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Volby
do europarlamentu

Hrozí zrušení
Nemocnice Na Františku?

Rozhovor s lídrem kandidátky ODS
pro volby do Evropského parlamentu
Jan Zahradil trochu jinak
str. 1- 2

Kauza Nemocnice Na Františku v režii nové koalice v čele se
starostou Čižinským (Praha 1 Sobě)
Plány magistrátu nikdo nezná. Praha 7 nepomáhá ... více na str. 2

Zahradil: EU má být dobrým sluhou, ne špatným pánem
O víkendu 24. května nás čekají
volby do Evropského parlamentu. ODS do nich jako jedničku vysílá Jana Zahradila, pražského
patriota, rockera, zkušeného europoslance, který je zároveň kandidátem frakce Evropských reformistů a konzervativců na předsedu
Evropské komise.
Volby do EP jsou oproti jiným
volbám specifické tím, že každá
strana nabízí jen jednu celorepublikovou kandidátku. Proč volit
právě ODS?
Jsme jediná česká strana, která má
jasnou představu o tom, jak by měla
Evropská unie fungovat, aby to jejím
členům, a tedy i naší zemi, přinášelo
prospěch. Aby byla Unie dobrým sluhou, a ne špatným pánem. Aby Unie
pomáhala podnikatelům, a ne aby
jim házela klacky pod nohy.
A je vůbec možné v Evropě něco
pro Čechy prosadit?
Samozřejmě, ale potřebujeme k tomu
dobré spojence. Proto se musíme
soustředit na dlouhodobé budování
koalic a spojenectví uvnitř Unie s těmi
státy, se kterými máme v některých
oblastech blízké zájmy a postoje.

skanzen. Na některých radnicích dnes
však bohužel vítězí nekoncepční aktivismus namísto promyšlených řešení.
S tím souvisí i Airbnb, které určitě
řeší i další evropské metropole.

Jan Zahradil spolu se zástupci ODS Praha 1

Velkým tématem jsou dnes v
Praze ceny bytů. Jsou výše nájmů
a prodeje ve srovnání s Evropou
opravdu tak nebývalé, nebo se
nijak zvlášť nevymykáme?
Praha patří k nejbohatším regionům
v Evropě. To také vyšponovalo ceny
nemovitostí a nájmů na evropskou
úroveň, čemuž ale neodpovídají průměrné příjmy občanů ČR. Naše kupní
síla je stále nižší než evropský průměr.
Tento problém je ještě umocněn tím,

že zejména v posledním volebním
období se v Praze vůbec nestavělo,
takže nabídka je omezená. Málokde v
Evropě je tak komplikovaná stavební
legislativa jako u nás.
Někdy mi přijde, že radnice dělají
všechno proto, aby starousedlíky z
center vypudily.
Šikovný starosta nebo starostka to samozřejmě nedělají. Historické centrum, ve kterém jsou jen kanceláře, obchody a restaurace, je vlastně neživý

Tzv. sdílená ekonomika nabízí spotřebitelům zcela nové příležitosti, ale
někdy přináší i nečekané problémy.
Různá města uplatňují různé přístupy, z nichž by se dala čerpat inspirace
i v centru Prahy, stačí jen, aby radnice
měla vůli a odvahu řešení opravdu
hledat. Londýn například umožňuje
pronájem bytu na maximálně devadesát dní v roce. Paříž jde cestou
zdanění, Barcelona vydává licence
a v Berlíně musí mít poskytovatel
ubytování povolení regionální samosprávy.
Většinu života už pár let trávíte v
Bruselu. Jste tam doma?
Doma jsem samozřejmě u nás v Praze. V Bruselu těžko může být někdo
doma, to město nemá žádný “genius
loci”. Je tam sice pár malebných zákoutí, ale celkově to pěkná metropole není a s Prahou se samozřejmě
nedá ani srovnat.
... pokračování na str. 2

Kauza butiku v Pařížské. Podezřelý pronájem a porušené sliby
V médiích i na sociálních sítích se živě diskutuje problematické rozhodnutí Prahy 1.
Rada městské části schválila
v dubnu záměr prodloužit
nájemní smlouvu v luxusním
obchodě v Pařížské ulici č. 14.
Způsob, který vedení Prahy 1 v
čele se starostou Pavlem Čižinským zvolilo, ale vyvolal velmi
ostré reakce. Ještě před volbami
slibovala tehdejší opozice, že
lukrativní prostory bude pronajímat formou veřejné soutěže,
což nyní neučinila. Namísto
toho chce obchod ponechat stá-

vajícímu nájemci. Tiskový mluvčí
starosty Čižinského uvedl, že
přijdou-li vyšší nabídky od jiných
zájemců, bude mu toto nájemné
navýšeno.
„Před volbami se pan Čižinský a
Piráti zaklínali transparentností.
Teď se zdá, že se v rozporu s jejich
proklamacemi pokoušejí prodloužit lukrativní nájem. Hrozí, že
Praha 1 přijde o miliony korun.
Za ty peníze by šlo opravit několik
bytů pro policisty nebo učitele
či modernizovat Nemocnici Na
Františku,“ dodává Janderová.
Klub zastupitelů ODS na Praze 1

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KDY? v pátek 24.5. od 14:00–22:00 a v sobotu 25.5. od 08:00–14:00
KDE? příslušná volební místnost dle vašeho místa bydliště
JAK? vyberete politickou stranu, na které můžete označit až 2 preferenční
hlasy zakroužkováním pořadového čísla u preferovaného kandidáta

zvažuje svolání mimořádného
jednání zastupitelstva. „Budeme
požadovat jasné vysvětlení problémů v hospodaření s majetkem
Prahy 1,“ uvádí k tomu Richard
Bureš, předseda klubu, a dodává:
„Když radnice dopředu řekne, že
tam nájemce měnit nechce, těžko
může získat více peněz. Považuji
to za výsměch transparentnosti.“
ODS chce problémy v hospodaření Prahy 1 pečlivě sledovat, aby
zabránila jakémukoliv podezřelému či nevýhodnému návrhu.
Ukazuje se, že je to opravdu
zapotřebí.
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EU má být dobrým sluhou, ne špatným pánem

Jaroslava
Janderová
předsedkyně
ODS Praha 1

... pokračování ze str. 1

Omluvte mou drzost, ale jako žena
se zeptat musím: manželka si zvykla, že jste skoro pořád pryč a někdy,
sotva přistanete na letišti, už mažete na koncert? :)
Manželka má dost práce tady v Praze,
děti už jsou velké, takže nám to takhle

Vážení čtenáři,
jsem ráda, že právě čtete další vydání
naší Jedničky. Kromě dění na Praze 1
se v něm tentokrát věnujeme i blížícím
se volbám do Evropského parlamentu.
Ty se obvykle netěší velkému zájmu
českých voličů. Věřím, že vy si nenecháte ujít příležitost spolurozhodnout o
dalším směřování Evropské unie a tím
i České republiky. Asi všichni cítíme, že
Evropská unie potřebuje reformu. Musí
se přestat utápět v byrokracii a vymýšlet často až bizarní nápady úředníků,
místo toho musí opravdu hájit zájmy
lidí, co v ní žijí. Zároveň si všichni přejeme, aby náš hlas byl v Unii více slyšet.
Ve volbách jde o víc, než si možná
dokážeme připustit. Na jedné straně je
zde totiž tlak různě pojmenovaných socialistických uskupení, na straně druhé
se k moci derou populisté a nacionalisté. Nechám na vašem posouzení, co
z toho představuje větší nebezpečí. Já
jsem přesvědčená, že dobrou budoucnost nepředstavuje ani nárůst vlivu
neziskových organizací či ekologických
aktivistů, nekonečné debaty o genderu
či třetím pohlaví, ani snahy o rozbití
Unie, které se samozřejmě líbí Rusku
či Číně. Potřebujeme akceschopnou a
spolupracující Unii, která bude postavena na volném pohybu osob, zboží
a služeb, ve které budou mít členské
státy své slovo a práva, která zajistí bezpečí, svobodu a možnost profitu všem
občanům a firmám. Ráda dám ruku do
ohně za to, že o takovou podobu EU
bude bojovat lídr ODS Honza Zahradil.
Znám ho osobně roky. Je to můj kamarád, fajn chlap, milovník dobré muziky,
schopný a čestný politik. Moc mu držím palce, stejně jako celé kandidátce
občanských demokratů. Budu ráda,
když ODS ve volbách podpoříte i vy.
Předem vám za to děkuji.

vlastně docela vyhovuje. Myslím, že jeden druhého si ještě dost užijeme, až
budeme v důchodu.
Kam byste na Praze 1 poslal zahraničního kolegu z Bruselu na pivo?
Rozhodně do minipivovaru „U Medvídků” na jejich třináctku „Oldgott”.

Co vás štve?

Koloběžky uprostřed chodníku
Poslední dobou se občané
Prahy 1 potýkají se záplavou zelených koloběžek
Lime. Jejich odložené
hromady blokují chodníky,
jezdci se ve vysoké rychlosti
proplétají mezi davy chodců a spolu s bezohlednými
cyklisty tak z chodníků

vytvářejí nelítostné a chaotické bojiště. Je smutné, že
to vše se děje bez povšimnutí policie. Na chodnících
totiž nemají koloběžky co
pohledávat. Jsme opravdu
zvědavi, jestli se řešení této
situace dočkáme dříve, než
dojde k prvním vážným

nehodám. S firmou, která
je provozuje, uzavřel magistrát nezávazné memorandum. To je ale neustále
porušováno. Je opravdu na
čase, aby se naše radnice
s tou „velkou“ konečně domluvila. Už se opravdu není
na co vymlouvat.

A co na Praze 1 trápí vás? Napište nám na: podnety@odspraha1.cz

Praha 1 udělí čestné občanství paní Kamile Moučkové,
která se stala symbolem odporu proti okupaci naší
republiky sovětskými vojsky v srpnu 1968.
Zastupitelé ODS toto udělení prosazovali dlouhodobě,
v dubnu o tom konečně rozhodlo zastupitelstvo. V srpnu
loňského roku jsme jí věnovali
vzpomínku v časopise Jednička

a navštívili ji v nemocnici, kde
se zotavovala po operaci. Tato
vzácná občanka Prahy 1 si vděk
nás všech zaslouží a těšíme
se, že s ní společně oslavíme
30. výročí sametové revoluce.

Také jste si všimli, že se na zdech domů po celé Praze 1 opět
rozmáhají čmáranice sprejerů? Jedním z prvních kroků nové
koalice bylo zrušení programu Antigraffiti, prosazený ODS.
Šlo o levný a účinný systém překrývání poškozených zdí a čištění parou. Radnice celý projekt
ukončila bez náhrady – údajně

proto, že jde o nevyzkoušenou
technologii. A než se rozhodne,
co s tím, bude centrum Prahy
počmárané úplně.

Hrozí zrušení Nemocnice Na Františku?
Koncem března 2018 oznámil
starosta Prahy 1 Pavel Čižinský, že
Nemocnici Na Františku má převzít
hlavní město Praha. „Převzetí nemocnice má být hotovo do konce června,“
uvedla k tomu na tiskové konferenci
i radní Milena Johnová.
Zásadní otázky ale zůstaly nezodpovězeny. Především ta, jak má tento
krok vlastně proběhnout. Nemocnici, která má podobu tzv. příspěvkové organizace, založila právě Praha 1
a tato právní forma nedovoluje změnu
provozovatele. „Pokud by nemocnici převzal magistrát, musela by se de
facto celá zrušit a založit znovu. Zaměstnancům by byly ukončeny smlouvy, které by se znovu obnovovaly
v nově založené organizaci,“ vysvětluje
Jaroslava Janderová (ODS), předsedkyně kontrolního výboru magistrátu.

„

Magistrát požaduje součinnost Prahy 7. Právě ze sedmé
městské části totiž přichází přes 50 % všech pacientů.

Ačkoliv se červnový termín blíží, žádné
další informace zveřejněny nebyly.
Důvodem převzetí nemocnice je její
financování. Praha 1 pokrývá každo-

roční ztrátu, která se pohybuje v řádu
desítek milionů ročně. V roce 2018 celopražské zastupitelstvo schválilo, že
se o finanční stabilitu nemocnice mají

podělit Praha 1 a magistrát, požaduje
se i součinnost Prahy 7. Právě ze sedmé městské části totiž přichází přes
50 % všech pacientů, aniž by tamní
radnice na provoz jakkoliv přispívala.
„Problém spočívá v tom, že se náš pan
starosta nechce nebo neumí domluvit se svým bratrem, starostou Prahy 7
Janem Čižinským,“ říká Janderová a
dodává: „Už loni se dohodlo, že bychom se o náklady měli podělit. A tak
asi raději chtějí převést celou nemocnici na magistrát bez jakékoliv záruky
nebo konkrétní vize.“
Občané i zaměstnanci nemocnice se
o celou situaci živě zajímají. Na posledním zastupitelstvu Prahy 1 ovšem
starosta Čižinský rozhodl stáhnout
celý bod týkající se plánu převodu
z jednání.
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Problémy v Dlouhé

Střípky Z MAGISTRÁTU

Dlouhá třída se v posledních letech stala synonymem skoro všeho, co trápí
obyvatele Prahy 1. Křik turistů, hustý provoz a nesnesitelně hlasitá hudba.
I současné vedení radnice
se pokusilo problém řešit,
ovšem zdá se, že to může
nadělat více škody než
užitku. Od 12. dubna obsadili policisté v době víkendů vjezdy do Dlouhé
i několika přilehlých ulic
mezi půlnocí a třetí hodinou ráno. Co to ale lidem
doopravdy přinese?
Automobilový provoz byl
sice omezen, ale o to více
se přesunul do ulic, kde
byl předtím relativní klid.
A po třetí hodině ranní,
kdy obyvatelé postižených ulic již spali, pak provoz ještě zesílil. Křik turistů, kteří se přesouvali za
zátarasy a hledali své taxi,
pak víkendový chaos završil. Plán nakonec prozatím padl na předběžném
rozhodnutí soudu, který
blokádu označil za nedostatečně odůvodněnou.

Magistrátní šachy s byty
vyvolaly bouři

Další ranou může být
vyhláška, která by v této
oblasti zavedla „policejní
hodinu“ pro bary a restaurace. A až zde bude
zavedena pevná uzavírací
doba, podnapilí turisté se
v jeden okamžik vyhrnou
do ulic a půjdou hledat
zábavu jinam. Proto je
„policejní hodina“ rizikem, které může problém
zhoršit, rozšířit a postih-

nout i zbytek Prahy 1.
ODS v minulosti připravovala projekt automatických zasouvacích sloupků, které by neomezily
rezidenty, ale regulovaly
by provoz na mnoha
místech centra. Stávající
radnice ale hotový záměr
bez vysvětlení odložila.
Přitom policisty potřebujeme v ulicích, ne na
barikádách.

Osudy z pražských ulic

Tragický příběh Anny Letenské
Dům v Soukenické ulici s číslem popisným 1196/11 na první pohled nijak zvlášť nevyniká. Počmárané venkovní zdi, za okny záclony, za kterými
vykukují pokojové rostliny. Zcela všední obrázek domu v jedné pražské ulici.
A přesto úplně všední není. Právě v tomto domě se před 77 lety napsal osud
herečky Anny Letenské a jejího muže Vladislava Čalouna.

Pirátů a uskupení
Velkou nevoli způsobil záměr
ů v Praze. OhroPraha sobě zastavit privatizaci byt
u kterých již byla
žena je privatizace i těch bytů,
ě vyřídit. To se loschválena, avšak nestihla se ješt
zníky se vznáší i
gicky nelíbí jejich obyvatelům. Ota
současná koalice
nad tím, jakým způsobem chce
radní pro bydlenaložit s městskými byty. Pirátský
že se v nich musí
ní Adam Zábranský už vyhlásil,
oveň ukázal, jak
zvednout nájmy. Magistrát zár
bytu na Černém
je chce využívat. Do městského
Následná kontromostě nastěhoval bezdomovce.
ítky osob, které
la odhalila, že v bytě pobývají des
jej během pár týdnů zdevastovaly.

Mucha si odpočin
ku
v pokoji neužije
Od roku 1928 je Pr
aha majitelem Slov
anské epopeje, kterou
městu daroval Alfons
Mucha pod podmín
kou, že pro ni Prah
a
postaví důstojnou
budovu. To se dosu
d
nestalo. Radní pro ku
lturu Třeštíková přišl
a
vskutku s unikátním
řešením. Chce epop
ej
vrátit do Moravskéh
o Krumlova. Tedy po
kud toto městečko
sežene desítky milion
ů
korun na opravu m
ístního zámku. V je
ho
současném stavu v
něm totiž není mož
né
takto cenné dílo
vystavit ani pojistit
.
Praha sobě…

?

Kam pojede tramvaj
Divadelní a filmová herečka, laskavá,
moudrá žena s úžasným smyslem pro
humor a veselou povahou Anna Letenská získala v roce 1939 vysněné angažmá v Divadle na Vinohradech a začala
žít trvale v Praze. Publikum ji milovalo
a kariéra se slibně rozvíjela. Bohužel
ne na dlouho. Po krachu manželství s
Ludvíkem Letenským se Anna provdala
za Vladislava Čalouna, architekta, který
se angažoval v odboji. Zamilovaný pár
zakoupil v Soukenické ulici krásný byt
a těšil se na společný život. Sny o kariéře a rodinném štěstí se rozplynuly 14.
července 1942 v 19:00, kdy na jejich
byt zazvonila Františka Lyčková, žena
doktora Lyčky, který pomáhal zraněným parašutistům po atentátu na Reinharda Heydricha. Po obou pátrala pro-

tektorátní policie. Anna s Vladislavem
nedokázali bližnímu odmítnout pomoc
v nouzi a nechali u sebe doma jednu
noc Františku přespat. Tu hned ráno na
nádraží zatklo gestapo. Dodnes není
známo, kdo Lyčkovou udal. Její manžel
se zastřelil den poté těsně předtím, než
ho gestapo zatklo. Anna Letenská ještě dostala povolení dotočit (pod přísným dozorem gestapa) poslední film
v režii Otakara Vávry s mrazivě symbolickým názvem „Přijdu hned“. Po dokončení byla zatčena a 24. října 1942
v Mauthausenu popravena. Její muž
byl zavražděn o 3 měsíce později. Při
premiéře filmu „Přijdu hned“ v prosinci
1942 praskala Lucerna ve švech a lidé
se při replikách Anny Letenské coby
hubaté domovnice nepřestávali smát.

hodobě prosazuje
ODS Praha 1 dlou
linky před hlavním
vedení tramvajové
ní magistrátu ale
nádražím. Nové vede
ak. Raději si chce
přemýšlí opravdu jin
době tramvaje na
postavit pomník v po
de od Muzea do
Václaváku, která pove
išské.
Vodičkovy a Jindř
, že
Ovšem aby se neřeklo
lém
se vykašlali na prob
neSherwoodu, tak tam
tové
chali nainstalovat plas
už
é
mobilní pisoáry, kter
i na
nechtějí pořadatelé an
hudební festivaly.
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Ze života
spolků

Designový obchůdek s kavárnou
Na adrese Elišky Krásnohorské 9 působí již více než dvanáct let stylový obchod,
který je od svého počátku propojen s českými a slovenskými oděvními návrháři.

Space4you je nový multifunkční prostor na rohu Žitné
a Příčné, který provozuje spolek Sport4active. Pomalu
se zde rozvíjejí činnosti, o které si řekli obyvatelé Prahy 1 a členové spolku.
www.sport4active.cz

Díky podpoře radnice a
zejména bývalé radní pro
oblast školství a spolků
Evy Špačkové si zde každý
může zacvičit jógu, konzultovat své problémy se
zkušeným fyzioterapeutem
či se zúčastnit zajímavých
přednášek. Spolek Sport4active již čtvrtým rokem

připravuje pro děti
z Prahy 1 různé sportovní
aktivity. Momentálně se
snaží umožnit lidem, kteří
rádi rybaří, zažít v centru
Prahy tzv. urban fishing.
Konkrétně jde o projekt obnovy mola u Karlova mostu,
které si možná pamatujete z
filmu Chobotnice z II. patra.

KŘÍŽOVKA
Luštěte a vyhrajte!
Víte, který Čech se může
stat předsedou Evropské
komise?
Odpověď najdete
v tajence.
Vyluštěný text tajenky
nám pošlete na adresu:
podnety@odspraha1.cz
do 30. května 2019.
Vylosovaný výherce
získá poukaz v hodnotě
1.000 Kč, který může
použít v podniku VIDDA
fashion & living concept
store.

Zadavatel / zpracovatel: Občanská
demokratická strana, Oblastní sdružení
Praha 1, Truhlářská 9, 110 00 Praha
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EV. číslo MK ČR E 11785. Náklad: 20000 ks.
Nevyžádané příspěvky
nevracíme. Pokud dojde
k otištění zaslaného
příspěvku nebo
fotografie, nevzniká
autorovi nárok na
honorář.

NÁŠ
TIP

Jeho původní obchodní
název La Gallery Novesta
se nedávno změnil, respektive rozšířil na VIDDA fashion & living concept store.
V těchto dnech se již finalizuje rozšíření konceptu
o butikovou kavárnu, zapadající do nové vize, kdy
nakupování se stává součástí celkového zážitku. Interiér butiku bude dotvořen
ve spolupráci s českou
inovativní firmou Gravelli.

Začátky fungování tohoto
butiku však nebyly snadné.
„Učila jsem se za chodu já
a stejně tak designéři. Když
jsme otevřeli, nikdo z nich
neměl ucelenou kolekci,
každý se objevil doslova
s několika ramínky v ruce.
Nikdo také v té době nevěděl, jak utvořit cenu tak,
aby byla správně postavená. Často jsme tak doslova
neměli co prodávat. Velkým
štěstím bylo spojení se slo-

venským výrobcem obuvi.
Pod značkou Novesta jsme
zaplnili obchod teniskami a
holínkami a postupně krok
za krokem přidávali oděvy
od designérů,“ říká spoluzakladatelka Hana Zoufalová.
Dnes tak v nabídce obchodu můžete najít ucelené kolekce vesměs šité a produkované v českých dílnách a
ateliérech, jedinečné originály i modely šité v limitovaných sériích.

