, kteří se společně
zamýšleli nad řešením interiéru. Pod rukama
Žandy Gebauera, jenž je i autorem několika uměleckých svítidel a barevného řešení
chodeb školy, vznikal pak nábytek a vybavení
místnosti. Spolu s paní radní Evou Špačkovou
promluvili k dětem o svém vztahu ke knihám,
architektuře a k dílu Jana Amose Komenského. Myšlenky Učitele národů zdobí okna místnosti a inspirují tak žáky, jejichž škola ostatně
odvozuje svoje jméno od názvu známé knihy
Komenského.

Na otevření zněla i hudba, jak má na správné vernisáži být.
Druhá slavnostní chvíle se odehrála za přítomnosti novináře Jiřího Hoška. Symbolicky
otevřel novou místnost první besedou s žáky
devátých tříd. Diskuse o médiích a jejich úloze
v našem životě žáky zaujala, svými dotazy
zaujali zase Jiřího Hoška a na oplátku budou žáci hosty v redakci, kde Jiří Hošek nyní
působí.
V novém školním roce bude již nová
místnost sloužit všem žákům školy. Ti doposud zvědavě okny ze schodiště nahlížejí do
nových prostor a díky tomu se snad i trochu
těší na zářijový začátek školy.

O zápisy byl velký zájem
Ve srovnání s minulými
zápisy stoupl letos počet dětí
přijatých do mateřských škol
z 225 na 243 (z toho 74 mladších tří let). 80 % z nich tvoří
děti z Prahy 1. Zájem o přijetí
do našich základních škol je
každý rok velký. Potěšující je
zároveň, že stoupá procento
přijatých dětí z Prahy 1, které
mají samozřejmě přednost.

67 % prvňáčků přijatých pro
školní rok 2018/2019 má
bydliště v naší městské části.
Naplněnost prvních tříd je
v průměru 27 dětí. Otevřeny
budou také dvě přípravné
třídy, jedna v Malostranské
ZŠ a druhá v ZŠ Vodičkova.
Všem přejeme krásné prázdniny a v září úspěšný start do
nového školního roku.
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Výbor dobré vůle ocenil
pomoc druhým lidem
Laureátem Ceny Olgy Havlové,
udělované Výborem dobré vůle
– Nadací Olgy Havlové, se stal
Pavel Šturm, předseda Pražského
spolku neslyšících. Cenu
veřejnosti obdržel Martin Kabát
z organizace ADAM – autistické
děti a my. Oba nositelé, stejně
jako další nominovaní, jsou sami
handicapovaní, přesto pomáhají
druhým.

P

orota Ceny Olgy Havlové se rozhodla
ocenit Pavla Šturma za jeho dlouholetou
dobrovolnickou činnost ve prospěch
neslyšících spoluobčanů, pro které organizuje
různé aktivity usnadňující jejich integraci do
běžného života. Upozorňuje navíc na problémy života lidí se sluchovým handicapem.
Porota také nominovala pět osobností na
Cenu veřejnosti. Nejvíce hlasů v online hlasování pak získal Martin Kabát, který i přes svůj
vlastní handicap pomáhá lidem s autismem.
Zvláštní ocenění mladých lidí za dobro-

volnictví, cenu iniciovanou radní Prahy 1
pro školství a občanskou společnost Evou
Špačkovou (ODS), získaly děti z Dětského
domova v Chrudimi, které sběrem kartonů,
novin a časopisů vydělaly 4 500 korun, jež pak
darovaly mamince trojčat Aleně Kosmákové.
Nominovala je Česká rada dětí a mládeže.
„Jsem opravdu moc vděčná, že do tak
významného ceremoniálu byla zařazena i tato
cena, která je určitě velkou odměnou pro
děti z dětského domova a motivací pro další
mladé dobrovolníky,“ vyzdvihla radní Prahy 1
Eva Špačková, která nad Cenou Olgy Havlové
převzala osobní záštitu.
P O Z V Á N K A

N A

V Ý S T A V U

BUDOUCNOST A PŘÍTOMNOST

PRAHY 1
12. 9. – 6. 10. 2018

V GALERII 1 | ŠTĚPÁNSK Á 47
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Vadí vám na ulici vysypaný odpadkový
koš nebo poničený parkovací sloupek?
Zavolejte na linku našeho pohotovostního úklidu a my to rychle vyřešíme.

Pohotovostní
vůz.

Naše městská část je jedním z nejkrásnějších
míst na světě, díky tomu má však i své specifické problémy. Mezi ně bohužel patří především
dopady nočního života návštěvníků téměř
2000 provozoven s hostinskou činností, které
na našem území jsou. Opilí výtečníci kromě
těch nejextrémnějších a nejznámějších případů, kdy šplhají na historické památky a tím je
poškozují, v rámci bujarého veselí také často
demolují antiparkovací sloupky, ohýbají značky, vysypávají odpadkové koše, poškozují zdi
domů a používají ulice místo toalet.
Z tohoto důvodu zavedla radnice MČ Praha 1
linku pohotovostního úklidu. Ta je kromě klasických úklidových firem dalším nástrojem, jak
udržovat centrum Prahy čisté a bez závad. Na
fungování pohotovostní služby vyčlenila Praha 1
ze svého rozpočtu 10.000 Kč měsíčně.
Pohotovost funguje denně od 6:30 do 17:00
hodin na telefonním čísle 723 743 839. Zde je
možné hlásit veškeré problémy, které se týkají
čistoty ulic nebo poškození uličního mobiliáře.
„Pokud o problému v ulicích Prahy 1 víme,
můžeme ho okamžitě řešit. Stačí jen vytočit
číslo, nahlásit adresu a popsat problém. Do
dvou hodin se na místo dostaví pohotovostní
úklidová četa, která nedostatky v čistotě ulic
ihned odstraní a v případě poškození uličního mobiliáře začne s jeho nápravou,“ popsal
princip fungování úklidové pohotovosti Daniel
Hodek (ČSSD), 1. zástupce starosty MČ Praha 1
pro oblast čistoty životního prostředí.

Smyslem této služby je umožnit občanům
Prahy 1 ihned nahlásit problém, který spatří
ve své ulici například během cesty do práce či
z práce. Cílem pak je, aby problém, který například ráno nahlásí, byl večer při cestě ze zaměstnání dávno vyřešen, je-li to možné, popř. aby
bylo zahájeno řešení, je li to nutné.
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY ZÁSAHŮ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyvrácené koše
Černé skládky
Psí i lidské exkrementy, zvratky
Rozbité sklo,
Drobný nepořádek typu nedopalky, krabice od vína, pet lahve…
Vyvrácené antiparkovací sloupky
Vyvrácené stojany na sáčky s psími exkrementy
Lokální nepořádek v turisticky nejexponovanějších ulicích
Utrhané, či jinak poškozené větve stromů

„Systém funguje s mimořádnou efektivností mimo jiné z toho důvodu, že nevoláte na
nějaký neosobní dispečink v kanceláři, který
musí vyplnit formulář o oznámeném případu,
následně případ někomu předat k vyhodnocení a pak teprve případ někomu přidělit.
Zde voláte na mobil mého asistenta, který
problém osobně a bezodkladně řeší s jednotlivými dodavateli“, uzavírá Hodek.
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Naše městská část
už má tři komunitní zahrady
Městská část Praha 1 připravila
v letošní zahrádkářské sezóně
pro své občany už tři komunitní
zahrady, symbolicky po jedné na
Malé Straně a na Starém i Novém
Městě.

N

a dvou z nich už se pilně zahradničí, třetí se otevře každým dnem. O svůj kousek zeleně se stará už přes sedmdesát
lidí včetně dětí, zájem potenciálních pěstitelů
ale stále roste. Pro příští rok proto uvažujeme
o minimálně pěti komunitních zahradách na
území městské části.
V roce 2017 představila MČ Praha 1 první
komunitní zahradu na svém území, na dětském hřišti Za Haštalem na Starém Městě.
Zájem občanů ale v průběhu loňské letní
sezóny výrazně převýšil kapacity této zahrady, a v roce 2018 jsme proto připravili hned
tři komunitní zahrady, na Malé Straně (u Komunitního centra Kampa), na Novém Městě
(zahrada V Jirchářích) a na Starém Městě
(obnovená komunitní zahrada na dětském
hřišti Za Haštalem).

Vznik všech zahrad inicioval 1. zástupce
starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek (ČSSD), do
jehož gesce patří životní prostředí. „Komunitní zahrada není jen prostorem, kde si místní
občané vypěstují svůj salát nebo jahody. Je
zároveň místem jakéhosi sousedského setkávání, navazování nových přátelských vztahů
a seznamování se s lidmi z místní komunity.
Navíc je i originálním oživením městské krajiny,“ popisuje Daniel Hodek.

Místostarosta Daniel Hodek na otevření zahrady
V Jirchářích.

Zahrada za Haštalem krásně roste.
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První rostlinky V Jirchářích.
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Zahrady jsou vždy pouze sezónní a po
sklizni na podzim budou kompletně demontovány. Dočasné záhony vznikají v přenosných truhlících nebo přenosných pytlích na
paletách, z nichž každý pytel nebo truhlík
má plochu cca 1 m2. Tyto „záhony“ se skládají
z povrchové vrstvy hliněné směsi, zeminy,
kompostu a písku a jsou plně přenosné. O zahradu se od dubna do října starají přihlášení
občané Prahy 1, kteří si také zasadili nebo
(v případě komunitní zahrady na Kampě) zasadí svá semínka či své rostlinky. Městská část
zajistila prostor, truhlíky či pytle, zeminu, palety, na kterých se jednotlivé záhony vybudují,
a základní vybavení na zahradničení, tedy
především hadice a konve. Všechny tři lokality
jsou na noc zamykatelné a oplocené a mají
přívod vody, čímž splňují hlavní kritéria pro
vznik podobných projektů. O některé pytle či
truhlíky se stejně jako loni starají i mateřské
školy a dětská centra z Prahy 1.
„Naše děti vyrůstají na jednom z nejkrásnějších míst Prahy, nicméně – jako koneckonců

většina městských dětí – přicházejí o zkušenost s tím, že zelenina a ovoce nevyroste na
farmářských trzích nebo v supermarketu či
zelinářství. Komunitní zahrada je pro ně skvělou příležitostí k tomu, aby si samy zasadily
semínka mrkve, salátu či hrášku, postupně je
chodily zalévat, a posléze si domů odnesly
pár mrkviček, hlávku salátu či zelených lusků,“
dodává Daniel Hodek.
Na zahradě Za Haštalem je v současnosti
17 vaků, které jsou většinou rozděleny na
dvě poloviny, a obhospodařuje je téměř 50
našich občanů všech generací. Na zahradě
V Jirchářích jsou umístěny speciální velké
truhlíky, o které se stará zhruba 20 lidí. Komunitní zahrada na Kampě bude kombinovaná,
a proto mělo její otevření trochu zpoždění, je
v ní totiž prostor i na tradiční záhony, které si
vyžádaly větší stavební úpravy. Pokud máte
letos ještě zájem na některé z těchto komunitních zahrad pěstovat třeba svůj salát, bylinky, rajčata či jahody, napište nám, prosím, na
email daniel.hodek@praha1.cz.

Ve středu 6. června proběhlo už čtvrté ze série setkání zástupců radnice Prahy 1
s občany, tentokrát v Klubu Haštalka na Novém Městě. Hlavními tématy diskuze byl
turismus v naší městské části, dopad sdíleného ubytování, doprava a parkování,
hluk v ulicích, Nemocnice Na Františku, komunitní zahrady v Praze 1 a také běžné
nedostatky v ulicích typu chybějící parkovací sloupek, lampa nebo lavička. S občany
Nového Města besedovali místostarosta Daniel Hodek, radní pro oblast bezpečnosti
a veřejného pořádku Ivan Solil a předsedkyně výboru pro sociální a bytovou politiku
ZMČ Šárka Táborská a vedoucí živnostenského odboru Tatiana Kunštátová.
Další setkání se uskuteční 19. září v Lodecké 2, následující pak 3. října v Hybernské 7.
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Praha 1 mění k lepšímu
okolí hlavního nádraží
Vrchlického sady a jejich nejbližší okolí byly dlouhodobě považovány
za problémovou oblast, na kterou si rezidentní i transitní osoby
stěžovaly. V tzv. Sherwoodu, jenž získal svou přezdívku podle lesa,
ve kterém žil dle anglické legendy Robin Hood se svou družinou, teď
probíhá koordinovaný projekt Prahy 1 a hl. města Prahy, díky němuž
se už teď výrazně zlepšily vzhled i atmosféra celého parku. Od jara
zde také působí speciální bezpečnostně-informační tým Be-in.

Každodenní
úklid
Vrchlického
sadů.

O

blast hlavního nádraží je spojována
s výskytem osob bez domova a drogově závislých. Rezidenti z okolních ulic
i návštěvníci Vrchlického sadů si dlouhodobě
stěžovali na odhozené injekční jehly, polehávající a pospávající osoby a znečišťování okolí,
které je používáno jako toalety.
„Od ledna 2018 se nám podařilo postupně
zajistit výrazné zlepšení vzhledu i vnímání
Vrchlického sadů a jejich okolí. Zapojili jsme
tu i speciální úklidovou firmu, systematicky je
odstraňováno graffiti i černá reklama a podařilo se nám zajistit i kompletní vyčištění tubusů vedoucích na horní parkoviště nádraží,“
popisuje Daniel Hodek (ČSSD), místostarosta
Prahy 1, do jehož gesce patří životní prostředí, a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že jsem
zároveň radním pro sociální politiku hlavního
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města Prahy, mohu problémy Prahy 1 často
řešit z obou pozic, a pokud to lze, spojit tyto
pozice k jejich vyřešení. A to se v tomto případě podařilo. Magistrát hl. města Prahy vysílá
do oblasti hlavního nádraží speciální dvoučlenné bezpečnostní týmy Be-in, které denně
koordinují situaci na místě. Park zároveň udržuje náš Odbor životního prostředí z Prahy 1.
Věřím, že se nám tuto situaci spojenými silami
podaří udržet.“
Do projektu je zapojena i řada dalších
společností a neziskových organizací včetně
Naděje či Drop In. Komplexní řešení pořádkové situace v této oblasti je zaměřeno nejen na
úklidovou problematiku, ale také na problematiku osob bez domova a drogově závislých.
„Spolupracujeme mimo jiné s protidrogovou organizací Progressive, která zajišťuje
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třeba sběrná místa na injekční jehly. Ty jsme
nyní nechali umístit na místa, kde je osoby
drogově závislé skutečně používají. Zároveň
probíhá i nadstandardní úklid jehel odhozených mimo sběrná místa,“ vysvětluje Šárka
Táborská (ČSSD), předsedkyně výboru pro
sociální a bytovou politiku a protidrogovou
problematiku MČ Praha 1.
„Snížili jsme například počet vydávaných
jídel v areálu neziskové organizace Naděje.
Dříve se zde vydávalo 300 jídel denně, nyní
to chceme postupně snižovat, v budoucnu
by se zde mělo vydávat pouze zhruba 100
jídel denně. Zbytek jsme nechali rozložit do
ostatních pražských městských částí tak, aby
se jen kvůli jídlu v okolí hlavního nádraží
nekoncentrovaly osoby bez domova a osoby
drogově závislé. Jídla teď nabízí také několik
mobilních výdejen, které zajišťují, že se osoby
bez domova nesoustředí pouze na jednom
místě,“ dodává Daniel Hodek.
„V celém parku platí nový návštěvní řád,
který mimo jiné specifikuje zákaz nocování
a pospávání. Zároveň se nám podařilo zajistit
vyšší spolupráci s Městskou policií i Policií
ČR, která na místě dohlíží,“ sdělil Ivan Solil
(ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast veřejného
pořádku.
Bezpečnostní týmy Be-in jsou v terénu
teprve několik měsíců, už se jim ale podařilo
výrazně pomoci při záchraně života několika

nalezených osob, v pátrání po hledané osobě
a zadržení pachatele při pokusu o znásilnění.
Zabránili také v pokusu o krádež a především
v dalším ublížení na zdraví oběti této krádeže,
přičemž zadrželi pachatele až do příjezdu
policie.

Tubusy před
úklidem
a současný stav.

Be-in tým
s místostarostou Danielem
Hodkem.
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V dubnu se na Kampě konal
první Den Země s Prahou 1

P

řed 48 lety se napříč Spojenými státy
sešly milióny lidí, kteří chtěli upozornit
na znečišťování naší planety od dob
Průmyslové revoluce. Od té doby se ze Dne
Země stal jakýsi mezinárodní svátek životního prostředí, který v současnosti slaví více
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než miliarda lidí ve 192 zemích! Jsem rád, že
jsme se k těmto oslavám a happeningům poprvé oficiálně připojili i my v Praze 1, protože
ani nám v úplném jádru našeho krásného
města není životní prostředí lhostejné. Právě
naopak – je potřeba stále upozorňovat
na nutnost životní prostředí chránit a naši
planetu dále neznečisťovat. A to se snad na
vůbec prvním Dnu Země Prahy 1, který se
konal 22. dubna v parku Kampa, podařilo.
Mezi návštěvníky převažovaly rodiny s dětmi, a především děti jsou těmi, pro které
životní prostředí chráníme a které bychom
měli učit, jak o něj pečovat. Na Kampě jsme
proto připravili řadu edukativních programů
a workshopů, které spojovalo téma přírody.
Děti se učily sázet různé rostlinky a odnesly si domů nejen semínka, ale i sazenice,
rozeznávaly stopy zvířat či plody nebo listy
rostlin, vyzkoušely si řadu pokusů u stánku Stanice mladých přírodovědců, Lesy hl.
města Prahy pro ně uspořádaly různé soutěže, Odbory životního prostředí Magistrátu
HMP i MČ Praha 1 si připravily kvízy na téma
životní prostředí s atraktivními odměnami,
IQlandia Liberec nabídla science show na
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Místostarosta
Daniel Hodek
a radní pro školství Eva Špačková (vpravo).

téma chemie a biologie a na pódiu připravili
herci improvizovanou ordinaci veterináře.
I na dospělé návštěvníky ale čekal zajímavý
program. V rámci akce se mohli seznámit
s různými zajímavostmi o zdravém životním
stylu či jídle v podání odborníků z oborů biochemie nebo si vyzkoušet jógu. A na závěr

všem zahrála skupina O5&Radeček. Věřím,
že v tradici Dnu Země s Prahou 1 budeme
každoročně pokračovat a sejdeme se opět
příští rok v dubnu na Kampě!
Daniel Hodek,
místostarosta MČ Praha 1

Zachráněná sovička pokřtěná na
Dnu Země Prahy 1 dostala jméno Oskar

O

skar je malý sýc rousný. Je to
Pražan jako my všichni, pro něj
se ale bydliště na území hlavního
města stalo téměř fatálním. Před časem
ho totiž srazilo auto. Nehodu přežil
a dostal se do péče Záchranné stanice hl. města Prahy, tam ale veterináři
zjistili, že má deformovaný zobáček a už
nikdy nebude schopen přijímat sám bez
pomoci potravu, a stal se proto stálým
obyvatelem stanice. Jen jméno mu
chybělo. A to dostal symbolicky právě
na prvním Dnu Země s Prahou 1. Pokřtil
ho místostarosta Daniel Hodek (ČSSD)
s dcerou Viktorkou a společně vybrali
právě jméno Oskar. „No, společně“, usmívá se Daniel Hodek, „nakonec Viktorka
s Oskarem souhlasila a teď už ho považuje částečně za svůj výtvor, původně
ale nabízela spíše jména pohádkových
postav. Dovedete si představit sovu
jménem Olaf nebo Aladin? Asi by to šlo,
ale pro tak malou sovičku je Oskar přece
jen lepší,“ uzavírá Hodek.
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Sdílené ubytování – co s ním?

O

d letošního ledna přišlo na náš úřad
už téměř 250 stížností na krátkodobé
pronajímání bytů přes platformy typu
Airbnb, HomeAway atd. Je to o dvě stovky
více než za celý loňský rok. A situace se nadále
zhoršuje, většina lidí má navíc pocit, že psát
stížnosti nemá smysl a raději mlčí a tiše trpí.
Pokusil jsem se proto s pomocí dalších právníků vytvořit jakýsi komplexní materiál, který
shrnuje to, co vlastně v současnosti my, občané
bydlící v Praze 1 (mě se totiž tato problematika
týká stejně jako téměř každého z vás, i u nás
v domě se každodenně potýkáme s přítomností
zcela cizích lidí) můžeme dělat, co připravuje
Magistrát HMP a Ministerstvo pro místní rozvoj
a jaké jsou v současnosti naše právní možnosti.
Všem předsedům Sdružení vlastníků jednotek
jsem tento materiál v elektronické podobě
zaslal s prosbou, zda ho mohou distribuovat
i jednotlivým členům SVJ, mají-li o něj zájem.
Ne všechny emailové adresy ale byly bohužel
funkční, a navíc jsme zjistili, že dokonce někteří
předsedové SVJ sami poskytují sdílené ubytování, a rozhodně tedy nemají zájem na distribuci
tohoto dokumentu. Pokud se k vám z nějakého
důvodu materiál nedostal, rád Vám ho poskytnu, napíšete-li mi na adresu ivan.solil@praha1.
cz. Celý text je značně rozsáhlý, a zde je z něj
proto pouze krátké shrnutí.
1. Především je důležité si uvědomit, co
patří mezi základní podmínky nájmu (jakéhokoliv) bytu:
• - z hlediska soukromého práva jsou
všichni vlastníci jednotek v bytových domech povinni počínat si tak, aby nerušili
vlastnická práva jiných vlastníků a respektovali práva ostatních na nerušené
užívání;
• - podle občanského zákoníku má každý
vlastník jednotky právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně
upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani
ohrozit, změnit nebo poškodit společné
části domu
2. Zároveň z našich zákonů jasně vyplývá,
že stavby kolaudované jako bytové domy
a byty nelze za současné platné právní
úpravy využívat za účelem poskytování
ubytovacích služeb.
Ten, kdo užívá stavbu v rozporu s účelem vy-
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mezeným v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání
stavby, nebo s účelem vymezeným v povolení
stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo
takové užívání umožní jiné osobě, se dopouští
přestupku dle stavebního zákona.
3. Současné možnosti řešení v rovině civilněprávní – žaloba o zdržení se protiprávního zasahování do vlastnického práva
V rovině civilněprávní lze problém řešit
aktivní legitimací společenství jednotek, které
dle Nejvyššího soudu může podat negatorní
žalobu proti osobě, která neoprávněně zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným
částem domu. (Negatorní neboli zápůrčí
žaloba je žaloba o zdržení se protiprávního
zasahování do vlastnického práva. Žalobcem
je vlastník, který se na žalovaném domáhá zdržení se takovéhoto jednání, jejím prostřednictvím je tedy chráněno jeho vlastnické právo.)
Stejnou žalobu může podat samostatně nebo
společně s SVJ i jednotlivý vlastník jednotky.
Vždycky bude záležet na tom, kde se imise
hluku, vibrací atd. projevují, tj. zda zasahují do
společných částí domu nebo jen do konkrétní
jednotky. Žalobce musí především prokázat,
že imise vnikají na jeho nemovitost v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně
omezují její obvyklé užívání (ať už postižené
jednotky nebo společných prostor domu).
Např. v důsledku podnikatelské činnosti jsou
společné prostory domu více znečištěné, což
vyžaduje vyšší náklady na údržbu v porovnání
s minulými účetními obdobími, ze sousedního
bytu vnikají k sousedům vibrace a hluk (nikoliv
nutně nad hladinou hygienických norem!),
které jsou prokazatelně oproti minulosti více
obtěžující, nebo by takové nebyly, kdyby byl
byt užíván k jen bydlení.
4. Důležitým nástrojem regulace může být
i úprava podmínek poskytovatelů ubytovacích služeb z hlediska soukromého práva:
Soukromoprávní předpisy krátkodobé
ubytování v bytových domech výslovně
neupravují, neboť poskytování ubytovacích
služeb je současnou veřejnoprávní úpravou
v bytových domech vyloučeno. Nicméně děje
se tak, a je nutné si vystačit s ustanoveními
občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví. V kompetenci jednotlivých společenství
vlastníků jednotek je případná úprava stanov,
která může vést k jejich eliminaci. Do stanov

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

BEZPEČNOST  PRAHA 1

Ivan Solil

lze doporučit včlenit tato ustanovení, které již
některá SVJ aplikují:
• člen společenství vlastníků je povinen
vyvarovat se jednání porušujícího dobré
mravy, veřejný pořádek nebo jednání,
které by bránilo nerušenému výkonu
práv ostatních členů společenství
•
člen společenství vlastníků je povinen
zdržet se jednání, jímž by zasahoval do
práv ostatních členů společenství vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek
• člen společenství vlastníků je povinen
neprovozovat ve své jednotce jakoukoliv
činnost podnikatelského charakteru, zejména krátkodobé ubytování podnikatelským způsobem (ubytovací služby) či
umístit do své jednotky kancelář/provozovnu pro styk s veřejností, ani takovou
činnost umožnit třetí osobě
• vlastník jednotky je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat SVJ/správě
domu jakoukoliv změnu v osobách
užívajících bytovou jednotku, pokud jde
o jejich počet, jména a adresu
V podstatě se jedná o deklaraci již existujícího právního stavu, který je však soukromoprávně velmi těžko vymahatelný. Tato ustanovení ve stanovách (však) mohou působit
preventivně, neboť mohou potenciální posky-

tovatele krátkodobého ubytování varovat, že
v daném bytovém domě se jedná o aktivitu
nevítanou a může je od jejich záměru odradit.
Z hlediska kompenzace zvýšených nákladů
na provoz a údržbu domu coby typického jevu
krátkodobého ubytovávání turistů je možné
přijmout změnu rozúčtování těchto nákladů
tak, že vlastníci jednotek, které jsou využívány
ke krátkodobému ubytování turistů, budou na
tyto náklady přispívat vyšším poměrem, než
ostatní vlastníci, nebo že se jejich rozúčtování
bude odvíjet od počtu osob v jednotce.
Z výše zmíněného jasně vyplývá, že cest
je sice řada, žádná z nich ale není jednoduchá. Z hlediska práva bude bohužel řada věcí
velmi těžce dokazatelná/vymahatelná a státní správa navíc (většinou) potřebuje přesné
tipy na jednotlivé lokality, aby vůbec věděla,
kde provádět kontroly. V této chvíli Vás proto
žádám mimo jiné o součinnost jak v tlaku na
naše zastupitele, poslance a senátory, aby žádali a schválili potřebné změny legislativy, tak
i v poskytování konkrétních tipů na jednotlivé
byty/domy, kde je zákonem jasně vymezená
protiprávní činnost krátkodobého ubytování
provozována.
Ivan Solil (ČSSD)
radní pro oblast bezpečnosti,
prevence kriminality a veřejného pořádku
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Novinka z dílny Airbnb

M

é zoufalé řeči a deklarovaný boj s platformami sdíleného ubytování nakonec
možná mají nebo budou mít skutečně
nějaký efekt pro Prahu 1, protože nedávno
jsem byl osloven zástupci největší platformy
sdíleného ubytování u nás, Airbnb. Na schůzce jsme pak projednali několik cest, které by
mohly v budoucnu snad vést i k určité nápravě
situace alespoň vzhledem k této platformě.
Za prvé mě zástupci Airbnb seznámili s úplnou novinkou na svých českých webových
stránkách, prostřednictvím které teď přímo
vyzývají sousedy „postižených“ bytů, ať se sami
ozvou, a slibují nápravu. Na adrese https://
www.airbnb.cz/neighbors je online formulář s podtitulem Pokud si myslíš, že je tvůj
soused hostitelem na Airbnb a máš nějakou
stížnost, chceme o tom vědět. Sousedé, kteří
jsou nespokojeni s tím, co se děje v souvislosti
se sdíleným ubytováním v jejich domech, si
mohou vybrat ze čtyř možností: Hluk, večírek
nebo vyrušování, společné prostory (parkování
a odpadky), obecné obavy ohledně hostitelství
mého souseda, osobní bezpečnost nebo kriminální činnost. Jednu z nich označí (například
u nás v domě se ovšem jedná hned o kombinaci několika), a posléze popíší konkrétní
problémy. Důležité ale je uvést přesná data,
kdy k těmto jevům došlo/docházelo, protože
jen tak prý může Airbnb sjednat do budoucna
nápravu. Databáze údajně srovná poskytnutá
data s jejich vlastními daty, a pokud skutečně
v těchto dnech někdo v bytě prostřednictvím
Airbnb pobýval, kontaktují pronajímatele

s výstrahou. Když se to pak bude opakovat,
údajně pronajímatele ze své databáze odstraní.
Stížnost dle Airbnb podpoří i zaslání fotografie,
videa či audiozáznamu s digitální datací (s hlukem uprostřed noci, fotografie zničených dveří,
nepořádku na chodbách, video noční situace
atd.), což může být pro platformu zásadním
průkazním materiálem. Asi nám nezbývá nic
jiného než tyto stránky vyzkoušet – třeba
skutečně budou mít nějaký efekt. A pokud ne,
ozvěte se mi, alespoň už mám komu si za nás
za všechny stěžovat a koho nutit k nápravě.
Zástupce Airbnb ale přišli i s další nabídkou.
S hl. městem Prahou prý chtějí co nejdříve
podepsat memorandum (což se já nyní pokouším snad úspěšně zprostředkovat!), jehož
součástí bude alespoň platba lázeňských
poplatků přímo prostřednictvím databáze.
Nám nešťastníkům v sousedství problematických krátkodobých pronájmů to asi moc
nepomůže, je to ale přinejmenším příslib
budoucí spolupráce, na které se aktivně podílí
i Praha 1. A dalším krokem by podle zástupců
Airbnb měla být právě spolupráce v omezení
počtu dnů krátkodobých pronájmů. Snad se
nám alespoň něco podaří dohodnout. Možná, že se alespoň s Airbnb v dálce blýská na
lepší časy, jen aby se pak krátkodobé pronájmy pouze nepřesunuly na jiné internetové
platformy...
Ivan Solil (ČSSD)
radní pro oblast bezpečnosti,
prevence kriminality a veřejného pořádku

Online formulář
na www.airbnb.
cz/neighbors
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Slavnostní
otevření
dohledového
centra MP P1
– zleva ředitel
MP HMP
Eduard Šuster,
místostarosta
MČ Praha 1
Richard Bureš,
radní pro
bezpečnost Ivan
Solil

Prahu 1 střeží od května nové
dohledové středisko Městské policie

R

adnice Prahy 1 nechala kompletně zrekonstruovat multifunkční pracoviště Městské
policie v Opletalově ulici. Strážníci v naší
městské části tak získali nejmodernější techniku
včetně špičkového monitorovacího systému
a nových technologií.
Nové dohledové a zároveň operační středisko MP Praha 1 nyní disponuje nejmodernější
monitorovací technikou v Praze i dalším vybavením, které městským strážníkům umožní vidět
více než dosud. Ze čtyř multifunkčních pracovišť
jsou strážníci napojeni na městský kamerový
systém. Radnice za celou rekonstrukci i vybavení zaplatila zhruba 6 miliónů korun.
„Praha 1 je jednou z nejzranitelnějších
pražských čtvrtí z hlediska veřejného pořádku
a prevence kriminality. Dlouhodobě umísťujeme do našich ulic technicky mimořádně kvalitní
kamery, jejichž záznamy používá samozřejmě
především Policie ČR. Oproti jiným pražským
městským částem nabízí záznam z těchto
kamer vynikající obraz s vysokým rozlišením,
což mnohdy zásadně pomůže při dopadení
pachatele či pachatelů trestného činu,“ vysvětluje Ivan Solil (ČSSD), radní MČ Praha 1 pro oblast
bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného
pořádku.
Dominantou služebny v Opletalově ulici je
centrální zobrazovací stěna složená z LCD obrazovek a nové účelové ergonomické stoly, na
kterých jsou umístěné ještě další monitory. Díky
této technice budou mít strážníci mnohem lepší
přehled o dění v centru města.
"Nejvíc jsme se soustředili, po vzoru dohledových center letišť, nádraží nebo vládních budov,

na ergonomii celého prostoru tak, aby nad
všemi monitory i velkoplošnou stěnou byl trvalý
dohled, což je klíčové z hlediska bezpečnosti
monitorovaného prostoru. Pracovníkům dohledového centra jsme k tomu chtěli zajistit ideální
podmínky včetně speciálních židlí a nastavovacích stolů umožňujících pohled z různých úhlů
jak na zobrazovací stěnu, tak i na samostatné
monitory," popisuje Richard Bureš (ODS), místostarosta Prahy 1.
Praha 1 si dlouhodobě stěžuje na nedostatek
strážníků, jejichž počet neodpovídá potřebám
městské části. V současné době zde pracuje
zhruba 240 strážníků, podle údajů Městské
policie by jich však mělo být minimálně o 100
více. Radnice Prahy 1 se snaží přispět ke zvýšení jejich stavu nejen například poskytováním
služebních bytů strážníkům či jejich pravidelnými odměnami, ale i maximálním zlepšováním
podmínek jejich práce včetně poskytování
nejmodernějšího technického vybavení.
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Dohledové
centrum.
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Každý den stojí za to,
aby ho člověk žil!
Život je krásný, i když s přibývajícím věkem bývá někdy složitější.
Senioři v Praze 1 ale mají možnost využít nabídky Střediska
sociálních služeb, které jim poskytne pomoc v řadě situací.
Zřizovatelem Střediska sociálních služeb je Městská část Praha 1.
Senioři tak mohou využít sociálních služeb pečovatelské služby,
denního stacionáře nebo tísňové péče. Povězme si proto, co
jednotlivé sociální služby nabízejí a kde získat více informací.
CO UMÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA?

Středisko sociálních služeb nabízí pomoc
a podporu školeného personálu všem seniorům
a osobám se zdravotním postižením, občanům
Prahy 1, a to sedm dní v týdnu. 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. V rámci pečovatelské služby nabízíme pomoc při podávání jídla a pití; pomoc při
oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové orientaci; pomoc
při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při
úkonech osobní hygieny; pomoc při použití WC;

základní péči o vlasy a nehty; dovoz nebo donášku teplého oběda; pomoc při přípravě jídla
a pití; běžný úklid; údržbu domácích spotřebičů;
nákupy; pochůzky; praní a žehlení; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –
doprovod; základní sociální poradenství. Služby
jsou hrazeny dle platného sazebníku úhrad za
úkony pečovatelské služby, který je vyvěšen na
www.socialnisluzby-praha1.cz. Máte-li zájem
o více informací nebo přímo o zavedení pečovatelské služby pro sebe či pro svého příbuzného
nebo blízkého, kontaktujte koordinátorku pečovatelské služby M. Lešnerovou, tel.: 724 021 784,
e-mail: Lesnerova@socialnisluzbyp1.cz. Informace také získáte na internetových stránkách
www.socialnisluzby-praha1.cz.

JAK VÁM POMŮŽE TÍSŇOVÁ PÉČE?

Řada seniorů v Praze 1 již měla možnost
přesvědčit se, že jim tísňová péče poskytuje
nenahraditelnou pomoc a pocit bezpečí. Řadě
z nich již zachránila zdraví a někdy i život. Vždyť
stačí stisknout tlačítko a operátorka poradí,
pomůže a vyřeší. Pokud zatím nejste klientem
této sociální služby a chtěli byste vědět víc, zde
je stručný přehled jak tísňová péče funguje a jak
postupovat dál.
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 kontak-
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APHIS-Z – zařízení pro rychlé přivolání pomoci
umožňuje nejen ochranu života, ale i majetku (hlasitá
komunikace s klientem, zabezpečení bytu, tlačítko
NOUZE); na obrázku zařízení APHIS-Z, reproduktor,
mikrofon, tlačítko

•

tů 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 a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 zprostředkování kontaktů na specializované
útvary sociální a zdravotnické péče,
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•

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

DENNÍ STACIONÁŘ SE POSTARÁ
O VAŠE BLÍZKÉ

Jste sami a je vám doma přes den smutno,
nebo potřebujete zajistit péči o svého blízkého? Nemůžete mu přes den věnovat dostatečnou péči, protože musíte chodit do zaměstnání? Pak můžete využít služeb denního
stacionáře, který najdete v krásném prostředí
se zahradou 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

SOUPRAVA
APHIS GSM
– zařízení,
adaptér, anténa,
pohybové
čidlo, tlačítko
NOUZE.

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.
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 přizpůsobena 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. Klienti denního stacionáře
mají samozřejmě možnost využít nejen aktivity
ve stacionáři, ale také celou škálu volnočasových aktivit, které Středisko sociálních služeb
seniorům v Praze 1 nabízí.
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.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte pocit, že některou z výše
nabízených služeb potřebujete. Pomůžeme vám rádi, v rámci našich
služeb, rychle a odborně s vašimi problémy. Našim společným cílem je váš
spokojený život.
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Václav Hybš navštívil seniory
v domech s pečovatelskou službou
Václav Hybš navštívil seniory v domě s pečovatelskou službou
U Zlaté studně a v bytovém domě s pečovatelskou službou
Benediktská, byl zde vřele přivítán nejen obyvateli obou domů, ale
i příchozími seniory a s obrovskou dávkou entuziasmu zodpověděl
všechny jejich dotazy.

Z

námý a oblíbený hudebník, dirigent
Orchestru Václava Hybše, spolu se svou
manželkou nechal seniory, kteří žijí
v domech s pečovatelskou službou v Praze 1,
nahlédnout do zákulisí muzikantského života
i do svého soukromí. Senioři se se zájmem
ptali na slavné zpěváky dob minulých, na současnost i na budoucnost skvělého orchestru.
Došlo na veselé příběhy ze života hudebníka,
na otázky týkající se soukromí manželského
páru i na tvůrčí práci. Padla také otázka, jak
vzniká vánoční koncert pro seniory, který ve
spolupráci s Orchestrem Václava Hybše každoročně pořádá MČ Praha 1.
Na závěr obou besed Václav Hybš i jeho
manželka Jarmila přislíbili, že v případě
zájmu ze strany seniorů rádi přijdou znovu
a opět si s nimi popovídají.
Děkujeme, paní Hybšová a pane Hybši, za
milá odpoledne a těšíme se na další setkání!
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Seniorské výlety 2018
 SRPNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý 14. srpna 2018, 8:00
ČESKÝ KRUMLOV – ZÁMEK A FRYMBURK
(LIPNO) + SCHÖNEGG (RAKOUSKO, 1. OBEC)
Na tento srpnový výlet se přihlašuje
od úterý 17. července 2018.

 LISTOPADOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Čtvrtek 1. listopadu 2018, 8:00
Horažďovice – zámek a Písek
Na tento listopadový výlet se přihlašuje
od úterý 2. října 2018.

Úterý 21. srpna 2018, 8:00
LOKET – HRAD A OSTROV NAD OHŘÍ
+ OBERWIESENTHAL (NĚMECKO, 1. OBEC)
Na tento srpnový výlet se přihlašuje
od úterý 24. července 2018.

 ZÁŘIJOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Čtvrtek 6. září 2018, 8:00
BOSKOVICE – ZÁMEK A NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ
Na tento zářijový výlet se přihlašuje
od úterý 14. srpna 2018.
Pondělí – středa 17. – 19. září 2018, 7:30
BRATISLAVA – DRUŽEBNÍ ZÁJEZD
Tradiční družební zájezd do partnerského města Bratislava-Staré Mesto. Zájezd zahrnuje dopravu, plnou penzi,
ubytování ve 2hvězdičkovém hotelu (2 a 3lůžkové pokoje),
prohlídky turistických destinací, služby průvodce. Senior
se podílí částkou 1.000 Kč. Vzhledem k obvykle velkému
počtu přihlášených budou všichni zařazeni do slosování
a preferováni ti, kteří se výletu v minulosti nezúčastnili.
Vylosovaní zájemci budou zveřejněni na Seniorské nástěnce v Infocentru MČ Praha 1, Vodičkova 18 dne 3. září
2018 a bude jim sdělen následující program s podrobnými
informacemi k zájezdu.

•
•

•

Na tento zářijový zájezd se přihlašuje
od úterý 14. srpna 2018.

Úterý 25. září 2018, 8:00
KLADRUBY – KLÁŠTER A STŘÍBRO A FLOSSENBÜRG (BAVORSKO, SRN)
Na tento zářijový výlet se přihlašuje
od úterý 21. srpna 2018.

 ŘÍJNOVÉ SENIORSKÉ VÝLETY 2018
Úterý, 2. října 2018, 8:00
BUCHLOVICE – ZÁMEK A VELEHRAD
Na tento říjnový výlet se přihlašuje
od čtvrtku 6. září 2018.
Čtvrtek 4. října 2018, 8:00
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, CHEB – HRAD A AŠ +
SELB (1. OBEC NĚMECKO)
Na tento říjnový výlet se přihlašuje
od úterý 25. září 2018.

•
•

Odjezd autobusu od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici čp. 30.
Výlety jsou organizovány zdarma a pouze
pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na 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: 221097280, 221 097300. Pro
velký zájem o seniorské výlety sdělujeme,
že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet
v daném měsíci a upřednostněni budou ti,
kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů. V první možný den přihlášení
na daný výlet bude přihláška umožněna
jen těm, kteří neabsolvovali minimálně
dva poslední výlety. Všem ostatním bude
přihláška otevřena týden od prvního
možného data přihlášení na daný výlet.
Tímto se chceme vyhnout frontám v den
přihlašování a vyhrazujeme si možnost
daného seniora z výletu odhlásit, pakliže
by nesplňoval výše zmíněné podmínky.
Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se
neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu bude
sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní
kontakt, nejlépe mobilní telefon.
Mgr. Karel Ulm, MPA ,
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539
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Kapři zvítězili v turnaji
v malé kopané

T

ýmy SK Kapři a Základní škola Vodičkova
si to v sobotu 26. května rozdaly o Pohár
starosty Městské části Praha 1 v malé kopané, a přestože fotbalisté z Vodičkovy ulice
byli o poznání mladší, zanechali po bojovném
výkonu velmi dobrý dojem. Na tradičně skvělé borce z SK Kapři to ale nestačilo.
„Naše městská část tento turnaj pořádá
už řadu let a je to jedna z nejpopulárnějších
sportovních akcí, které Praha 1 pořádá nebo
podporuje. Občané si zkrátka v Praze 1 mají
z čeho vybírat,“ konstatoval Lukáš Vesecký,
člen Komise životního prostředí Rady MČ
Praha 1, který turnaj slavnostně zahájil.

46

Zatímco Kapři brali celkové vítězství, ZŠ
Vodičkova si rozebrala individuální trofeje.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Samuel
Benda a nejlepším brankářem Heřman
Kempfer, oba z Vodičkovy, ten první žák,
druhý učitel.
„Nejdříve to vypadalo na jednoznačnou
záležitost v náš prospěch, ale ve druhém
utkání soupeř podal výborný výkon,“ ocenil
tradiční nejlepší střelec Pavel Gruda z SK
Kapři. Jeho tým nakonec zvítězil 2:1 na zápasy. Další turnaj, který dlouhá léta pořádal
zesnulý Jindřich Nejezchleba, se bude konat
po prázdninách.
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Léto v Muzeu Smyslů
Sluncem vyhřáté ulice hlavního
města Vám nedávají spát
ani v noci a Vašemu spánku
nepomáhá ani fakt, že děti
zatím nemají vyplněný celý
program na léto?

V

obou případech můžete zavítat do
útulného Muzea Smyslů v Jindřišské
ulici. Muzeum se nachází v domě s dlouhou historií sahající do konce 18. století. Ve
spodní části domu vzniklo Muzeum Smyslů.
Je to nový interaktivní koncept zábavy, který
návštěvníky zve, aby si všechny exponáty
vyzkoušeli, osahali a zažili vlastní zkušeností.
Muzeum pořádá během celého roku tvůrčí
dílny, ale i narozeninové oslavy, nebo teambuildingy. Součástí muzejního prostoru je
i svým půdorysem nezměněná a zachovaná
konírna s obrazy 3D koní.
Muzeum Smyslů
Jindřišská 20
110 00 Praha 1
Otevřeno: Denně od 9.00 - 21.00
Vstupné: 290 Kč dospělý
170 Kč dítě
230 Kč student/senior
Více informací najdete na:
www.muzeumsmyslu.cz

Informace pro milovníky historie
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ OPĚT ZPŘÍSTUPNÍ ZAJÍMAVÉ PROSTORY
21. ročník Dnů evropského dědictví v letošním roce proběhne ve dnech 8. a 9. září,
kdy se otevřou zajímavé soukromé i veřejné
památky, včetně těch, které nebývají běžně
přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně.
MČ Praha 1 se s akcí Dnů evropského dědictví
aktivně zapojila do projektu 2018 – EVROPSKÝ
ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. Rádi bychom si
společně připomněli výjimečný rok 2018, rok
100. výročí vzniku české republiky, rok 150.
výročí položení základních kamenů Národního
divadla, rok 200. výročí založení Národního
muzea a v neposlední řadě rok uvědomění si
bohaté národní historie a kultury.
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Spolek Občané Prahy 1:
Zničit srdce staré Prahy
developery nedopustíme

S

polek Občané Prahy 1 vznikl na obranu
kvality života v historickém srdci Prahy
s cílem ochránit kulturní a přírodní dědictví Prahy 1 a zabránit nevhodným urbanistickým zásahům.
Nyní považuje za jednu z největších hrozeb
pro budoucnost památkové zóny Prahy 1
návrh Metropolitního plánu, který mimo jiné
počítá se zastavěním piazzetty před hotelem
InterContinental, dosud definované jako
náměstí, shromažďovací a pěší prostory. To
by umožnilo developerům vlastnícím tento
pozemek postavit na něm až osmipatrovou
monstrózní budovu.
Institut plánování a rozvoje, jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy,
odůvodňuje rozhodnutí tím, že na tomto místě
v minulosti stál soubor secesních domů. Tento
argument považujeme za velmi účelový, protože v době, kdy zde stály tyto domy, nestál na
sousedním pozemku hotel InterContinental,
který právě tyto domy nahradil. Toto stanovisko by bylo smysluplné pouze v případě, plánoval by IPR zbourání hotelu Intercontinental
a obnovu původních secesních domů. O tom
ale v metropolitním plánu není ani náznaku.
Když bychom na tento argument přistoupili,
mohli bychom se v Pražské památkové rezervaci setkat s návrhy na dostavbu křídla Staroměstské radnice obchodním domem, nebo
znovupostavení pomníku Stalina na Letné,
případně na jeho základech osmi až devítipodlažní budovy. To vše je naprosto absurdní.
Na Magistrát hl.m. Prahy jsme odevzdali
petici podepsanou 1 944 občany, kteří s návrhem nesouhlasí a přejí si zachovat plochu
jako nezastavitelnou. Zastupitelstvo sice vzalo
petici na vědomí, ale podpořit ji a připojit se ke
stanovisku občanů se rozhodli pouze zastupitelé KDU-ČSL, Strany zelených, Pirátů a KSČM,
což na přijetí usnesení, že Magistrát žádá IPR,
aby plochu vedl dále jako nezastavitelnou
nestačilo, protože zastupitelé ODS, ČSSD, ANO
a TOP09 pro tento návrh nehlasovali.
Magistrát se sice věcně k petici nevyjádřil,
ale tím, že pražská rada rozhodla pojmenovat
prostor před InterContinentalem Náměstím
Miloše Formana, jasně naznačila, že piazzettu
za žádnou "proluku", která by se měla zasta-

vět, nepovažuje. I přesto se obáváme silných
lobbistických tlaků ze strany skupiny J&T, kteří
pozemek i hotel vlastní, že budou chtít zhodnotit své investice a vydělat tak stamilióny.
Proto se obracíme se stejným požadavkem
i na Městskou část Praha 1, která bude moci
jako účastník připomínkového řízení Metropolitního plánu podat podnět ke zrušení plánu
zastavění plochy.
Za záchranu piazzetty před developery se
vyslovili i přední čeští historikové architektury
jako Rostislav Švácha či Zdeněk Lukeš. Ten
už několikrát vysvětlil, že brutalistní budova
hotelu InterContinental, vystavěná v letech
1968-1974 pod vedením architekta Karla
Filsaka, je naprosto odlišná od okolí stylem
i měřítkem, a bylo proto nezbytné ji oddělit
volnou plochou, která by vyvážila obrovskou
hmotu hotelu.
Prostor se nachází v historickém jádru města,
které je chráněné UNESCO, v těsné blízkosti
památek jako jsou Staronová synagoga, Klausová
synagoga se Starým židovským hřbitovem, nebo
jedinečné Učitelské domy v kubistickém stylu.
Odmítáme proto jakoukoli zástavbu tohoto
prostoru a zničení genia loci, které se stalo součástí historického pražského jádra, za kterým
do Prahy ročně přijíždí přes 7 miliónů turistů.

OBČANÉ PRAHY 1

Za spolek Občané Praha 1 Luboš Kříž
www.obcaneprahy1.cz
Facebook: Občané Prahy 1
info@obcaneprahy1.cz
OBČANÉ
PRAHY 1
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Vyjádření starosty k piazzettě
u hotelu InterContinental
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech mediální prostor rozvířila
událost ohledně hlasování našeho zastupitelstva
městské části Praha 1 ve věci připomínek k magistrátem předloženému metropolitnímu plánu.
Bohužel, řešení navržená IPR a jejich schválení zastupiteli hlavního města vypustilo džina
z lahve, což znamená, že od roku 2025 by toto
rozhodnutí umožnilo zastavění řady parcel
u nás v centru, mezi jinými i piazzetty na rohu
Pařížské a Bílkovy před hotelem InterContinental. Mě osobně takový návrh velmi pobouřil
a slíbil jsem občanům, že proti takovému návrhu zastavit prostor osmipatrovou budovou
budu osobně bojovat.
Na jednání zastupitelstva Prahy 1 dne
12. 6. 2018 jsem předložil zhruba 30 návrhů
změn navrženého metropolitního plánu. Mezi
ostatními i návrh o nezastavění této parcely.
Jednotlivé mé návrhy byly zastupitelstvem
postupně hlasovány a většinově schvalovány.
U připomínky k zastavění piazzetty velmi vážně
hrozilo, že návrh přijat
nebude, neboť část zastupitelů, většinou opozičních,
chyběla a část nulovou
variantu nepřijímala. Nepřijetí žádného návrhu by
ovšem fakticky znamenalo
konečnou legalizaci projektu umožňujícího výstavbu
osmipatrového objektu!
Za této situace byl
koaličně vyjednán minimalistický návrh omezení
možné budoucí výstavby
na maximálně 1 patro se
zelení. Takový návrh jsem
nakonec osobně s kolegy
při hlasování podpořil,
opak by znamenal zdaleka
nejhorší řešení. Koneckonců, v přiložené vizualizaci
se můžete podívat, jak by
případný budoucí projekt
mohl vypadat.
Každý reálně uvažující
obyvatel musí pochopit, že
když nedosáhnu sta procent, udělám 95, když nedo-

Tomuto jsme
zabránili!

sáhnu 95, udělám aspoň 70. Myslím, že jsem se
zachoval zodpovědně. Kdybych deklarativně
hlasoval proti, usnesení by přijato nebylo
a výsledek by byl, že investor by mohl zastavět
celou piazzettu osmipatrovým domem.
Oldřich Lomecký
starosta Prahy 1
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Porovnání
současného
stavu...

...a eventuálního jednopatrového objektu se
zelení.
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Muzeum Grévin se znovu
otevřelo pro veřejnost
Pražské muzeum voskových
figurín Grévin má nové majitele
a znovu otevřelo pro veřejnost.
V původním stavu ho však
mohou návštěvníci vidět pouze
do konce léta.

P

o chystané krátké rekonstrukci vznikne
v Praze nová kulturní atrakce, tentokrát
čokoládová. Ale nezmizí ani oblíbené
voskové celebrity. Nově přetvořený prostor
Baťovy funkcionalistické budovy v Celetné
15 nabídne hned tři nové expozice, které budou mít společného jmenovatele - čokoládu.
Nový čokoládový svět se představí pod
značkou Chocotopia a bude zahrnovat nejen
muzeum čokolády a muzeum voskových
figurín Grévin, ale i tematickou kavárnu
Choco Jungle Bar, prostory s čokoládovými
workshopy a dokonce i továrnu na čokoládu.
S tímto sladkým pokušením se tak návštěvník bude moct setkat v Celetné 10 a v Celetné 15 a od příštího roku i v Průhonicích.
Chcete-li tedy vidět muzeum Grévin v původní podobě, zastavte se u nás do konce
léta. Těšíme se na vás!
Muzeum Grévin získalo již třetím rokem od
Tridadvisoru Certifikát výjimečnosti.
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PONER v Praze 1
Nikol a Jakub. Dva sourozenci,
kteří ovlivnili módu v České
Republice. Návrháři, kteří šijí
pro klienty, kteří ocení luxus
a jedinečnost.

Z

načka Poner vznikla v roce 2015. Za neuvěřitelně krátkou dobu se jejich jméno
stalo fenoménem a vynést jejich šaty je
v současné době čest. Objevují se na nejprestižnějších společenských akcích včetně
státních událostí.
Dominantní částí jejich tvorby jsou totiž
dámské společenské šaty, nesoucí díky svému
náročnému ručnímu zpracování punc výjimečnosti.
Jejich sny byly vždy odvážné. Už na začátku
věděli, kým se chtějí ve světě módy stát a kam
míří. Jedním z těch snů byl ateliér na nejprestižnější pražské adrese, v Pařížské. Po neuvěřitelně krátké době tří let se jim ten sen splnil.
Nyní je můžete potkat v Maiselově ulici č. 21
na Praze 1. V domě, který je jejich vysněné
ulici na dohled, na adrese, která je již od první
republiky známá svou exkluzivní přítomností
největších českých hvězd.
Nikol a Jakub k tomu dodávají: "Když se řekne Praha, asi každému se vybaví ta starobylá,
Praha 1. Jsou tu ty nejkrásnější a nejdůstojnější domy, stavby a památky, na které se jezdí
dívat lidé z celého světa. A my teď máme tu
čest být její součástí!"
Jejich tvorbu si můžete prohlédnout na
www.ponerofficial.com, instagramu poner_
official nebo facebooku PONER
Potkat se s nimi můžete po předchozí telefonické domluvě na tel.: 792317082 nebo na
emailu poner@ponerofficial.com.
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FOREWEAR – designové
výrobky ze starého textilu

„Nenávidím plýtvání a naopak mne těší,
když má každá věc další využití do doby, než
přestane sloužit. Také je mi blízký design
a podnikání s pozitivním dopadem. A to vše
splňuje projekt FOREWEAR,“ říká jeho zakladatelka, Markéta Borecká. S FOREWEAR řeší
otázku přebytku nevyužitého textilu, který
sbírají na firemních akcích a třídí.
Také Městská část Praha 1 začátkem loňského roku vyzvala ke sběru nevyužitého oblečení a textilu své obyvatele. Nasbíralo se cca 450
kg oblečení. Vybrané nositelné oblečení putovalo do charitativního obchůdku Koloběh
pod záštitou neziskové organizace Borůvka
Praha o.p.s., která pomáhá lidem se zdravotním postižením. Další část využili lidé v nouzi
(např. spřátelené azylové domy, neziskové organizace, charitativní činnost sester boromejek, apod.) a menší část nenositelných kousků
byla předána do recyklačního procesu.
Z recyklované netkané textilie vznikly
barevné kapsičky na doklady či kosmetiku
a obaly na knihy, které mají potisk s motivem
a barvami Prahy 1 a znak ležaté osmičky
v kruhu, která symbolizuje recyklační koloběh
textilu. Výrobky FOREWEAR šijí ženy s duševním onemocněním zaměstnané v chráněné
šicí dílně na Vysočině.
„Jsem ráda, že jsme s Prahou 1 navázali tuto
spolupráci a její obyvatelé se zapojili do vytřídění svých šatníků pro dobrou věc. Těší mne,
že jsme mohli navrhnout designové předmě-
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ty, které jsou recyklované, ekologické, ušité
v chráněné dílně a na Praze 1 pro ně budou
mít praktické využití,“ zhodnotila spolupráci
Markéta Borecká.
FOREWEAR takto podporuje zodpovědný
společenský konzum, udržitelnost a životní
prostředí, a dává práci znevýhodněným lidem
v chráněných dílnách. Do dnešní doby bylo
díky projektu sesbíráno a dále recyklováno
přes 35 tisíc kg vyřazených oděvů a textilií
a vznikly výrobky s designovým potiskem pro
více než 30 organizací. Díky zakázkám dostaly
každý rok práci v chráněné šicí dílně tři až
čtyři švadleny.
Více se dozvíte na: www.forewear.cz nebo
ve videu: https://youtu.be/j32d3zIsk0w Odkaz
na Facebook FOREWEAR: www.facebook.
com/forewear.cz
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Akce pro seniory v oblasti kultury
Městská část Praha 1 ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb i nadále
pořádá bohatou kulturní nabídku pro seniory z Prahy 1.

V

elkou oblibu si získalo Setkání s kulturou, které se koná každý měsíc v Malostranské besedě. Senioři zde mají
možnost zdarma navštívit zajímavá hudební
či divadelní představení, za poslední dobu například dva krásné koncerty Evy Emingerové,
countryfolkový Pacifik či úklony klasikům Evy
Šašinkové, Františka Novotného a Miloše Černého. První pololetí uzavře 13. 6. vystoupení
„Moje dobrá jitra“, kde Evu Šašinkovou doplní
Jana Rychterová a Václav Větvička. „Velmi mne
těší, že tato nabídka je našimi seniory takto
dobře přijímána. Určitě se vynasnažíme laťku
nasazenou dosavadními Setkáními s kulturou
udržovat i nadále,“ uvedl radní pro oblast kultury a sportu Filip Kračman. „Rádi seniorům
z Prahy 1 nabídneme v dalších pokračováních
našeho cyklu nové umělce i znovu ty, jejichž
představení byla velmi dobře přijata – samozřejmě vždy s novým repertoárem,“ dodal pan
radní.
Rovněž pokračuje hudební cyklus Setkání
pro starší a pokročilé. Po úspěšném velikonočním vydání s hvězdami divadla Semafor
nyní aktuálně 3. června proběhne Muzikálové
setkání s Bohušem Matušem a Magdou Malou, v jehož rámci zazní sóla i duety z nejúspěšnějších českých i světových muzikálů.
Z Malostranské besedy se dále přesuňme do

Reduty, kde má sídlo další populární cyklus
Setkání s osobností. Zde mají senioři možnost setkat se se známou osobností z oblasti
kultury či sportu a přátelsky si povídat v příjemném neformálním prostředí. Naposledy
v květnu seniory přivítali dlouholetá televizní
hlasatelka Saskia Burešová a hokejista Lubomír Rys, známý také jako manažer Jaromíra
Jágra.
„Tyto naše kulturní „seriály“ krásně doplňují
šíři aktivit, kterou radnice Prahy 1 svým seniorům nabízí – od výletů přes zájmové a vzdělávací aktivity až po zdravotní a sociální péči,“
říká ke kulturním akcím pro seniory radní Filip
Kračman, a dodává: „V následujících měsících
se můžeme těšit na pokračování všech těchto
oblíbených kulturních cyklů.“
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Studentské práce jsou „naostro“

D

o 30. června můžete v Galerii 1 zhlédnout expozici absolventů Vyšší odborné
školy Michael, nazvanou „Naostro“.
Škola vyučuje multimediální tvorbu v reklamě
se zaměřením na mj. design interiéru, grafický
design, fotografickou a filmovou tvorbu, produkci, scénáristiku a mediální komunikaci.
„Naše spolupráce se školou je dlouhodobá
a studentská tvorba je určitě v naší Galerii 1
velmi vítána,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký, který expozici osobně podpořil.
Výstava představuje ateliérové absolventské práce studentů v oblasti fotografické
tvorby, filmové tvorby a grafického designu
a ukázky reklamních souborů, kdy studenti
sami oslovili s nabídkou neziskové organizace.
Škola nabízí individuální přístup ke každému studentovi, výuku pod vedením respektovaných tvůrců, moderní vybavení, workshopy
a setkání s osobnostmi z uměleckého a reklamního světa a účast na reálných zakázkách, výstavách a soutěžích.
Více informací: www.vosmichael.cz a www.
galerie1.cz

Mama Klub, Čaj o sedmé a Vostrý kafe
– sejdeme se po prázdninách!
ČAJ O SEDMÉ
27. 9. 2018 | 19:00 Nikol a Jakub Ponerovi
Téma: Pro koho navrhují, jaké vybírají materiály
na šaty a co nejraději tvoří, to se dozvíte,
pokud si tento Čaj o sedmé nenecháte ujít.
VOSTRÝ KAFE
5. 9. 2018 | 19:00 Olga Roučková
Téma: I žena může uspět v závodu Rallye Dakar,
toho je důkazem skvělá závodnice Ollie Roučková,
která vám o tom bude vyprávět.

VOSTRÝ KAFE
3. 10. 2018 | 19:00 Pavel Maurer
Téma: Unikátní večer s českým „Mischelinem”
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MAMA KLUB
12. 9. 2018 | 10:00
Téma: Jaké jsou vhodné
hračky pro děti – to se dozvíte
v zářijovém Mama Klubu Prahy 1

MAMA KLUB
3. 10. 2018 | 10:00 Téma: Jak uchránit ratolest
před ataky podzimních
nachlazení?
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Všesokolský slet připomene
100. let republiky
Největší letošní sportovní událost
v České republice klepe na dveře!
XVI. všesokolský slet se uskuteční
v Praze od 1. do 6. července a bude
také připomenutím 100. výročí
vzniku republiky.
„Všichni se již moc těšíme na setkání s ostatními sokoly z Čech i ze zahraničí, s našimi
partnerskými organizacemi a hlavně s veřejností. Jsem ráda, že dokážeme nabídnout tak
široký a pestrý program,“ říká starostka České
obce sokolské Hana Moučková.
Hlavní sletový týden v Praze zahájí 1. července tradiční sletový průvod centrem města.
Ten odstartuje v 10 hodin na Václavském
náměstí a očekávaných 13 tisíc účastníků
z řad sokolů a jejich příznivců z ČR a zahraničí projde přes Národní třídu a Smetanovo
nábřeží až na Staroměstské náměstí.
Slet nabídne dva odlišně komponované
programy hromadných skladeb s různým
scénickým pojetím a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude
program slavnostně zahájen ve 21 hodin,
následovat bude večerní provedení 11 hromadných skladeb za scénického osvětlení.
O den později bude program zahájen již ve
14 hodin. Na řadě bude další série 10 skladeb
včetně těch pro nejnižší věkové kategorie.
Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením všesokolského sletu, při kterém se
mimo jiné sejdou na ploše cvičenci ze všech
sletových skladeb. „Každý z programů je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou. Rozhodně neprohloupí
ten, kdo se přijde podívat na oba dny,“ zve
do místa konání – Eden Arény ve Vršovicích –
náčelník České obce sokolské Petr Svoboda,
který má program v Edenu na starosti.

„Věřím, že si akce spojené se sletem nenechají ujít ani občané naší městské části.
Všesokolský slet v roce oslav 100. výročí
vzniku republiky je událost, kterou lze zažít
pouze jednou v životě. Sokolové jsou neodmyslitelnou součástí naší historie i současnosti a já jsem šťastný, že také Praha 1 bude
hostit část sletového programu,“ říká starosta
první městské části Oldřich Lomecký, který je
zároveň místostarostou České obce sokolské
a jenž převzal záštitu nad pódiovými vystoupeními během sletu.
VEDLE SPORTU I KULTURA
Slet bude mít tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Například na scéně
Národního divadla u příležitosti slavnostního
zahájení vystoupí soubor sokolského Divadla
pod Petřínem, což bude poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají
představení ochotníci. Díla předních českých
výtvarníků inspirovaná sletem a Sokolem zase
poslouží jako předlohy pro sletové pohlednice. Po Praze se také chystá mnoho dalších
vystoupení, výstav a doprovodných akcí.
Celý sletový program je k dispozici na webu
slet2018.cz, kde zájemci naleznou i další informace včetně historie všesokolských sletů.
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I čarodějnice pijí čaj o sedmé
Kartářka, čarodějnice a žena s pohledem,
který opravdu dokáže proniknout. To je
Marcela Košanová, která do Galerie 1 přilákala
dámy v první městské části, jež se tam sešly
v rámci další pokračování cyklu „Čaj o sedmé“.
„Lidé za mnou chodí většinou v situacích,
kdy si sami nevědí rady a kdy jim nepomohli psychologové, psychiatři ani prášky,“
konstatovala realisticky Marcela Košanová,
která sama sebe bez rozpaků a s uhrančivým
úsměvem označuje nejen za kartářku, ale i za
čarodějnici.
Marcela Košanová, zřejmě právě proto, že je
ženou, kterou by ve středověku nečekal lehký
osud, je plná energie i úsměvů a její zásadou
je vždy říkat pravdu, a to laskavě, a nevysílat
zlo.
A když taková čarodějnice a kartářka odpočívá, vyloží si třeba sama sobě karty? „Nikdy,
protože bych si nadržovala. To jdu raději k jiné
kartářce.“
Hostem dalšího „Čaje o sedmé“, který
se uskuteční 21. června, bude Jiří Hašek,
odborník na víno. Pro bližší informace
a registraci pište na e-mail: marie.
hrabovska@praha1.cz.

Vostrý kafe by si dal i Jan Werich
Filmový dokumentarista Oliver Malina-Morgenstern byl dalším hostem cyklu
setkání mužů z Prahy 1, které se každou první
středu v měsíci koná v Galerii 1 a které se
výmluvně nazývá „Vostrý kafe“.
„Vostrý kafe je naším pravidelným pořadem,
který každý měsíc hostí kromě pánů z Prahy 1
i zajímavého hosta,“ uvedl radní Prahy 1 pro
kulturu, sport a mezinárodní vztahy a pravidelný účastník cyklu Filip Kračman a dodal: „Věřím,
že se náš pořad líbí a že příjemně překvapíme
i dalšími zajímavými hosty.“
Oliver Malina-Morgenstern v těchto dnech
dokončuje svůj film s názvem Za Werichem
na Kampu, který bude mít slavnostní premiéru na Kampě, a to 22. června od 18 hod. Ve
filmu hrají mj. Jakub Saic a Pavel Kříž.
„Děkuji Praze 1, která se toho chopila a díky
které se film podařilo natočit,“ ocenil Malina-Morgenstern, který se podle svých slov tématu věnuje několik let a k filmu napsal scénář,
který popisuje i zajímavou historii Kampy.
Slavnostní premiéra bude mít i bohatý
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doprovodný program a vystoupí v něm Jiří
Suchý a Orchestr Jiřího Svobody, Prázdné
hory a Ježkovy uši. Hostem večera bude Eva
Tůmová. Pořadateli jsou Městská část Praha 1
a Mlýnská kavárna.
Dalším hostem Vostrýho kafe bude po
prázdninové přestávce účastnice Rallye Dakar
Olga Roučková, která přijde 5. září v 19 hodin.
Více informací a rezervace místa: marie.
hrabovska@praha1.cz.
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Jóga na Kampě – jóga pro vás

R

ádi byste si zacvičili jógu? Pod dohledem
odborníků a v partě dalších lidí? V tom
případě to můžete zkusit každou neděli
až do 16. září, a to vždy od 16.00 do 17.30.
A kde? V parku na Kampě.
„Tuto neděli jsme začali a budeme pokračovat každou neděli až do 16. září. Navíc 21.
června od 18 hodin pořádáme na náměstí
Václava Havla evropské jógové představení,“
prozradila Miroslava Kopová z Evropské federace jógy.
Příjemné chvíle souznění těla a mysli s přírodou si nenechal ujít ani starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký. „S Evropskou federací jógy
spolupracujeme už dlouhodobě a našim občanům cvičení jógy nabízíme i v tělocvičně
v Žitné 13, protože to je mimořádně a komplexně prospěšné cvičení,“ popsal Oldřich
Lomecký.
Cvičení jógy v tělocvičně v Žitné 13 probíhá
v úterý od 14.00 do 16.00. Přihlásit se můžete
na telefonním čísle 601 188 315.O víkendech
navíc probíhá cvičení „Jóga 50+“. Na toto

cvičení se hlaste na tel. č.: 773 691 858 a na
e-mailu: yoga.yfe@gmail.com.Další informace:
www.yoga-federation.eu

Putování za Friedrichem Torbergem
Spisovateli, novináři, překladateli, jazykovědci a scénáristovi Friedrichu Torbergovi
(1908 až 1979) je věnována další pražská
plakátová výstava manželů Zuzany a Eugena
Brikciusových. Rodák z Vídně, občan Československa, válečný exulant v USA a od 50. let
opět Vídeňan debutoval za podpory Maxe
Broda románem Student Gerber maturoval,
který ho okamžitě proslavil.
„Friedrich Torberg, rodným jménem Friedrich Ephraim Kantor-Berg, byl německy
mluvícím Pražanem narozeným ve Vídni do,
dnes bychom řekli, asimilované židovské
rodiny,“ popsala Zuzana Brikcius, jež spolu s manželem Eugenem už od roku 2007
pořádá kulturně zaměřené plakátové výstavy
v ulicích Prahy 1, které byly postupně věnovány takovým osobnostem a událostem jako
Tomáš Garrigue Masaryk, vznik Československa, Sametová revoluce, Voskovec a Werich,
Jaroslav Seifert, Karel Poláček, Franz Kafka,
Bertha von Suttner, Franz Werfel, Marie von
Ebner-Eschenbach, Stefan Zweig a aktuálně
neprávem opomíjený Friedrich Torberg.
„Městská část Praha 1 si považuje za čest
podporovat tento jedinečný projekt, který

přibližuje mimo jiné osobnosti, jejichž přínos
nejen naší historii a kultuře byl mnohdy zcela
zásadní, i když dnes se na to neprávem zapomíná,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se zúčastnil slavnostního zahájení
výstavy u plakátovací plochy na roku náměstí
Republiky a ulice Na Poříčí. Kromě MČ Praha
1 výstavu podpořilo i Spolkové kancléřství
Rakousko.
Další informace a předchozí výstavy naleznete na www.brikcius.eu
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Vítání občánků – 22. 3. 2018

Theodor Dušek

Vítání občánků – 12. 4. 2018

Justýna Janderová

Teodor Minařík

Noemi Walterová

Samuel Schut

Karolína Novotná

Klára Svobodová

Julie Řebíčková

Oliver Ouředník

Teodor Gorovoj

Eleonora Šarmírová

Vítání občánků – 26. 4. 2018

Agáta Maria Fanta

Nicol Kurelová

P
Lilien Rose Burdicková
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okud chcete svou
ratolest slavnostně uvést mezi
občany naší městské
části, zašlete nám
jméno a příjmení dítěte,
datum narození a adresu trvalého bydliště,
popř. kontaktní adresu,
a to buď elektronicky
na 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”.
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Vítání občánků – 24. 5. 2018

Jolana Blažková

Mariana Blažková

Evelína Pastrňáková

Vítání občánků – 31. 5. 2018

Nikita Školný

Vítání občánků – 7. 6. 2018

Oliver James Burt

Alžběta Chloubová

Gabriel Guláš

Oliver Halíř

Rozálie Mrázková

Hedvika Eva Ondřejová

Ester Klomínková

Marie Machalická

Aneta Dousková

Ludmila Kloučková

Erik Huml

Lucie Šulcová
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Fotoobjektiv

Pražská štafeta měla osm týmů z Prahy 1.

Ve Vrchlického sadech přibyl Strom svobody.
Úspěšný zpěvák
z Eurovize
Mikolas Josef
dostal od
starosty Prahy 1
Oldřicha Lomeckého pamětní
medaili.
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Na seniorský ples zavítal i T.G.M.

V Redutě se křtila již třetí kniha Václava Rybaříka.

...tak celá Praha 1.

Výstava o Rychlých šípech v Lucerně.
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Spolupráce VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží,
Praha 1 se Střední zdravotnickou školou
a Fakultní nemocnicí s poliklinikou F. D.
Roosevelta v Banské Bystrici

Ž

áci a učitelé oboru Laboratorní asistent
již několik let spolupracují v rámci evropských projektů Erasmus+ se Střední
zdravotnickou školou a s Fakultní nemocnicí s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banské
Bystrici. Od roku 2014 se uskutečnilo několik
společných akcí a setkání:
1. září 2014 – pětidenní stáž vedoucí
oboru a odborné vyučující klinické biochemie v laboratořích nemocnice FNsP
FDR a hospitace ve výuce odborných
a laboratorních předmětů ve škole
2. jaro 2016 – setkání vedení školy a odborných učitelů VOŠZ a SZŠ Praha
3. listopad 2016 – aktivní účast dvou
žákyň 4. ročníku v soutěži LABakademia
2016
4. červen 2017 – čtrnáctidenní stáž čtyř
žákyň 3. ročníku oboru LA v laboratořích FNsP FDR
5. listopad 2017 – čtrnáctidenní stáž čtyř
žákyň 4. ročníku oboru LA v laboratořích FNsP FDR
6. každoroční setkání žáků a učitelů v rámci soutěže Studentlab v Ústí nad Labem
7. každoroční setkání učitelů a odborníků
z praxe v rámci odborné konference
Laboratorní rozhledy- škola, věda, praxe
Žákyně i učitelé hodnotili všechny akce jako

velmi přínosné. Při prvním výjezdu žákyň na
stáž do Banské Bystrice panovaly mezi nimi
i jejich rodiči obavy, jak stáž zvládnou. Mnohé
žákyně prvně v životě zažily, že jsou samostatně bez doprovodu rodičů v cizině. První
tři dny stáže je doprovázela odborná učitelka
z naší školy. Zbývající část pobytu žákyně
navštěvovaly praxi samostatně. Byly vedeny
vrchní laborantkou a v případě potřeby se
mohly obrátit na vedoucí odbornou učitelku
v banskobystrické zdravotnické škole. Při závěrečném hodnocení žákyně uvedly, že jim stáž
dala mnoho odborných, pracovních i osobních
zkušeností, které využijí v budoucí profesi.
Učitelé v rámci stáží porovnávali učební a tematické plány. Navštívili pracoviště
laboratoří FNsP FDR, ve kterých se seznámili
s používanými laboratorními postupy a metodami. Dále se slovenskými kolegy a kolegyněmi připravovali společné jednotky učení
a připravovali i podklady k další spolupráci.
Pro následující období byly připravovány
stáže slovenských žáků v laboratořích zdravotnických zařízení v Praze.
Závěrem je potřeba pojmenovat ještě
jeden z aspektů spolupráce - mezi učiteli
a žáky obou škol byly navázány velmi přátelské vztahy. Obě zúčastněné strany si přejí,
aby započatá spolupráce dále pokračovala.
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Světový unikát:
pražské Apple Museum
Česká metropole má tu čest hostit jedinečnou expozici počítačů a dalších IT zařízení,
které vzešly z produkce jedné z nejvlivnějších společností současnosti.
Uprostřed malebných uliček v centru Prahy se nachází největší sbírka zaměřená
na světového giganta v oblasti technologií.

Legendární Apple I, Mackintoshe, iPhony, iPody,
iPady, počítače NeXT a další raritní exponáty tvoří
nejkomplexnější a nejhodnotnější kolekci na světě.
Apple Museum se snaží jít ve stopách vizionářství
a estetiky zakladatele Steva Jobse, tudíž je zde
k vidění mnohem více, než jen přehlídka předmětů
ve vitrínách. Exponáty tvoří plně funkční přístroje,
takže každý návštěvník může na vlastní kůži pocítit lákavý svět digitálních technologií, které určují
podobu současného světa.
Expozicí vás
provede zábavný multimediální průvodce
v tabletu či
smartphonu,
který poskytuje
detailní informace o jednotlivých exponátech v osmi jazycích. Největší soukromá sbírka produktů Apple sídlí v pražském Pop
Art Centru, které je fúzí galerijního prostoru, místem
pro setkávání kreativních myslí a centrem umělců.
Pop Art Centrum tvoří platformu, kde z kombinace umění, moderního designu a historické tradice
vzniká revoluční forma současnosti.
Apple Museum nabízí širokou škálu informací
o technologiích prostřednictvím výstavy produktů
společnosti Apple a jejich vývoje v průběhu historie. Na ploše 767 m2 moderního výstavního prostoru
naleznete 472 unikátních exponátů značky Apple.
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V historické budově v centru Prahy jsou k vidění
počítače, počítačové periferie jako jsou tiskárny,
fotokopírky, ale i nejrůznější animace. Prohlídku doprovází tematická hudba a oblíbené skladby Steva
Jobse. Museum je věnováno památce a odkazu
nejvýraznější osobnosti počítačového průmyslu posledních čtyřiceti let. Obrovský vliv Steva Jobse na
každodenní život lidí na celém světě daleko přesahuje pouze odvětví technologií a průmyslu. Kromě
prezentace produktů společnosti Apple Inc., studia
Pixar a společnosti NeXT, Apple Museum především
předává unikátní životní příběh jedné z největších
a nejkreativnějších myslí historie lidstva. Celý příběh
výjimečného vizionáře máte navíc možnost prožít
z pohodlí svého domova.
Největší světová sbírka Apple
produktů totiž
nabízí i virtuální
variantu. Celý
interiér si můžete prohlédnout
prostřednictvím on-line 3D
tour, která ukazuje unikátní historické počítače,
nejnovější technologie a veškeré ostatní artefakty.
Revoluční a nadčasové technologie, které byly při
tvorbě on-line prohlídky použity, garantují nezapomenutelný zážitek, jako byste skutečně stáli uvnitř.
Díky 3D tour a pár kliknutí máte jedinečný zážitek
na dosah ruky, kdykoliv se vám zachce, ať už jste
kdekoliv na světě.
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Hledáte místo pro školení, workshop, večírek
nebo zkrátka unikátní místo pro setkání?

Ve sklepních prostorech musea, jejichž vznik se datuje do 12. století, se nachází také unikátní prostor
pro umělecké výstavy a kulturní akce. Apple Museum je originální lokace i unikátní koncept, který
spojuje zábavu, poznání, umění a stylové občerstvení. Fantazii se meze nekladou. Apple Museum
zajistí jakoukoli akci vám přesně na míru. Interaktivní
workshopy, firemní i soukromé akce, vzdělávací
programy, jednoduše cokoli vás napadne. Vše se
odehrává v přilehlých prostorách Pop Art Centra,
které se pyšní největší expozicí Apple produktů na
světě.
Chcete hosty přivítat welcome drinkem, připravit
jim prohlídku s certifikovaným lektorem Apple nebo
zajistit občerstvení, třeba i veganské?Stejně jako
pro Steva Jobse nic nebylo překážkou i v Apple
Museu je vše možné. Pokud hledáte prostory pro
váš příští event, Apple Museum je místem, kde se
historie setkává s nejnovějšími technologiemi a zároveň středobodem stylu a pozitivní tvůrčí energie.

Nechte se inspirovat nejcennější značkou všech dob. Užijte si event, uspořádaný jinak než obvykle.
Naše expozice Apple produktů spolu
s historickými vzpomínkami na
románskou dobu nádherně propojují
minulost a současnost.
Prostor o rozloze 767 metrů čtverečních se pyšní
minimalistickým designem, výjimečnými restaurovanými místnostmi měšťanského domu z 12. století,
historickým románským sklepením s jedinečnou
atmosférou, prostorným, částečně zastřešeným
dvorem a lounge prostory s plně funkčními iPady.
Průlom protikladů se stírá v minimalistickém designovém prostoru, kde vytváří vzájemnou harmonii. Naše prostory sestávají ze tří podlaží moderních,

renovovaných místností, historického sklepení (část
naší galerie umění), recepce v čistém designu, svěžího baru v Apple stylu s vnitroblokovou zahradou
a odděleným lounge prostorem.
Představte si naše museum jako místo setkávání
současného a klasického stylu. Náš kreativní tým
je vždy připraven vám pomoci s jakoukoli akcí.
Od DJských setů až po degustaci vín a jiných
speciálních gastronomických akcí – náš prostorný,
částečně zastřešený dvůr vám bude k dispozici.
Umělecké pozadí našeho musea tvoří perfektní
kulisy pro umělecké výstavy a aukce.
Stranou nemůžeme nechat ani vzdělávací hodnotu musea. Apple Museum je ideálním místem pro
pořádání přednášek, IT konferencí, a plánování
vzdělávacích workshopů, týkajících se například
moderních technologií. Nabízíme flexibilní kapacitu
až pro 120 osob, bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, technické vybavení. Máme bohaté zkušenosti
se zajišťováním cateringu, hudebního doprovodu,
organizací workshopů, vzdělávacích přednášek,
konferencí, aukcí, gastronomických setkání
a mnoho dalších eventů. Proměňte prostory v ulici
Husova 21 podle vašich představ a přání!
Vždy vám s celým procesem rádi pomůžeme.

Technologie pro dobrou věc
Všechny aspekty jsou promyšlené a vzájemně propojené tak, aby korespondovaly s filozofií značky
Apple. Celý koncept navíc doplňuje také nadační
činnost Pop Art Centra. Stejně jako bylo vizí Steva
Jobse udělat svět lepším a místem, je i posláním
Apple Musea lidem pomáhat.
Veškerý výtěžek z prodeje vstupenek do Apple Musea je věnován na pomoc lidem po traumatických
nehodách a pacientům s poruchami hybnosti
a pohybového aparátu.
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Husova 21, Staré Město, 110 00, Praha

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.

minimálně podezřelé, ať již z nejasnosti vzniku nároku
z nájemní smlouvy nebo jejího převodu, schopnosti
privatizujícího zaplatit kupní cenu bytu nebo třeba jen
z kratší doby nájemní smlouvy.

Blíží se nám léto a srdečně Vám všem přeji příjemné
prožití dovolených. Přeji též nám všem, kteří většinu
léta budeme trávit v Praze, aby veškeré činné složky
dokázaly zvládnout každoroční nápor turistů a návštěvníků nejkrásnějšího centra na světě – Prahy 1 lépe,
než v předchozích letech. Obávám se však, že opět
budeme potřebovat velmi silné nervy.

V kontrastu s tím pak ční prodej majetku MČ Praha 1,
se kterým dlouhodobě nesouhlasíme v době hojnosti
a potřeby dobrého hospodaření se svěřeným majetkem.

Po prázdninách již bude krátce před komunálními
volbami do obecních zastupitelstev. Je to čas, kdy
právě Vy – milí voliči vystavujete Zastupitelům - Vysvědčení.
Budu-li hodnotit působení nás tří zastupitelů v „Klubu nezávislých“ MČ Praha 1, jsem rád, že se podařilo
zabránit předání Nemocnice Na Františku soukromníkům. Ze slibů, které jsme Vám dali před volbami
2014, si dovolím konstatovat, že se částečně podařilo
posunout privatizaci bytového fondu oprávněným
nájemníkům. Mám za to, že část privatizace proběhla, ale nejsem spokojen s tempem ani nastavením
privatizace bytů v Praze 1. Bohužel nebyla privatizace
dokončena. Mnohdy nám byly předkládány návrhy na
privatizaci bytů, u kterých s různě objevovala podmínka zákazu zcizení na několik let. Prostě proto, abychom
za privatizační ceny neprodávali byty k naplnění čistě
spekulativního zisku za prodej obratem za cenu tržní,
ale abychom naplnili smysl privatizace – tedy podporu
občanům, dlouhodobě žijícím v nájemních bytech
v Praze 1 tak, že budou moci žít ve svých a nikoliv
nájemních bytech.
Naproti tomu byly některé návrhy na privatizaci

PRAHA 1 RODINA

Osobně sem přesvědčen, že žádná z koaličních
stran nesplnila svůj předvolební program kompletně.
Je ovšem důležité vnímat, že jen některé strany jsou
zastoupené v koalici vedení Prahy 1 a jen tyto strany
měly šanci splnit svůj program beze zbytku. Věřím, že si
zaslouží mnoho špatných známek za nesplněné sliby.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám sdělil, že
v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstev
se já osobně o Vaše hlasy ucházet nebudu. Rád bych
Vám doporučil, abyste svými hlasy významně obměnili
složení Zastupitelstva MČ Prahy 1. Mám za to, že jen tak
může začít skutečně efektivní využívání prostředků MČ
a hospodaření s majetkem tak, aby byl zachován i pro
budoucí generace.
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

TROJKOALICE

PRAHA 1 RODINA
svůj příspěvek
do uzávěrky tohoto čísla
nedodala.

IO
Iniciativa Občanů
Ideje a Odpovědnost

TROJKOALICE
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

Co nám přinese Metropolitní plán?
Metropolitní plán Prahy, jehož návrh z dílny IPRu
byl představen nedávno, přináší nový a dosti složitý
koncept, který výrazně mění logiku územního plánování v Praze. Na co byl každý zvyklý, že každá parcela
má ve stávajícím územním plánu svou barvu, která
určuje, co se zde může a nemůže stavět, to padá,
pravidla se uvolňují. Celá Praha 1 se má stát zastavitelným územím, kde jsou jinými vrstvami plánu
vymezeny plochy, kde se stavět nemá. Takže třeba na
Petříně narazíte na „zastavitelné nestavební“ plochy.
Jak tedy „metroplánu“ rozumět?
Autoři Metropolitního plánu by rádi rozhýbali výstavbu a to tak, že se rozhodli, že nově budeme zeleň,
veřejnou vybavenost i současnou podobu zástavby
chránit méně. Leckterá „zbytková“ zeleň se má měnit
na plochy pro výstavbu, z části se ruší ochrana ploch
veřejné vybavenosti (hřiště, školy, …) a speciálně na
Praze 1 se těch několik míst, kde se dá ještě stavět,
mění na stavební plochy.
Nejznámějším takovým případem je prostranství
za hotelem Intercontinental, budoucí Náměstí Milo-

še Formana. Proti zdejší výstavbě se postavili nejen
místní, ale i pan starosta v souladu s námi, takže se
zdá, že Praha 1 zde uplatní tzv. zásadní připomínku.
Míst, kde bude v naší městské části moci vzniknout nová výstavba, je však podle Metropolitního
plánu více: Jmenujme třeba parkoviště (dříve sportoviště) u Tyršova domu, zatáčku v Chotkově, části
areálů Nemocnice Pod Petřínem a Strahovského
kláštera, armádní areál na Petříně, hřiště v Masné,
hřiště Na Františku, parčík u Štefánikova mostu
a množství různých drobných parčíků či pásů zeleně, které pozbudou ochrany. Samostatnou kapitolou je pak areál Masarykova nádraží, kde bude moci
v „obytné lokalitě“ bez problémů vniknout mamutí
kancelářský objekt.
Proti nebezpečným ustanovením Metropolitního
plánu aktivně vystupujeme a snažíme se, aby si co
nejvíce našich připomínek osvojila městská část.
Rozhodovat se o tom bude na červnovém zastupitelstvu.
Kateřina Klasnová
a Petr Kučera

POZVÁNKA

PIETNÍ AKT
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 100. VÝROČÍ
OD ZALOŽENÍ RAF (ROYAL AIR FORCE )
14. 8. 2018 od 14.00

u památníku čs. letců RAF – Okřídleného lva na Klárově.
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SOUTĚŽ

Dovolujeme si vás pozvat na akci konanou poD záštitou
ing. olDřicha lomeckého, starosty mČ praha 1 na 3.roČník
Dětského hraní tentokrát ku příležitosti oslav vzniku
Československa na

olympijské

jeDniČkové hry

t
BuDe se sportova
a DáreČa BuDou meDaile
Děti.
ky pro všechny
DiČní
tra
s
vá
Čekají na
vní
i netraDiČní sporto
ových
Disciplíny ve 4 věk
kategoriích.

3. 9. 2018

park kampa – vchoD
oD říČní ulice, praha
1
oD 11 hoDin Do 18 hoD
in

SDÍLEJTE

své letní fotografie s motivem Prahy 1 na Instagramu!
KAŽDÝ TÝDEN VYBEREME JEDNOHO VÝHERCE, KTERÝ OBDRŽÍ
DVĚ VSTUPENKY DO GRÉVINU– MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN

letosprahou1

Součástí doprovodného programu je
možnost zDarma využít odbornou
analýzu na jaký sport se Vaše dítě hodí.
Výstupem bude odborný posudek Vašeho
dítěte. Kapacita omezena!!!

šechny
akce pro v

olky
kluky a htegorie!
a věkové ka

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz
2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
3. Opatři fotografii hashtagem: #letosprahou1
Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

Mapka areálu, kartičky pro disciplíny
a další informace u registrace při vchodu
do parku z Říční ulice.
Další doprovodné akce – malování na
obličej, skákací hrady, rode býk, loutkové
divadlo, hudební vystoupení pro děti
a další atrakce pro malé i velké.

Soutěž potrvá od 21. 6. do 23. 9. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

Instagram MČ Praha 1:
@mc_praha1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 VÁS ZVE NA PREMIÉRU
DOKUMENTÁRNÍHO FILMU REŽISÉRA OLIVERA MALINY MORGENSTERNA

Za Werichem

5. 9. 2018, 19:00

Galerie 1 (Štěpánská 47, Praha 1)

Výjimečný klub pro podnikavé muže z Prahy 1

OSLAVA 113. LET OD NAROZENÍ

na Kampu
22. 6. 2018

JIŘÍ SUCHÝ
A ORCHESTR JIŘÍHO SVOBODY

TÉMA:

VYSTOUPÍ SPECIÁLNÍ HOST:

RALLYE DAKAR

Olga Roučková
První česká závodnice, která v lednu 2018 dokončila Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek.

DÁLE ZAHRAJÍ: PRÁZDNÉ

DOPROVODNÝ ROZHOVORY | MODERACE | PROMÍTÁNÍ
PROGRAM: FILMU | OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

HRAJÍ:
marie.hrabovska@praha1.cz nebo na tel. 221 097 224!

HORY

JEŽKOVY UŠI

VE FILMU
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| OD 18.00 | PARK KAMPA

JAKUB
SAIC

PAVEL
KŘÍŽ

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
STAROSTY PRAHY 1
OLDŘICHA LOMECKÉHO

HOST VEČERA: EVA

TŮMOVÁ

VSTUP VOLNÝ
POŘÁDAJÍ: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, MLÝNSKÁ KAVÁRNA

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

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
VÁS ZVE NA LETNÍ OSVĚŽENÍ

AKCE SE KONÁ
POD ZÁŠTITOU
STAROST Y PRAHY 1
OLDŘICHA LOMECKÉHO

9. 8. 2018
CAJ

O SEDMÉ

V GALERII 1
ŠTĚPÁNSKÁ 47, PRAHA 1

+

POZOR, VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ MÍST JE NUTNÉ SE NA AKCI „MOJITO KOKTEJL PARTY“ ZVLÁŠŤ PŘEDEM
PŘIHLÁSIT, A TO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU MARIE.HRABOVSKA@PRAHA1.CZ NEBO NA TEL. 221 097 224!
PŘEDMĚT „MOJITO“ – UVEĎTE SVÉ JMÉNO A TEL. KONTAKT.

letní
shakespearovské
slavnosti 2018
26. 6. – 7. 9.

vstupenky: www.shakespeare.cz

premiéra

dobrý konec
všechno spraví

Hrají: Anna Fialová, Martin Siničák, Ondřej Pavelka,
Martin Dejdar/Oldřich Vízner a další.

foto: Pavel Mára

generální partner
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hlavní partneři

hlavní mediální partneři

spolupořadatelé

Specifikace loga příkazníka

partneři

mediální partneři

pořadatel

předprodej

Glanc
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Městská část Praha 1 Vás zve do cíle

NEJDELŠÍHO CYKLO MARATONU V ČR
Projekt vznikl za podpory
Prahy 1 a pod záštitou
starosty Oldřicha Lomeckého

ŽIVĚ
KONCERT
SVĚTOVÁ
BUBENICKÁ
SHOW

více na:

www.cestazasnem.cz

PARK KAMPA 4. srpna 2018

generální partner

hlavní partneři

mediální partneři

partneři
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