UDÁLOSTI
KRÁTCE

Je jasno, Prahu 1
povede jiná koalice

MATEØSKÉ CENTRUM ZVE
Nové mateøské centrum vzniklo
v Haštalské ulici 21. Provozuje ho
YMCA. Rodièe s dìtmi zde naleznou
hernu, cvièení pro dìti i dospìlé, jazykové kurzy pro dìti i dospìlé, výtvarné
kurzy, hudební dílny, školièku Sovièku
pro dìti od 2,5 let bez rodièù a další aktivity. Podrobnosti o centru naleznete na
www.praha.ymca.cz.

Koalice TOP 09, ÈSSD a Vìcí veøejných povede v pøíštích
ètyøech letech Mìstskou èást Praha 1. V opozici zùstane
ODS a Strana zelených.

VÁNOÈNÍ STROM ZAZÁØÍ
Nadaèní fond manželù Livie a Václava Klausových pøipravuje u pøíležitosti
zahájení tradièní vánoèní sbírky rozsvícení vánoèního stromu na Svatojiøském
námìstí. V nedìli 28. listopadu zde
bude od 16 hodin probíhat krátký program, pøi nìmž vystoupí dìtský hudební
soubor Notièky a pìvecký soubor Gospel Limited. Akce vyvrcholí rozsvícením
vánoèního stromu pøedsedkyní správní
rady Nadaèního fondu Livií Klausovou
a spoleèným zpíváním vánoèních koled.

TOP 09

13

ODS

9

KRAJKY NA POHOØELCI

ÈSSD

6

Ještì do 24. listopadu lze navštívit
výstavu Vzdìlávacího spolku umìleckých
øemesel, která v poboèce Mìstské
knihovny na Hradèanech (Pohoøelec
25/111) pøedstavuje palièkované a šité
krajky, ukázky tkaní, drátování a dalších
øemesel. Výstavu mùžete zhlédnout od
pondìlí do ètvrtka od 12 do 17 hodin,
v pátek mezi 9 a 15 hodinou.

Vìci veøejné

5

Strana zelených

2

Koalièní smlouva, kterou podepsali
zástupci TOP 09, ÈSSD a Vìcí veøejných
27. øíjna, zaruèuje koalici v Zastupitelstvu
Mìstské èásti Praha 1 pohodlnou vìtšinu
– 24 hlasù proti 11 opozièním.
Novým starostou bude podle dohody
Oldøich Lomecký (TOP 09). Jeho prvním
zástupcem se stane Daniel Hodek (ÈSSD),
druhou místostarostkou bude Jana
Paøízková (Vìci veøejné). V Radì Mìstské
èásti Praha 1 bude mít TOP 09 ètyøi místa,
ÈSSD tøi a Vìci veøejné dvì místa.
Novinkou bude opatøení, jež má zajistit plu-

HLEDEJTE RYCHLÉ ŠÍPY
Od 17. listopadu do 17. prosince mají
Pražané již desátým rokem šanci hledat
legendární ètenáøský klub Rychlé šípy
v ulièkách Starého Mìsta. Staèí je na
pøíslušném balkonu vyfotit nebo namalovat a odeslat poøadatelùm.
Postavy Rychlých šípù v životní velikosti se dívají z balkonu kteréhosi domu
na Starém Mìstì (mezi Vltavou a ulicemi Národní, 28. øíjna, Na Pøíkopech,
Revoluèní). Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat tak, aby byl balkon na
obrázku poznat. Tento dùkaz svého nálezu, nejlépe i s popisem prùbìhu vašeho
pátrání, pošlete do 14. prosince pražské
poboèce Sdružení pøátel Jaroslava Foglara (Pøed Cibulkami 8/316,
150 00 Praha 5-Košíøe, pp@spjf.cz),
pøípadnì jej pøineste pøímo na tradièní Veèer
svìtel 17. prosince v 17 hodin k pražskému
kostelu sv. Haštala v Praze 1.
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%
poèet
hlasù mandátù
Vìci veøejné
12,14
5
Komunistická str. Èech a Moravy 3,82
0
„Zelená Praha Rezidenti“
0,74
0
Koruna Èeská (monarch. strana) 1,35
0
Obèanská demokratická strana 22,09
9
Èeská str. sociálnì demokrat.
14,18
6
PRAŽANÉ PRO PRAHU (P P P) 3,21
0
Strana zelených
6,42
2
Suverénní volba pro Prahu 1
1,95
0
Zmìna pro Prahu 1
4,75
0
TOP 09
31,52
13
Iniciativa obèanù
2,10
0

èíslo název
11

10
8

1

6

ralitu názorù pøi rozhodování: šéfové komisí
– tedy odborných poradních orgánù Rady
MÈ Praha 1 – budou z jiné politické strany než
pøíslušní radní.
Dohody stvrzené koalièní smlouvou musí
nejprve odsouhlasit novì zvolené zastupitelstvo. Pøesné datum jeho konání nebylo vzhledem ke stížnosti na regulérnost voleb v dobì
uzávìrky tohoto èísla známo, nicménì témìø
jistì probìhne nejpozdìji na zaèátku prosince.
Plány lídrù jednotlivých stran zvolených
do Zastupitelstva MÈ Praha 1 naleznete na
str. 6 a 7.
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Poèet volených èlenù zastupitelstva: 35, Volièi v seznamu: 23 152, Volební úèast: 47,05 %, Platné hlasy: 347 588
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