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8 pětidenních turnusů (Po-Pá) v období 6.7. - 28.8.2020
3100 Kč
rodiče platí 1100 Kč,
Nadace Pražské děti hradí zbytek
sporty na písku - přehazovaná, vybíjená, plážový volejbal,
plážový fotbal, kooperativní hry
možnost využití blízkého parku Ladronka pro další
sportovní činnost - kolečkové brusle, kolo
online přihlášky / uzávěrka 15.6.2020

Vážení sousedé,
určitě každý z nás zažil v rodině či na pracovišti problém,
který se dal vyřešit lépe nebo rychleji, pokud by spolu
v danou chvíli všichni zúčastnění lépe komunikovali.
Díky špatné komunikaci se koneckonců často rozpadají
manželství, rodiny, firmy, ale i politické koalice.
Příkladem špatné komunikace je dění kolem jednosměrné uzavírky Smetanova nábřeží – ulice, v níž téměř nikdo
nebydlí a kterou za běžných okolností denně projedou desítky
tisíc automobilů. Když jim nyní – při nedokončení pražského
okruhu a při absenci dalších navazujících kroků – zabráníme
ve vjezdu, nedocílíme toho, že zůstanou zaparkovaná před
domy svých majitelů anebo že projedou vzdálenými objízdnými trasami, ale prostě je jen přesuneme jinam. Na Smíchov,
Malou Stranu, možná i přetíženou magistrálu, ale hlavně do
hustě obydlené ulice Karoliny Světlé, kterou radnice v minulých letech spolu s jejím okolím pracně zbavovala tranzitní
dopravy, aby místním obyvatelům zajistila podstatně klidnější
bydlení.
Tohle všechno primátor Hřib, jeho náměstek Scheinherr
a lidé kolem nich dobře vědí, a přesto nábřeží uzavřeli. Navzdory usnesení zastupitelů hlavního města, které je zavázalo
k projednání tohoto problému s radnicí Prahy 1. Navzdory
opakovaným žádostem Prahy 1, aby obyvatele první městské
části a krásnou lokalitu v blízkosti Národního divadla tohoto
kroku a jeho následků ušetřili.
Dopravní situace v naší městské části patří k nejkomplikovanějším a my se ji poctivě snažíme – ve prospěch občanů
Prahy 1 – znatelně zlepšit a zklidnit. Je nám ale jasné, že
realizace prostřednictvím jednostranných a s okolními městskými částmi neprojednaných opatření je cestou do velkých
problémů.
Když spolu špatně komunikujeme – doma, na pracovišti
i v politice, vede to často k unáhlenostem a k tomu, že si říkáme věci, které bychom jinak nevypustili z úst. Současný postup magistrátního vedení je toho příkladem. Slibuji vám, že
my uděláme všechno proto, aby Praha 1, magistrát a ostatní
městské části spolu efektivně komunikovaly a aby výsledkem
byla znatelně klidnější a smysluplně vedená doprava
v Praze 1 i v širším centru. 
Váš
Petr Hejma
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Krátkodobé pronájmy – přelomový rozsudek ve prospěch SVJ
zvýšenému bezpečnostnímu riziku
v domě, ke zvýšené produkci odpadu
a znečišťování společných prostor.
To u soudu napadl majitel jednoho
z bytů, cizinec žijící mimo Českou republiku, který byt využívá pouze k provozování
krátkodobých pronájmů.
A závěry Městského soudu v Praze,
který dal SVJ za pravdu?

Společenství vlastníků jednotek
(SVJ) se sídlem v Petrské čtvrti přijalo před několika lety nové stanovy,
které mj. obsahovaly ustanovení
o zákazu provozovat poskytování
ubytovacích služeb nebo opakovaný
krátkodobý pronájem kratší než 3
měsíce. Zároveň SVJ odsouhlasilo,
že k využívání bytů ke krátkodobým
pronájmům je třeba souhlasu všech
členů SVJ a že je rovněž možné
souhlas neudělit či zrušit, pokud bude
docházet k rušení nočního klidu, ke

1. V
 lastnické právo lze svobodně vykonávat pouze v takovém rozsahu, aby tím
nedocházelo k narušování téhož práva

Středisko sociálních služeb Praha 1 převzalo
šest předprogramovaných tabletů Huawei
Media Pad T5. Dar poskytla společnost
Philip Morris ČR prostřednictvím Nadace
Charty 77 a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Na projektu Tablet od srdce se
podílí také společnost Mall Group, dodavatel
zařízení, a společnost Vodafone, která do
všech tabletů věnovala SIM karty s datovou
konektivitou. Deník Blesk pak poskytl do kaž-

dého nosiče licenci předplatného Blesk Premium. Tablety, které umožní propojení seniorů s rodinami a přáteli pomocí videohovorů,
koordinátorkám pečovatelské služby předala
zástupkyně společnosti Philip Morris Žofia
Lutišanová. „Uvědomujeme si, jak těžká pro
seniory, ale i jejich rodiny musí současná
situace být a jak silně se jich vzájemné
odloučení dotýká, proto jsme se rozhodli pomoci,“ uvádí v tiskové zprávě Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris
ČR, a dodává: „Také starší lidé potřebují
své blízké vidět a vnímat jejich emoce, byť
zprostředkovaně. Písemný kontakt nebo telefonát v současné době seniorům nestačí.“
„Velmi rád bych poděkoval ředitelce
Nadace Charty 77 Boženě Jirků, díky
které jsme se s velkou radostí zapojili do
projektu Tablet od srdce. Senioři z našich
domů s pečovatelskou službou tak budou
moci snáze a častěji komunikovat se svojí
rodinou, příbuznými nebo známými,“ oceňuje starosta Prahy 1 Petr Hejma. Ředi-

Magistrát zhoršil dopravní situaci v Praze 1

ostatních spoluvlastníků. Viz Listina
základních práv a svobod.
2. Žalobce své vlastnické právo k bytu
vykonává v rozporu s ust. § 1175 Občanského zákoníku, a proto byli ostatní
vlastníci oprávněni vlastnické právo
žalobce omezit.
3. Provozováním krátkodobého ubytování
dochází k porušování stavebních a daňových předpisů.
Rozsudek je dosud nepravomocný.
Žalobce se odvolal k Vrchnímu soudu. 

Tablety od srdce pro naše seniory

Od soboty 23. května nese minimálně
část Prahy 1 následky bezprecedentního rozhodnutí vedení hlavního města.
To totiž bez jakýchkoli konzultací s první
městskou částí jednosměrně uzavřelo

Zveme vás
na participační
setkání
telka Střediska sociálních služeb Praha 1
Helena Čelišová upřesňuje: „Tablety budou
sloužit pro videohovory obyvatel domů
s pečovatelskou službou, s příbuznými
nebo přáteli přes aplikaci WhatsApp. Další
využití budeme řešit se samotnými seniory
podle jejich přání a požadavků. Rozhodně
budeme moc rádi, pokud tento skvělý dárek pomůže překonávat samotu a odloučení od blízkých.“ 
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Ve středu 24. června se od 18 hodin koná ve Werichově vile veřejné jednání o budoucím využití
Rybářského domečku na Kampě.
Srdečně vás zveme a zároveň upozorňujeme, že svoje hlasy v rámci
2. anketního kola můžete zasílat
na e-mail: participace@praha1.cz
do 15. června. 

Smetanovo nábřeží od Národního divadla až po vyústění Divadelní ulice.
Jak starosta Prahy 1 Petr Hejma, tak
i radní pro dopravu Richard Bureš potvrdili,
že tento krok nikdo z Mariánského náměstí
s naší radnicí neprojednal. Podle nich se provoz aut kvůli tomuto rozhodnutí přesune do
Divadelní ulice a naroste dopravní zatížení
ulice Karoliny Světlé, ve které žije značný
počet místních obyvatel. Přitom právě v této
ulici se Praze 1 podařilo utlumit dopravu.
Náměstek primátora pro dopravu Adam
Scheinherr navíc uzavřením části Smetanova nábřeží porušil usnesení pražského
zastupitelstva, které se podařilo ještě
21. května prosadit a které vedení hlavního
města uložilo takto zásadní změny projednávat s dotčenými městskými částmi. Podle
zastupitelů mělo být i uzavření nábřeží
nejdříve projednáno s Prahou 1.
Nic takového se ale nestalo. 

Od 3. do 27. června se v Galerii 1
uskuteční první společná výstava dvou
výrazných multimediálních osobností Jiřího Suchého a Jana Homoly.
„Výtvarná tvorba obou autorů
spolu bezvadně koresponduje. Oba ve
svém díle sondují lidské osudy po svém,
s fantazií, vtipem, nadsázkou a jejich
rukopis je velice osobitý a poznatelný.
Proto jsem se rozhodla propojit grafickou
tvorbu Jiřího Suchého a Jana Homoly,“
vysvětlila kurátorka umění PhDr. Renáta
Mužíková, PhD.
„Věřím, že výstava bude mít u návštěvníků velký úspěch, neboť průřez

tvorbou zakladatele legendárního
Semaforu a kultovní osobnosti naší kulturní scény Jiřího Suchého a výrazného
reprezentanta punkrocku, muzikanta,
dobrodruha, skejťáka, spoluzakladatele kapely Wohnout a velice osobitého
výtvarníka Jana Homoly jistě zaujme
a osloví,“ uvedl 1. místostarosta a radní
pro kulturu MČ Praha 1 Petr Burgr.
Výstava pod názvem PELMEL bude
celoživotním artovým projevem obou
pánů a bude k vidění od úterý
do pátku od 10 do 12 hodin a dále
od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do
14 hodin. 

Jeruzalémská synagoga se 25. května opět
otevřela veřejnosti. Návštěvníci se mohou
kromě varhanních koncertů a komentovaných prohlídek těšit také na stálé výstavy.
Zcela aktuální je minivýstava s názvem „Z náhrobků dlažbou“, která dokumentuje ostudnou praxi komunistického
režimu, kdy byly náhrobky ze židovských
hřbitovů využívány na výrobu dlažebních
kostek a stavebního materiálu. Naposledy
se stovky dlažebních kostek z rozřezaných náhrobků našly při rekonstrukci
spodní části Václavského náměstí letos
v květnu.
U příležitosti zahájení minivýstavy
představil předseda Židovské obce v Praze
František Bányai projekt starostovi první
městské části Petru Hejmovi. „Nemravný
systém vytváří v lidech nemravné chování,“
dodal k tomu, jak s pietními místy zacházel
minulý režim.

 Pátek 17. července, 8:00 h
Třeboň – město a plavba
po rybníce Svět
Na tento červencový výlet se přihlašuje od úterý 16. června 2020.
 Pátek 24. července 2020, 8:00 h
Božídarské rašeliniště
a Jáchymov – město
Na tento červencový výlet se přihlašuje od úterý 23. června 2020.
Procházka rašeliništěm vede
nenáročným terénem 3 km přírodní
rezervace.
Odjezd autobusu od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici
č. p. 30.

Možnost bezplatné rodinné
mediace pro občany Prahy 1
Pro potřeby občanů Prahy 1 je k dispozici
nová moderní služba z projektu EU, který
umožnil otevření Pražského mediačního
centra, kde je možné získat při splnění podmínek služby rodinného mediátora zdarma.
Mediace je alternativní způsob řešení sporů
za účasti prostředníka, který v konfliktní situaci usnadňuje komunikaci mezi účastníky
a efektivně jim pomáhá k nalezení dohody.
Více informací získáte na Oddělení péče o rodinu a děti OÚ MČ Praha 1 nebo v Pražském
mediačním centru: Kappa Beta Institut, z. s.,
Na Pěšinách 89/66, Praha 8, 182 00, tel.:
739 081 412, info@kappabetainstitut.cz. 

V Jeruzalémské synagoze začala návštěvnická sezona
Galerie 1 zve na výstavu

Výlety pro seniory
v červenci

Vedení MČ Praha 1 plánuje tam, kde
byly kameny nalezeny, vytvořit pamětní
místo. „Je potřeba napravit zlo, které bylo
spácháno v rámci minulého režimu. Zničit
náhrobek je hřích, proto bychom rádi vytvořili ve spodní části Václavského náměstí
malé pamětní místo,“ upřesnil starosta Petr
Hejma. 

Výlety jsou organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského věku
s trvalým bydlištěm na Praze 1
/doprava, návštěva objektů, oběd,
služby průvodce, koordinátor výletu/.
Způsob přihlašování:
Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ
Praha 1, Vodičkova 18, odhlašování
stejným způsobem, popř. telefonicky:
221 097 280, 221 097 300. Pro velký
zájem o seniorské výlety sdělujeme,
že se senior může přihlásit pouze na
jeden výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří 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, zdali 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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1–3 Téměř po třech měsících se 25. května děti vrátily do mateřských škol
a žáci 1. stupně do základních škol.
Do ZŠ náměstí Curieových a v MŠ
Masná přišli zkontrolovat připravenost škol na výuku starosta Petr Hejma a místostarostka Eva Špačková.
4–7 Svatojánské slavnosti Navalis každoročně připomínají odkaz sv. Jana Nepomuckého.
8–10 Koncerty v ulicích pořádala MČ
Praha 1 společně s Malostranskou
besedou. Hráli a zpívali mj. IBY
POP a Bára Šampalíková na Kozím
plácku, nebo Ondřej Hejma a Marush na Petrském náměstí nebo
Trio Romano ve Vodičkově ulici.
Foto: Petr Našic, Jaroslav Tatek
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Rozpočet MČ Praha 1:
Ztráty se blíží
čtvrtině miliardy
Dopady opatření, která
byla přijata v souvislosti
s bojem proti onemocnění covid-19, na rozpočet
první městské části a na
výsledky její ekonomické
činnosti by se podle odhadů radnice mohly vyšplhat
do výše 230 milionů korun.

D

Na příjmové straně rozpočtu je předpokládán výpadek ve výši zhruba
104 milionů korun. Výdaje by naopak
měly narůst o 61 milionů korun.
Co se týká ekonomické činnosti, očekávají radní Prahy 1 snížení příjmů z nájemného
bytových a nebytových prostorů asi o 100 milionů korun. Naopak na straně nákladů se letos
předpokládá úspora ve výši 35 milionů korun.
Předpokládaný dopad na hospodaření Prahy 1
v roce 2020 je tedy minus 65 milionů korun.
„Tento pětašedesátimilionový propad
příjmů z ekonomické činnosti je navíc jen odhad, který je v rámci hlavní činnosti poměrně
racionální. Globální prominutí 100 milionů
za restaurační předzahrádky hlavním městem dopadlo zhruba ze 75 milionů na příjmy
Prahy 1,“ uvedl radní Jan Votoček.
Ostatní poplatky například ze vstupného ze sportovních a kulturních podniků
nebo z ubytování sice prominuty nebyly, ale
kvůli vládním omezením takové příjmy nyní
městská část stejně nemá. „Horší je to s ekonomickou činností, kde kromě 100% slevy
na nájemném za měsíc duben a možnosti
hradit nájemné z tříměsíční kauce, kterou je
třeba dorovnat do poloviny příštího roku, je

obtížné si představit, co to udělá s cash-flow
tohoto i příštího rozpočtu,“ pokračoval Jan
Votoček.
Jak řekl předseda finančního výboru
Prahy 1 Tomáš Heres, městská část bude
v nadcházejících měsících analyzovat vývoj
a na základě konkrétnějších údajů připraví
opatření na straně výdajů a nákladů, které
bude moci ovlivnit. Domnívá se, že celkovou
situaci nebude možné řešit pouze v rámci
úsporných opatření, ale bude muset být
zapojena i rezerva, kterou má Praha 1 z minulých let.
„Předpokládám, že na přelomu léta
a podzimu budou připraveny rozpočtové
změny, které budou předloženy zastupitelstvu,“ sdělil Tomáš Heres. Podle něj nemají na
rozpočet Prahy 1 za rok 2020 vliv jen opatření
vlády a hlavního města, spojená s výběrem
místních poplatků z předzahrádek, ale je
potřeba vzít v úvahu i ztrátu hospodaření Nemocnice Na Františku. Její provoz byl omezen
kvůli pandemii koronaviru, nemocnice navíc
zřídila speciální oddělení KOVES, které se
staralo o seniory s onemocněním covid-19.
Tomáš Heres zdůraznil, že Praha 1
jako zřizovatel nemocnice do této chvíle

nesla sama náklady za léčbu seniorů
s onemocněním covid-19, kteří byli
převezeni z domovů sociální péče z jiných
městských částí. K tomu je třeba připočíst
i výdaje na opatření spojená s covid-19,
týkající se sociálních zařízení zřízených
městskou částí, včetně samotné radnice,
ale také na úklid či dezinfekci Prahy 1.
Výpadek příjmů z ekonomické činnost bude mít dopad na přípravu rozpočtu
první městské části pro rok 2021. Projeví se
snížení výnosů z důvodu ztráty nájemníků
nebytových prostorů, ztráta příjmů ze zóny
placeného stání a také v důsledku pomoci
občanům a podnikatelům.
„Jsme si vědomi toho, že jsme s podnikateli svázáni – když jim nepomůžeme,
zkrachují a výnos z nájmu nebudeme mít
žádný. I v rámci ekonomické činnosti se Praha 1 musí chovat jako podnikatel a z výnosu
nájmů pak může hradit různé benefity svým
občanům,“ dodal radní Jan Votoček. 

Text: (red) ve spolupráci
s www.prazskypatriot.cz
Ilustrační foto: (red, LD)
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Masaryk Centre

Radní první městské části schválili Dohodu o podmínkách rozvoje území areálu
Masarykova nádraží a revitalizaci přilehlých částí MČ Praha 1. Dohodu se společností
Prague CBD podepsal starosta Petr Hejma.
„Jsem velmi rád, že se nám po mnohatýdenním jednání podařilo dosáhnout
dohody, na základě které poskytne investor
značné finanční prostředky do rozvoje naší
městské části. Zároveň místo nevzhledného brownfieldu získáme příjemný, veřejnosti
sloužící veřejný prostor a budoucím generacím zanecháme ukázku kvalitní moderní
architektury 21. století z dílny světově uznávané architektky Zahy Hadid. Jsem přesvědčen, že stejně jako Milunićův Tančící
dům bude nakonec velmi kladně přijat
i tento projekt,“ vyzdvihl starosta Prahy 1
Petr Hejma.
Dohoda obsahuje další rozšíření závazků
investora – společnosti Prague CBD:
– Garance prostupnosti území a propojení
s Prahou 8.
– Podíl až 50 % bytové plochy v objektech
další etapy projektu Masaryk Centre na
území MČ Praha 1, včetně snahy o vytvoření dalších parkovacích stání v objektu
pro rezidenty MČ Praha 1.
– Zajištění služeb občanské vybavenosti
(1. NP a část 2. NP), přístupných veřejnosti.
– Minimalizace dopadu výstavby na okolí
(podrobný plán organizace výstavby).
– Podíl na revitalizaci ulic Havlíčkovy, V celnici a Hybernské (projektová příprava).
– Přímý finanční podíl na revitalizaci ulice
V celnici (10 mil. Kč).
– Příspěvek 40 mil. Kč na realizaci platformy přestřešení Masarykova nádraží
a vytvoření nové parkové plochy přístupné
veřejnosti, a to s garancí, že tato částka
v případě nerealizace platformy přestřešení připadne MČ Praha 1 a může být následně investována do revitalizace oblasti
okolo Masarykova nádraží. 

Text: (red)
Vizualizace: Archiv kanceláře
Jakub Cigler Architekti

Současný stav ulice Na Florenci

Navrhovaný stav ulice Na Florenci
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Kolektory jsou užitečná
síť podzemních chodeb

Až uvidíte na Uhelném trhu oranžové auto a od něho
nataženou hadici, vězte, že nepůjde o havárii. Čerpá se
tady průsaková voda k zalévání městské zeleně. To je
však jen nejnovější bonus pozoruhodného technického
systému.
Řeč je o kolektorech – husté síti chodeb pár
metrů pod dlažbou. Nejdříve pár technických
údajů. Kolektor je vlastně železobetonový
tunel, ve kterém jsou soustředěné inženýrské sítě. Vodovodní a tepelné potrubí, zemní
plyn, elektřina, telekomunikační kabely,

prostě vše s výjimkou kanalizace. Celkem
2 400 kilometrů kabelů a potrubí. Když se
něco porouchá, hned se o tom díky monitorovacímu systému více než pětačtyřiceti
tisíc čidel ví a navíc se při opravách nemusí
rozkopávat chodníky a vozovky. Pod Prahou
je nyní kolem čtyřiadevadesáti kilometrů
kolektorových sítí, z toho dvacet kilometrů
v centrální části. Tam jsou převážně ražené
a v hloubce pět až pětatřicet metrů. Některé
z nich mají průměr větší než tunely metra. Kolektorová síť vzniká už pětatřicet let
a je jednou z největších na světě. Kilometr
stavby pod zemí stojí tři čtvrtě milionu
korun, investorem je magistrát hlavního
města. Provoz, správu a údržbu sítě zajišťuje akciová společnost Kolektory Praha.
Pro ty z vás, kdo byste rádi nahlédli do
pražského podzemí, existují čtyři trasy zážitkové turistiky. Všechny začínají na Senovážném náměstí. První vede k Ovocnému trhu,
druhá na Karlovo nebo Václavské náměstí,
třetí nazvaná Královská cesta končí v historickém sklepení domu U Tří mečů v Celetné
ulici, čtvrtá trasa má vyústění ve vestibulu
obchodního centra Slovanského domu v ulici
Na Příkopě. Návštěvníci se v podzemí pohy-

bují výtahy, sestupují a vystupují po žebřících, vidí dispečink a simulaci mimořádných
událostí. Svezou se také vláčkem jednokolejné důlní dráhy o délce přes tři kilometry pro
dopravu pracovníků a materiálu. Propojuje
například garáže nákupního centra Myslbek,
Celetnou ulici, Ovocný trh a křižovatku Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. Vláček
táhne akumulátorová lokomotiva. Osobní vagonky jsou určeny pro osm osob. Celkem je
zpřístupněno čtyři a půl kilometru podzemní
sítě. To je samozřejmě jen její zlomek.
Zajímalo nás, odkud se do podzemí
dostává voda. „Průsaková podzemní voda
se do kolektorové sítě dostává proto, že
stavba není vodotěsná. Kolektorové stavby
křižují geologické zlomy, podzemní potoky,
dnes také Vltavu. Průsaková voda se jímá
systémem odvodnění, musí se odčerpávat.
Je v dobré kvalitě a doposud se čerpala bez
užitku do Vltavy. Teď ji firma Pražské služby
začíná využívat pro splachování ulic, zvlhčování vzduchu a zalévání veřejné zeleně.
Je to hospodárný přístup ke spotřebě vody
v období sucha. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou
vodu vzniklo pod Uhelným trhem,“ vysvětluje
Petr Švec, předseda představenstva akciové
společnosti Kolektory Praha.
Rezervoár je v hloubce třicet metrů,
dokáže zachytit až tři sta krychlových metrů
vody. Naplnění jedné kropící cisterny trvá
patnáct minut. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv MHMP, Kolektory.cz
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Úpravy Anenského
trojúhelníku zpříjemní
život místních

V

V polovině května odstartovala revitalizace Betlémského náměstí, která navazuje
na už uskutečněné úpravy v oblasti tzv.
Anenského trojúhelníku. Tím ale zkrášlování této unikátní lokality nekončí. V dlouhodobém plánu je například zpřístupnění
bývalého čapadla nedaleko Karlových
lázní a tamějšího vltavského břehu.

Betlémské náměstí má podle starosty Petra Hejmy, do jehož gesce
spadá územní rozvoj, získat vedle citlivě upravených povrchů také nový
strom, vodní prvek a lavičky. Zachována rovněž bude oblíbená pumpa. „Budeme postupovat tak, aby se tu v první řadě dobře žilo místním
obyvatelům a aby zůstal zachován genius loci tohoto unikátního
místa,“ ujistil Petr Hejma, který sám v této lokalitě dlouhá léta bydlí.
Oblast tzv. Anenského trojúhelníku prochází v posledních letech
citlivými úpravami. V dlouhodobém plánu je také jeho propojení s řekou. „Velmi rádi bychom v rámci revitalizace tzv. Anenského trojúhelníku zpřístupnili občanům prostor bývalého čapadla v prodloužení
Náprstkovy ulice, kterým by se dostali přímo k Vltavě a mohli by se
po zpevněných částech a revitalizovaném břehu procházet podél
řeky. V rušném centru by se tak ocitli v naprosto jiném světě s překrásným výhledem,“ okomentoval starosta.
Čapadla, původně mezery v pobřežních zídkách, později klenuté
průchody v nábřežních zdech, sloužila v průběhu historie mj. k zachytávání a rozebírání připlavených vorů a v zimním období pak ledu. 
Text: Petr Bidlo
Foto: Petr Našic, Vizualizace MČ Praha 1
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vzniklého náměstí u Masarykova nádraží
v sobě stopy dynamiky vlaku, kolejiště se
otiskuje do boční fasády, zatímco průčelí
ve zlatém odstínu nese parafrázi věže
i harfy, typického architektonického prvku
a znamení hudby, neodmyslitelných od
české metropole. Věž je zároveň uměleckým dílem, které citlivě rezonuje s blízkým
historickým centrem.
Návrh revitalizace prošel mnoha
proměnami. Zaha Hadid navrhla celkové řešení projektu, nemohla však znát
spletité vlastnické vztahy k pozemkům.
Změny územního plánu a složitý stavební
zákon neúměrně protahují schvalovací
procesy. Závěrečným stádiem přípravných
prací teď prochází první fáze projektu.
Měl by v ní vzniknout polyfunkční objekt
v území podél ulice Na Florenci i hotel
Hybernská při křížení stejnojmenné ulice
s Wilsonovou. Oproti původnímu záměru
budou budovy v ulici Na Florenci sníženy
o dva metry, nová zástavba má být kromě
západní části přibližně o jedno a půl patra
nižší než protější budova Florentina, aby
byla ve stejné výškové hladině jako tamní
historická zástavba. Prostřednictvím
zařízení na střeše objektu se bude získávat
sluneční energie, zachycená dešťová voda

ze střech se využije k zavlažování zeleně
i splachování toalet.
Vějíř kolejiště nádraží a betonové
monstrum severojižní magistrály ze sedmdesátých let dvacátého století vytvořily
neprostupnou bariéru mezi třemi městskými částmi. Nevzhledná část se shlukem
rozpadajících se budov, nejbližší brownfield
od historického centra, kde podél omšelé
ohrady v ulici Na Florenci celé roky parkovaly autobusy vozící Pražany na krátkodobé
zájezdy do sousedních zemí. V projektu
revitalizace bylo také nutné respektovat
pravidla a potřeby železničního provozu.
„V jednom z prvních návrhů rekonstrukce
kolejiště Masarykova nádraží se uvažovalo
o propojení ulic Na Florenci a Opletalova
podchodem. Nakonec se dostal do popředí
návrh jejich spojení střechou nad nástupišti, která přispěje k optickému i praktickému zcelení této části města,“ vysvětluje
Vladimír Vacek, z kanceláře Jakub Cigler
Architekti. Na střešní ploše bude parková úprava s vodními prvky. Umožní pěší
a bezbariérový přístup na nástupiště
a lepší propojení ulic Na Florenci, Hybernské a Opletalovy. Ze zmíněného náměstí
se Zlatou věží u historické budovy nádraží
povede ulice Na Florenci proměněná ve tří-
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du se stromořadím, nové náměstí vznikne
i u autobusového nádraží Florenc. U bývalého depa, které se stane Muzeem železnice a elektrotechniky, vznikne nová ulice.
Na ploše mezi kolejištěm, Hybernskou ulicí
a magistrálou se počítá s hotelem, obchody
a restauracemi. V revitalizovaném areálu
budou i byty s důkladným odhlučněním
a atraktivním výhledem na ruch železniční
trati a velkoměsta.
Když se zkoumal názor veřejnosti
na proměnu území, ukázalo se, že aktivní
zájem projevilo přibližně třicet procent
občanů. Převážná většina odezvy byla
pozitivní, některé výhrady zazněly například od Klubu za starou Prahu a několika
jednotlivců. Ve srovnání s významnými
světovými metropolemi lze ale říct, že Praha se moderním stavbám, které dokážou
citlivě pozvednout dlouhodobě zanedbané
části města, stále brání. 
Podrobnosti o projektu najdete
na www.masaryckaspojuje.cz.

Text: Michaela Šulcová
Vizualizace: Archiv kanceláře
Jakub Cigler Architekti

Schéma vazeb v řešeném území

Masaryčka se proměňuje
Masarykovo nádraží se stane jedním z moderních areálů hlavního města. Důvody jsou
přinejmenším dva.
Tím, že nádraží z roku 1845 bude konečnou stanicí vlakového spojení s letištěm, obnoví se jeho prestiž železničního
uzlu s významnou tradicí. Návštěvníci
přijedou po rekonstruovaném Negrelliho viaduktu rovnou do centra Prahy.
Druhým důvodem budoucí atraktivity
je projekt revitalizace území Masarykova nádraží připravovaný společností
Penta Real Estate ve spolupráci s Českými drahami a Správou železnic.
Rekonstrukce nádražní haly začala
v roce 2012. Penta ji v neutěšeném stavu
převzala v roce 2016 a zhruba za rok
opravu kompletně dokončila. Stále pokračuje v rekonstrukci veškerých prostor pro
veřejnost a jen letos bude investovat dvě
stě milionů korun.
Desítky let nevyužívaný brownfield
na přilehlých drážních pozemcích pak
bude rekultivován v několika fázích. Cesta

k proměně Masaryčky je dlouhá a složitá.
Přilehlé pozemky byly padesát let pod
stavební uzávěrou, až v roce 2002 mohly
České dráhy vypsat soutěž na jejich nové
využití. Následovalo několik urbanisticko-architektonických soutěží, začala (2010)
revitalizace historické části Masarykova
nádraží, do projektu vstoupila (2011) Penta Investments. Na základě mezinárodní
soutěže (2013) byl vybrán (2014) návrh
revitalizace území vypracovaný studiem
Zaha Hadid Architects, jehož zdejším
partnerem je studio Jakub Cigler Architekti. O zachování funkce Masarykova nádraží
rozhodlo (2015) Ministerstvo dopravy,
když schválilo projekt železničního spojení
Letiště Václava Havla s centrem Prahy.
Zaha Hadid, podobně jako Jan Kaplický, patřila k architektům, kteří svoje projekty odvíjeli od výchozí téměř sochařské
vize. Proto má dominanta areálu a nově

Stávající stav západního průčelí Masaryk Centre I

Jak podle vás projekt zapadá
do celé lokality?
„Okolí Masarykova nádraží vnímám
jako prostor s obrovským městotvorným potenciálem. Jeho přestavba
a rozvoj se může stát projektem
podobným přestavbě smíchovského
Anděla na konci minulého století.
A stejně může změnit jeho charakter a význam nejen pro Pražany.
Jednotlivé projekty jsou podle mého
zajímavé a slibné, řekl bych ale, že by
měla být prohloubena jejich koordinace,
podrobnost a především vazba na navazující oblast MČ Praha 1. Je důležité, aby

Návrh západního průčelí Masaryk Centre I

celá přístavba byla především přínosem,
a nikoliv zátěží území ,“ říká Marek Tichý
z Architektonické a inženýrské kanceláře TaK
Architects. 

V čem je projekt unikátní?
„Musím říci, že projekt okolí Masarykova
nádraží je velmi promyšlený. Navazuje na
logiku okolního prostředí, z něhož přebírá
i určité inspirační prvky, ale zároveň má
ambici pomoci území urbanisticky.
Především ale řeší doteď nevyužitá
a prázdná místa, která přetváří do veřejného městského prostoru. Tím, že projekt má
urbanistickou ambici, umožňuje propojit tři
městské části a otevírá více tento složitý
uzel lidem,“ vysvětluje architekt Jakub
Klaška z londýnského studia Zaha Hadid
Architects, odkud návrh proměny okolí
Masarykova nádraží vzešel. 

T
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Ohlédnutí a poděkování
Těsně před uzávěrkou časopisu finišovaly přípravy na
obnovení výuky na prvních
stupních základních škol.
Hasiči důkladně dezinfikovali všechny prostory a MČ
Praha 1 dodala dostatek
zdravotnického materiálu,
který je v této době ve školách nezbytný.

Školní jídelna Uhelný trh na Dražického náměstí otevřela „jídelní okénko“, kde si kdokoli
může koupit oběd.

Na otevření škol všichni už dlouho čekali.
Pojďme si připomenout, co všechno se událo
od 11. března, kdy byly všechny školy uzavřeny. „Okamžitě jsme začali zajišťovat koordinaci přechodu na online výuku. Jako jedni z prvních jsme také otevřeli tzv. dětské skupiny pro
děti a žáky rodičů, kteří pracovali v první linii,
tedy zdravotníků, hasičů a policistů,“ vzpomíná na krizové dny místostarostka pro školství
Eva Špačková. Magistrát hl. m. Prahy vytipoval v každé městské části školy a školky, kde
se tyto děti po dobu krizového stavu mohly
scházet. V naší městské části se jednalo o MŠ
Revoluční a ZŠ Vodičkova, spolupracovala
také ZŠ Brána jazyků, jejíž pan školník vozil
obědy ze ZŠ Vodičkova do MŠ Revoluční.

Příprava obědů ve školní jídelně na Dražického náměstí

Předtím ale bylo nutné vydezinfikovat
prostory uvnitř budov, před vchody škol,
omýt všechny povrchy... Panovala velmi
přísná hygienická opatření, která vyžadovala
maximální nasazení mnoha lidí.
„Pro děti i dospělé jsme museli zajistit
dodávku roušek, které se v prvních dnech
nedaly nikde sehnat. Naštěstí na naši výzvu
o pomoc rychle zareagovaly nejen další
školy z naší městské části. Všem, kdo pro
nás roušky ušili, dodatečně moc děkuji,“ říká
místostarostka Špačková.
A kdo konkrétně s ušitím roušek pomohl?
 MŠ Národní
 MŠ Hellichova
 ZŠ Truhlářská
 MŠ Opletalova
 Malostranská ZŠ
 M
 gr. Šárka Kociánová, vzdělávání
pro školy i rodiny
 Švandovo divadlo
 I ntegrované centrum sociálních služeb
Odlochovice
Poděkovaní samozřejmě patří celému
krizovému štábu a hasičům, kteří pomáhali
s dezinfikováním všude, kde bylo potřeba.
A jejich práce v tomto směru pokračuje dál.
Skvěle zabodovala Malostranská ZŠ,
která vyráběla ochranné štíty na 3D tiskárně
a půjčovala studentům výpočetní techniku.
Během období, kdy byly školy i školky
zavřené, koordinoval odbor školství zápisy do
prvních ročníků základních i mateřských škol
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bez osobní přítomnosti. „S řediteli základních
škol jsme se pravidelně scházeli a probírali
jsme všechny záležitosti, které souvisely s distanční výukou,“ doplňuje Eva Špačková.
Některé školy a jídelny využily období
karantény k malování, opravám, úklidu nebo
drobným rekonstrukcím.
V souvislosti s karanténními úpravami
jsme navštívili školní jídelnu v Karmelitské
ulici, kde nám její ředitelka Miluše Hrazdilová
ukázala obrazy, fotky a koláže, které vytvořili
studenti Střední a Vyšší odborné průmyslové
školy grafické v Hellichově ulici. „Napadlo
nás prostor jídelny zvelebit,“ vysvětluje
ředitelka Hrazdilová. S realizací nápadu,
výběrem obrazů a jejich montáží pomáhali
ředitel školy Radek Blahák a jeho zástupce
Tomáš Krcha. Nevyužitý prázdný prostor
podél schodiště vedoucí do jídelny a přímo
v ní tak získal novou atmosféru.
Ředitelka jídelny se s námi podělila
o jeden příběh, který se odehrál v prvních
týdnech karantény.
„Když mi bylo jasné, že jídelna bude
uzavřená více než deset dní, začala jsem

Místostarostka Eva Špačková a ředitelka školní jídelny Uhelný trh Renata Břecková v jídelně
na Dražického náměstí

Jídelna v Karmelitské oživená novými
obrázky

jsme jen tak čekat a nic nedělat. A vzhledem
k tomu, že naše jídelna má okna přímo do
ulice, nápad na okénkový prodej se přímo
nabízel,“ vysvětluje ředitelka školní jídelny
Uhelný trh Renata Břecková. Pro jídlo si
chodili lidé z okolí, senioři, učitelé z konzervatoře, ale i náhodní kolemjdoucí, které přilákala vůně. Vaří jednoduchá česká jídla za
zvýhodněné ceny. Jídelna nabízí výběr ze tří
menu, dnes si mimo jiné zájemci pochutnají
na kynutých knedlících s tvarohem. „Jídelna
se chystá vařit i v létě a počítá s tím, že své
služby nabídne i příměstským táborům,“
uzavírá místostarostka Eva Špačková.

přemýšlet, co udělám se zásobami potravin. Měli jsme tady asi padesát kilo hrušek,
dvě stě kilo brambor, čtyři sta termixů...,“
popisuje.
Nechtěla jídlo jen tak vyhodit, a tak
obvolávala všechny možné organizace, jako
jsou Potravinová banka nebo Naděje, ale
neměly zájem. Nakonec ji napadlo zavolat
do nedaleké Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského, kde se domluvila se
sestrou Stanislavou, vedoucí stravovacího
provozu, že si pro všechno přijedou dodávkou. „Sestry byly nadšené a ještě nám pak
z vděčnosti upekly skvělé koláče,“ dodává
Miluše Hrazdilová.
Jídelnu jsme navštívili v době, kdy vrcholily přípravy na její otevření. Přijeli hasiči
a dezinfikovali veškeré prostory. „Byla bych
ráda, aby si rodiče byli jistí, že posílají děti
do čistých škol,“ podotýká místostarostka
Eva Špačková.
Z Karmelitské ulice jsme jsme se vydali
na Dražického náměstí, kde školní jídelna
Uhelný trh otevřela jídelní okénko. „I když
jídelna ještě nemůže ,běžet‘ uvnitř, nechtěli

Ředitelka školní jídelny v Karmelitské ulici Miluše Hrazdilová ukazuje místostarostce
Evě Špačkové zdařilé grafiky studentů z „Hellichovky“

Zapomenout nemůžeme ani na
školní jídelnu ve Zlatnické, která věnovala
nevyužité zásoby restauraci pana Zdeňka
Pohlreicha, která se nachází ve stejné
ulici. 
(Uzávěrka textu před 25. květnem,
kdy se školy a jídelny otevřely).

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek
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Pomáhat lidem
je pro nás výzva

J

Je čtvrtek 14. května krátce po poledni a já čekám
v Letenské 120, ve dvoře klasicistního paláce Thurn-Taxisů,
v jehož západním křídle sídlí mateřská škola. Po chvilce
přijíždí čtveřice mužů z Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Praha 1.
Chlapi oblečení v ochranném oděvu táhnou
těžké fogátory. Čeká je zde další náročná dezinfekce prostorných tříd, ložnic,
šaten, jídelen, tělocvičny, nové klubovny
a podkrovní kuchyně. Prostory se musí
vyčistit od virů, aby byly bezpečné, až se
do nich vrátí děti se svými učitelkami.
Cestou do objektu se u mne krátce
zastaví velitel jednotky Zdeněk Čihák, ani
si ze zad nesundá těžké zařízení s dezinfekčním roztokem: „Dnes je to čtyřiašedesátý den v kuse, kdy plníme úkoly
v souvislosti s koronavirem. Naší hlavní
náplní je dezinfikování prostorů, dezinsekce a dekontaminace. Také jsme odsloužili
zatím šestnáct čtyřiadvacetihodinových
služeb společně s profesionálními hasiči
hl. m. Prahy,“ popisuje. Jedná se o klasické služby s výjezdem k zásahu do dvou
minut.
Nakazilo se totiž sto padesát hasičů
z povolání, a proto byli povoláni ti dobrovolní.
Pohotovost drželi ve čtyřčlenných druž-

Zdeněk Čihák, velitel Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Praha 1

stvech. Kdyby jedno onemocnělo a muselo
do karantény, nastoupilo by záložní.
Tahle práce si žádá velkou mužskou
sílu, protože je to doslova a do písmene
namáhavá dřina. Speciální přístroje na
vytváření tzv. dezinfekční mlhy fogátory totiž
s náplní váží sto kilo. A to je hasiči často
musí tahat do třetích pater bez výtahu. Také
desetikilové ochranné oblečení se pronese.
Přístroj, který má hasič na zádech, s plnou
nádrží vyjde na pětačtyřicet kilogramů. Není
proto divu, že se o slovo hlásí únava. Chlapi
totiž, aby se vše stihlo, slouží šestnáctihodinové směny včetně víkendů a naspí tak pět
šest hodin. Z vlastního zaměstnání je většina
na základě zákona v tomto období uvolněna
a plat jim Městská část Praha 1 refunduje.
Ještě týž den před Letenskou hasiči
čistili prostory prvního stupně Malostranské
základní školy v Karmelitské ulici. Následovala Mateřská škola Opletalova. Zde to bylo
velmi náročné, jednotka zjistila přítomnost
sporů a plísní a naměřila sedmdesátiprocentní vlhkost ve zdech. Ty museli oškrábat
a postříkat účinnou chemikálií. Začali také
prostory odvlhčovat, jak to dělali např. po povodních. Vše by mělo být v normě po čtyřech
pěti dnech. Příčinou vlhkosti bylo nefunkční
čerpadlo, proto požádali místostarostku pro
školství Evu Špačkovou o pomoc. Do
25. května totiž musí být všechny školní objekty připraveny na přítomnost dětí a žáků.
Městská část Praha 1 také od poloviny
března odstartovala preventivní dezinfikování
domů Střediska sociálních služeb. Prvním
objektem, kde čištění proběhlo, byl dům
s pečovatelskou službou v Týnské. Právě
dobrovolní hasiči z jednotky tu vydezinfikovali
chodby, jídelnu, toalety, šatny a jiné společné
prostory. Tři dny nato pokračovali v Benediktské, kde se soustředili také na terasu, schodiště a ostatní veřejná místa. Postupně tak
ošetřili další prostory střediska v Samcově,
Dlouhé, Pštrossově a U Zlaté studně. Postřik
se musí obnovovat po třech dnech. „Je nařízeno, že prostorová dezinfekce se opakuje po
dvaasedmdesáti hodinách, aby se vytvořily
podmínky pro ochranu nejstarších spoluobčanů. Striktně jsme to dodržovali,“ vysvětluje
Čihák.
K dezinfikování používají hasiči schválený roztok Persteril 15. Po jeho aplikaci se
musí nechat chemikálie pětačtyřicet minut
působit. Když zaschne, je nutné důkladně
všechny prostory vyvětrat.
„Snažíme se provádět preventivní opatření především pro cílovou skupinu seniorů,
kteří jsou velmi ohroženi potenciální nákazou. V tom nám vydatně pomáhají právě
naši dobrovolní hasiči. Velice si také vážíme
jejich spolkové činnosti. Jsou v podstatě
jako naše rodina, spolupráci s nimi jenom
chválím. Jsou součástí našeho grantového
systému, dostávají příspěvky na celoroční
činnost i na jednotlivé akce,“ oceňuje kooperaci 1. místostarosta Petr Burgr.
Jakými prostředky se dezinfikuje? Kromě již zmíněného Persterilu 15 se nasazují

červen 2020

fogátory a generátory ozonu, ve výjimečných
případech se používají dezinfekce na bázi
ethanolu.
Další pole působnosti jednotky za koronakrize je v Nemocnici Na Františku, kde je
pro pacienty s nákazou covid-19 zřízeno speciální oddělení KOVES. Také podle potřeby
dezinfikují a snaží se tak omezit potenciální
nebezpečí pro „necovidové“ pacienty a personál. Dezinfikovali také stanovou nemocnici
v Tróji pro nakažené bezdomovce, kterým je
nařízena karanténa, nebo kteří jsou na koronavirus pozitivní, ale průběh nemoci není
takový, aby museli být hospitalizováni.
Chlapi z jednotky preventivně čistí
i prostory radnice Prahy 1, služebny Policie
ČR, Městské policie Praha 1, jejich auta,
polikliniku v Palackého ulici a další objekty.
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Ale vyjížděli třeba i k dezinfekci pasáže, kde
se vyskytl nakažený s covid-19. Objektů
je více než sto. Práce je to, pokud je někdo
nevidí přímo v akci, až nepostřehnutelná, ale
pro naše zdraví a životy v době pandemie
má zcela zásadní význam. A proto si všichni
hasiči z jednotky zaslouží náš vděk a uznání.
Na otázku, co by Zdeněk Čihák za sebe a své
kolegy popřál svým sousedům a co jim práce
pro spoluobčany přináší, skromně a stručně
odpovídá: „Přejeme hodně štěstí a zdraví.
Pomáhat lidem je pro nás výzva a jsme připraveni jít, kamkoli bude třeba. Jsme prostě
hasiči.“ 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek
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rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
TOP 09
„Smetaňák“: Zahrádky na prvním
místě, občané mají smůlu

Pod rouškou zklidnění dopravy na Smetanově
nábřeží radní pro dopravu Adam Scheinherr
(Praha sobě) vydal opatření, kterým došlo
v jednom jízdním pruhu v délce cca 100 m
k uzavření vozovky za účelem zřízení restauračních zahrádek pro pár podnikatelů. Nejenže se nejedná o žádné zklidnění dopravy ve
smyslu vymístění tranzitu z centra, ale ve své
podstatě pouze odklání dopravu z části nábřeží, kde nikdo nebydlí, do čistě rezidenčních
ulic Karoliny Světlé a Divadelní. Připravované
opatření přitom Praha sobě neprojednala ani
s koaličními partnery, ani s Prahou 1, ani s magistrátním dopravním výborem a ani s obyvateli v Karolině Světlé a Divadelní. Zarážející
přitom je, že to zvládla projednat s provozovateli restaurací a nemovitostí. Právě jeden
z dotčených podnikatelů vystoupil na jednání
květnového zastupitelstva hl. m. Prahy s tím,
že zastupitelé nemají (toho času stále neplatné) opatření rušit, neboť tento podnikatel,
mediálně jinak propojovaný s Romanem Janouškem, již má zakoupené vybavení zahrádky a také zásoby potravin na očekávaný velký
business. Když Jiří Pospíšil navrhl, aby bylo
opatření zkušebně platné 14 dní a poté došlo
k vyhodnocení, jak moc se negativně dotýká
zvýšená intenzita dopravy obyvatel v Karolině
Světlé a Divadelní, tak toto lídr Prahy Sobě
Jan Čižinský důrazně odmítl s odůvodněním,
že přece nebudou podnikatelé pořizovat zahrádky jen na 14 dní. Zájmy občanů je vskutku
nezajímají. Praha sobě sobě. Spojeným silám
a opozičním stranám se alespoň podařilo
deklarovat usnesením zájem na koncepčním
vymístění tranzitní dopravy z obou břehů
Vltavy, přičemž tuto část usnesení Praha
sobě nepodpořila. Doufáme, že konečně
začne magistrátní radní koncepčně uvažovat
nad zklidněním obou břehů a bude jednat
se všemi, kterých se to dotýká. Začít by mohl
třeba tím, že poskytne data získaná při loňské
uzavírce obou břehů. Slibuje to již půl roku.
TOP 09 Praha 1

Hnutí ANO
Vzhůru na barikády
Dle mého názoru se započal boj o naši
městskou část. Magistrát se asi rozho-

dl dát nám pěkně po čuni. Tedy vlastně
hlavně jedna parta. Vyhodili jste nám
Pavla, tu máš, ty jeden zlořáde!
Jak jinak si vysvětlit, co se dneska děje.
Mám věřit tomu, že magistrát netušil, že
odpuštění plateb za zahrádky udělá obří díru
v městské pokladně Prahy 1? Pro info cca
sedmdesát milionů! Že se jejich rozhodnutí
dotkne ze tří čtvrtin jen a pouze Prahy 1?
Nevěřím. Jsou to chytří lidé a velice dobře si
uvědomují následky svého konání.
A co je to vlastně to odpuštění? Pomoc
podnikům v nouzi?
Praha 1 odpustila nájem za měsíc duben. V současné době se jedná o dalších žádostech pomoci v nouzi individuálně. Každá
žádost o slevu nájmu se převaluje jak horký
brambor. Jsme si vědomi, že to nebudou jen
ztráty z nájmů, z poplatků, ono přijde i méně
peněz od státu. A pak se teprve budou sčítat
škody a hledat úspory.
A kolega magistrát nám tu zruší příjem
do konce roku! A jak k tomu přijde hospodský, který před svým domem technicky
nemůže vystrčit pár stolečků, aby zachránil
podnik.
V uvedeném oboru mám i já svůj zájem
a tuším, že si mnohý z nás restauratérů
a hospodských zatím nechce přiznat, že to
prostě nedá. Statisícové nájmy za prostory
se minimálně rok prostě neuživí. Dle mého
odhadu minimálně polovina hospod skončí.
A proto tedy moc nerozumím tomu,
proč dostávají někteří z nás tu výhodu udolat
konkurenci bezplatným ročním užíváním
zahrádek.
A magistrát dal ještě trumf. Zavření
Smetanova nábřeží může mít svoje příznivce
i odpůrce. To je v pořádku. Ale provedení této
akce je opravdu zvláštní.
Důležité je, že byl proveden posudek
dopadu tohoto rozhodnutí na rezidenty v zasažených ulicích, že vše bylo řádně projednáno s radním pro Prahu 1 panem Burešem,
odpovědným za dopravu, schváleno Komisí
pro dopravu, projednáno Radou i Zastupitelstvem Prahy 1, byly řádně podány žádosti
o předzahrádky se schválením od památkářů,
byla stanovena výše úhrad za tyto zahrádky...
Ježkovy oči, nebo snad ne?
Je hrůzné brát si za rukojmí občany
naší městské části, a to už za jakoukoli
kouřovou clonou. Boj nikdy nic dobrého
nepřinesl. Věřím, že najdeme nějakou cestu
na Mariánské náměstí a vášně se uklidní,
protože doba není dobrá a my potřebujeme
klid na záchranu, protože už nemám strach
z koronaviru, ale z následného korunaviru,
jenž na nás vykukuje z prázdných výkladů.

Věta Na pronájem... Na prodej... se nám
začíná šířit v každé ulici.
Vojtěch Ryvola
ANO Praha 1

Zelená pro jedničku
Minus 230 milionů:
Kvůli koronaviru bude Praha 1
muset výrazně změnit letošní
rozpočet
Rada městské části schválila 5. května 2020
první odhad finančních dopadů epidemie
koronaviru (usnesení č. UR20_0475).
Výpadek příjmů je výrazný, pro čtenáře
stručně shrnujeme v tomto článku.
Předpoklad dopadů přímo na rozpočet
2020 – projeví se ještě letos:
– Minus 113 mil. Kč – nenaplnění plánovaných částek v následujících oblastech:
poplatek z pobytu, poplatek za užívání
veřejného prostranství (zábory, předzahrádky), poplatek ze vstupného, správní
poplatky
– Minus 63 mil. Kč – zvýšené náklady na
opatření COVID19, na sociální služby, na
Nemocnici Na Františku a ostatní
– Plus 9 mil. Kč – neplánované příjmy z hlavního města v rámci opatření COVID19
–P
 lus 2 mil. Kč – nenaplnění výdajů na
kulturu
–C
 elkem minus 165 mil. Kč.
Předpoklad dopadů na podnikání městské
části – projeví se až do rozpočtu 2021:
– Minus 100 mil. Kč – snížení příjmů v rámci výběru na nájemném bytových i nebytových prostor, částečná ztráta příjmu od
hlavního města za parkovné
– Plus 35 mil. Kč – úspory v rámci oprav
bytových i nebytových prostor
–C
 elkem minus 65 mil. Kč.
Kolik bude Prahu 1 stát koronavirus
celkově, je samozřejmě obtížné vyčíslit a nevíme, jak se situace bude vyvíjet v létě a na
podzim. Už teď je ale jasné, že Praha 1
stojí před velkou výzvou a musí se novým
ekonomickým podmínkám přizpůsobit.
Zelená pro jedničku bude tak jako
dosud usilovat o zodpovědné a udržitelné
hospodaření.
Pevné zdraví a dobrou náladu přeje
Zelená pro jedničku
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Praha 1 sobě
Svoboda slova
v podání současné radnice
Vážení sousedé, v minulém čísle tohoto
časopisu jsme kritizovali několik problematických kroků vedení radnice. To je
ostatně úkolem opozice. Bohužel současné vedení snáší kritiku velmi špatně a tak
zneužilo svého vlivu na tento časopis, aby
náš text doplnilo červeně zvýrazněnou
oponenturou. Pojďme si tedy ukázat, co
mělo vedení radnice potřebu rozporovat:
Předně to byl fakt, že od doby nástupu
staronového vedení přestala fungovat aplikace na zveřejňování výdajů radnice CityVizor.
Radnice se ohradila, že v době vydání časopisu, tedy po několika měsících, již aplikace
funguje. Jsme rádi, že naše kritika tak byla
k něčemu. Teď ještě doufat, že se k veřejnosti budou dostávat skutečně všechny údaje
a včas. V polovině měsíce května, kdy vzniká
tento příspěvek, stále chybí údaje z dubna.
Dále to byl pronájem restaurace
V Kolkovně, kde jednáním současného vedení přijde městská část zhruba o sto milionů
korun, protože odmítlo konkurenční nabídku,
která byla vyšší přibližně o deset milionů Kč
ročně. Na tom nic nezmění výhrada, že radnice nájemci navyšuje stávající nájemné na
pětinásobek, protože to nebylo v lukrativním
prostoru navýšeno od roku 2008.
A stalo se to ve stejnou dobu, kdy radní
odpouštějí nájmy za pronájem nebytových
prostor, aniž by se radní pro majetek Votoček
namáhal v odůvodnění návrhu jakkoli vyčíslit
finanční dopady tohoto rozhodnutí pro
rozpočet městské části. Navíc dle zákona
mělo tuto věc rozhodovat zastupitelstvo,
nikoli rada MČ. Pokud radní nedokáží pracovat s právním předpisem, pak by se měli
o správném postupu informovat alespoň
v ostatních městských částech, které podobné kroky realizují. Na nadcházejícím zastupitelstvu k tomu chceme otevřít diskuzi.
Vám, milí spoluobčané, přejeme klidný
návrat z nouzového stavu.
Klub Praha 1 Sobě,
praha1@prahasobe.cz

ODS
Snad Praha 1 nedostala od
magistrátu podpásovku
Když čtete tyto řádky, tak už je možná částečně zavřené Smetanovo nábřeží. Vedení pražského magistrátu si na to totiž brousí zuby.
Bohužel se přitom neobtěžuje tak zásadní věc
projednat s Prahou 1, která je proti. Chci věřit,
že by magistrátní koalice takový naschvál
neudělala, ale obávám se, že budu zklamaná.

Pánové Čižinský a Scheinherr si totiž dělají,
co se jim zlíbí. Bez ohledu na ostatní, v tomto
případě na Prahu 1, zejména pak na občany
Malé Strany, ulice Karoliny Světlé a Divadelní ulice, kterým chtějí poslat auta přímo
pod okna. A to jen proto, aby na Smetanově
nábřeží mohla být jakási zvláštní “polopěší“
zóna a paradoxně i několik restauračních
zahrádek, proti nimž jinak brojí, kde se dá.
Je to absurdní situace, která ale dost možná
souvisí s výměnou koalice na radnici Prahy1.
Praha sobě a Piráti na magistrátu si zjevně
nechtějí nechat ujít jakousi pomstu. Zřejmě
si přitom neuvědomují, že Praha 1 je nejen
součástí hlavního města, ale jeho středem
a srdcem, ale hlavně, že rezidenti Prahy 1
nejsou jejich pokusnými králíky. Podobně
absurdní je situace i kolem Nemocnice Na
Františku. Magistrátní radní pro zdravotnictví Johnová (Praha sobě) už dlouhé měsíce
mluví o jakémsi metropolitním zdravotnickém
plánu, jehož součástí má být i NNF. Ovšem
skutek utek. Nepřipravila vůbec nic. Proto je
nutné, aby Praha 1 vzala věc do svých rukou
a zajistila další fungování nemocnice i zachování kvality péče. Od současného vedení
magistrátu se totiž kromě naschválů nejspíš
nedočkáme ničeho. Mimochodem Praha 1
stále čeká na slíbený magistrátní příspěvek
na nemocnici, která se například zhostila seniorů s onemocněním covid-19 v seniorském
věku, kteří se nakazili v domovech důchodců a v domech s pečovatelskou službou.
JUDr. Jaroslava Janderová,
předsedkyně oblastního sdružení
ODS Praha 1, zastupitelka hl. m. Prahy

Pirátská strana
Vážení spoluobčané,
naše tušení, proč jsme museli odejít
do opozice, se bohužel vyplnilo. V době
nouzového stavu vydala Praha 1 územní
rozhodnutí k výstavbě u Masarykova nádraží.
Vedení Prahy 1 se proti tomuto rozhodnutí
neodvolalo. Proto jsme se připojili k žádosti
o svolání mimořádného zastupitelstva. Ale
čas hrál proti nám. Starostou byl navržen
termín týden před řádným zastupitelstvem,
kdy už stejně nebyla šance na případné
odvolání. Proto jsme svou žádost stáhli. Je
nám velmi líto, že v době, kdy čím dál více
lidí pracuje na home office, vyroste v centru
města možná prázdná megakancelářská
budova. Mohla zde stát nová koncertní síň,
knihovna v parku, vysokoškolské koleje,
byty nebo jiná městu prospěšná stavba.
V dnešních dnech vidím i jeden z mála
příznivých aspektů této nelehké doby. Kdo
má zkušenost s krátkodobým pronajímáním
ve svém sousedství, může se po dlouhé
době pořádně vyspat. V klidu vynést odpadky a nemít obavu, že popelnice budou plné.
Na internetu přibývají jako houby po dešti
inzeráty, které nabízejí byty na Praze 1 s ná-
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jmem deset až patnáct tisic. Bohužel je zde
podmínka. Maximálně na dva až tři měsíce.
Pronajímatelé doufají, že se doba zneužívání
bytů k hotelovým službám vrátí. Já pevně věřím, že větší část majitelů nakonec pronajme
byt na delší dobu občanům, kteří zde chtějí
bydlet. Ten, kdo chce na Praze 1 bydlet,
bude své okolí zvelebovat, a ne ho ničit. Ti,
kteří pronajímáte a čtete tyto řádky, zamyslete se, prosím, nad tím. Děkuji.
Jitka Nazarská, předsedkyně
zastupitelského klubu Piráti Praha 1

My, co tady žijeme
Pomalu končí stav, o kterém se nám dříve
ani nezdálo a začíná čas na hodnocení, co
se mohlo udělat lépe, co ještě líp. A naopak,
co jsme zase zajistili kvalitně, ba přímo profesionálně. Na to oficiální hodnocení si ještě
počkáme, ale už dnes můžeme s jistotou
definovat, v čem Praha 1 byla oproti jiným
městským částem výjimečná, a v čem měla,
jak se říká smůlu. Problém byl každodenní
příliv lidí do vnitřní Prahy, který přesahuje
sto tisíc jenom turistů denně a to některé
odhady tvrdí, že při započtení občanů české
republiky každý den Prahou 1 projde nebo
projede 250 tisíc lidí. Takováto kumulace lidí
vyvolává mnohem větší nebezpečí rozšíření
virové nákazy než v jiných částech města. To, že jsme to, jak se říká, zatím ustáli,
slovíčko zatím je velmi důležité, protože
stále ještě není vyhráno, je důsledkem
úspěšně provedených opatření, stojících
na čtyřech základních pilířích. Jsou to:
Jednotka dobrovolných hasičů. Členové
jednotky operativně realizovali v mimořádném rozsahu dezinfekční ochranu především
veřejného prostoru.
Nemocnice Na Františku. Tím, že je ve
vlastnictví Prahy 1, byla neustále napojena
na potřeby obyvatel Prahy 1.
Kolektivy pracovníků radnice a střediska sociálních služeb. Zůstala zachována
činnost úřadu a pracovníci a pracovnice
Střediska sociálních služeb realizovali nutná
opatření u seniorské části populace.
V neposlední řadě, je to zkušenost současného vedení radnice. Stačí se seznámit,
jak fungovali členové krizového štábu a jak
tento štáb fungoval jako celek.
Bylo by neslušné zapomenout na činnost Městské policie a Policie České republiky včetně Hasičského záchranného sboru.
Tady předpokládám, že dojde k hodnocení
na celopražské úrovni.
Co říci na závěr. Především moc nevymýšlet a poučit se do budoucna z toho, co
jsme prožili a možná si připomenout slova,
která se jako zlatá niť line knihou knih. V bibli
je mnohokrát napsáno:
Nebojte se!
MCTŽ
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Téměř deset let pracujete v prestižním
londýnském studiu Zaha Hadid Architects. Bylo těžké se do týmu proslulé
architektky dostat?
Cesta do Londýna vedla přes Vídeň,
kde jsem studoval v ateliéru Zahy
Hadid na Angewandte. Po absolvování studia mi Zaha nabídla práci
v ZHA v Londýně. V té době jsem měl
vyřízenou práci v New Yorku, kam
jsem měl nastoupit. Rozhodl jsem
se pro Londýn a našel zde domov.

P

Rezidenční projekt 520 W 28th Street, New York

Největším riskem
je neriskovat
Projekt revitalizace území Masarykova nádraží
má v londýnské kanceláři
Zaha Hadid Architects na
starosti mladý český architekt Jakub Klaška. Povídali jsme si s ním nejen
o projektu.

Projekt okolí Masarykova nádraží

Ovlivnila spolupráce s ní vaše architektonické vidění?
Spolupráce se Zahou mě určitě
ovlivnila, a to nejen v pracovním
nasazení a v intenzitě procesu tvorby.
Tím, že začala již na škole, se vryla do
celkového vnímání profese. Bylo pro
mě důležité si uvědomit, že architektonická forma je výsledkem procesu
autorské interpretace vnitřní logiky
stavby, jejího prostorového uspořádání,
tektoniky konstrukce a kompozičních vztahů. Tato interpretace vzniká
daleko abstraktnější prací s principy,
nikoli používáním existujících forem
a prvků. Důležitý byl také můj zájem
rozvíjet digitální metody navrhování.
Velká část architektů v té době ještě
tento přístup k práci odmítala, Zaha
Hadid nikoli. Viděla v tom příležitost
k rozšíření současného architektonického repertoáru. Při studiích a také
později v ateliéru jsme objevovali
kódování, generativní design a další
sofistikované metody navrhování.
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V roce 2014 zvítězil návrh
Zahy Hadid na revitalizaci okolí
Masarykova nádraží. Museli jste
se potýkat s konzervativními
námitkami?
Po celou dobu projektování jsme
vnímali dostupné připomínky a musím
říci, že jakoukoli diskuzi nad projektem
vítám. Je třeba podotknout, že byla
organizována i setkání s veřejností.
Připomínky veřejnosti i dotčených
orgánů jsme do projektu zapracovávali. Kladné reakce k projektu velkou
mírou převládaly. Obecně bych také
velice uvítal širokou diskuzi nad tím,
jakou cenu všichni platíme za to, že
brownfieldy a další prázdná místa
zatím nedostatečně využíváme. Měli
bychom si položit otázku, co nás stojí
rezistence k transformování brownfieldů ve funkční město. Osobně
jsem zastánce zvyšování kapacity
a hustoty zastavění měst a nerozšiřování zástavby do volné krajiny.

Co podle vás projekt proměny Masarykova nádraží Pražanům přinese?
Velmi důležitým momentem podle
mě je, že projekt propojuje tři měst-

Jakub Klaška studoval architekturu nejprve v Praze na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové u Evy Jiřičné
a následně ve studiu Zahy Hadid na
Vysoké škole aplikovaných umění ve
Vídni. V kanceláři Zaha Hadid Architects pracuje od roku 2010 na řadě
různorodých projektů, jako je Mezinárodní centrum kultury a umění v čínském Čchang-sa, rezidenční projekt
520 West 28th v New Yorku nebo na
vítězném návrhu prvního celodřevěného fotbalového stadionu pro klub
Forest Green Rovers v Anglii.

V čem je jiné být architektem v Praze
a Londýně?
To je obtížná otázka. Myslím, že pracovní kolektivy v Londýně jsou kulturně rozmanitější a člověk tak pracuje
s kolegy mnoha národností. Podobné
to bude také co se týče lokace samotných zakázek, ty jsou rozesety po celém
světě. Tato kosmopolitní kultura Londýna
se projevuje asi ve všech pracovních
odvětvích, která tu člověk najde.

Pokud by se nějaký mladý český architekt chtěl také vydat do světa, co byste
mu poradil?
Určitě bych mu doporučil do světa se alespoň na chvíli vydat. Myslím, že proces
vyrovnávání se s výzvami nového prostředí, a to jazykovými, kulturními i profesními, člověka zocelí. Je to inspirativní.

Měl byste pro něj recept na úspěch?
Nevím, jestli v tomto mohu být nějak
nápomocný. Studentům ale většinou
říkám, že největším riskem je neriskovat.

Celodřevěný stadion Forest Green Rovers bude postaven v anglickém Gloucestershire.

ské části, čímž by mohl podpořit pěší
trasy v okolí Masarykova nádraží.
Je třeba si uvědomit, že v současné
době je prostředí zcela neprostupné
a odtržené. Je tak nepropustné, že
mnohým z nás ani nedochází, že tam
takové území s takovým potenciálem vlastně je. Projekt urbanisticky
dotvoří nyní nedefinované celky, jako
je třeba ulice Na Florenci, ale také
otevře a zpřístupní řešené území.
V první fázi dvou domů v ulici Na
Florenci vzniknou také tři náměstí,
každé s jiným charakterem, všechna umožňující budoucí napojení
na plánované přestřešení kolejiště
představené společně s projektem
v roce 2016. Projekt je také připraven
reagovat a posílit často diskutované
ambice ohledně změny magistrály. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jacobo Spolimbergo, VA,
Hufton + Crow, www.mir.no
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Nové knihy od českých autorů
Tentokrát vám přinášíme inspiraci ke čtení od spisovatelů, kteří bydlí či pracují
v Praze 1.

Dan Hrubý:
Pražské příběhy

Jiří Padevět:
Dvacet minut na vsi

https://eshop.prazskepribehy.cz/

https://www.academia.cz/
dvacet-minut-na-vsi--padevet-jiri--academia--2019

Vydejte se s Danem Hrubým znovu na cestu Malou Stranou.
Před pěti lety se na českém trhu poprvé objevil první díl
Pražských příběhů. I po několika dotiscích je dnes beznadějně rozebrán. V červnu letošního roku proto vyjde v omezeném počtu výtisků druhé vydání této knihy. K dostání
bude výhradně v e-shopu Nakladatelství Pražské příběhy.

Kniha zavádí čtenáře mezi
obyčejné lidi žijící běžné
životy plné práce, starostí,
ale i zábavy, radostí a občas
poklidných chvil. Tisíce
podobných střípků životů
se odehrávaly a odehrávají v Evropě každý den,
mění se kulisy, mění se
společenská uspořádání,
mění se počasí, ale lidé
zůstávají. Hrdiny příběhů
mohou být úplně cizí lidé,
vzdálení tisíce kilometrů,
nebo třeba někdo, koho
znáte. Všechna gesta,
pohyby, úsměvy a situace, které se prolnuly několika mikropříběhy, se možná staly v jiné časové posloupnosti, v jiné
vesnici, v jiné zemi a jiným lidem. Ale docela jistě se staly...

Petra Soukupová:
Klub divných dětí

BERG:
Chamtivost

www.hostbrno.cz, expedice@hostbrno.cz

https://www.albatrosmedia.cz/
tituly/52267737/chamtivost
Sídlo redakce mezinárodního zpravodajského
portálu v Nosticově ulici,
střelba na Maltézském
náměstí a na Novém Světě, dramatické události na
Velkopřevorském náměstí,
Pohořelci, Hradčanech
i na Havelském tržišti;
konspirační schůzky
v Malostranské besedě,
Nerudovce a v kavárnách Slavia a Platýz.
Praha 1 prostě – spolu
s Paříží a Sarajevem –
hraje významnou roli
v dramatickém thrilleru,
který vydala Kniha Zlín.

Desetiletá Mila má ráda
zvířata – zvlášť hmyz a ze
všeho nejvíc pavouky. Taky se
umí ztratit ze světa. Když se
na něco soustředí, všechno ostatní pro ni přestane
existovat. Petr chodí do
čtvrté třídy, ale vypadá na
prvňáka. Umí skvěle kreslit
a v noci nemůže spát. Bojí
se totiž tmy nebo spíš toho,
co se v ní skrývá. A když už
usne, zdají se mu hrozné sny.
Katka nemá žádné kamarády,
připadá si tlustá a ošklivá.
Bojí se mluvit s lidmi a šťastná je jenom tehdy, když si čte.
Franta má nemocné nohy a musí chodit o berlích. Je naštvaný
na své postižení a bývá na lidi zlý. Baví se natáčením videí na
YouTube, kterými rád provokuje ostatní. Tihle čtyři se náhodou
potkají. Na začátku nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu
tráví čas. Pak ale společně zažijí něco, na co se nezapomíná. 

Knihkupectví Primus

červen 2020
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Snažíme se udržet
kamennou prodejnu
Letos v únoru tomu bylo třicet let, kdy se ve Vězeňské 7
otevřelo legendární nakladatelství a knihkupectví PRIMUS. Založil jej Pavel Primus a od samého začátku se
orientoval téměř výhradně
na vydávání tzv. nekomerční
literatury.

vysvětluje Pavla Prádlerová Primusová, která
se svým bratrem Petrem rodinný podnik převzala poté, co jejich otec v roce 2007 zesnul.
Prodej a vydávání knih byla vždy náročná činnost. Je to vidět i na tom, že PRIMUS
postupně zavřel své pobočky a z původních
patnácti po celé republice zůstala právě jen
ta ve Vězeňské, kde jsou v nájmu od Prahy 1.
Pamětníci si také vzpomenou, že při firmě
působilo i středisko žákovské praxe v oboru
knihkupec.
Kromě osvědčeného prodeje přes internet momentálně zvažují i zásilkovou službu
v rámci Prahy 1 s donáškou kupujícím zdarma. „Měla by cílit zejména na stálé zákazníky, jejichž nemalou část tvoří senioři. V první
řadě nabízíme knihy z vlastní produkce. Naší
určitou specialitou jsou také publikace s ilustracemi mistra Zdeňka Buriana. Více než
deset let jsme vydávali i nástěnné kalendáře
tohoto autora,“ prozrazuje reprezentantka již
třetí generace knihkupců Primusů – studentka Lucie, která ve firmě brigádničí.
Těší ji, že i další momentálně oblíbené
tituly jsou od českých autorů. Doporučuje
Alenu Mornštajnovou a její tituly Hana a Tiché roky, knihu Karin Lednické Šikmý kostel,
autobiografický román Miřenky Čechové
Baletky, Rozpojené státy – Amerika nejen
televizní kamerou redaktora a moderátora
ČT a bývalého zpravodaje ve Washingtonu
Martina Řezníčka nebo knižní dokument
Mariky Pecháčkové Kdo chytá v síti, dnes

L

V prvních letech to byly často knihy exilových spisovatelů. Mezi kmenové autory
patřili a patří např. Zdeněk Mahler, Jindřiška Smetanová, Jan Burian, Zdeněk
Svěrák, Jan Beneš, Milena Štráfeldová
a Pavel Vrba. Za třicet let své existence
zde vydali více než dvě stě třicet titulů.
Jakého titulu si nejvíc považují? „Jmenovat jeden jediný je dost obtížné, protože
o každém jsme byli přesvědčeni, že stojí za
to. Ten z našich nejsilnějších je autobiografie Zdeňky Fantlové Klid je síla, řek‘ tatínek.
Strhujícím způsobem vypráví o rocích
strávených v koncentračních táborech od
Terezína přes Osvětim až po Bergen Belsen.
S autorkou a její knihou jsme absolvovali
i nespočet úspěšných besed na školách,“

tolik aktuální téma problematiky sociálních
sítí. Za velice příjemný titul považuje i knihu
Za pověstmi Šumavy Ondřeje Fibicha.
„Snažíme se přes nepříznivé ekonomické
podmínky udržet kamennou prodejnu s knihami tam, kde je už od šedesátých let. Z nevýhody relativně malých prostor jsme udělali
přednost. Našim zákazníkům nabízíme knihy
v tradiční rodinné atmosféře. Mnozí čtenáři
ze zdejší čtvrti k nám před lety začali chodit
jako předškolní děti a dodnes se rádi vracejí,
mnohdy už s vlastními potomky. Také někteří
z autorů našeho vydavatelství žijí v Praze 1.
Jsou to například Marie Vrbová, vydávající
memoáry svého manžela textaře Pavla Vrby,
herečka Eliška Balzerová, Jan Brabenec, spisovatel, malíř a výtvarník, nebo Jonáš Ledecký, nadějný malíř, ilustrátor a můj spolužák ze
základky. A všechny nás spojuje Staré Město
pražské,“ uzavírá Lucie Primusová. 
Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek
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Malostranská domovnice
prokletím tajného spolku

Do konce října roku 1892
chybělo jen pár dnů, když
si Marie Wittmayerová,
správcová U Zlatého
anděla v Thunovské ulici
(č. p. 194/23), všimla, že se
v domě, o který s příkladnou
péčí a přísností malostranské domovnice pečuje, děje
něco nekalého. Ve sklepě
se konají tajné schůze, ba
co víc, objevila tu dokonce
zbraně…
Domovnice věc ohlásila na malostranském policejním komisařství a to vypravilo do Thunovské ulice komisi, aby vše
důkladně prozkoumala. A skutečně – ve
sklepě domu objevili strážníci vykopanou
jámu a v ní šavle, dýky, rapíry, bodáky,
dokonce i patrony do střelných zbraní.
Dále jeden nebozez (tedy dvouruční
pravotočivý vrták), píšťalku, několik
prázdných láhví od vína a různé spisy,
zejména pak zápisník, který prozrazoval,
že celý arzenál ukryla na místě tajná
organizace s názvem Podzemní Praha.
Jenže kdo a co se za tímto názvem
skrývá?
Mnohé napovídala zakládací listina
spolku, jakési stanovy přijaté na tajné
schůzi v říjnu 1892. V jejich záhlaví se
pravilo: „Čienem spolgu našiho muže bejt
každi kdo je 14 led. Každi srdnati mladik
keri přistoupi k nam ma zaončel badat
historický zeměpys slovanski Prahi a jako
svobodni maufrajer muši ofšom na vejřevnost mlčet a nemuší se bát Zradí, nebo
fšechny čliny sou potpřisabou a nesmise strachovat nejhoršich věcich. Konec
ouvodu.“
Příšerná čeština přivedla policisty
k pisateli zakládací listiny. K překvapení
domovnice Wittmayerové jím byl její podnájemník – dvacetiletý rukavičkář Rudolf

Mrva. Mladík ne příliš silného ducha, o to
však vášnivější čtenář naučných pojednání o vesmíru, společenských otázkách
a životě indiánů. „Patrně je Mrva politováníhodnou obětí lektury (četby – pozn.
red.), kterou schudlý mozek jeho nestrávil,“ konstatovaly věcně Národní listy.
Od Mrvy, jenž sám sebe prohlásil za
velmistra a nechal se oslovovat Rigoletto
z Toscány, vedla cesta k dalším členům
tajného spolku organizovaného po vzoru
zednářských lóží. Byli jimi:

Rudolf Mrva „má hrb, prodělal těžký
záškrt, dvakrát se topil a jednou byl přejet fiakrem“, líčil životní trampoty malostranského smolaře dobový tisk

– s edmnáctiletý truhlářský učeň Bedřich
Kvidera (označovaný jako předseda
tajných schůzí)
– š estnáctiletý Rudolf Hlaváček
(náměstek předsedy tajných schůzí),
– š estnáctiletý rukavičkářský pomocník
Josef Chuchla (pokladník)
Thunovská ulice v devadesátých letech
19. století, když se tu v domě U Zlatého anděla (č. p. 194/23) pod Zámeckými schody
scházeli spiklenci z Podzemní
Prahy

–a
 dále řadoví členové: učeň František
Kohler (čtrnáct let) a žák malostranského
gymnázia Karel Pelz (čtrnáct let)

Mrva byl zavražděn v Mostecké
276/17. Stalo se tak v prvním patře zadního traktu, kam se po ostudě s Podzemní Prahou přestěhoval
ke své tetě Anně Kerauschové

Jak je patrné, věkové rozpětí členů
Podzemní Prahy bylo nečekaně velké, což, po pravdě řečeno, vypovídalo
zejména o rozumu a intelektuálním rozhledu náčelníka celé skupiny – bezmála dvacetiletého Mrvy.

Pátrání v podzemí

Mrvův sedmnáctiletý vrah František
Dragoun…

… a o rok starší Otakar Doležal. Oba byli
odsouzeni k deseti letům, nejvyššímu
trestu, jaký mohli ve svém věku dostat
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Hlavní činností Podzemní Prahy bylo
pátrání po pokladech a vůbec starožitných památkách všeho druhu ve sklepích
malostranských a hradčanských domů.
Zároveň se spiklenci chystali ze své
skrýše v Thunovské ulici probourat do
podzemní sousedních domů – zejména pak do sklepů řádu redemptoristů

(u Sv. Kajetána), kardinála Schönborna
i paláce místodržitele hraběte Thuna,
kde očekávali zásoby dobrého vína,
„na němž si hodlali pochutnat“.
Ve sklepě domu U Zlatého anděla
(Thunovská 194/23) se také na podzim
roku 1892 konala ona ustavující schůze
tajného společenství. Mrva na ni dorazil
s knihou Zednáři v XVIII. století, a coby
velmistr z ní ostatním předčítal. Bohužel, schůze skončila předčasně, když
některý ze sousedů vylil do kanálku na
dvoře několik kýblů pomejí, které protekly starou odpadní štolou do sklepa.
Jednání pokračovalo o týden později. Ani tentokrát ale nepřálo spiklencům
štěstí. Ten den se měli sejít ve velmistrově
pokoji, jenže domovnice Wittmayerová,
u níž Mrva bydlel, krátce předtím vydrhla
v kuchyní podlahu, kterou nyní dva ze
spiklenců – konkrétně předseda tajných
schůzí a pokladník – zaťapali špínou. To
domovnici rozlítilo a všechny spiklence
z bytu vyhnala.

Kdo půjde pro pivo?
V sobotu 28. ledna 1893 se konala další schůze, na níž měl být oslaven svátek
jednoho ze spiklenců. Hlasováním bylo
rozhodnuto uvolnit pro tuto potřebu částku
dvou šestáků a dojít pro pivo. Otázkou bylo,
kdo pro něj dojde. Velmistr Mrva nemohl, poněvadž mu jeho bytná, domovnice
Wittmayerová (zdá se, že tato žena byla
skutečným prokletím spiklenců) nedopatřením zamkla boty a kalhoty do skříně
a odešla z bytu pryč. Mrva se tak účastnil schůze bos, pouze v podvlékačkách.
Nakonec byl pro pivo vyslán pokladník
Chuchla, když předtím přísahal, že „pod
trestem pěti facek z putynky neupije“.
Jenže to už se přiblížily okamžiky,
kdy byl tajný spolek úřady rozprášen.
A nezůstalo jen u toho. Samozvaný velmistr Rudolf Mrva byl vzat do vyšetřovací
vazby. Koncem března 1893 pak zasedl
čtyřčlenný senát pražského trestního
soudu, aby projednal přestupky členů
Podzemní Prahy proti veřejnému pořádku
a zbrojnímu patentu. Obvinění se káli
a předseda soudu rytíř Patera je nakonec
všechny osvobodil s tím, že se jednalo
o „mladickou nerozvážnost“, a to navzdory
skutečnosti (nebo možná právě proto), že
se Rudolf Mrva pokusil v mezičase založit
další tajný spolek – Krvavá sekera.

V televizním seriálu Zlá krev, který vznikl podle románů spisovatele Vladimíra
Neffa, ztvárnil dvacetiletého Mrvu tehdy
osmapadesátiletý herec Jiří Císler
O několik měsíců později se tak stane
ústřední postavou v aféře s Omladinou,
spíš smyšleným, než skutečným seskupením protistátně orientované mládeže.
Odplata na sebe nenechá čekat. Den
před štědrým dnem roku 1893 je Rudolf
Mrva při strojení vánočního stromečku
coby domnělý zrádce zavražděn. 

Text: Dan Hrubý, autor knižního cyklu
Pražské příběhy
Foto: Archiv Pražských příběhů

Smutný konec příběhu
Až potud by se vlastně jednalo o celkem
legrační historku ze starého mocnářství. Zdá se však, že právě v době, kdy
byl vězněn ve vyšetřovací vazbě, učinila
policie z chorobně ctižádostivého, avšak
rozumem mdlého Mrvy svého donašeče.

Dnešní Mostecká ulice
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26 Místopis
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Tajemství místopisu (4.)

Co skrývá pražské
podzemí

Text: Antonín Ederer, písař a kronikář pražský
Foto: Archiv Ladislava Lahody

Petřín – vchod do štoly č. XII – Zámecké, s malým vodojemem

Petřín – domek vlevo je vchod do štoly č. XI
– Strahovské (původně sloužila k těžbě
uhlí, později jako zdroj vody pro Smíchov)
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Stará rychta: Smrt muže

S

s prstem na ústech

Nejen pod ulicemi, kláštery a kostely staré Prahy se nachází svého druhu další realita
v podobě různých záhadných prostor, štol nebo katakomb.
Ke známým podzemním raritám Prahy
patří katakomby u Pražského jezulátka pod
kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. Za vstupní kaplí jsou ve stěnách sklípky s uloženými rakvemi. V místě
s vyzděným stupněm s krycí deskou je hrob
Polyxeny z Lobkovic, v jedné z rakví údajně
ležel Jan Lev z Ersfeldu, rektor Univerzity Karlovy, poblíž jeptiška – patrně dvě
nejznámější mumie z tohoto prostoru.
K nejzajímavějším podzemním prostorám Prahy patří (viz TAJENKU švédské
křížovky na str. 38). Potok pramení nad Pražským hradem, protéká zahrádkářskou kolonií,
vyzděným korytem Brusnice, kolem bývalého
Vojenského hřbitova vede k otvoru do nitra
hradeb a dále do Jeleního příkopu a složitým podzemím cílí pod Klárovem k Vltavě.
Podzemní část Brusnice vede nitrem hradeb,
jeden ze vstupů do podzemí je pod Novým
Světem. Kdyby se podařilo do koryta potoka
Brusnice pustit vodu z bývalého hradního vodovodu, mohl by Jelením příkopem protékat
potok, jako tomu bývalo už za Přemyslovců.
Svůj svět pod povrchem skrývá také
vrch Petřín. Zvenku tvoří zelený kopec soubor zahrad: Strahovská, Lobkovická, Seminářská, Kinského a Petřínské sady. V dolních
útrobách Petřína se nachází dvacet historických a tři novodobé štoly. Ty z něj pobírají
veškerou vodu a systémem odvodnění odvádějí do bezpečí. Je to důležité pro to, aby se
kopec nepohnul, mohla jezdit lanovka, zkrátka, aby se „nesesypal“ do Vltavy. V roce 1999
byla na Petříně obnovena studánka Petřínka,
do níž proniká voda z jedné historické štoly.
Své rozsáhlé podzemí má klášter
premonstrátů na Strahově, Pražský hrad,
Světluška, štola hradního vodovodu ve Hvězdě, Arcibiskupský palác na Hradčanském
náměstí, Staroměstská radnice a řada dalších
významných církevních i světských staveb.
Téměř každý pražský měšťanský dům měl
svou studnu a skoro z každé takové studny
musí vést chodba k nějakému pokladu. Hádám, že největším pokladem v těch studnách,
štolách a potůčcích, ba i studánkách byla
čistá a dobrá voda. 

Naše domy
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Štola č. IX. – Vodní sklep (za budovou
Nebozízku)

Staropražské domy mají
odedávna své příběhy. Ten,
který se vztahuje k podzemí
budovy na nároží ulic Rytířská a Na Můstku, je obzvlášť děsivý. Povídali jsme
si o něm s Petrem Sojkou,
redaktorem České televize.

„Dům čp. 404, známý po staletí jako Stará
rychta, vznikl kolem roku 1232 jako sídlo představitele správy nově založeného
Havelského města. Podobně jako mnoho
okolních domů měl ve středověku vysokou věž. Probíhaly tady soudy, určovaly se
pokuty a rovnaly cechovní spory,“ vypráví
Petr Sojka. V takzvané městské truhle byla
uložena městská pečeť. Poměrně brzy (1287)
Havelské město splynulo se Starým Městem,
rychta však v tomto domě zůstala. V přízemí,
na dvoře i v okolí byl živý obchodní ruch, ve
sklepích velké sklady blízkého tržiště, svého
času i vězení s mučírnou. Její význam se snížil
po královském privilegiu, které Jan Lucemburský udělil (1338) Starému Městu na
stavbu radnice. Rychtáři však nadále zůstaly
důležité kontrolní funkce, ještě v osmnáctém
století například nařídil kupcům směřujícím
do Prahy se zbožím, že musí v doprovodu
ozbrojené stráže dorazit až na rychtu, to aby
se nevyhýbali proclení. Stará rychta střídala
v minulosti mnoho majitelů. Z těch výraznějších připomeňme v šestnáctém století zadavatele stavby Krocínovy kašny, tehdejšího
primátora Prahy Václava Krocína z Drahobejle, z jehož doby se zachoval i portál hlavního
průjezdu. V domě je také prostor se dvěma
křížovými gotickými klenbami, který dřívější
badatelé pokládali za průjezd městské brány.
Hranici mezi sousedními domy tvoří dvoumetrová hradební zeď. Podle legend mohl odtud
vést systém středověkých katakomb s vyústěním až pod Staroměstským náměstím.
„Ve Staré rychtě byla i hospoda se dvěma sály, pořádaly se tu šermířské turnaje,
vystupovali zde kejklíři, komedianti a artisté
s cvičenou zvěří, hrálo se tady divadlo. Podobu domu výrazně ovlivnil barokní architekt
Ignác Jan Palliardi, koncem devatenáctého
století tu sídlil městský fyzikát, který vykonával hygienický a zdravotní dozor města
Prahy,“ upřesňuje Petr Sojka.

Mučírna ve sklepení, o níž padla zmínka,
byla svědkem krvavé historie, jejíž oběť dodnes zaujímá přední místo mezi středoevropskými světci. Dlouhodobý spor o jmenování
vysokých církevních hodnostářů mezi králem
Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna vyvrcholil 20. března 1393 prudkou
hádkou. Král napadl arcibiskupa a jeho doprovod, vyhrožoval jim smrtí utopením a nechal
je zatknout. Janovi z Jenštejna se podařilo
uniknout, ale jeho čtyři nejbližší spolupracovníci, Jan z Pomuku (Nepomucký), Mikuláš
Puchník, probošt Václav Knobloch a hofmistr
rytíř Něpr, byli zatčeni. Podstoupili výslechy
v kapitulní síni Pražského hradu a na Staroměstské radnici, rytíř Něpr byl propuštěn. Tři
církevní hodnostáře odvedli biřici do mučírny.
Torturu podstoupili jen Jan a Mikuláš. Oba
natahovali na skřipec, pálili loučemi na boku,
čehož se zúčastnil rozzuřený a opilý král.
Ten si zřejmě uvědomil, že obvinění se
ničeho nedopustili a nesmí být ani souzeni
nebo mučeni světskou mocí. Poté, co podepsali mlčenlivost, byli Puchník a Knobloch
propuštěni. Nepomucký byl dále krutě mučen. Zda to souviselo také s nátlakem krále
na prozrazení zpovědního tajemství královny,
jak praví legenda, se nepodařilo prokázat.
Až do průzkumu tělesných pozůstatků
(1993) se předpokládalo, že Jan Nepomucký
zemřel utonutím poté, co byl svázaný svržen
z kamenného mostu do Vltavy. Verdikt antropologa profesora Emanuela Vlčka přinesl
svědectví o ještě sadističtějším zločinu.

Spoutanému generálnímu vikáři běsnící král
a jeho družina vyvrátili pažní kost, nalomili
lopatku a pak jej údery pěstmi a kopanci do
obličeje zabili. „Došlo ke krvácení do přední
a střední jámy lebeční a k šoku,“ konstatoval
profesor Vlček. „Horní čelist byla Nepomuckému odlomena, rameno dolní čelisti
nalomeno a lební spodina mnohonásobně
rozlámána.“ Syn otce vlasti odvedl strašné
dílo. O tři týdny později nalezli Nepomukovo
tělo rybáři ve Vltavě na úrovni dnešní ulice
Dušní, jak tvrdili, podle pěti svítících hvězd
kolem jeho hlavy. Ve zpodobeních sv. Jana
Nepomuckého je svatozář doplněna právě
pěticí hvězd a světec drží prst přes ústa jako
symbol neporušitelného zpovědního tajemství. Právě toho a cti je také patronem. 
Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr Sojka
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Hledáme nevšední
okamžiky v hektickém
tempu velkoměsta

Žáci jsou nadšení,
že ty moje žertíčky
mohou vidět i v televizi,

Fotografku a pedagožku Michaelu Antůškovou jsme navštívili v jejím ateliéru v Karlově ulici, kde učí děti fotit a připravuje je k dalšímu studiu fotografie a výtvarných oborů.

říká učíTelka Markéta Grígeľová

Co se děti naučí?
Společně objevujeme, že se na vše můžeme
dívat různými pohledy. Učíme se, jak vidět světlo, pracovat s technikou, ateliérovými zábleskovými světly nebo jak pracovat s modelem.
Děti si především osvojují fotografické
postupy. Naučí se nebát zmáčknout spoušť
na ulici, postavit se a zapózovat v ateliéru,
naaranžovat si zátiší, udělat si grafiku na
počítači. Na konci školního roku pracujeme
na společné fotoknize. Můj fotokroužek je
ale v mnoha ohledech specifický. Učíme se
vzájemně komunikovat a spolupracovat. V kroužku si děti najdou kamarády a vzájemně si
pomáhají, ať už tím, že se fotí navzájem nebo
starší zkušenější poradí mladšímu. V rámci fotokroužku pořádáme i přednášky a workshopy.
Máme za sebou setkání s předními českými
fotografy Jindřichem Štraitem, Robertem Vanem, Janem Pohribným, Martinem Stránkou...

Michaela Antůšková s dětmi a rodiči
Jak vlastně kroužek vznikl?
S výukou fotokroužku jsem začala za
svobodna s mojí kamarádkou výtvarnicí v Domě dětí a mládeže na Praze 6 na
Kajetánce. Pak jsem se vdala, měla rodinu
a děti. Když syn začal chodit do ZŠ Brána
jazyků na Praze 1, pan ředitel Tlustý mi
nabídl, jestli bych nechtěla učit jejich děti ve
fotokroužku. Nejprve chodilo šest dětí jeden
den v týdnu. Teď učím třicet pět dětí třikrát
týdně. Fotokroužek „žije“ už dvanáct let.

Daniel Petrik, 12 let

Prahy, učíme se vnímat architekturu,
lidi, přírodu nebo hledat nevšední okamžiky v hektickém tempu velkoměsta.

Pro koho je kroužek určen?
Především pro děti ze základních škol
Prahy 1 a nižších ročníků středních škol.
Zvláštní pozornost věnujeme dětem,
které se chtějí věnovat fotografii jako
studijnímu oboru na středních výtvarných
školách. Pomáháme jim s přípravou na
talentové zkoušky i s výběrem domácích prací. V mém fotokroužku je jedno,
jestli děti rádi fotí mobilem nebo drahým
zrcadlovým fotoaparátem. Proces touhy,
poznávání a tvoření je zkrátka v dětech
a prostřednictvím fotografie se dostane ven. A to je, myslím, nejdůležitější.
Jak vypadají „hodiny“?
Výuka začíná vždy v ateliéru, kde se
s dětmi sejdeme a probereme téma
hodiny. Někdy jsme pouze v ateliéru,
kde je ideální prostor a podmínky pro
focení zátiší, portrétů, produktů nebo
pro různé experimenty, třeba se světlem. Velká část hodin probíhá v terénu,
využíváme genius loci historického centra

Kde a jak se mohou děti přihlásit?
Sídlím ve fotoateliéru v Karlově ulici na
Praze 1, kam se mohou přijít děti s rodiči
po předchozí domluvě nezávazně podívat
i během školního roku. Jinak zápis dětí
probíhá v září. Všechny informace jsou
na mých webových stránkách http://
www.antuskova.cz/fotokrouzek/ 
Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Michaely Antůškové

Mia Pokorná, 8 let

Česká televize spustila od
16. března unikátní pořad
nazvaný UčíTelka. V době
uzavření škol nabízí dětem
alternativu ke klasickému
vzdělávání prostřednictvím
televizní obrazovky. Svou
stopu v pořadu má i Praha
1, každé pondělí na programu ČT2 připravuje svůj
dvacetiminutový blok pro
páťáky Markéta Grígeľová ze
Základní školy J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici.

Č

„Kolegyně Markéta pracuje na naší škole
třetím rokem. Předtím byla na stáži v Londýně. Když se vrátila, rozhodla jsem se využít
jejích zkušeností s výukou žáků z bilingvního
prostředí. Stala se třídní v jedné z česko-italských tříd prvního stupně,“ vysvětluje
ředitelka školy Jitka Kendíková. „Je to mladá, dynamická a tvořivá učitelka, která srší
energií a nápady. Když mi tedy zavolali z Národního pedagogického institutu, že hledají
pedagogy pro pořad UčíTelka, bylo mi hned
jasné, koho doporučím,“ dodává Kendíková.
Také učitelka Markéta, absolventka olomoucké Univerzity Palackého, potvrzuje, že
poté, co dostala nabídku, dlouho neváhala:
„Říkala jsem si, že je to výzva a moje pomoc
je asi potřeba. Nastala situace, se kterou
nikdo ve školství nepočítal, takže jsem jela.“
Vysílání je živé, ovšem je předem
připraveno. Den předtím proběhne zkouška
a ještě ráno se dolaďují veškeré detaily.
Nejtěžší je práce na samotné lekci. „Za metodikou a tématy stojí tým MŠMT v čele se
skvělou dr. Hanou Havlínovou. Témata jsou

daná. Známe je dostatečně v předstihu,
nicméně hodiny tvořím většinou z týdne na
týden. Přirovnala bych přípravu k procesu
vzniku nějakého uměleckého díla. Nejdříve
je tedy námět. Pak čekám na nápad, od
kterého se bude odvíjet způsob přednesení
učiva a úkoly. Následuje vytvoření plánu
hodiny, prezentace a pak už je tu zkouška,
kde se bavíme o technickém zpracování
hodiny a s kolegyněmi učitelkami probíráme metody výuky a zkoušíme si, jak asi děti
budou reagovat.“
A jak je těžké zvládnout trému? „Tu
mívám před přenosem velkou, zvláště když se
ozve: ,minuta do začátku‘. Naštěstí mám kolem sebe skvělý tým kolegyň, se kterými si navzájem fandíme, výbornou paní moderátorku
Petru a především děti ve studiu, díky nimž si
člověk nepřipadá jako před kamerou, ale jako
by učil žáky ve své třídě. Dokonce jsem ve studiu potkala děti-členy dramatického kroužku
z naší školy, což mne moc potěšilo.“
Vedle výuky v televizi nesmí učitelka
Markéta zanedbávat ani online učivo se

svými svěřenci z Truhlářské. „Je to opravdu
náročné připravovat denně plány pro své
žáky, kontrolovat a hodnotit jejich práce,
vyřizovat e-mailovou komunikaci s nimi
a s jejich rodiči a do toho vyčlenit také čas
na přípravu UčíTelky, aby to nebyla jen
fádní hodina, ale děti se při ní pobavily.
Na čistě osobní život mi nyní moc času
nezbývá.“
A jak vystupování na obrazovce hodnotí
vedení školy a samotná třída? „Vedení školy
mi vychází vstříc. Máme velký prostor pro
vlastní nápady a realizaci distanční výuky,
stejně jako možnost práce z domu, takže si
můžu přizpůsobit rozvrh dne tak, abych se
mohla věnovat i práci na pořadu. A moji žáci
jsou nejvěrnějšími fanoušky, jsou nadšení,
že ty moje žertíčky, na které jsou zvyklí,
mohou vidět i v televizi,“ prozrazuje Markéta
Grígeľová. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek
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Žít doma co nejdéle,
i když zdraví neslouží

Ž

Středisko sociálních služeb je tu pro vás

Žít co nejdéle doma občanům pomáhá pečovatelská služba a tísňová péče. Každý z nás se
může dostat do situace, kdy mu zdravotní stav neumožní postarat se sám o sebe a bude
závislý na pomoci druhého, a to nejen trvale, ale i přechodně.
Pečovatelská služba je tu pro ty, kteří
potřebují pomoc a podporu v domácnosti.
Pomáhá s péčí o sebe sama, s hygienou, zajišťuje donášku nebo dovážku oběda včetně
jeho přípravy a podání, pomáhá při chodu
domácnosti, poskytuje doprovod.
Pečovatelská služba je tu pro vás každý
den, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech. Cílem takto nastavené
pečovatelské služby je pomoci vám s tím, co
sami nezvládnete a nelze to zajistit ani s přispěním rodiny, dalších blízkých nebo běžně
dostupných služeb.
Tísňová péče je určena především pro
seniory a osoby se zdravotním postižením,
kteří žijí sami ve své domácnosti. Služba
řeší aktuální krizové situace, které v životě
klientů nastanou. Smyslem a cílem služby je

rychlé zorganizování pomoci. Tísňová péče
je poskytována nepřetržitě.
Tlačítko tísňové péče, skrze které služba
funguje, zavolá pomoc pouhým stisknutím.
Pohybové čidlo vydá dispečinku signál, pokud
po dobu 12 hodin nedojde k pohybu, ačkoli je
klient doma. Cílem stejně jako u pečovatelské
služby je, aby senior mohl co nejdéle zůstat žít
doma ve vlastním domácím prostředí, kde má
přirozené vztahy a kontakty.
Pokud stojíte před rozhodnutím, zda přes
zhoršení zdravotního stavu zvládnete i nadále
žít doma, pak se s důvěrou obraťte na Středisko sociálních služeb Praha 1. Když člověk ví,
že je tu někdo, kdo v případě potřeby pomůže
a poradí, je velká úleva, že na to není sám. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

Kontakty na Středisko
sociálních služeb:
Pečovatelská služba:
Marta Lešnerová,
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz,
telefon: 724 021 784
Tísňová péče:
Jana Trková,
e-mail: trkova@socialnisluzbyp1.cz,
telefon: 724 021 778
Sociální pracovnice:
Hana Krušelnická,
e-mail: kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz,
telefon: 702 163 779

Středisko sociálních
služeb hledá pečovatelky!
Nabízíme:
 práci na HPP na dobu určitou po
dobu dlouhodobé nemoci s možností
prodloužení na dobu neurčitou
 dvanáctihodinové směny krátký/
dlouhý týden (pouze denní služby)
 pracovní dobu 37,5 hod./týden
 plat dle nařízení vlády ze 4. 11. 2019
 osobní ohodnocení po třech měsících
dle pracovních výsledků
 stravenky v hodnotě 90 Kč
 pět dnů zdravotního volna
 příjemné pracovní prostředí v centru
města
 přátelský kolektiv
Požadujeme:
 kurz pracovníka v sociálních službách
 minimálně učňovské vzdělání
 bezúhonnost
 komunikativnost
 kladný vztah ke klientům
 samostatnost
 základy práce s elektronickými
zařízeními (chytrý telefon)

Sociální služby
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Pomoc rodinám
v tíživé životní situaci

O

Od začátku vyhlášení nouzového stavu si
pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví uvědomovali, do jakých krizových
situací se dostávají vlivem pandemie
také rodiny s dětmi. Pracovnice Oddělení
péče o rodinu a děti opakovaně zajišťovaly
pomoc formou výdeje potravin. Pomoc byla
poskytnuta téměř třiceti rodinám, které
se ocitly v tíživé životní situaci. V každém měsíci bylo rozdáno okolo padesáti
balíčků. O množství bylo rozhodnuto dle
počtu dětí v rodině. Pracovnice Oddělení
péče o rodinu a děti jsou rády, že v této
náročné době mohly podat pomocnou
ruku rodinám, které to potřebují. „Jedno
z mnoha poučení z prožité doby pandemie je zlepšit informovanost mezi lidmi,
kteří pomoc radnice potřebují. To platí
zvláště pro seniory, kteří žijí v Praze 1,“
uvedl 1. místostarosta Petr Burgr. 
Text: Ing. Michal Kadlec
Foto: Archiv MČ Praha 1

Pracovnice Oddělení péče o rodinu a děti vydávaly potraviny rodinám v nouzi
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Sbor josef
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Sborový zpěv
přináší velké dary

K

„Karanténa už nás nebaví,“ začíná vzkaz na facebookovém profilu pěveckého sboru
Josef. A po známém protestsongu o přicházející svobodě Freedom Is Coming v podání
členů souboru následují jejich povzbudivá sdělení.
Všechna jsou určena sbormistryni
Michaele Ditrichové: „Chtěli jsme
poděkovat za skvělé vedení sboru,
za vaši trpělivost a podporu v šíření
dobré nálady a pozitivity… za všechen
čas, co jste s námi strávila, za všechnu práci, kterou jste do nás vložila…“
Výmluvnější pochvalu za odvedenou
práci byste asi jen těžko hledali.
Sbor Josef Malostranské základní
školy a Malostranského gymnázia založili
v září roku 2010. A to především pro mladé lidi, kteří chtějí zpívat, ale nemají čas
chodit do profesionálních těles. Repertoár
zde podřizují chuti zpěváků, ale i typům
vystoupení. Zpívají všechno, co je hezké,
nebo díky čemu se posunou dál. Populární písničky, tradicionály, spirituály, vážnou
muziku či lidovky.
„Už tři měsíce jsme s dětmi nezkoušeli. Přitom jsme byli na konci února
téměř dokonale připraveni na březnové
soutěže (Gymnasia cantant, Mezzochori)
a na festival Rolničkové svátky písní. Je
mi smutno, že soustavná drobná práce
se najednou ocitne ve vzduchoprázdnu,“
prozrazuje profesorka Ditrichová.
V Josefské na základní škole a gymnáziu učí český jazyk, hudební výchovu,
tvůrčí psaní a literární seminář. „Když
jsem sem před jedenácti lety nastoupila, začal se tu rodit pěvecký sbor. Už
v druhém roce jsme se stali tělesem se
jménem, se sborovým oblečením a s pravidelnými zkouškami. Náš pan ředitel
je velký milovník kolektivního zpěvu a já
jeho přání mít ve škole sbor vyhověla.
A jsem ráda. Josef se stal mou významnou součástí. Sama jsem dětství a mládí
v souboru strávila a moc dobře vím, že
krom usilovné práce přináší společný
zpěv velké dary, které s člověkem zůstávají celý život. Poslední rok mi s vedením
pomáhá studentka JAMU Zsófia Moravcsíková.“
Josef je mládežnické těleso. Měl nejprve asi dvacet členů, v posledních letech
se ale počet ustálil na pětatřiceti až čtyřiceti. Několik sboristů chodí na zkoušky už
jedenáct let a pomalu dokončují vysokoškolská studia, ale jádro tvoří děti z druhé-

ho stupně základní školy a z nižšího
i vyššího gymnázia. „S kluky má problém
mnoho sborů. Pro ně někdy bývá trapné
zpívat. Když se ale najde silná sebevědomá klučičí parta, pak je vyhráno. A my ji
naštěstí zrovna teď máme.“

Do Josefa může vstoupit každý,
žádné talentovky se nedělají. Soubor nejprve vystupoval jen na akcích
školy. Ke školním vánočním koncertům,
k imatrikulacím a k rozličným školním
slavnostem se však postupně přidávaly
soutěže, zpívání při mších, svatbách, na
koncertech vlastních i na těch s dalšími
sbory. Příležitostí ke zpívání je skutečně
mnoho.
„Kdo někdy zpíval ve sboru, ten ví,
že to člověku úplně změní život. Zpěv
sám o sobě nás mění. A když pak tvoříte
krásu společně s dalšími dvaceti, třiceti,
čtyřiceti lidmi, vznikne euforie a štěstí, jež
jsou nesdělitelné,“ uzavírá sbormistryně
Ditrichová. 
(Celé znění článku si můžete přečíst
na www.skolanasbavi.eu)

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv Sboru Josef
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Bez květin to nejde
K U LT U R A
V PRAZE 1
ONLINE
Zdroj NG Prague

V

„Vím, že naše řemeslo je zbytné a že
když lidé budou mít minimum peněz,
tak si samozřejmě spíš koupí jídlo, a ne
květiny. Ale bez nich to nejde, protože
člověk nemůže mít jen šedé zdi a platit účty,“ říká přední český florista Pavel
Hruška, který ve Štěpánské 21 provozuje
květinový ateliér HRUŠKADESIGN.
Jak tu prožívali nouzový stav a jak vidí
svou budoucnost? „Téměř po celou dobu
jsme mohli mít otevřeno, ale nebylo komu
prodávat. Naštěstí máme několik klientů,
kteří náš ateliér podporují a pravidelně
si květiny kupují. Nevyskakujeme si, ale
žijeme a tvoříme,“ vypočítává úspěšný
a vyhledávaný Hruška, jehož rostlinná
aranžmá ozvláštnila už také mnoho
společenských akcí českého i světového
showbyznysu.
Až půjdete kolem, zastavte se tu.
Květinový ateliér poskytuje komplexní služby v oblasti květinové výzdoby
interiérů, společenských událostí, svateb,
módních přehlídek, oslav a jiných akcí.
Můžete zde zakoupit mnoho druhů
květin, kytic a doplňků včetně rostlinných
šperků.

Knihkupectví, galerie, antikvariáty,
divadla, kina nebo hudební kluby
– všechna tato místa byla postižena
bojem proti koronaviru a všechna budou
mít problémy s novým rozjezdem.
Pomozme jim a podpořme je! Choďme
tedy do nich, nakupujme jejich knížky
a obrázky.
Buďme s kulturou! Těšíme se na vaše
nápady. Posílejte nám svoje tipy na
redakce@praha1.cz

www.hruskadesign.cz, facebook: atelierhruskadesign,
otevřeno v pracovní dny 9–18 hod.

V

Do Zahrady na niti
za „levitujícími“ kokedamami

Vstupte do neobyčejného květinářství
Zahrada na niti ve Školské ulici 7. Je totiž
plné kokedam – vznášejících se zavěšených rostlin. „Svou první rostlinu na
niti jsem dostala darem před deseti lety.
Vypadala jako stromek baobabu na planetě
Malého prince. V kulatém balu obaleným
mechem a síťkou. Až po pátrání jsem se
dozvěděla, odkud pochází, o japonských
kokedamách, a úplně jsem jim propadla,“
vzpomíná majitelka obchodu Lenka Hrubá.
Kokedamy si trochu upravila a vyrábí
je z běžných a vcelku nenáročných pokojovek, aby je mohl pěstovat každý. Ve Školské
najdete i tzv. aerária, závěsné skleněné
baňky, které si majitelka nechává foukat v
české sklárně a které osazuje různými druhy
rostlin. „Osazuji také nejrůznější skleněné
nádoby a vytvářím tak rostlinná terária,
která jsou velmi nenáročná na péči. Teď na
jaře navíc každých čtrnáct dní probíhá Rostlinná štafeta, kde si vyměňujeme nechtěné
výpěstky, řízky a sazenice. Každý si může
zdarma ulovit nějakou rostlinu a zazelenit si
svůj domov.“ 

www.zahradananiti.cz, otevřeno v pracovní dny 12–18 hod.

Text: JH
Foto: Petr Našic
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Zveme do Dlouhé na divadelní
kroužky Paměti národa
Koncem září 2020 se v Praze otevře třetí semestr divadelních kroužků Paměti
národa, během nichž účastníci pod vedením lektorů pátrají po příbězích dvacátého
století. Ty jsou zaznamenány
v databázi Paměť národa
a na jejich základě žáci připravují veřejná vystoupení.

K

Mladé divadelníky zaujal mj. příběh Petra Ginze

Divadelní kurzy se nově rozšiřují i do
dalších mimopražských regionů – do
Brna, Plzně či Hradce Králové. V Praze 1
se konají v pondělí v Divadle v Dlouhé.
Divadelní kroužky společnosti Post
Bellum o. p. s. jsou určeny zájemcům
o divadlo a moderní historii ve věku deset
až osmnáct let. Účastníci, kteří se pod
vedením lektorů schází v deseti až patnáctičlenných skupinách, se seznamují s nedávnou historií a dostávají možnost vyjádřit
svůj postoj k dané době i současné situaci.
Divadlo se hraje na netradičních místech.

S představením věnovaným válečným
veteránům vystupovali například u stanic
metra nebo v Kasárnách Karlín a kromě
objevování příběhů je pozornost věnována
i vlastním pocitům. Zábavným způsobem
se tak rozvíjí zájem o moderní dějiny, skupinovou citlivost a při setkáních s pamětníky,
kteří kroužky navštěvují, aby vyprávěli své
příběhy, i mezigenerační dialog a vzájemné
porozumění.
V letním semestru nebylo možné
scházet se v běžném režimu, ale účastníci
kroužků se zapojili alespoň na dálku do

vzdělávacího projektu Post Bellum o. p. s.
Dokumentaristou z domova a dalších
aktivit.
Právě nyní je čas přihlásit se na podzimní semestr.
Více informací a předběžnou přihlášku
naleznete na webu divadlo.pametnaroda.cz,
případně pište na adresu zuzana.burdova@
postbellum.cz nebo volejte na telefonní číslo
602 873 984. 

Většina učitelů řeší v současné době stejný problém
– jak se žáky probírat látku,
a přitom je nezavalit hromadou faktografie, jakým
způsobem jim přiblížit některá z témat naplánovaného učiva tak, aby to pro ně
bylo srozumitelné a zároveň
inspirující pro další studium.

V

Pokud přemýšlíte, jak motivovat žáky k samostatným aktivitám, vyzkoušejte webový
portál My jsme to nevzdali (www.myjsme-

tonevzdali.cz) společnosti Post Bellum. Je
určený učitelům, kteří chtějí se žáky zajímavou formou zvládnout výuku moderních
českých dějin na základních a středních
školách. Přehledné členění portálu do kapitol
poskytuje uživateli rychlou orientaci a výběr
témat. Každá kapitola obsahuje stručný
úvodní text, který ve zkratce představí žákům

Podpora
pro podnikatele
Sněmovna schválila rozšíření programu koronavirové pomoci, známého jako Pětadvacítka pro OSVČ, také na společníky malých společností s ručením omezeným. Stejně jako
u kompenzací živnostníkům je celkové období pro kompenzaci rozšířeno od 12. března do 8. června, celkem tedy
kompenzace může dosáhnout až 44 500 Kč. Nová kompenzace pro s. r. o. má celou řadu podmínek. Hlavním limitem je
počet společníků, nárok na podporu mají jen firmy s nejvýše
dvěma společníky. Pokud by ale společníci byli členy jedné
rodiny, limit neplatí a žádat mohou i firmy s více než dvěma
společníky. Podporu přitom dostane každý společník, který
splní podmínky. Další podmínkou je výše obratu nejméně
180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení této
výše obratu v roce 2020, doložený čestným prohlášením.
Stejně jako u podpory OSVČ nemá na kompenzaci nárok
nikdo, kdo je zároveň zaměstnancem a je účasten nemocenského pojištění s výjimkou zaměstnání právě ve vlastní
firmě, ať už formou příkazní smlouvy jako jednatel nebo pracovní smlouvou. Dalšího prodloužení a navýšení se dočkal
program úvěrových záruk pod názvem COVID III. V rámci
programu nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka
ručení za provozní bankovní úvěry až do výše 90 % jistiny u firem do 250 zaměstnanců a do 80 % u firem
od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše úvěru je
50 mil. Kč a doba ručení je nejdéle tři roky. Zároveň došlo
ke sjednocení podmínek pro ČR a program COVID III je
tak k dispozici podnikatelům z celé ČR včetně Prahy. 
Text: Jan Hauser,
Evropská rozvojová agentura

klíčová období moderních českých dějin od
druhé světové války po sametovou revoluci. Autentické pamětnické klipy, dobové
fotografie a rozhlasové dokumenty slouží
v každé kapitole jako základní zdroje pro
samostatnou práci žáků. Prostřednictvím
připojených pracovních listů mohou žáci
kriticky analyzovat a třídit zjištěné informace,
porovnávat je a přemýšlet o různých úhlech
pohledu na konkrétní historickou událost,
zformulovat své stanovisko, klást si další
otázky a hledat na ně odpověď. Řada cvičení
vybízí žáky k další badatelské práci. Pro učitele je k dispozici metodika k pracovním listům.
Mohou se inspirovat, jak tyto listy využít pro
zpětnou vazbu v rámci samostudia žáků
nebo pro svou vlastní online výuku či společnou diskusi se žáky. Ti, kteří si rádi sestavují
své vlastní výukové materiály, zde určitě
najdou mnoho zdrojů a nápadů, jak na to. 
Text: Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D.
Foto: Archiv

Poradna hasičů
Dnes začneme jedním starým pořekadlem:
Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.
S otevřeným ohněm se setkáváme velmi
často. Ať už je to při grilování, opékání buřtů, při
vaření na otevřeném ohni nebo plynovém vařiči.
Mnoho z nás používá otevřený oheň při práci,
ať už ve své profesi, při domácích pracech či na
chalupě. Rád bych proto uvedl několik základních zásad, které
bychom měli při používání ohně dodržovat.
Začněme v době volna, třeba na chatě či chalupě, kde si
rozděláváme ohníček pro potěchu a proto, že lidé prostě mají
pohled do plamenů rádi. Základem je vymezení místa, kde
oheň rozděláváme. Mělo by to být v prostoru, který je k tomu
určen, tedy gril, krb nebo ohraničené ohniště, vždy dostatečně vzdálené od předmětů a látek, které se mohou rychle
vznítit.
Je dobré podívat se také nahoru, protože oheň může
přeskočit do korun stromů, například po suchém jehličí. Z toho
vyplývá, že rozdělávat oheň pod stromy nemusí být ten nejlepší
nápad. Také nikdy nenecháváme hořící oheň bez dozoru, pokud
k tomu není prostor, kde oheň hoří, upraven.
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Poradna
našich strážníků

?

Z médií jsem zaznamenala zprávu, že městská policie
převáží opilce na záchytku. Můžete to, prosím, nějak
upřesnit?
Ano, je to pravda. Městská policie zajišťuje pro metropoli mimo
jiné také svoz podnapilých osob, což chápeme jako určitou službu
Pražanům. Hlídka s názvem Astra 150 spadá pod obvodní ředitelství v Praze 1 a jako jediná má působnost po celém území Prahy.
Opilé osoby převáží na jedno místo, a to do protialkoholní záchytné
stanice, která sídlí v areálu Nemocnice Na Bulovce. Za loňský rok
strážníci z Astry 150 převezli Na Bulovku celkem 3 356 osob, z nichž
bylo 2 351 mužů, 347 žen a 658 cizinců. Aby osoba mohla být
převezena do protialkoholní záchytné stanice, musí splňovat určitá
kritéria, kdy výše promile nehraje tu nejzásadnější roli. Každé tělo
totiž reaguje na přítomnost alkoholu jinak. Osoba určená k odvozu
na záchytku neovládá své chování, například vzbuzuje veřejné pohoršení, ohrožuje nejen svoji bezpečnost, ale je nebezpečná také pro
své okolí, nebo svým jednání poškozuje třeba veřejné zařízení. Nesmí
být také zraněna, pokud by tomu tak bylo, hlídka okamžitě volá na
pomoc záchrannou službu. Pak je posouzení převozu na zdravotnících. Možná na závěr jednu zajímavost – tuto službu poskytujeme
již 14 let a strážníci, kteří v Astře 150 slouží, patří k nejstabilnějším
hlídkám u městské policie vůbec. Kolegové o své práci říkají, že přestože se jedná v podstatě o stereotypní činnost, je pestrá škálou lidí,
se kterými se při ní potkávají. Zažili s nimi jak smutné, tak úsměvné
příběhy a nejen proto mají tuto práci rádi a neměnili by. 
Irena Seifertová,
tisková mluvčí, Městská policie hlavního města Prahy

(Pokud vás cokoli, co spadá do kompetence městské policie,
zajímá, pošlete dotazy na adresu redakce@praha1.cz)

Text: (red)
Foto: Archiv Post Bellum

My jsme to nevzdali

VZKAZY A DOTAZY

červen 2020

Vždy mějte připraven nástroj, se kterým můžete do ohně
zasáhnout, například pohrabáč nebo kovovou tyč. Vhodné je
mít poblíž silné pracovní kožené rukavice, s nimiž můžete krátkodobě do ohně přiměřeně zasáhnout. Mějte připraven někde
v blízkosti kbelík s vodou nebo hasicí přístroj.
Základním pravidlem je nesahat na cokoli hořícího holou
rukou a chránit si před ohněm nechráněné části těla. K ohni se
vždy, když je to možné, přibližujte s větrem v zádech.
A víte, co je nezranitelnější? Oči. Stačí rychlý zášleh plamenů při změně větru nebo při neopatrném fouknutí do ohně
a na průšvih je zaděláno. Oči jsou velmi citlivé na zvýšenou
teplotu a jejich poškození ohněm je zpravidla nezvratné. Každý
rok se setkáváme s případy pokusu rozdělat oheň s použitím
hořlavé kapaliny, benzínu, lihu, ředidla... Hasiči a zejména lékaři by mohli vyprávět o tom, že to opravdu nebyl dobrý nápad.
Nechceme vás strašit, spíš chceme připomenout to, co většina z vás zná, ale často podceňuje. Užívejte si pěkného volna
a počasí, grilujte, pečte, vařte, ale nezapomeňte na opatrnost.
Jak se říká, je lepší jít s hasičem na pivo, než vidět hasičské
auto u vás doma.
Pište a ptejte se, rádi vám odpovíme. Vaši hasiči
z Prahy 1. 
Za SDH Praha 1 Ing. Vladimír Krištof

38 křížovka
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Tajemství místopisu (viz str. 26)

K nejzajímavějším podzemním prostorám Prahy
patří _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKA).
Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce – pana Jiřího Horu
ze Slezské ulice v Praze 2. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18
na něj čeká knížka Vratislava Kadlece Hranice lesa z vydavatelství Argo. Blahopřejeme!
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 19. 6.
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V pondělí jsem šel poprvé do školy. Nemohl jsem dospat už
od pátku a v neděli mi ani nechutnalo jíst. Ráno jsem měl trochu zvýšenou teplotu – tedy v mém případě 36,4 °C (neboť
mí předci pravděpodobně patřili k severní evoluční větvi).
Byl to pro mne velký den, a to navzdory tomu, že do
školy nastupuji s neochvějnou pravidelností po dvouměsíčních prázdninách bez jediného vynechání již téměř padesát
let. Tyto prázdniny však byly úplně jiné. Nejen proto, že
začaly nečekaně, jako když Děda Mráz máchne ledovou
berlí, ale i proto, že doslova během neuvěřitelné chvilky se
změnily zaběhlé pořádky na celé planetě. Nebudu vynášet
soudy o nutnosti všemožných drakonických opatření, to mi
nepřísluší, přestože jsem velký milovník konspiračních teorií.
Ty si ponechám pro sebe, protože nechci strávit zbytek
života umístěn v psychiatrické léčebně.
Pravda je taková, že buben s osudím se pekelně roztočil mnohým z nás a vůbec není jasné, co si kdo nakonec
vytáhne. Větší či menší obavy máme bezpochyby všichni.
Mnohé děti byly s automatickou samozřejmostí schopny
přijmout přesunutí výuky ze školních lavic do dětských pokojíků a kuchyní pomocí mobilních telefonů. A mojí noční můrou
bylo, aby se vůbec „ke starým pořádkům“ chtěly vrátit.
Abychom si rozuměli – rozhodně si nepřipadám jako
odpůrce nových technologií. První LED žárovku jsem si za neuvěřitelné peníze koupil v době, kdy si většina mých kamarádů
myslela, že je to něco na chlazení cinzana, a auto už nějakou
dobu uvádím do pohybu pomocí slunečních paprsků.
Ale učit a řídit školu pro mne znamená naprostou nutnost být face to face, nikoli Face(on)book.

Potřebuji totiž vidět lidem do očí. Baví mne číst v jejich
úsměvech, odezírat jejich potřeby i soucítit s jejich naštvaností. A to mi jde přes ty miniaturní krabičky dost obtížně. Taky se
mi zhoršuje zrak, takže občas do telefonu mávám na obraz visící na zdi a ptám se: „Paní Nováková, jak se vám daří?“ Navíc
mám i potíže se psaním zpráv. Mám totiž místo rukou medvědí
tlapy, což pravděpodobně mým předkům usnadňovalo život,
ale pro vymačkávání titěrných písmenek na mobilu je mi to
k ničemu.
Online komunikace pro mne prostě není a hluboce smekám před všemi kolegy pedagogy, kteří ji na rozdíl ode mne
zvládají.
Je pondělní časné odpoledne. Stojím v improvizované
recepci a nervozitou už mám prokousanou roušku skrz naskrz. Přijdou? Nebo dají přednost pohodlí rodinného zázemí?
Chybíme jim vůbec?
A už jsou tu. Vyděšené dětské oči vykukující zpoza pestrobarevných roušek. Poslední pohled na rodiče, kteří musí zůstat na ulici, máchání rukou ve smrduté dezinfekci, odevzdání
prohlášení – nic z toho příliš nechápou. A pak už shledání
s jejich milovanou učitelkou. V tu chvíli je ministerské nařízení
o dvoumetrovém odstupu naprosto neudržitelné.
Byl to pro mne hezký den.
A moudro na závěr? Žádné nemám. 

Text: Zbyšek Fialka
Foto: Jaroslav Tatek
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