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čtvrtí zahrnuje Praha 1: Staré Město,
Josefov, Hradčany,
Malou Stranu, Nové
Město, Holešovice
a Vinohrady.

KRÁTCE Z CENTRA

Čištění ulic začíná
Praha 1 - Během sedmi
víkendů od soboty 31. srpna
(termíny 31. 8. a 1. 9., 7. 9.
a 8. 9., 14. 9. a 15. 9., 21. 9.
a 22. 9., 5. 10. a 6. 10., 12. 10.
a 13. 10., 19. 10. a 20. 10., čas
8:00–15:00 hod.) proběhne
na celém území městské
části Praha 1 podzimní etapa
komplexního úklidu
komunikací – chodníků
a vozovek. Radnice se bude
snažit, aby byl plošný úklid
všech komunikací proveden
co nejpečlivěji, bohužel řada
bezohledných řidičů její
práci značně komplikuje.
Rozpis ulic na webu TSK
Praha. (red)

Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz

Studenti mezi seniory.
Žižkov plánuje mezigenerační bydlení
 Praha 3 se rozhodla propojit lidi dvou generací. Studentům dá šanci dostupného bydlení, a tím pomůže seniorům
od izolace, do níž se často v pozdějším věku dostávají.
Co uděláš pro seniory?
Žižkov - Princip projektu je
jednoduchý – v každém ze
dvou domů s pečovatelskou
službou na území městské
části nabídne radnice jeden
byt k pronájmu za zvýhodněných podmínek po dobu
jednoho roku studentům vysoké školy. Studenti by
na oplátku se seniory trávili
30 hodin v měsíci, během
nichž by jim pomáhali s každodenními úkoly, doprovázeli
by je k lékaři či na procházku,
povídali si s nimi či je učili
novým technologiím, jako
je například e-mail či práce
na PC. „Inspirovali jsme se
úspěšnými vzory v Nizozemsku a Francii, kde podobné
programy fungují dlouhodobě.
Doufáme, že se ujmou a rozšíří
i u nás," dodává autor návrhu
Ivo Denemark (TOP 09), člen
komise pro sociální politiku.

STAŇTE SE FOTOGRAFEM NAŠÍ PRAHY!
VYFOŤTE, CO VÁS V METROPOLI ZAUJALO, a fotograﬁi pošlete s krátkým popiskem na e-mail oskar.kuptik@ceskydomov.cz. Fotograﬁi, která zaujme naše
redaktory, otiskneme ve čtrnáctideníku Naše Praha. Za otištěnou fotograﬁi
čeká na jejího autora odměna v podobě vstupenek na zajímavou pražskou akci!
Pravidla pro využití a oceňování fotograﬁí najdete na nasepraha.cz. (red)

Zájemce bude muset splnit tři
podmínky – bude muset být
studentem prezenční formy
studia na vysoké škole v Praze
a mít dobrou znalost českého
jazyka. Třetí podmínkou je

zpracování návrhu programu,
jak plánuje využít své schopnosti a dovednosti k obohacení
životů starších obyvatel. „Cílem
je dát studentům příležitost
dostupného bydlení a zároveň
nabídnout obyvatelům domovů
pomoc či zajímavě strávený
čas. Mladí studenti mohou navíc získat pohled na svět úplně
jinýma očima,“ uvádí místostarosta Ondřej Rut (Zelení). (red)

o projektu
V posledních letech je pro studenty v Praze čím dál tím složitější zajistit si bydlení.
To je dáno růstem cen nájmů, ale například i nedostatečnou nabídkou kolejního
bydlení. Zejména pro studenty náročnějších oborů, které si vyžadují soustavné
studium, je tato situace obtížně řešitelná, jelikož si u studia nemohou přivydělat.

Foto Praha 3

Z Rumunské do Londýnské neprojedete
Praha 2 - V souvislosti
s plánovanou rekonstrukcí
plynovodu v Rumunské ulici
a v přilehlém okolí (Vinohrady), bude do 30. srpna
průjezdný pouze jeden jízdní
pruh Rumunské u křižovatky s Londýnskou ulicí. Bude
zakázán vjezd z Rumunské

do Londýnské – odbočení
doleva, vjezd bude možný
z Jugoslávské ulice. Navržená
dopravně inženýrská opatření
preferují potřebu zachování
dostupnosti městské hromadné dopravy a také zajištění
místní dopravní obsluhy
a vjezd rezidentům. (běl)

Žižkov má nového tajemníka
Praha 3 - Ke dni 1. srpna nastoupil do funkce tajemníka Úřadu
městské části Praha 3 Rudolf Zahradník. Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě a fakultu veřejných politik na Slezské univerzitě v Opavě. Je mu 58 let. (běl)

V klubu kradl hostům doklady a karty
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„NEJSEM SICE Z PRAHY, ale náhodou se mi dostal do ruky časopis Naše
Praha. Když jsme šli po turistické trase na Hrad a Strahov, padli mi do oka
lvi. Tak bych to nazval: Lvi mají rádi vrby,“ napsal náš občasný čtenář Jiří
Hampešt ze středních Čech. Ocenili jsme dobrý pozorovací talent. Znalce
Prahy jistě není nutné poučovat, kde lvi jsou.
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Praha 1 - Během noční pochůzky v ulici V Kolkovně
v Praze 1 si strážníci
všimli muže, který
vyběhl z klubu
a za ním utíkala ochranka.
Hlídka oba muže
vyzvala k prokázání totožnosti
a vysvětlení jejich
jednání. Z šetření
vyplynulo, že pronásledovaný muž měl v klubu odcizit

několika hostům
osobní doklady
včetně platebních
karet. Podezřelý
se nakonec hlídce
k činu přiznal s tím,
že většinu odcizených věcí odhodil
v okolí při útěku. Pro
důvodné podezření ze
spáchání trestného činu byl
50letý muž omezen na osobní
svobodě a předán přivolané
hlídce Policie ČR. (běl)

