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1
Milí sousedé, vážení Pražené, zima pomalu odchází – oslavili 
jsme masopust, vstoupili jsme do postní doby předcházející 
Velikonocům a těšíme se (alergici prominou) na rozkvetlé 
jaro. a také uplynuly bezmála čtyři měsíce od našeho 
nástupu na radnici Prahy 1. Ode dne, kdy jsme řekli, že 
změna Prahy 1 začíná. 

Troufnu si nejprve mluvit pouze za sebe. Mně se život 
opravdu změnil! a to nejen v rodině, když má žena zuzana 
v únoru přivedla na svět našeho druhého synka, alfreda 
Mariu. změnil jsem práci, změnili se mí spolupracovníci. 
změnilo se i mnoho mých zvyklostí, začal jsem třeba zdravit 
všechny strážníky, co potkám, vždyť to jsou vlastně také mí 
kolegové (někteří trochu nechápou, proč je někdo neznámý 
zdraví). změnil jsem i místo svých obědů, mvou oblíbenou 
Lidovou jídelnu Těšnov teď častěji střídá školní jídelna zŠ 
Vodičkova, mimochodem v budově bývalého slavného 
prvního dívčího gymnázia Minerva (všímáte si někdy těch 
krásných sgrafit na fasádě?). Tahle moje záliba v klasické 
české kuchyni z jídelen se nezměnila. 
co se ale nepochybně změnilo, je časopis, který Praha 
1 vydává. S kolegy vám nyní předkládáme jeho novou 
podobu, která se bude ještě vyvíjet. Časopis bude určitě 
obsahem dosti odlišný od toho, s čím se na vás obraceli naši 
předchůdci, a bude vycházet častěji.
a možná se ptáte, co ta slibovaná změna Prahy 1 jako 
celku? Kolem ní se točí vše, co děláme, byť to možná není 
hned vidět. Takovou ochutnávkou naší práce je i hlavní téma 
tohoto čísla – problematika hluku v centru Prahy. Jde o to, 
aby se sluníčkem pomalu přicházející turistická sezóna byla 
jiná, pro nás obyvatele Prahy 1 snesitelnější, než ta loňská. 

Přeji vám příjemné čtení a hlavně — radostné jarní dny!   

Mgr. Pavel Čižinský

STAlo Se, děje Se 
aktuality z radnice a městské části

oTeVŘeNÁ MěSTA

TÉMA: HluK V CeNTRu. Co S TíM?
reportáž, rozhovor, politické názory 

KAMpuS HybeRNSKÁ
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KAuzA: VySTěHoVÁNí 36M2 

poST belluM:  
pŘíběHy NAšiCH SouSedů 

MASopuST 2019 

MíSTNí pARlAMeNT 
vzkazy zastupitelských klubů 

TibeTSKÁ VlAjKA NA RAdNiCi

uNijAzz: KoNeC jedNÉ ÉRy 

VíTÁNí občÁNKů 

SloVo HoSTA 

slovo starosty

Vážení čtenáři, vím, že mnozí z vás jste na vydání časopisu Prahy 1 čekali již dlouhé měsíce. Omlouváme se za 
toto čekání a doufám, že se obsah následujících stran alespoň trochu setká s vašimi očekáváními. Snažili jsme 
se. Časopis nyní hodláme vydávat častěji než čtyřikrát do roka a věřím, že s každým číslem se budeme zlepšovat. 
K tomu nám můžete pomoci i vy svým názorem. chybělo vám tu něco? Máte tip na zajímavý článek? napište 
nám na e-mail redakce@praha1.cz nebo nám zavolejte do kanceláře. Těšíme se na vaše podněty. 

Mgr. Kateřina Písačková, tisková mluvčí & vedoucí komunikace
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praha 1 má schválený 
rozpočet na rok 2019 
Městská část Praha 1 bude v roce 2019 
disponovat příjmy 786 413 000 Kč, které 
budou doplněny o nevyužité finance z mi-
nulých let (448 648 000 Kč). 
Plánované výdaje rozpočtu činí 923 630 
000 Kč. rozpočet na rok 2019 předložil 
radní pro finance, investice a veřejné za-
kázky Vladan brož (Praha 1 SObĚ): „Spolu 
s radním pro majetek a bytovou politiku 
Davidem bodečkem se zaměříme přede-
vším na efektivní investice do domů, které 
městská část vlastní a dnes leží ladem. 
chceme je co nejdříve smysluplně využít. 
Stejně tak plánujeme investovat do opravy 
bytového fondu, jelikož dostupné bydlení 
je naší prioritou.“ Významnou položkou 
v rozpočtu je mj. rekonstrukce domu č. 8 
v Truhlářské ulici, který by měl v budoucnu 
sloužit veřejnosti a komunitním aktivitám. 
zhruba o třetinu byly sníženy výdaje na 
komunikaci, příkladem šetření je tedy 
i přechod od křídového papíru na novino-
vý pro vydávání magazínu Prahy 1, který 
zároveň bude vycházet častěji než  
4× do roka. ∙
dotace na životní prostředí 2019
Vypsali jsme granty v oblasti životního 
prostředí! Městská část celkově uvolňuje 
na tuto problematiku 250 000 Kč, z toho 
50 000 Kč je určeno na příspěvky na 
ochranu zvířat a chov včel a 200 000 Kč na 
ostatní témata dotačního programu, mezi 
která patří především ekologická výchova 
(prevence a adaptace na klimatické změ-
ny), zmíněná péče o zvířata, dále výsadba 
zeleně (ozelenění dvorů, fasád a vnitrob-
loků, zakládání komunitních zahrad v MČ 
Praha 1) ale i zlepšení vzhledu MČ Praha 1 
(květinová výzdoba domů — oken směřují-
cích do veřejných prostranství).  
žádosti o dotace je možné podávat od  
25. března do 5. dubna. ∙
Malostranské náměstí 
má svého koordinátora 
Městská rada určila v rámci úřadu koordi-
nátora aktivit na volném prostranství místo 
bývalého parkoviště na Malostranském 
náměstí. Koordinátor aktivit bude fungovat 
jako prostředník mezi místními obyvateli 

∙∙∙ stalo se, děje se
a spolky, podnikateli v sousedství a měst-
skou částí, stal se jím Michal Krutský, 
kontaktovat ho můžete na adrese:
michal.krutsky@praha1.cz. ∙

zákaz pivních kol v centru 
radní městské části Praha 1 podpořili 
zákaz pivních kol, na která si Pražané 
dlouhodobě stěžují. Projížďky, při nichž 
skupinka turistů na kole pije pivo a hlučí, 
by měly být zakázány na celém území 
městské části a v oblastech přilehlých 
k centru. návrh předložil radní pro dopravu 
Prahy 1 David Skála a zároveň jej projed-
nal s pražským náměstkem pro dopravu 
adamem Scheinherrem. Magistrát by měl 
postup zákazu posvětit koncem března, po 
nutném čase na implementaci a realizaci 
by zákaz měl začít platit už letos o prázdni-
nách. Česká legislativa řadí pivní kola mezi 
běžná nemotorová vozidla stejně jako 
jízdní kola nebo koloběžky. Proto bylo po-
třeba ušít řešení přímo na míru. „Předchozí 
politická reprezentace problém odkládala 
jako neřešitelný i z důvodu nejasného 
stanoviska ministerstva dopravy. Nám se 
ve spolupráci s magistrátem podařilo přijít 
s návrhem maximální šířky kola, jako bylo 
stanoveno v Letenských sadech Prahou 
7. Tak zakážeme vjezd do centra všem 
pivním kolům a současně neomezíme 
cyklisty ani jiné dopravní prostředky, které 
motorovou dopravou přetíženému centru 
výrazně ulevují,“ vysvětlil David Skála. ∙

pohyb cyklistů v centru 
Praha 1 a magistrát jsou jsou před podpi-
sem memoranda o bezpečnosti pohybu 
v centru města a o spolupráci, kterou inici-
ovala organizace auto*Mat. Memorandum 
upraví přesné podmínky pohybu cyklistů 
v jednotlivých ulicích a městská část ihned 
poté upraví staré a neplatné značení. Pro 
cyklisty bude omezen průjezd Královskou 
cestou od Karlova mostu až do celetné, 
s výjimkou koridoru na Staroměstském ná-
městí z Pařížské do Železné ulice. budou 
obnoveny tzv. cykloobousměrky a některé 
nově vzniknou, např. v ulici Šeříkova. Do 
léta městská část také plánuje umístit 45 
stojanů, ve kterých by měly povinně parko-
vat i koloběžky LiMe a jiné bikesharingové 
společnosti. ∙

jak se mají stromy na jedničce? 
Ve Františkánské zahradě musel být poká-
cen strom, který podlehl nemoci a ohrožo-
val okolí. bude za něj vysazena náhrada. 
naopak se podařilo zachránit letitý strom 
v trojúhelníku zeleně mezi Smetanovým 
nábřežím a ulicí Karolíny Světlé, který má 
projít revitalizací. Současné vedení měst-
ské části však zarazilo původní projekt 
zabetonování plácku, kvůli kterému se měl 
strom pokácet. nyní se připravuje nový 
a levnější projekt, který počítá se zachová-
ním vzrostlého stromu. a konečně — spre-
jeři posprejovali stromy u Lennonovy zdi. 
Podle odborníků jim však barva nemůže 
uškodit a příroda si s nechtěným zdobe-
ním již tak krásných stromů časem poradí 
sama, kůra se obnoví a barva opadá. ∙

Máte nápad na akci na 
Malostranském náměstí? 
Městská část uvítá sousedské 
podněty, ozvěte se koordinátorovi  
Michalovi Krutskému! 

?

mailto:michal.krusky@praha1.cz


březen 2019 5zpRÁVy z RAdNiCe

Pokud dlouhodobě potkáváte nějaký 
„výtluk“ (narušení chodníku či vozovky), 
nahlaste jej prosím na portálu  
www.zmente.to nebo zavolejte na 
odbor dopravy Prahy 1. Své podněty 
nejen k výtlukům, ale třeba i k procesu 
nahlašování, můžete posílat na e-mail 
vytluky@praha1.cz 

bastion č. 8 byl nejlepší!
Praha 1 dosáhla velkého úspěchu — první 
etapa opravy bastionu č. 8 na Pohořelci 
vyhrála krajské kolo soutěže Památka 
roku 2018 a postoupila do celorepubli-
kového finále! Soutěž vyhlašuje Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. Oceňuje nejlepší projekty a realizace 
obnovy budov nebo souborů staveb, které 
mají významné památkové, architekto-
nické nebo urbanistické hodnoty a jsou 
nositeli specifického charakteru prostředí.

bastion vznikl ve 2. polovině 17. století 
jako součást nového systému opevnění 
Malé Strany a hradčan. byl zbudován 
jižně od Strahovské brány, která byla na 
konci 19. století zbořena. bastion má tra-
diční podobu tvořenou cihelným lícovým 
zdivem a lomovým opukovým kamenivem 
s opracovanými pískovcovými bloky. 

Pochvalu si tak zaslouží náš odbor tech-
nické a majetkové správy, který opravu 
realizoval, jmenovitě pak technici Pavel 
hruška a Jiří hudeček a Jindřiška Jake-
šová z oddělení územního rozvoje, která 
zajišťovala dotaci od Ministerstva kultury. 
Práce byly realizovány na náklady měst-
ské části Praha 1. Ministerstvo kultury 
poskytlo dotaci ve výši téměř 2,4 milionu 
korun v rámci Programu regenerace MPr 
a MPz. celková cena za obnovu bastionu, 
a to včetně průzkumů, restaurátorských 
záměrů, projektové dokumentace a inže-
nýrské činnosti, činila 8,5 milionu korun. 
a teď jdeme do finále! ∙
Konec řeznictví Na perštýně
V prosinci 2018 došlo k ukončení provo-
zu oblíbeného řeznictví na Perštýně 11. 
Mnozí jste se na nás obrátili s otázkou, 
zda tomu nešlo zabránit. bohužel, ne-
bytový prostor, kde se obchod nacházel, 
není v majetku Městské části Praha 1. 
z toho důvodu jsme neměli možnost 
ovlivnit jeho využití. ∙

Využijte nabídku volnočasových  
kroužků KC Kampa
Se startem druhého školního pololetí 
odstartovalo i druhé pololetí kroužků pro 
děti v Kc Kampa, do kterých je možné se 
průběžně přihlašovat do naplnění kapa-
city. Kroužky u dětí podporují jazykové, 
pohybové, výtvarné, hudební i dramatické 
nadání. U těch nejmenších se pak napří-
klad zaměřují na psychomotorický vývoj. 
Jednou ze specialit Kc Kampa je herna 
na dobrovolné bázi, jejíž provoz zdarma 
zajišťují maminky dětí, které mají vždy 
jednou týdně zhruba tříhodinovou službu. 
i herna Kc Kampa se těší na nové mamin-
ky s dětmi. Podrobné informace:  
www.kckampa.eu/nabizime/. ∙
jarní sportovní turnaje jsou za dveřmi!
nohejbalový a bowlingový turnaj O po-
hár MČ Praha 1 se blíží! nohejbalisté 
se sejdou v sobotu 16. března od 10:00 
hodin v tělocvičně zŠ J. Gutha-Jarkov-
ského, bowlingový turnaj se koná v neděli 
31. března od 15:00 hodin v celnici. Více 
informací na e-mailu Doriana Gaara: 
dorian.gaar@praha1.cz. ∙
blokové čištění ulic 
Jarní čištění vozovek začne na Praze 1 
6. dubna blokem ulic: Černínská, hrad-
čanské náměstí, Kanovnická, Kapucínská, 
Ke hradu, Loretánská, Loretánské ná-
městí, na náspu, nový svět, U brusnice 
a U kasáren. celý harmonogram čištění 
naleznete na stránkách: 
www.praha1.cz ∙
Výtluky: opravy dlažby jsou  
rychlejší a levnější 
Výtluky — poničená dlažba či vozovka 
a chybějící kostky v chodnících. Opravy 
dlažby se dosud často velmi protahovaly 
a nezřídka trvaly týdny či měsíce. ab-
sence jasného nahlašovacího systému 
dokonce donutila několik frustrovaných 
obyvatel vzít kladívko a dlažební kostky 
do vlastních rukou. Další na nahlašování 
výtluků rezignovali. 
aby se takováto situace neopakovala, 
připravil radní pro dopravu David Skála 
pilotní projekt, díky kterému se do konce 
března přesvědčíme, jakým tempem nově 
opravy dlažby probíhají. Místo týdnů jsou 
to teď většinou maximálně tři dny. Opravy 
akcelerují, ne tak ale náklady městské 
části. Díky vstřícnosti dodavatele i TSK 
byla totiž přesunuta část rozpočtu na 
zimní údržbu právě na opravy dlažby. 
MČ Praha 1 tak díky chytrému plánová-
ní navíc ušetří. hlavním pilířem tohoto 

tříměsíčního projektu je zefektivnění pro-
cesu nahlašování, zadávání, monitoringu 
v terénu a kontroly práce. 
To v praxi znamená, že byl zaveden přímý 
nahlašovací kanál radnice k subjektu, 
která opravy fyzicky výtluky opravu-
je — a sice inernetový portál zmente.to 
a jeho stejnojmenná aplikace do chytrých 
telefonů. během dalších týdnů bude pro-
jekt vyhodnocen a jeho nejsilnější stránky 
budou společně s TSK zaváděny do  
další praxe. ∙

!

David Skála — radní pro 
dopravu, neinvestiční akce 
v památkové rezervaci 
a zahraniční vztahy

http://zmente.to/
mailto:vytluky@praha1.cz
http://www.kckampa.eu/nabizime/
http://www.kckampa.eu/nabizime/
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poslední adresa: byly odhaleny  
pamětní tabulky Miloslavu jebavému  
a Karlu Hájkovi 
„Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka.“ 
Takové je motto projektu Poslední adresa, 
který od roku 2017 běží v České republi-
ce. Smyslem projektu je uctění památky 
konkrétních lidí, kteří zemřeli v důsledku 
represí komunistického režimu — byli 
popraveni či zemřeli ve věznicích a tábo-
rech. na místo jejich posledního bydliště 
je instalována kovová pamětní cedulka. 
Miloslavu Jebavému, účastníku druhého 
a třetího odboje, byla v březnu odhalena 
tabulka v ulici bolzanova. Karlu hájkovi, 
majiteli řeznictví a domu v ulici na Poříčí 
čp. 42, byla pamětní tabulka umístěna 
právě na tento dům, který dříve patřil rodi-
ně hájkových. 

Projekt Poslední adresa nechce připo-
mínat pouze osudy významných lidí, je 
především památníkem běžných občanů. 
iniciovat umístění tabulky může kdo-
koliv — příbuzní, obyvatelé domu nebo 
studenti, kteří se osudy perzekvovaných 
zabývají v hodinách historie. O umístění 
tabulky je možné požádat prostřednictvím 
webové stránky www.posledniadresa.cz. 

∙
Nonstop lékárna  
v poliklinice palackého 
V prostorách polikliniky Palackého (Pa-
lackého 5) se nachází jedna z nemnoha 
lékáren v Praze s nepřetržitým provozem. 
V nočních hodinách probíhá výdej léků 
přes pohotovostní okénko na zvonek. ∙

Sportujte s prahou 1! V tělocvičně  
žitná 13 probíhají otevřené kurzy
V tělocvičně městské části Praha 1  
(Žitná 13) může každý občan Prahy 1 
zdarma navštěvovat tyto sportovní kurzy: 
Pondělí: kondiční cvičení 18:00 — 19:00 
Úterý: JiU-JiTSU 18:30 — 20:00 
Čtvrtek: kondiční cvičení 17:30 — 18:30 
a JiU-JiTSU 18:30. — 20:00
cvičení je určeno pro všechny, kteří se 
chtějí naučit bránit, ale i pro každého, kdo 
si chce jen udržet fyzickou kondici. Kurzy 
vede trenér bedřich rýč. ∙
V centru probíhá více policejních kontrol 
V Praze 1 v posledních měsících probíhaly 
intenzivnější kontroly městské policie. 
V období od prosince do půlky února pro-
běhlo v centru metropole nad rámec běž-
ného výkonu služby 25 policejních akcí se 
zaměřením na veřejný pořádek, do kterých 
bylo nasazeno celkově 649 policistů, kteří 
v uvedeném období zkontrolovali 3648 
osob a 1416 vozidel. V rámci těchto poli-
cejních akcí bylo zjištěno a vyřešeno 817 
přestupkových jednání a ve 12 případech 
došlo k zadržení osoby v souvislosti se 
spácháním trestného činu.

ředitel Krajského ředitelství policie hl. 
města Prahy dále v lednu tohoto roku 
zřídil pracovní tým a operativní skupinu, 
která se zabývá vyhodnocováním bezpeč-
nostních rizik v oblasti veřejného pořádku, 
drogové problematiky a pobytu cizinců na 
území hl. města Prahy. Členy pracovního 
týmu jsou zástupci pořádkové policie, 
služby kriminální policie a vyšetřování 
a zástupci cizinecké policie. Ke konci úno-
ra bylo v souvislosti s činností tohoto týmu 
na území městské části Praha 1 zadrženo 
již 27 podezřelých v souvislosti se spá-
cháním trestného činu na úseku drogové 
problematiky. ∙

praha 1 je nejlepším městem pro byznys
Praha 1 vyhrála první místo v soutěži 
Město pro byznys. na území Prahy 1 má 
sídlo nejvíce podnikatelů a firem z celé-
ho hlavního města, máme nejvyšší podíl 
malých a středních firem a zároveň jejich 
počet nejvíce roste. 
Místostarosta Petr hejma, který má ob-
chod a služby u nás na starosti, tuto cenu 
považuje hlavně za ocenění zaměstnanců 
živnostenského odboru Prahy 1 v čele 
s dlouholetou vedoucí Taťánou Kunštáto-
vou, protože takto dobře se starat o velké 
množství firem a podnikatelů není snadné. 
„Snažíme se vytvářet kvalitní prostředí, ať 
už pro malé, střední, nebo velké podnika-
tele, kteří mají sídlo v naší městské části. 
Úředníci jsou v tomto směru k dispozici 
prakticky nepřetržitě a přispívají nejen 
radou, ale také tím, že se snaží zjedno-
dušovat veškerá řízení, která jsou s pod-
nikatelskou činností spojena. Zároveň se 
snažíme maximálně s podnikateli komu-
nikovat, snažíme se s nimi řešit problémy, 
jak zlepšit infrastrukturu a prostředí pro 
podnikání,“ dodal Petr hejma. Jako druhá 
se umístila Praha 7 a na třetím místě 
skončila Praha 2. ∙
Historická vozidla 
radní pro dopravu David Skála aktivně 
jedná s asociací historických vozidel, 
která spravuje cca 30 ze zhruba stovky 
vozidel, které nabízejí turistům své služby 
v centru. cílem dohody je zásadně zre-
dukovat počet těchto vozidel v provozu, 
stanovit povolená parkovací místa pro 
nabírání zákazníků, vymezit trasu, kde 
nebudou překážet a také závazek, že auta 
budou splňovat technické parametry pro 
provoz v centru. Téma má pro Prahu 1 
velkou prioritu a na řešení spolupracu-
jeme s náměstkem pro dopravu MhMP 
adamem Scheinherrem. ∙

http://www.posledniadresa.cz/
http://www.posledniadresa.cz/
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březen duben
16
18
21
22
25
26
31

09
10
11

24
25
30

16

10:00 — nohejbalový turnaj, zŠ J. Gutha-
Jarkovského, 19:00 — hasičský bál, 
Malostranská beseda

17:00 — J. S. bach: Koncert duchovní 
hudby, Varhanní nešpory maltézských 
rytířů, Kostel Panny Marie pod řetězem 
(Lázeňská ulice)

17:00 — Otevřené zasedání Komise 
územního rozvoje, Galerie 1  
(Štěpánská 47) 

20:00 — reprezentační ples MČ Praha 1, 
Palác Žofín 

9:00 — Snídaně 
s místostarostou — Pojďte si pohovořit 
s Pavlem nazarským o životě ve vaší 
čtvrti, caffe Maurizzio (Jindřišská 23)

16:00 — Vítání jara na Kozím plácku

15:00 — bowling o pohár MČ Praha 1, 
bowling centrum celnice

16:00 — Otevřené zasedání Komise 
životního prostředí, Galerie 1  
(Štěpánská 47)

10:00 — Snídaně 
s místostarostou — Pojďte si pohovořit 
s Pavlem nazarským o životě ve vaší 
čtvrti, café Kampus (náprstkova 10)

17:00 — Otevřené zasedání Komise 
územního rozvoje (ÚMČ, Vodičkova 18)
18:00 — Slavnostní zahájení vernisáže 
v Galerii 1 (Štěpánská 47)

16:00 — zaSTUPiTeLSTVO Prahy 1, 
5. zasedání zastupitelstva MČ Praha 1 
s interpelacemi občanů od 18:00, 
Palác Žofín (online přenos)

18:30 — Pivo s místostarostou — Pojďte 
si pohovořit s Pavlem nazarským 
o životě ve vaší čtvrti, Kampus hybernská 
(hybernská 4) 

17:00 — Otevřené zasedání Komise 
územního rozvoje, Galerie 1  
(Štěpánská 47)

16:00 — Tradiční Malostranské 
čarodějnice, Park Kampa

pozastavení privatizace 
zastupitelstvo MČ rozhodlo, že již v bu-
doucnu nebude nabízet obecní byty k pro-
deji a jednotlivé rozběhnuté případy žada-
telů o privatizaci posoudí individuálně. 
“Jeví se nám jako strategie dobrého 
hospodáře dále nerozprodávat bytový 
fond, ze kterého nám nyní zbývá pouhých 
7 %. V době rostoucích cen nemovitostí 
a postupující krize dostupnosti bydlení 
chceme aspoň část bytů ponechat pro 
potřeby městské části a koncepční byto-
vou politiku,” okomentoval krok starosta 
Pavel Čižinský. nyní se vypracuje analýza 
dosavadní privatizace a zváží se, zda z dů-
vodu odstranění tvrdosti opatření, ještě 
individuální případy nedoprivatizovat. ∙

Tramvaje na Václavském náměstí 
Proces návratu tramvají na Václavské 
náměstí se dal do pohybu. rada Prahy 
1 deklarovala maximální součinnost 
s magistrátem, který již zadal vypracování 
projektu. Tramvaje jsou plánované v horní 
polovině náměstí, varianty tras jsou v ře-
šení. V dohledné době by měla začít také 
rekonstrukce spodní části – o budoucí 
podobě „Václaváku“ vás budeme detailně 
informovat. ∙
utržená římsa v petrské 
V ulici Petrská 33 nechal majitel zchátrat 
obytný dům, ze kterého se na ulici zřítil 
kus římsy. nikomu se naštěstí nic nestalo, 
majitel však zásadním způsobem zane-
dbal své povinnosti a ohrozil bezpečnost 
obyvatel. Městská část na něj proto při-
pravuje trestní oznámení. ∙ 

† S lítostí si dovolujeme oznámit, že po 
krátké těžké nemoci 13. března zemřel 
zastupitel a dlouholetý oddávající Prahy 1 
Mgr. zdeněk Tesařík. Čest jeho památce. 
rodině i všem pozůstalým přejeme upřím-
nou soustrast. (Vzhledem k náhlému úmr-
tí v době uzávěrky tohoto čísla uveřejníme 
nekrolog pana Tesaříka v příštím vydání 
časopisu). ∙

kalendář akcí
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Praha 1  
se řadí mezi  

Otevřená města
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„Otevřená města jsou spolkem samo-
správ měst a obcí České republiky, které 
společně zlepšují otevřenost radnic, 
posilují jejich vstřícnost a spolupráci 
s občany, průhlednost hospodaření i za-
pojování moderních technologií,“ popsal 
při lednovém jednání zastupitelů Prahy 1 
radní Petr Kučera, do jehož gesce spadají 
mimo jiné informační technologie. Člen-
ství ve spolku přinese Praze 1 podle Petra 
Kučery řadu výhod. „Členové spolku sdí-
lejí zkušenosti a společně hledají řešení 
problémů, s nimiž se samosprávy často 
potýkají. Členové navíc mohou společně 
jednat s velkými dodavateli, a získávají 
tak při jednání podstatně silnější vyjed-
návací pozici, než kdyby jednali sami za 
sebe,“ upozornil Petr Kučera.

SpoleK oTeVŘeNÁ MěSTA
zapojení Prahy 1 do spolku Otevřená 
města podpořil před zastupiteli i zástup-
ce starosty Pavel nazarský, do jehož 
gesce kromě školství spadají i otevřená 
radnice a participace. „Aktivní členství 
ve spolku posiluje důvěru občanů v dané 
radnice, zefektivňuje nakládání s veřej-
nými prostředky a zjednodušuje kontrolu 
hospodaření ze strany občanů,“ zdůraznil 
místostarosta. 
 
Vznik spolku Otevřená města koordino-
valo známé občanské sdružení Oživení. 
Pilotním projektem spolku je aplikace 
cityVizor přinášející nástroj pro tzv. rozkli-
kávací rozpočet, který umožňuje zveřejňo-
vání a vizualizaci dat o hospodaření, a to 

tak, aby informace byly srozumitelné pro 
širokou veřejnost. zásadně tak zvyšuje 
transparentnost radnic a dává kontrolní 
nástroj aktivní občanské společnosti.
 
největší obcí spolku je magistrát města 
brna. Lídry jsou i nové Město na Moravě 
a Černošice. Mezi dalšími členy spolku 
jsou Praha 7 a 5, brno-střed, Černošice, 
Kutná hora nebo například  
Praha-Ďáblice. ∙
 
Více informací: www.otevrenamesta.cz
ilustrace: Jindřich Janíček

Pravidelné zveřejňování informací, vstřícný přístup k občanům, rozšířené možnosti 
zapojení občanů do veřejného dění, transparentní veřejné zakázky od přípravy 
záměru až do odevzdání výsledku a používání moderních a otevřených technologií 
ve veřejné správě – tak si představují otevřené fungování radnice členové spolku 
samospráv s názvem otevřená města. Praha 1 se stala členem rozhodnutím 
zastupitelstva letos v lednu. text: Martin šebeSta

proč se otevřená města v takové míře zaměřují na iT zakázky?
Protože jsou drahé. Firmy vás drží pod krkem, jelikož je těžké ze 
smluv odstoupit. ne kvůli jejich znění, ale kvůli celému iT systé-
mu, kde jedno závisí na druhém. Databáze závisí na serverech, 
servery závisí na licencích a hardwaru…

Hrozí tedy, že tyto systémy pro státní správu a samosprávu obcí 
ovládne pár velkých hráčů?
ekonomické služby jsou monopoly, spisové služby jsou mono-
poly… Přitom alternativou by mohlo být vyvíjení dílčích softwarů 
mezi obcemi, ve vzájemné spolupráci. Výsledné produkty by pak 
mohly poskytnout i ostatním obcím.

Není to pro obce příliš velké sousto?
například účetnictví je už hodně složitá záležitost, ale pokud by 
byl tento systém vývoje v obcích vyzkoušený a zavedený, tak by 
určitě bylo možné vyvíjet i takové systémy. zatím je dobré začí-
nat u jednodušších programů, jako je třeba cityVizor, rozklikáva-
cí rozpočet. Spolupráce je nicméně pro obce výhodná i z jiných 
důvodů. Soutěž ve více subjektech může přinést lepší podmínky 
a obce společně mohou lépe vyjednávat s dodavateli. 

jak jsme na tom zatím s naším členstvím?
Momentálně jsme v procesu vstupu. Je to závazek a deklarace: 
chceme jít cestou otevřeného vývoje. ale je potřeba připome-
nout, že se to netýká jenom iT systémů. Jde o celou ekonomiku, 
úřady, podporu všem agendám… Důležité je, že na „otevírání“ 
úřadu panuje v koalici jednomyslná shoda.

radní Petr Kučera 

těsně po schválení 

vstupu do Otevřených 

měst zastupitelstvem

Co můžeme provést jako první?
První krok je právě zavedení rozklikávacího rozpočtu. Ten může-
me nasadit v horizontu několika měsíců. V něm si můžete rozpo-
čet zobrazit v atraktivnější formě, než je naskenovaná tabulka. 
Můžete si rozklikávat jednotlivé položky v rámci jednotlivých 
oddílů, můžete se dívat na faktury, smlouvy atd., a je na našem 
interním nastavení, co všechno tam občané uvidí. bude možné 
zveřejňovat i menší částky než 50 000 Kč, což je v současnosti 
hranice pro povinné zveřejňování. ∙

RozHoVoR S RAdNíM 
peTReM KučeRou

http://www.otevrenamesta.cz/
http://www.otevrenamesta.cz/
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„Hluk do rána, mejdany, pozvracené 
schody, zničené věci na chodbách... A když 
hosté odjedou, tak do bytu rychle nakluše 
úklidová firma, která hluk dělá samozřejmě 
také, aby celý koloběh mohl začít nanovo. 
Když do takového bytu nahlédnete, uvidíte, 
jak z předsíně udělali kuchyňku, protože 
i do té původní kuchyně nacpali palandy, 
aby mohli ubytovat co nejvíc lidí,“ popiso-
val svou zkušenost s krátkodobými proná-
jmy místostarosta Pavel nazarský.

Svými slovy chtěl dát jasný vzkaz. radní 
o vašich problémech ví. Často, jako v jeho 
případě, z první ruky. Vzkaz byl určen 
občanům sedícím v aule základní školy 
Vodičkova. Sešli se tu jednotlivci, zástupci 
Sdružení vlastníků jednotek a především 
členové iniciativy „Snesitelné bydlení 
v centru prahy“ v čele s ing. Městeckým. 
Setkání občanů a zástupců Prahy 1 nad 
problematikou airbnb se odehrálo koncem 
ledna v budově základní školy Vodičkova. 

HledÁNí pRAžSKÉHo ŘešeNí 
Setkání proběhlo jako hledání toho, čeho 
chtějí radnice a občané dosáhnout. zvolit 
amsterdamský model „30 × 4“ (viz slovní-
ček pojmů), který sice situaci zmírňuje, ale 
problematické pronájmy vlastně legalizu-
je? nebo vymáhat platné zákony, podle 

Zástupci radnice se sešli s občany sdruženými v iniciativě za snesitelné bydlení 
v centru Prahy, aby společně prodiskutovali možná řešení problémů, kterým místní 
čelí kvůli ubytovacím službám typu airbnb. co začalo jako hezká myšlenka sdíleného 
ubytování, přerostlo nejen v centru Prahy ve velký byznys, který má s původní 
ideou pramálo společného. specializované firmy tu pronajímají třeba i desítky bytů 
najednou a jejich návštěvníci, kteří se střídají po pár nocích, se tak stávají pro místní 
usedlíky nevítanou přítěží.  text: Martin šebeSta

Byt musí  
zůstat bytem  

a hotel hotelem
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kterých je poskytování krátkodobých uby-
tovacích služeb nelegální? Vedení radnice 
se přiklání k variantě druhé. 

Vymáhání zákonů v současnosti brání fakt, 
že neexistuje jasná metodika, jak odlišit le-
gální, pravé sdílené ubytování od toho ne-
pravého, nelegálního. Takovou metodiku by 
mělo vydat Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Úlohou Prahy 1 je momentálně upozorňo-
vat občany i zastupitele jiných městských 
částí na to, že tyto neregulované krátko-
dobé pronájmy vedou k celopražským 
problémům — k imisím hluku a nepořádku, 
k růstu cen bytů, k bujení šedé ekonomiky. 
K účinnému nátlaku na ministerstvo je pak 
klíčový magistrát hlavního města. Vznik 
celopražské komise, která se touto pro-
blematikou detailně zabývá, je předzvěstí, 
že magistrát má aktivní vůli problematiku 
řešit. za Prahu 1 jsou členy této komise 
starosta Pavel Čižinský, místostarosta Pa-
vel nazarský a místostarosta Petr hejma. 

Starosta Pavel Čižinský, který se jednání 
také zúčastnil, navrhuje vyzkoušet mož-
nost precedenční žaloby v tzv. sousedském 
sporu, ve kterém by Praha 1 mohla meto-
dicky i finančně podpořit žalujícího. Jde 
o nalezení obzvlášť závažného případu, kdy 
poskytování nelegálního sdíleného uby-
tování evidentně poškozuje práva jiného 
nájemníka v domě. Případné náklady 
vynaložené z veřejných peněz by samo-
zřejmě musela schválit rada, případně 
i zastupitelstvo.

Problematice krátkodobých pronájmů se 
budeme detailněji věnovat v jednom z ná-
sledujících čísel magazínu. Místostarosta 
Pavel nazarský připomněl, jak je v tomto 
případě důležitá zpětná vazba občanů. 
„nezapomínejte, že nejsme nepřátelé. bo-
jujeme za stejnou věc a potřebujeme vaši 
podporu,“ podotkl na závěr prvního setkání 
s občany na toto téma. ∙
ilustrace: Jindřich Janíček

∙ Sdílená ekonomika — ekonomický 
model. předmět, který používáte pro 
vlastní potřebu, ve volném období 
poskytujete ostatním.

∙ Sdílené ubytování — Takové 
ubytování, kdy sdílíte byt, který 
skutečně obýváte, s ostatními. 
popřípadě když poskytujete byt 
v čase, kdy jste na např. na dovolené. 
Takové ubytování má svůj smysl. 
V bytě, kde doopravdy bydlíte, si 
chování svých hostů pohlídáte.

∙ Kolaborativní ekonomika —  
pojem, který se v cizině začíná 
používat k odlišení podnikatelské 
činnosti od pravé sdílené ekonomiky. 
poskytujete věc, o které pouze 
předstíráte, že ji používáte k vlastní 
potřebě. Ve skutečnosti ji k ničemu 
jinému, než k poskytování ostatním  
za účelem zisku, nemáte.

∙ Nelegální krátkodobé ubytování, 
nelegální krátkodobé pronájmy, 
krátkodobé pronájmy — zatím 
neustálené označení situace, kdy se 
nejedná o pravé sdílené ubytování. 
poskytujete byt a předstíráte, že 

setkání s občany v Zš Vodičkova

Slovníček pojmů
v něm bydlíte. Tím se vyhýbáte řadě 
regulací a poplatků. Vzácné nebývají 
ani situace, kdy firmy, vydávající se za 
jednotlivce, pronajímají desítky bytů.

∙ Komise Rady hl. m. prahy 
pro poskytování krátkodobých 
ubytovacích služeb — Tento poradní 
orgán Rady hlavního města prahy 
se zaměřuje na to, jak s nelegálními 
krátkodobými pronájmy bojovat. 
Komisi předsedá Hana Marvanová, 
za prahu 1 jsou členy komise starosta 
pavel čižinský, místostarosta pavel 
Nazarský a místostarosta petr Hejma.

∙ Airbnb — Nejznámější, ve 
skutečnosti však jedna z mnoha 
platforem, která tento typ ubytování 
nabízí (čti ér-bí-en-bí). 

∙ 30 × 4 — Amsterdamské řešení 
problému. znamená: maximálně 
30 dní v roce a maximálně 4 osoby. 
byť ustanovení situaci zlepšuje, 
nepravé sdílené ubytování v podstatě 
legalizuje. praha 1 považuje tento typ 
ubytování za stávající legislativy za 
nelegální, a proto se k tomuto řešení 
nepřiklání. 

Pavel nazarský —  
místostarosta pro školství, 
otevřenou radnici a participaci
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Hluk  
v centru.  
Co s tím?

V centru Prahy nebude nikdy klid jako na 
návsi v malé vísce, to si uvědomuje ka-
ždý. některé oblasti staré Prahy se však 
nepozorovaně staly zónou nekončících 
večírků. Pro stovky místních obyvatel 
je situace v poslední době neudržitel-
ná a volají po radikálních řešeních. co 
s tím? na vyhrocenou situaci, zejména 
v okolí Dlouhé ulice, má v posledních 
letech vliv několik faktorů najednou. 

za prvé stále relativně nový protikuřác-
ký zákon, kvůli kterému se hosté noč-
ních podniků přesunuli na většinu noci 
také ven, na chodníky. za další, nárůst 
nočních podniků a také rozmach krátko-
dobých ubytovacích služeb typu airbnb. 
Krátkodobé pronájmy tu sílí i z toho 
důvodu, že pro život místních se lokalita 
stává čím dál tím méně snesitelnou. 
Turisté pak po opuštění klubů často dál 
pokračují v zábavě v bytech, na terasách 
a balkonech, a ruší tak své sousedy. zdá 
se to být začarovaný kruh. noční život 
sice k moderní metropoli, jakou Praha je, 

rozhodně patří, ale když je jeho existence 
v rozporu s právem místních obyvatel na 
klidný spánek, nastává problém. Je to 
nelehké sousto pro jakoukoliv politickou 
reprezentaci. na následujících stránkách 
tedy předestíráme fakta, názory a návrhy 
řešení od současné koalice i opozice. ∙

VzKAz STARoSTy
na „Popeleční středu“, začalo březnové 
jednání našeho zastupitelstva v 16:00 
a skončilo až kolem půlnoci. hlavním 
viníkem naší osmihodinové šichty (bez 
významnějších přestávek) bylo téma 
hluku v centru Prahy, zejména pak návrh 
vyhlášky o regulaci provozní doby hos-
tinských zařízení. Má se v centru Prahy 
přistoupit k omezení otevírací doby barů 
a klubů? Jak vyvážit právo toho, kdo 
chce v klidu spát, na straně jedné vůči 
právu toho, kdo se chce bavit, nebo toho, 
kdo hospody provozuje, na straně druhé? 
Jak silnou roli má vůbec Praha 1 hrát 
vůči podnikatelům? a jak moc má nové 
vedení Prahy 1 navazovat na projekty 

minulého vedení? zastupitelstvo před 
půlnocí nakonec regulaci provozní doby 
podniků jako krajní řešení podpořilo. 
Diskuse ovšem pokračuje. ∙
ilustrace: Jindřich Janíček

Představte si: ráno vstáváte do práce a ještě ve čtyři hodiny slyšíte pod okny hloučky 
bavících se lidí a troubení taxíků. když konečně usnete, vzbudí vás popeláři. v sobotu 
ráno chcete odjet, třeba na chalupu, míříte s dětmi k autu politému pivem a cestou 
překračujete kelímky, lahve nebo rovnou zvratky. vracíte se s přáteli z divadla 
a cestou domů vám někdo nabízí kokain nebo trávu. bydlíte tu třicet let a říkáte si,  
že takhle hrozné to nikdy nebylo.  text: Kateřina PíSačKOVá 

Pavel čižinský — 
starosta pro oblast 
legislativy, zdravotnictví 
a komunikace
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„Z unikátní městské památkové rezervace 
se bohužel stalo místo přeplněné turisty, 
kteří mají pocit, že si zde mohou dělat, 
co chtějí. Musíme důsledně vymáhat 
dodržování nočního klidu a zavést taková 
opatření, která nerušené bydlení rezidentů 
zabezpečí,“ konstatoval nový 1. zástupce 
starosty Prahy 1 Petr hejma, do jehož ges-
ce spadá mj. bezpečnost, veřejný pořádek 
a cestovní ruch. Od svého nástupu jedná 
s poslanci, senátory, představiteli magis-
trátu, Policie Čr, městské policie Praha 
a s dalšími odborníky, aby společně našli 
řešení vážné situace v centru hlavního 
města.
Mezi nejpostiženější lokality patří okolí 
Staroměstského náměstí a přilehlé uli-
ce — Dlouhá, Masná, V Kolkovně, okolí kos-
tela sv. Jakuba Většího, nově Soukenická 
a další místa. „Dříve obdivované místo pro 
život, s byty vysokých stropů a secesních 
ozdob, se stává peklem a přes noc doslova 
válečnou zónou. Boj tady probíhá mezi 
zbytkem nájemníků, kteří nechtějí opustit 
své byty, a návštěvníky nočních barů, dis-
koték a klubů. Zejména v období dubna až 

října skoro není večer, kdy by někdo z mých 
sousedů nevolal městskou policii,“ popsal 
radní Prahy 1 David bodeček, který v loka-
litě bydlí a který ví, že bez pomoci města 
obyvatelé tuto bitvu nemohou vyhrát.
 
během páteční noci jsme několik hodin 
procházeli Dlouhou ulici a jejím okolím 
a zaznamenali jsme, že oproti letním 
měsícům je počet lidí v ulicích a před bary 
o něco menší. Když je ale i v pozdních 
nočních hodinách před většinou hospod 
v průměru padesátka rozjařených lidí, kteří 
přes zákaz konzumují za přihlížení perso-
nálu na ulici alkohol (např. před podniky 
Vanity cocktail bar nebo chapeau rouge), 
a když k tomu přidáme troubící zástupy 
taxikářů a bezohledných výrostků s ote-
vřenými okny aut a hlasitou hudbou, jsou 
slova o pekle pro lidi, kteří potřebují spát, 
docela trefná.
 

pRÁVo podNiKAT A bAViT Se  
VS. pRÁVo Se VySpAT 

Mezi korzujícími a slavícími skupinkami 
nejsou zdaleka jen zahraniční turisté, 

×
Válečná zóna, 

nebo místo 
k životu?

Ještě před nějakými deseti patnácti lety si odborníci na 
cestovní ruch, ekonomové i samotné vedení hlavního 
města lámali hlavu, jak zvýšit tzv. příjezdovou turistiku. 
neuplynulo více než několik let, a vše se obrátilo: turisté 
přijíždějí ve stále větším množství. bohužel ale nikoliv 
hlavně za památkami a na kongresy, ale proto, aby si 
udělali selfie na místech, kde se odehrávají béčkové 
čínské filmy, a zejména pak proto, že se tady levně 
a dobře pije a že v noci se dá v ulicích dělat prakticky 
cokoliv.  text: Petr biDlO, fOtO: Petr našic
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ale i velké množství místních. Ti všichni 
táhnou mezi bary a často k tomuto účelu 
nakupují alkohol v otevřených večerkách. 
„Podnikatelé musejí podnikat, ale tak, aby 
neobtěžovali obyvatele. Je třeba proto vést 
za účasti samosprávy neustálou debatu 
mezi podnikateli a občany o tom, co lidem 
a podnikatelům vadí, a jak to odstraňovat. 
Na druhou stranu nemůže podnikatele 
nikdo vinit z nepořádku a velkého hluku 
v ulicích dál od provozoven. Od toho ze 
svých daní platíme Policii ČR a městskou 
policii,“ říká předseda hospodářské komory 
Praha 1 Vladimír Krištof. Komora podle 
něj volá po omezení prodeje alkoholu ve 
večerkách.
V průběhu několika hodin, kdy vznikala tato 
reportáž, jsme v okolí Dlouhé nezazname-
nali žádnou hlídku policistů ani strážníků. 
a to jen v Dlouhé po celou dobu „pracova-
la“ zhruba desítka dealerů drog, kteří nám 
naprosto nepokrytě nabízeli svoje zboží. 
Vážná situace se citelně dotýká i obyva-
tel dvou domů s pečovatelskou službou 
v Dlouhé a benediktské. „Naše obyva-
tele velmi trápí jak světelný smog, tak 

samozřejmě velký hluk, který teď v zimě 
třeba v Benediktské tlumí speciální okna, 
ale až se oteplí a začneme větrat, bude 
situace opravdu obtížně snesitelná. Proto 
také před časem obyvatelé Benediktské 
podepsali petici,“ popsala ředitelka Stře-
diska sociálních služeb helena Čelišová. 
a když už to v pozdních nočních hodinách 
vypadá, že bude v ulicích a domech klid 
a obyvatelé se konečně — alespoň na pár 
hodin — budou moci vyspat, přijde další 
probuzení… „Já mám naštěstí byt do 
dvora, kam hluk z ulice nedoléhá, ale když 
ve dvě v noci přijedou popeláři, jsme bez-
pečně všichni v domě probuzení,“ popsala 
další obtížně pochopitelnou bezohlednost 
Jana hegerová z Dlouhé ulice.
 

jAKý bude dAlší VýVoj?
„Věřím, že se nám co nejrychleji podaří do-
sáhnout citelného zvýšení hlídek policistů 
a strážníků v nejpostiženějších lokalitách. 
Chápeme, že taková služba je v porovná-
ní s okrajovými oblastmi hlavního města 
podstatně náročnější, a jsme jako Praha 1 
připraveni ke zvýšení počtu strážníků 

finančně přispívat. Vedle toho je nutné 
vypracovat komplexní řešení, do něhož 
musejí být zapojeni obyvatelé, podnikatelé, 
bezpečnostní složky, samospráva, odbor-
níci pořádající kulturní akce a další lidé 
a instituce. Řešení, které turistům nabídne 
sice přívětivou tvář, ale bude po nich ne-
kompromisně vyžadovat respekt k lidem, 
kteří v centru bydlí,“ ubezpečil  
Petr hejma. ∙

Petr Hejma — radní pro 
obchod a služby, veřejný 
pořádek, bezpečnost 
a územní rozvoj
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daniel Řezníček, 28 let  
datový analytik

Do rybné jsme se nastěhovali před ne-
celými dvěma lety a ze začátku jsem přes 
varování ostatních velké obavy neměl. 
Jsme tři mladí bezdětní kluci s normál-
ním společenským životem a lokalita nám 
vlastně vyhovuje. říkal jsem si: Pro koho 
jiného, než lidi jako jsme my, to je — by-
dlet tady, hned naproti Lokálu a roxy.  
a opravdu, cinkot sklenic, postávající sku-
pinky cizinců, auta ani občasné dunění 
z roxy nám problémy nedělají. Obzvlášť, 
když se občas sami návštěvou těchto míst 
na tom hluku podílíme... co už je ovšem da-
leko přes čáru, jsou dvě věci: jednak tzv. pub 
crawls, kdy velká skupina turistů prochází 
od štace ke štaci přímo pod naším oknem 
(bydlíme v prvním patře) a jejich pokusy 
o zpěv nebo i vyložené řvaní se znásobí 
tak, že člověk má i přes dvojité okno pocit, 
že jsou s ním v místnosti. no a potom fakt, 
že si náš vchod z nějakého důvodu pravi-
delně vyhlížejí opilci jako ideální místo se 
vyprázdnit. chodit potom ráno do práce skrz 
chodbu, která silně páchne močí, není nic 
příjemného.

Mikuláš Klepl, 20 let 
student 

V ulici Dlouhá bydlím bezmála tři roky, je 
to krásné, historické, kulturní a komfortní 
místo k bydlení. Vše, co člověk potřebuje, 
je téměř na dosah ruky. zatím není nic, co 
bych tu hledal a nenašel, a to jsem ve vy-
bírání např. jídla velmi náročný.
 Tato ulice je ale proslulá i něčím jiným, než 
jen komfortem, a to hlukem. Často se stává, 

podniky, které ve slušném prostředí něco 
nabízejí turistům i našim obyvatelům. Jsou 
i tací, kteří mají zájem to řešit, třeba nově 
otevřený klub Moon v našem sousedství. 
V ulicích prostě chybějí strážníci a policisté, 
aby z nich měli ostatní respekt. na Praze 1 
se mi jinak žije krásně. Stěhování pro mě 
není řešení. 

Alena švejdová, 55 let 
učitelka na gymnáziu 

V Dlouhé třídě bydlím přes třicet let, v prv-
ním patře domu z konce 19. století zažila 
jsem zde dobu, kdy Dlouhá byla temná 
a pustá v době komunismu, rušná v 90. le-
tech, úplně tichá v době povodní. 
během posledních deseti let se proměnila 
v místo naprostého úpadku kultury — bě-
hem noci si všichni mohou dělat, co chtějí: 
křičet, házet prázdnými lahvemi, bouchat do 
aut, hlučně zpívat, projíždět se auty s ote-
vřenými okny, z nichž se ozývá hlučná hud-
ba... z restaurací do ulice zní hlasitá hudba, 
pod okny domů se u kouření hlučně baví 
návštěvníci restaurací do pozdních nočních 
hodin. nikde ve světě jsem nic podobného 
nezažila. Když jsem zažila noční Palermo, 
kde se nic podobného rachotu v Dlouhé tří-
dě neobjevilo ani v náznacích, uvědomila 
jsem si, že se v Praze děje něco opravdu ne-
obvyklého — hrubost a ignorace základních 
pravidel slušného chování je akceptována 
jako norma. zisky majitelů nočních podniků 
a restaurací se staly božstvem, jemuž jsou 
obětovány základní civilizační vymoženosti, 
to jest právo na noční klid, slušné chování 
a ohleduplnost. ∙

že spousta lidí pije na ulici, zpívá apod. by-
dlím přímo před roxy a občas, hlavně tedy 
v létě, je to otřesné. bohužel s hlukem se 
v ten daný moment nedá nic dělat. hod-
ně se k tomu dle mého názoru váže zákaz 
kouření v hospodách, restauracích atd., od 
doby zákazu je mnohem více hluku a ruchu 
v této lokalitě. Sice bydlím v pátém patře, ale 
hluk je stejný, jako bych stál přímo na ulici.
 nechci ale tento článek ukončit negativně. 
bydlím tu velice rád a neměnil bych, na-
prosto chápu večírky zde probíhající, patří 
to k životu v centru a k cestovnímu ruchu 
na Praze 1. Jsem přece jenom mladý a na 
dovolené bych dělal obdobné věci, které se 
dějí zde. hluku se bohužel nejde vyhnout, 
a co je zvykem, se těžko mění.

dagmar Kotalíková, 44 let 
administrativní pracovnice

na Praze 1 bydlím čtyřiadvacet let, konkrét-
ně v Dlouhé ulici v prvním podlaží. Vychova-
la jsem tu syna a vzpomínám na procházky 
Prahou s kočárkem, kdy centrum nebylo 
tak přesycené turisty. Samozřejmě doba 
jde stále dopředu a dnes je všechno jinak. 
Je smutné, že se z centra stal zábavní park 
a turisté se zde chtějí jen bavit a opíjet a mít 
k tomu historické kulisy. chápu, že se lidé 
chtějí bavit, nikdo jim to nechce brát, ale 
oni si ulici přivlastnili a mají pocit „teď jsem 
tady a jsem král“. 
nejvíc nám v noci vadí hluční turisté, vůbec 
si neuvědomují, že křikem, zpíváním a vo-
láním na sebe by mohli někoho omezovat. 
a to nemluvím o nekonečném brebentění 
přímo pod okny ložnice, několikrát jsem mu-
sela v noci vstát, otevřít okno a říct jim, ať 
odejdou. hodně k tomu přispěl protikuřácký 
zákon, lidé se shlukují pod okny, kouří, deba-
tují a tím přispívají ke stresové noci. a také 
taxíky — nejenže projíždějí jeden za druhým 
a v noci troubí, ale taxikáři na sebe pokři-
kují, svolávají zákazníky a motory nechá-
vají běžet, až se z toho klepou okna. nedě-
lejme z Prahy město duchů a nepostihujme 
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jAK Se žije RezideNTůM V dlouHÉ A oKolí? 
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RozHoVoR S jANeM 
šTeRNeM o NočNíCH 
STARoSTeCH

jen pár týdnů po jmenování nové praž-
ské koalice vznikl na magistrátu tým pro 
řešení problémů spojených s nočním ži-
votem. Radní pro kulturu a cestovní ruch 
Hana Třeštíková do funkce uvedla jana 
šterna, který jako předseda Komise pro 
nočního starostu spolupracuje s měst-
skou policií, zástupci prahy 1 a také 
provozovateli podniků. Noční život podle 
jana šterna nezkultivuje jediné opatření, 
a pro prahu proto se svým týmem připra-
vuje systematický a dlouhodobý plán.

Symbolem nočního života je dlouhá 
ulice. Hluk tam mezi obydlenými domy 
prakticky neustává a na hledání sku-
tečného řešení si zatím všichni vylámali 
zuby. jak se dá sousedům v dlouhé 
pomoci?
Dlouhou ulici bereme s vedením Prahy 1 
jako hlavní úkol, před který jsme posta-
veni. Jedno z konkrétních opatření, které 
budeme v Dlouhé už na konci března 
zkoušet, je omezit nebo úplně uzavřít ob-
last pro nerezidentní auta, především pro 
taxíky. V letních měsících je v ulici doprav-
ní provoz téměř nepřetržitý. auta dělají 
hluk přejížděním přes kočičí hlavy a zvuk 
se v úzké ulici s vysokými domy odráží. 
zároveň řidiči troubí na skupinky opilých 
lidí motajících se po silnici a ze stažených 
okýnek ještě často hraje hudba.

projekt omezení dopravy připravovala už 
minulá radnice. V čem se teď plán liší? 
Tehdejší návrh vznikal za jiným účelem 
a je potřeba ho upravit. Pracujeme na tom 

iNSTiTuT NočNíHo  
STARoSTy Ve SVěTě
funkce nočního starosty začíná být 
populárním řešením problematiky 
nočního života nejen v evropských 
metropolích. Specializovanou pozici 
pro otázky nočního života zřídili už 
v budapešti, Paříži, toulouse, londýně, 
berlíně, amsterdamu nebo Zurichu. 
V evropě se inspiroval i starosta new 
York city, když v loňském roce zavedl 
Kancelář pro noční život. formálně se 
status této pozice ve světě liší, někde je 
noční starosta zaměstnancem úřadu, 
tak jako v Praze, jinde jej platí například 
příspěvková organizace města. 

Většina nočních starostů pochází 
z klubového či zábavního prostře-
dí, znají tak do detailu mechanismy 
produkce, slabá místa a prostor pro 
zlepšení, ale i zákony ekonomiky tohoto 
odvětví — například v amsterdamu 
je elektronická hudební scéna tržně 
oceňována na hodnotu 600 milionů 
eUr. noční starostové mívají mezi 
provozovateli nočních podniků kontakty 
i respekt, proto snáze dosahují dohody 
mezi zúčastněnými stranami, než kdyby 
pozici zastával např. úředník neznalý 
místní scény. instituce nočního starosty 
souvisí se změnou vnímání nočního 
života měst — s uvědoměním, že jde 
o odvětví, které se podílí na ekonomi-
ce města, má svou kulturní hodnotu, 
zaměstnává mnoho občanů, přispívá 
k atraktivitě metropole podobně jako 
třeba rozvinutá umělecká scéna. Kromě 
tematiky nočního klidu a sporů mezi 
provozovateli podniků a místních rezi-
dentů do jejich agendy patří třeba i do-
prava a bezpečnost v nočním městě.

text: Kateřina Písačková

s Davidem Skálou, radním pro dopravu 
Prahy 1. V první fázi zavedeme zákaz 
vjezdu nerezidentům v určitých hodinách 
a podpoříme ho kontrolou a důsledným 
vymáháním. V druhé fázi by mělo dojít 
k fyzickému uzavření ulic pomocí elek-
trických sloupků, které už dnes dokáží 
rozeznat třeba SPz rezidentů. Podobné 
opatření zavedli v amsterdamu a velmi se 
osvědčilo i v dalších metropolích.

jakou roli by v řešení situace měli mít 
provozovatelé klubů?
bez jejich spolupráce to nepůjde. Komu-
nikujeme proto s majiteli a provozovateli 
napřímo a vysvětlujeme jim, že frustrace 
místních, kteří se opravdu nemohou 
vyspat, už překročila únosnou mez. Také 
radnice Prahy 1 i radní Třeštíková dávají 
najevo, že jestli chtějí kluby v oblasti 
fungovat dál, je v jejich zájmu, aby se 
staly nejen příčinou, ale i součástí řešení 
problému.

Když se bavíte s provozovateli podniků, 
k čemu docházíte? 
Jednání s provozovateli byla v posledních 
dnech opravdu intenzivní. Klíčové bylo, 
že se podniky rozhodly sjednotit pod 
hlavičkou sdružení SOhO Prague. Tím 
pro město vznikl jeden partner, se kterým 
je možné jednat. Toto sdružení následně 
přišlo s návrhy konkrétních kroků, kte-
ré jsou podniky připraveny udělat, aby 
přispěly ke zlepšení situace. návrhy jsou 
to promyšlené a míří k jádru konkrétních 
problémů. Pokud se je podaří uvést do 
praxe a budou důsledně dodržovány, 
jsem si jistý, že se situace výrazně zlepší.
 
(poznámka redakce: Začátkem března 
zaslal předseda obnoveného sdruže-
ní SOHO Prague, Ondřej Plšek, dopis 
nočnímu starostovi, jehož součástí jsou 
i návrhy řešení ze strany provozovatelů 
podniků.) 
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do řešení vypjaté situace v okolí dlouhé ulice se začíná po 
letech opět angažovat Sdružení pro kulturní a občanské soužití 
na Starém městě (SoHo prague). 

SOhO Prague vzniklo v roce 2013 jako dobrovolné neziskové 
sdružením občanů a právnických osob, „které spojuje zájem 
o sousedské soužití mezi občany Starého Města a provozovateli 
restaurací, galerií, barů, muzeí, divadel a dalších provozoven 
na Starém Městě, jakož i vyhledávání příležitostí ke zlepšení 
a zkvalitnění života v centru Prahy, podílení se na společném 
řešení problémů, které s sebou specifický a rušný život na 
Starém Městě v Praze 1 přináší” (zdroj: www.sohoprague.com). 
Ve otevřeném sdružení jsou zastoupeny například podniky 
Tretter's bar, James Dean, Kozička, MOOn a další. 

na březnové zastupitelstvo Prahy 1 doručil jejich právní 
zástupce návrhy řešení za členy spolku. Materiál obsahuje kroky, 
které mohou realizovat samotní provozovatelé — například 
nespolupracovat s pub crawls, na vlastní náklady vytvořit pozici 
„hlídačů” ulice nebo plošně zavést vstupné do barů, což by mělo 
za následek menší korzování skupinek z baru do baru. 
Dále návrhy obsahují řešení, na nichž městská část již 
momentálně pracuje — omezení vjezdu taxislužeb, omezení 
pivních kol nebo prodeje alkoholu ve večerkách. Další oddíl 
návrhů se týká zvýšení informovanosti návštěvníků a zlepšení 
práce policie. Poslední jmenované si přejí snad všichni 
zúčastnění, nicméně při aktuálním stavu městské policie je to 
to nejpalčivější téma. V Praze nyní chybí cca 500 strážníků a jen 
v Praze 1 cca 80. 

Praha 1, a taktéž noční starosta, budou nyní se sdružením 
SOhO Prague dál jednat o možných samostatných i společných 
krocích. Je rozhodně pozitivní zprávou, že „hrozba” zavedení 
vyhlášky o omezení provozní doby provozovatele motivovala 
se znovu zorganizovat a jednat jedním hlasem, což velmi 
usnadňuje komunikaci s městskou částí i magistrátem. 
Vytvoření návrhů ze strany majitelů podniků je rozhodně krok 
správným směrem — ke zlepšení neutěšené situace, která 
místní obyvatele tolik trápí. 

Kompletní znění návrhu memoranda najdete  
na stránkách sdružení: www.sohoprague.com,
www.facebook.com/SohoPrague

► Sdružení 
SOHO       Prague 
opět ožívá ◄

dalším tématem jsou pub crawls, organizované skupiny 
s průvodcem, které si dopředu zaplatí za pití v několika 
podnicích naráz a přecházejí pak v průběhu noci z jed-
noho baru do druhého.
Je to opravdu problém, protože tyto skupiny turistů 
stráví většinu času na ulici přesunem z jednoho podni-
ku do druhého, což je z hlediska narušovánání nočního 
klidu úplně to nejhorší. Přesně proto je to jedna z věcí, 
o nichž se s provozovateli bavíme. a oni sami nyní přišli 
s tím, že by s organizátory pub crawls přestali zcela 
spolupracovat. 

S radním pro dopravu prahy 1 davidem Skálou jste se 
byli podívat v Amsterdamu, kde noční starosta pracu-
je už sedm let. jak tam naložili s omezením otevírací 
doby, které se teď na praze 1 intenzivně diskutuje?
V amsterdamu od omezení otevírací doby nakonec 
ustoupili, protože toto opatření namísto očekávaného 
zklidnění spíš koncentrovalo hluk do jedné konkrétní 
hodiny, kdy se všichni naráz vyhrnuli z barů na ulici. Dru-
hý efekt podobných opatření také je, že začnou vznikat 
nové podniky za hranicí zóny, kde se opatření zavede. To 
jsou dva hlavní protiargumenty, ale zároveň chápu, že se 
v Praze konečně musí nějaké řešení najít.

Kde se podle vás má smysl z Amsterdamu inspirovat?
Vedle uzavření problematických lokalit pro noční nere-
zidentní dopravu se v amsterdamu osvědčili takzvaní 
hosts, terénní pracovníci zaměstnaní tamním magistrá-
tem. informují lidi v ulicích o tom, co se smí a nesmí, ale 
pracují jinak než antikonfliktní tým, který se neúspěšně 
zkoušel na Praze 1. amsterdamští pracovníci nejen 
umírňují vyhrocené situace a přátelským přístupem 
vysvětlují pravidla, ale také třeba dokáží poradit, kde 
najdou turisté noční tramvaj nebo stanoviště taxíků.

Vnímám, že pro zklidnění situace v Praze je potřeba 
kombinace opatření. Když zavedeme jen jedno z nich, 
může to být jako kapka v moři. naším cílem je proto 
série opatření, které se vzájemně doplní. ∙
text: Kateřina Písačková

http://www.sohoprague.com
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iNSpiRACe z pAŘíže:  
uMěNíM pRoTi opilCůM 

není divu, že v Paříži, městě umění, vymy-
sleli originální způsob zklidňování nočního 
života. O přiměřený klid v rušných ulicích 
se tam v noci kromě nočního starosty 
starají tzv. Pieroti noci (Les Pierottes de la 
nuit). Jde o organizaci spolufinancovanou 
městem Paříž, která působí nejen přímo 
v ulicích, ale také zprostředkovává dialog 
mezi provozovateli, rezidenty a městem. 
Pieroti například vypracovávají informační 
kampaně, poskytují konzultace provozo-
vatelům nebo místním při řešení sporů, 
poučují majitele podniků o nejfunkčněj-
ších praktikách, zprostředkovávají dialog 
s městem, podílejí se na politických opat-
řeních, které regulují noční život Paříže. 
a v neposlední řadě působí proti hlučným 
„nočním sovám“, jak říkají návštěvníkům 
nočních podniků. Jak? Při svých tazích 
ulicemi například šeptají skrze dlouhou 
trubku Pařížanům před nočními bary do uší 
poezii — aby ji slyšeli, ztiší se. Jindy jenom 
provozují tiché pantomimické představení, 
aby navodili klidnější atmosféru. zní to 
bláhově, ale prý to opravdu funguje. Přiopilí 
a hluční lidé zkrátka zůstanou stát v tichém 
úžasu. ∙

liCeNCe pRo NočNí podNiKy? 
V ANglii fuNgují už 250 leT

licencování nočních podniků má v Anglii 
tradici dlouhou přes čtvrt milénia. jiřího ii. 
sice k regulaci britských hospod nepřiměl 
hluk, nýbrž situace, kdy byla lahev ginu 
levnější než žejdlík piva, přesto se po za-
žehnání ginové krize od licencí neupustilo. 
během Velké války byl dokonce čas „nalé-
vání“ oříznut na oběd (od 12:00 do 14:40) 
a večeři (od 18:30 do 22:30) z obavy, že 
hospody odvádí obyvatelstvo od válečného 
úsilí. osmdesátá léta pak stanovila hranici 
na 23:00, a dala tak vzniknout klasické 
britské zavíračce se zvoněním ohlašujícím 
„last orders!“.

Pro dnešní dobu je však mimořádně zají-
mavý takzvaný Licensing act 2003, který 
přenechává udělování licencí místním 
samosprávám. Tento zákon si v tehdejší 
sněmovně prosadili labouristé poukazující 
na to, že plošný zákaz pití po jedenácté 
vede k hromadnému exodu podnapilých 
lidí londýnskými ulicemi, což je situace, 
která nevyhovuje nikomu. nyní však může 
komise stanovená místními magistráty 
upravovat otevírací dobu podle potřeb 
města, a to jak licenci vůbec neudělit, tak 
naopak prodloužit provoz na celých čtyřia-
dvacet hodin.

Tato komise rozdává jak soukromé licence 
pro prodej alkoholu, tak licence samotným 
provozovnám. zatímco udělení osobní 
licence je téměř samozřejmostí, tak s licen-
cemi pro podniky si umí místní samosprávy 
opravdu vyhrát. nástrojů pro moderaci noč-
ních provozoven mají skutečně mnoho, od 
povinnosti zajištění pořádku před objektem 
přes povinnost důkladného odhlučnění 
a izolace až po rozptýlení klubů, aby nedo-
cházelo k jejich nežádoucí koncentraci.
Příkladem může být čtvrť city of London, 
která ve svém prohlášení o městském 
hluku (city of London noise Strategy 2016 
to 2026) klade velký důraz na občanskou 
participaci při řešení hlukové otázky a vy-
zývá k podporování žádostí o přezkoumání 
licencí odpovědnými orgány (např. policií 
nebo hasiči) nebo „dalšími osobami“ (oby-
vateli nebo podniky).
i když se tento zákon rodil v bolestech, 
dokonce i liberální demokraté ho chtěli 
odložit, tak kontroverze kolem něj zmizely 
velmi brzy a teď je operace s licencemi 
nedílnou součástí všech vedení tamních 
obcí. i odsud tedy bere rada městské části 
inspiraci pro řešení situace okolo nočního 
života na Praze 1. ∙
text: Jan-Hugo Kopřiva
foto: filippo Menichetti

(clockface)
Jak to 
chodí 
jinde? 
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Co je VlASTNě TeN deCibel? 
V normách a měřeních se často operuje 
s pojmem „decibel“. Mnozí čtenáři netuší, 
co to vlastně znamená. zvuk je jistá forma 
energie a lidské ucho tuto energii dokáže 
vnímat. Ovšem v přírodě se vyskytující 
zvuky mají obrovský rozsah energií. Když 
porovnáme nejslabší zvuk, který lidské 
ucho dokáže vnímat, s tím nejsilnějším, 
který už bolí, je poměr jejich energií jedna 
ku sto miliardám. 

S tak velkým rozsahem hodnot by bylo vel-
mi nepraktické pracovat, proto se zavedla 
jednotka decibel (db), která je poměro-
vá. To znamená, že porovnává jistý zvuk 
s jiným přesně definovaným zvukem. Platí 
jednoduchý vztah: zvuk o desetkrát větší 
energii má o deset decibelů více. zvuk de-
setkrát slabší má o deset decibelů méně. 
Decibely je možné i sčítat. Má-li jeden zvuk 
o dvacet decibelů více, znamená to, že 
má stokrát vyšší energii, má-li více o třicet 
decibelů, je tisíckrát silnější.
V případě hluku zhruba platí, že čím víc má 
hluk decibelů, tím je škodlivější. Jenom-
že věc je ještě složitější. záleží totiž i na 
charakteru zvuku. například jedoucí vlak 
vytváří rovnoměrný hluk, který postupně sílí 
a postupně zeslábne. Toto je pro člověka 
příjemnější než například zvuk výstřelu, 
shozená popelnice či výkřiky nebo hlasitý 
hovor. Proto byly vypracovány tabulky, jaký 
hluk je ještě přípustný s ohledem na jeho 
původ a denní dobu. Dopravní hluky mají 
vyšší limity než hluky obecného charakte-
ru. například pro noční hluk z železniční 
dopravy je limit 50 db, pro obecný hluk 40 
db, což je desetkrát slabší zvuk. ∙
text: roman Kučera

RepoRTÁž: jAK To CHodí jiNde? 
Praha 1 není jediným místem, kde lidé řeší 
problémy s nočním hlukem. Ostrava je kul-
turním centrem Moravy a Slezska a noční 
život v ní kypí na mnoha místech, pověstná 
je i svými hudebními festivaly. zastupi-
telstvo zde před rokem přijalo vyhlášku, 
která mírně zpřísnila předcházející stav. na 
každou akci probíhající v době zákonného 
nočního klidu, vydává Městská rada jedno-
rázové povolení a zvažuje přitom význam 
a tradici každé takové akce. 

na běžný hluk v okolí Stodolní ulice Ostra-
va žádná speciální opatření nemá. nutno 
ovšem podotknout, že v této lokalitě je hus-
tota rezidentů nižší než v Praze. z blízkého 
sousedství znají mnozí Pražané lokalitu 
Krymská ve Vršovicích. Ta v posledních 
letech ožila, a to s sebou přineslo zvýšenou 
hlukovou zátěž, přičemž v oblasti bydlí vel-
ké množství rezidentů. Před dvěma lety zde 
vznikla iniciativa Přátelé klidného soused-
ství. V květnu 2017 rozvěsila po okolí dvoj-
jazyčné informační letáky, které si do výloh 
pořídili i majitelé barů a hospůdek, jichž je 
v té lokalitě hojný počet. Tento způsob je 
sympatický tím, že se problém snaží řešit 
„po dobrém“ čili osvětou a informovaností. 

Do lokality jsme se vypravili, abychom 
zjistili, zda se iniciativa osvědčila. zhruba 
v sedm hodin večer jsme se ptali náhod-
ných respondentů. barman v novějším 
podniku (Jam and co.), kde uvedené 
plakáty visí, potvrdil, že o akci ví a souhlasí 
s ní. na dotaz, zdali si myslí, že má efekt, 
však jednoznačně odpovědět nedokázal.

Maxmilián z maličké hospůdky byl sdíl-
nější: „S opilci se těžko jedná, aby příliš 

nehlučeli. Snažíme se jim všem vysvětlit,  
že po desáté musí být klid. Krymská je 
vyhlášená tím, že se to moc nedaří, ale 
jestli ty plakáty někdo čte a řídí se tím, říct 
nedokážu.“

na ulici pak potkáváme Miloše, který je 
muzikant a zdejší podniky zná a porovná-
vá situaci s Prahou 1: „Jediné, co trochu 
funguje, je, když má podnik portýra, který 
hloučky osobně usměrňuje a utišuje. To za-
funguje vždy. Ne nějaké letáky. Ale takové 
pracovníky si můžou dovolit jen v centru, 
ne tady v Krymské.“

Po chvilce konečně potkáváme člověka, 
který tu žije a je ochotný se o situaci bavit. 
aleš v Krymské bydlí už mnoho let a je 
skeptický: „Já vidím jediné řešení — od-
stěhovat se. Nebo si zvyknout, jako já. Ty 
plakáty nic neřeší. Od doby, kdy zakázali 
kouřit v hospodách, je to tu každý den, 
v létě v zimě. Co by nám pomohlo nejvíc, je 
zrušit ten zákaz, ať si hulákají za  
zavřenými dveřmi.“ ∙
text: roman Kučera
foto: Klára Voráčková
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Omezit  
provozní dobu  

podniků?A co na  
to zastupitelé…?

celý příběh začal takto: v roce 2014 
vyzvalo bývalé vedení Prahy 1 Magistrát 
hlavního města k tomu, aby připravil 
obecně závaznou vyhlášku, která by 
umožnila městským částem stanovovat 
zavírací dobu podniků ve vymezených 
lokalitách. Zdálo se totiž, že všechna 
ostatní opatření již selhala nebo 
nefungují. Magistrát se nyní po letech 
obrátil zpět na Prahu 1, aby upřesnila, jak 
by vyhláška měla fungovat, v kolik hodin 
by si vedení představovalo  

zavírací dobu, případně jak nastavit 
systém výjimek a podobně. ačkoliv 
si nové vedení radnice přeje nejprve 
vyzkoušet všechna možná řešení 
vypjaté situace především v okolí 
dlouhé ulice, museli se politici letos 
6. března na zasedání zastupitelstva 
vyjádřit i k záměru požadované 
vyhlášky. o tom, zda vyhláška začne 
platit a v jaké podobě, nicméně teprve 
rozhodne Magistrát. Praha 1 v usnesení 
zastupitelstva deklarovala toto: 

Vyhlášku považuje za krajní řešení, ke 
kterému by se mělo přistoupit až poté, 
co se vyzkouší mix jiných opatření 
(omezení dopravy v lokalitě, spolupráce 
s provozovateli, zákaz prodeje  
alkoholu apod.) 

Omezení provozní doby by se mělo týkat 
hostinských zařízení v ulicích Dlouhá, 
Dušní, Jakubská, Kozí, Malá Štupartská, 
Masná, Michalská, rybná a V Kolkovně. 

Pokud by k omezení mělo dojít, navrhuje 
Praha 1, aby podniky v těchto lokalitách 
v pátek, v sobotu a v den předcházející 
svátku měly otevřeno nejdéle do 01:00 
(resp. do 03:00), v ostatní dny pak do 
půlnoci (resp. do 02:00).

1. 2. 3.

celé usnesení najdete na webových stránkách městské části. Diskuse k tématu byla 
plamenná, přečtěte si názory jednotlivých zastupitelských klubů na tuto problematiku. 
Všem politickým klubům jsme položili stejnou otázku. Přečtěte si jejich názory.

TÉMA: HluK
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praha 1 Sobě 
„V centru Prahy bych bydlet nemohl!“ To 
asi někdy slyšel každý z nás, kteří na Praze 
1 bydlíme. a každého z nás určitě alespoň 
jednou napadlo, jestli to vlastně není prav-
da. Jakkoliv to tu máme rádi, noční hluk je 
v některých lokalitách opravdu neúnosný.
Problém jsme zdědili ve vyeskalované 
podobě a s novou radou jsme si před-
sevzali, že v jeho řešení budeme aktivnější 
a také asertivnější než naši předchůdci. 
Okamžitě jsme začali spolupracovat 
s magistrátem, který je pro zavádění 
klíčových opatření nezbytný.
Kolegové z Prahy Sobě ještě před kon-
cem roku na magistrátu zřídili Komisi pro 
nočního starostu, ve které pracují zástupci 
radnice, městské policie i provozovatelů. 
Spolupráce všech aktérů je podle nás 
stavebním kamenem úspěchu.
Jasné je, že jen omezení provozní doby 
podniků, které náš klub na zastupitelstvu 
podpořil, nepomůže. Potřebujeme pro-
myšlený a vyvážený mix opatření. náš 
radní a člen komise David Skála se jel 
s novým nočním starostou před pár týdny 
podívat do amsterdamu. Přivezl mimo 
jiné zkušenost, že ke zklidnění zásadně 
přispívá omezení nerezidentní dopravy. 
Pilotní opatření budeme v Dlouhé ulici zk-
oušet už od konce března. Dále vnímáme 
nezbytnost zapojení podniků, které musí 
nést náklady spojené s dodržováním 
nočního klidu, a pomoci může také zákaz 
nejen pití, ale i prodeje alkoholu večerkami 
v nočních hodinách. rozhodně omezíme 
takzvané pub crawls, protože právě alko-
holem posilněné skupinky přelévající se 
z baru do baru vytváří významnou  
část hluku.
chceme poděkovat všem, kteří s námi 
situaci konstruktivně řeší. My sami v cen-
tru města žijeme, chceme tu stejně jako 
vy zůstat a zároveň se s našimi rodinami 
klidně vyspat. ∙
zelená pro jedničku 
Co s hlukem nočního života,  
který ruší od spánku?
Důrazně šlápnout na brzdu zavedením 
zavírací hodiny podniků, nebo radši začít 
postupně dílčími opatřeními? raději čelit 
vlně žalob provozovatelů podniků, nebo 

?
praha 1 má do půlky dubna předložit magistrátu své stanovisko 
k vyhlášce, která by umožnila městským částem stanovit zavírací dobu 
hostinských zařízení. jak by váš zastupitelský klub ideálně řešil situaci 
ne/dodržování nočního klidu na praze 1, především v okolí dlouhé ulice, 
a jaký máte názor konkrétně na tuto magistrátní vyhlášku?

s těmi slušnými spolupracovat na zajištění 
klidu na ulici? To jsou dilemata, která jsme 
zvažovali nad návrhem vyhlášky nakázat 
barům a klubům v problémových ulicích 
zavírací hodinu. zelená pro Jedničku 
navrhuje ihned zavést rychlá opatření, 
která pomohou, a dlouhodobé řešení 
připravit kvalitně a tak, aby bylo vymahat-
elné.
ihneD: zajistit v problémových ulicích 
stálou přítomnost policejních hlídek. Uza-
vřít noční průjezd všem kromě rezidentů. 
Donutit provozovatele, aby sami uklidnili 
situaci před svými podniky. Vypovědět 
noční podniky z obecních nebytových 
prostor.
 
DLOUhODObĚ: Žádat po hlavním městě 
zřízení systému licencí pro noční kluby 
a bary či pro noční prodej alkoholu. Podle 
vzoru evropských metropolí, kde licence 
udělují či prodávají za předem daných 
podmínek a efektivně omezují nejen 
podnikání těch, co pravidla nerespektují, 
ale i množství provozoven. hlavní město 
Praha ale nemá pravomoci licence zavést, 
k tomu je zapotřebí žádat parlament 
o změnu zákona.
cesta vyhlášky stanovující přísný čas 
zavírací doby spolu se systémem výjimek 
pro spolupracující provozovatele je málo 
přehledná a obtížně vymahatelná, takže 
o její účinnosti pochybujeme. Každopádně 
debaty o budoucích systémových řešeních 
jsou sice důležité, ale neměly by zdržovat 
od toho, co můžeme udělat ihned. ∙
piráti
dobrá adresa je tam, kde se lidé vyspí
nečekaný přelet tryskového letadla přímo 
nad vaší hlavou je mučivým zážitkem, ale 
pokud vám nepraskly bubínky, máte naději 
se zotavit. Turisté nenadělají tolik hluku, 
ale v nočním tichu působí jejich pokřik-
ování a hlahol neméně mučivě.
Tuto zkušenost lze jen stěží popsat 
někomu, kdo nebydlí na Praze 1. Prav-
da, máme i tady relativně tiché ulice, ve 
kterých nenajdete noční bar, ba kterými se 
ani nepřesunují jejich rozjaření návštěvní-
ci, ale ani zde už dávno není to ticho, jaké 
bývalo — když jste si zavřeli všechna okna. 
Ještě nedávno se tu dalo bydlet — opravdu 

na dobré adrese. S rozmachem posky-
tování krátkodobých podnájmů přímo 
v bytech, rozumějte v sousedních bytech, 
se vše změnilo.
Užuž se radujete, že se dnes ve vedlejších 
bytech nesvítí a že se konečně vyspíte, 
když vás z tohoto krásného snu vytrhne 
dupot, drncání koleček, bouchání dveřmi, 
šoupání nábytku… Mohlo vás napad-
nout, že tu v noci bude živo. cožpak 
jste si nevšimli, že na hromosvodech, 
kolem značek, mříží i na chodbě visí ty 
zpropadené kódované schránky na klíče? 
nikdo už se ani neobtěžuje hosty v by-
tech ubytovávat osobně, vše se děje jaksi 
samoobslužně a anonymně. Po dvou 
hodinách konečně ticho. Přemýšlíte, jestli 
zítřejší mejdan bude u vás v domě, nebo 
vedle v baráku. To byste se mohli stihnout 
vyspat. Do tří v noci, než se vrátí. Pozítří 
to nepůjde, nastoupí úklidové party. Vše 
se musí do rána uklidit. Vynosit odpadky, 
vyprat povlečení. bez šoupání nábytku, 
dupání po schodech, bouchání dveřmi 
a vibrací automatické pračky se to neobe-
jde. blýská se na lepší časy. zastupitel-
stvo na svém zasedání historicky poprvé 
konstatovalo, že tento stav považuje za 
nežádoucí a nejspíš i protiprávní. chceme 
zase bydlet na dobré adrese, kde se  
lidé vyspí. ∙
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My, co tady žijeme 
Vyhláška je krajní řešení a bez dalších 
opatření problém nevyřeší
hlavní město Praha má v úmyslu vydat 
obecně závaznou vyhlášku, kterou bude 
mimo jiné v Praze 1 omezena provozní 
doba hostinských zařízení v oblasti Dlou-
hé ulice a jejího okolí. Je to krok do značné 
míry výjimečný a krajní, ale také vynucený 
dlouhodobě neúnosnou situací v uvedené 
lokalitě.
Je to také krok, který musí být doprová-
zen dalšími opatřeními, abychom splnili 
svoji hlavní prioritu v oblasti bezpečnosti 
a veřejného pořádku, tedy zabezpečení 
dodržování nočního klidu po 22. hodině. 
Musíme proto úzce spolupracovat s Policií 
Čr, městskou policií a dalšími kontrolními 
orgány. bohužel stále narážíme především 
na nedostatek strážníků městské policie, 
která musí být v Praze 1 výrazně perso-
nálně posílena. O tom s vedením hlavního 
města intenzivně jednáme a věříme, že se 
situaci podaří vyřešit.
Dalšími nástroji by pak měly být v oblasti 
legislativy zákaz prodeje alkoholických ná-
pojů v době nočního klidu mimo hostinská 
zařízení a zákaz konzumace alkoholu na 
veřejných prostranstvích, doplněné ome-
zením vjezdu nerezidentů včetně taxisluž-
by v době nočního klidu.
za velmi důležitou samozřejmě považuje-
me spolupráci s provozovateli hostinských 
zařízení, a velmi proto vítáme jejich zájem 
o spolupráci. byli bychom neradi, kdyby 
uvažovaná vyhláška narušila podnikatel-
ské prostředí, na druhé straně je třeba 
všemi způsoby chránit zájmy trvale byd-
lících občanů.Dalším a velmi důležitým 
krokem pak musí být komunikace s turisty. 

V uplynulých letech se investovaly ob-
rovské finanční prostředky do propagace 
příjezdové turistiky, nyní je ale nezbytné 
investovat do její kultivace. Turisté musí 
pochopit, že jsou u nás vítáni, ale pouze 
pokud budou dodržovat veřejný pořá-
dek a respektovat naše právo na klidné 
bydlení. (Petr hejma, 1. místostarosta pro 
bezpečnost a veřejný pořádek). ∙
odS 
návrh koalice na omezení hluku je fiasko.
Klub zastupitelů ODS Praha 1 zásadně 
nesouhlasí s koaličními návrhy na ome-
zení zavírací doby hostinských zařízení 
a zajištění nočního klidu. Občanští demo-
kraté se zároveň ohradili proti tomu, že tak 
závažný materiál byl po tříměsíční lhůtě 
předložen předkladatelem těsně před 
jednáním na stůl.
Každá strana ve volebním programu 
slibovala rychlé a hotové řešení a nyní 
vidíme, že jediné, na co se koalice zmoh-
la, je opsat pět let starý návrh ČSSD, ke 
kterému se v minulosti negativně vyjádřili 
odborníci i občané Prahy 1.
řešení, které se vztahuje pouze na pár 
„nejhlučnějších“ ulic, považujeme za 
nesystémové. Takto nastavená vyhláška 
pouze přenese problém do dalších ulic. 
navíc vyhláška, jejíž finální podoba se 
bude dotvářet na magistrátu, už měla 
obsahovat konkrétní návrhy na řešení, 
řadu dílčích kroků a změn (navýšení počtu 
strážníků MP a Policie Čr ve večerních 
hodinách, dopravní opatření, např. výsuv-
né sloupky, které zabrání vjezdu taxíků 
a jiných nežádoucích vozidel). Pokud 
s těmito dílčími návrhy nepřijde Praha 1, 
nikdo jiný to za nás neudělá. ani magis-
trát, ani jiné městské části, které tento 
problém tolik nepálí. ∙
Top 09 
Problematika hluku v Dlouhé ulici a v jejím 
okolí se řeší více než deset let. V minu-
losti přijatá opatření měla jen částečný 
efekt, jiná zamýšleného cíle nedosáhla ani 
zdaleka. Vždy šlo o snahu řešit situaci za 
daných, omezených podmínek. Jednou 
z hlavních příčin stále se zhoršujícího 
stavu totiž byl a je nedostatečný počet 
strážníků. Praha 1 mnohokrát apelovala 
na hl. m. Prahu, aby byly počty navýšeny, 
neboť městská policie je zřízena právě 
magistrátem. Strážníci byli alespoň mo-
tivováni k lepším výkonům přidělováním 
služebních bytů, poskytováním odměn 
a investicemi do lepšího technického 
vybavení. Situace se přesto stala neú-
nosnou, a proto Praha 1 přišla s návrhem 

vyhlášky na zavírací dobu podniků, kterou 
je možné považovat za opravdu extrémní 
řešení. Jenže nyní se situace změnila. 
Máme nové pražské vedení, které zřídilo 
dokonce tzv. nočního starostu, který se 
zdá být, alespoň mediálně, velmi aktivním. 
buď tedy bude pokračovat cesta extrémní 
varianty, nebo se dá čas novému vede-
ní situaci řešit méně represivní formou. 
Pokud Praha 1 na schválení vyhlášky 
o zavírací době podniků trvá, pak nevěří 
nočnímu starostovi, primátorovi ani celé 
koalici, že jsou schopni situaci skuteč-
ně řešit. a pokud tuto vyhlášku schválí 
zastupitelstvo hl. m. Prahy, pak ani pražští 
zastupitelé nevěří svému primátorovi 
a svému vedení. buď jak buď, doufejme 
v klidnější léto. ∙
ANo 2011 
Dle názoru některých členů hnutí anO 
a mého se jedná o tzv. hurá akci. Tato vy-
hláška je šita horkou jehlou a nemá základ 
propracované studie. 
Všechny atributy, na které se dnes od-
povídá, mají jedno společné. nedokáží 
odpovědět na tu nejjednodušší základní 
otázku? PrOČ? Proč se rozhodlo, že se 
bude jednat o tu nebo tu ulici? Proč nejde 
o plošnou pražskou policejní hodinu? 
Když má klub vchod ze závadné ulice, ale 
i za rohem v ulici, která není na seznamu, 
je v pohodě? Kdo bude udělovat výjimky 
z městské vyhlášky a na jakém základě? 
Tím, že si dokáže klub udržet pořádek 100 
metrů od vchodu? a po sto metrech děj 
se vůle boží? zavřou se restaurace a kluby 
v jeden okamžik a desítky lidí najednou 
vtrhnou do ulic? restaurace vypustí klien-
ty do náručí večerek, které mohou prodá-
vat alkohol do rána?

Jak je vidět, těch otázek bez odpovědi je 
tolik, že pozbývá smysl vypouštět různé 
ankety, kdo by chtěl to či ono. Dejme si 
s tématem práci a do několika měsíců 
přijďme s dobře propracovanou vyhláškou, 
co bude dávat smysl na reálném základě. 
Je mi ale jasné, že nové vedení radnice 
potřebuje ukázat výsledky co možná 
nejdříve. hnutí anO Praha 1 je rozhodně 
pro řešení tohoto palčivého tématu, ale 
prosím ne na úkor kvality vyhlášky. Proto 
naši zastupitelé podpořili svým hlasová-
ním vznik vyhlášky jako počátek řešení 
daného neutěšeného stavu.  
(Vojtěch ryvola) ∙
* V této rubrice přetiskujeme redakčně 
neupravené názory politických klubů.
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Kampus je prostor otevřený veřejnosti 
a projekt, do kterého se může zapojit 
každý Pražan. Je v něm obsaženo všech-
no, co může univerzita dát městu a ve-
řejnosti, literatura, věda, filozofie, hudba, 
výtvarné umění, dobročinné a komunitní 
akce a projekty, ekologické a humanitární 
iniciativy, terapie, workshopy i třeba jen 
společenská setkání a akce. Je tu pro děti 
i pro dospělé, pro studenty, zkrátka pro 
veřejnost. cílem projektu je propojovat 
a inspirovat. není tedy divu, že tu najdete 
první toalety ve veřejné budově v Praze, 
které používají pouze dešťovou vodu.

„Nápad vznikl v roce 2016 na Filozofic-
ké fakultě UK po jednáních s vedením 
hlavního města o využití prázdných 
budov v Hybernské 4 a o potřebách 
fakulty realizovat více programů pro 
veřejnost. Impulzem jednak byla příleži-
tost sama — v minulosti se tato možnost 
jednoduše nevyskytla, jednak to byly 
dlouhodobé koncepční úvahy o směřo-
vání humanitních věd a o jejich roli ve 
společnosti,“ vysvětlila ředitelka Kampu-
su hybernská ema Pospíšilová s tím, že 
Kampus hybernská funguje necelé dva 
roky, v současné rozšířené podobě pak 
několik měsíců.

„Pokud dosud Univerzita a město žili 
v centru vedle sebe, Kampus hybern-
ská má za cíl, aby od teď žili spolu, aby 
se to nejlepší a nejzajímavější, co se 

na univerzitě děje, nabízelo veřejnos-
ti — a zejména těm, kteří v samém centru 
města žijí a kteří si přejí živé, vzdělané 
a kulturní město, odpovědné k přírodě 
a vstřícné k rozmanitosti lidských kul-
tur a zájmů. Kampus je otevřený všem 
a nabízí nejen velmi bohatý a přístupný 
program, ale především možnost se 
potkávat, zapojit se a propojit a stát se 
součástí velmi rozmanité a inspirativní 
komunity,“ říká Jan bičovský, iniciátor 
a jeden z hlavních organizátorů programu 
a chodu Kampusu hybernská 
 
„TVRDíMe, že DOZVíDAT Se, PŘeMýš-
LeT, TVOŘIT, Je VyJáDŘeNíM LIDSKé 

SVOBODy. VyšLI JSMe Z IDeJe SeDMI 
SVOBODNýCH UMěNí — A ANTICKéHO 
IDeáLU AKADeMIe — A PTáMe Se, ČíM 
Může BýT UNIVeRZITA Ve TŘeTíM TISí-
CILeTí. KDyBy NeByLA — KDyByCHOM 
JI MUSeLI ZNOVU VyNALéZT — Z JAKé 
LIDSKé POTŘeBy By VyPLyNULA?” 
www.kampushybernska.cz

Únorový den otevřených dveří, konaný 
pod názvem „DehYbern4ce #2 — za-
STaV Se!“, představil veřejnosti nově zre-
konstruované prostory, nabídl workshopy, 
dílny a bohatý kulturní program. V rozsáh-
lých prostorách nyní najdete například 
Knihovnu Kurta Krolopa, akademické 

Kampus Hybernská: 
Univerzita otevřená 

veřejnosti 
společným projektem Univerzity karlovy, Filozofické fakulty Uk a Magistrátu hl. 
m. Prahy je kampus hybernská, propojující akademickou půdu, městskou správu 
a veřejnost v projektu vzdělávání, kultury a společenské angažovanosti. 
fOtO: arcHiV KaMPUSU HYbernSKá

http://www.kampushybernska.cz
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centrum borise němcova, Studentský 
dům, místo pro setkávání studentských 
spolků, institut cirkulární ekonomiky 
incien, Knihovnu jazyků i Knihovnu 
věcí, otevřený výtvarný ateliér, sportovní 
i přednáškový sál a v přízemí útulnou ka-
várnu hlína, kde najdete třeba i knihovnu 
marmelád. nabídka Kampusu se neustále 
rozšiřuje a některé služby jsou teprve 
uváděny do provozu. Už teď je ale jisté, že 
v centru Prahy ožívá unikátní prostor pro 
vzdělání, spolupráci a kreativitu. 

a jak vidí budoucnost kampusu ema 
Pospíšilová za pět či více let? „Věřím, že 
za pět let bude v Kampusu Hybernská 
plně fungující a rozběhnutá komunita, 
která bude poskytovat Pražanům přístup 
ke vzdělávání a kultuře způsobem, který 
nemá jinde obdoby. že to bude místo, 
kam si budou lidé bez rozdílu věku či 
úrovně vzdělání chodit pro inspiraci, kde 
se budou rodit inovace ve vzdělávání 
a aplikaci humanitních věd a kde se ti 
nejaktivnější ze 100 000 vysokoškolských 
studentů v Praze budou moci potkávat 
a přicházet s nápady, které by jinak 
nevznikly. A kde se budou sobě navzájem 
prezentovat různé komunity a kultury, 
které vedle sebe v Praze žijí, tedy že Kam-
pus bude nepřetržitou oslavou diverzity 
a kulturního bohatství tohoto města,“ sní 
ředitelka Kampusu hybernská, jedineč-
ného projektu na území městské části 
Praha 1. 
 

CiRKulÁRNí dílNA 
Sdílená řemeslná dílna v centru Prahy. 
najdete tu volný prostor pro tvorbu, 
veškeré nářadí k půjčení a dokonce i 3D 
tiskárnu. na projektu se podílí i Pražské 

služby a.s. — studenti jezdí do sběrných 
dvorů pro starý nábytek, který poté v dílně 
renovují pod vedením truhlářů a pořádají 
i workshopy pro veřejnost. Překáží vám 
doma něco, co byste rádi někomu předali, 
nebo vám naopak není líto strávit čas 
v dílně, něco se naučit a domů si odnést 
nějaký pěkný designový kousek? Kontak-
tujte cirkulární dílnu: 

Kontakt: 
www.kampushybernska.cz/cirkularka/, 
f1pioneer@seznam.cz 

pRVNí KNiHoVNA VěCí V pRAze 
Proč věci kupovat, když si je můžeme 
půjčit? Poličky plné věcí, které třeba ne-
potřebujete tak často, a proto je nechcete 
kupovat: sportovní vybavení, elektrické 
i ruční nářadí, hudební nástroje, věci do 
kuchyně, na cestování, do přírody. Jak 
to funguje? Jednoduše — zaregistrujte 
se na stránkách www.libraryofthings.cz, 
zarezervujete si jakýkoliv z nabízených 
předmětů, potvrdíte rezervaci v košíku, 
po schválení požadavku si v den výpůjčky 
přijdete do knihovny v hybernské a zapla-
títe zálohu v ceně předmětu, po použití 
vrátíte předmět zpět do knihovny. Stan-
dardní doba výpůjčky je 7 dnů. ∙ 

Otvírací doba: PO a čt, 17.30 —19.30
Kontakt: www.libraryofthings.cz, 
kolektiv@libraryofthings.cz, 
tel.: +420 734 423 724

www.kampushybernska.cz
www.facebook.com/KampusHybernsk/

http://www.kampushybernska.cz/cirkularka/
mailto:f1pioneer@seznam.cz
http://www.libraryofthings.cz
https://goo.gl/maps/vBhn7KHnKZK2
http://www.libraryofthings.cz
mailto:kolektiv@libraryofthings.cz
http://www.kampushybernska.cz
https://www.facebook.com/KampusHybernsk/
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18
21
22
23
24
26
27

18:00 — Krym za odlivu — Člověk v tísni, 
The artivist Lab (Galerie hYb4) 

18:00 — Česko a svět studentským 
pohledem 

18:00 — hledání ztraceného času, 
čtení z Marcela Prousta: Čítárna hYb4
20:00 — The Jumper cables & rare 
Footage (koncert bluegrass a folk)

10:00 — 17:00, reuse Day: Swap, 
repaircafé, Styč: šicí dílna, přijďte, 
přineste, vyměňte, nechte si opravit 
elektroniku!

14:00 — Vynášení Morany se Sametovým 
posvícením (průvod)

Oslava mezinárodního dne divadla

18:00 — přednáška: Marie Schmolková, 
zapomenutá bojovnice proti holocaustu 
20:00 — hybrid Session vol. 2  
— jazzový večer

19:30 — divadlo iMPrOShOW,  
večer příběhů

18:00 — debata: Krym na křižovatce 
dějin a politických zájmů

19:30 — koncert: Simeon Walker (UK)  
contemporary Piano

18:30 — na pivo s Pavlem nazarským, 
místostarostou Prahy 1 pro školství, 

otevřenou radnici a participaci 
19:30 — Čítárna hYb4 — Uvedení knihy 
nejsi ze Sudet?

KAMpuS HybeRNSKÁ

Sdílená cirkulární dílna HYb4
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02
17
24
23
01
Změna programu vyhrazena, aktuální program naleznete  
na stránkách Kampusu www.kampushybernska.cz

1. — 2. května Studentský majáles

duben

výběr Z PrograMU kaMPUsU 

http://www.kampushybernska.cz
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pečovatelská služba 
„Službu poskytuje náš školený personál 
individuálně. Přispíváme tak k prodlou-
žení pobytu člověka doma, prodlužujeme 
období relativně nezávislého života a od-
dalujeme nutnost komplexního zaopat-
ření v domovech seniorů nebo v jiných 
ústavních zařízeních,“ vysvětlila ředitelka 
Střediska sociálních služeb Praha 1 hele-
na Čelišová.
Pečovatelská služba pomáhá například 
při podávání jídla a pití, při oblékání 
a svlékání včetně speciálních pomů-
cek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při 
osobní hygieně, úklidu, praní, žehlení, 
pochůzkách či nákupech. Dováží také 
teplé obědy.
 
Více informací: 
Marta lešnerová, tel.: 724 021 784, 
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz.
 
denní stacionář 
chodíte do zaměstnání a potřebujete 
přes den zajistit péči o svého blízkého? 
Pak je tu pro vás denní stacionář v Týnské 
ulici, jehož klienty mohou být — stejně 
jako v případě všech služeb — osoby s tr-
valým bydlištěm na Praze 1.
Služba je určena alespoň částečně mobil-
ním klientům, kteří již nejsou soběstační 
z důvodu zdravotního či fyzického ome-
zení. i tato služba prodlužuje setrvání 
člověka ve vlastním domácím prostředí 
s přirozenými kontakty, rozvíjí důstojný 

život klientů a pomáhá příbuzným klientů 
s péčí o jejich blízké v době, kdy se o ně 
nemohou postarat sami. Služba je zajiš-
ťována profesionálními pečovatelkami 
a dalším vyškoleným personálem.

Více informací: 
Marta Koucká, tel.: 724 021 782, 
e-mail: Koucka@socialnisluzbyp1.cz.
 
Tísňová péče 
nepřetržité, čtyřiadvacetihodinové spo-
jení s dispečinkem, neodkladnou péči, 
pomoc a radu v krizové situaci, ale také 
sociální terapii a poradenství — to vše za-
jišťuje seniorům a osobám se zdravotním 
postižením neocenitelná tísňová péče.
„Chcete mít jistotu, že se vám nebo vašim 
blízkým dostane při zhoršení zdravotního 
stavu, při náhlé nevolnosti, havárii v bytě 
nebo dokonce při napadení a jiných ne-
očekávaných situacích odborné a rychlé 
pomoci? V tom případě využijte službu 
tísňové péče našeho Střediska sociál-
ních služeb. K využívání tísňové služby 
není nutné mít pevnou telefonní linku ani 
mobilní telefon, stačí pouze SIM karta,“ 
popsal radní Prahy 1 Petr burgr.
Klient hradí za tuto službu měsíční  
poplatek ve výši 180 korun. 

Více informací: Jana trková, 
tel.: 224 948 465, 724 021 778, 
e-mail: trkova@socialnisluzbyp1.cz.

Každý den  
stojí za to, aby  
ho člověk žil

středisko sociálních služeb Praha 1 je příspěvkovou organizací Městské části 
Praha 1 a jeho nejdůležitějšími sociálními službami poskytovanými občanům 
Prahy 1 — seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním — jsou pečovatelská 
služba, denní stacionář a tísňová péče. co se pod těmito pojmy skrývá, kdo všechno 
může tyto služby využívat a co je k tomu zapotřebí? text: Petr biDlO
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„Relaxační místnost jsme vybudovali 
z bývalého skladu, v němž byly problémy 
s vlhkostí. Právě to vlhko využíváme pro 
péči poskytovanou všem, kteří chtějí 
zrelaxovat unavené tělo i duši,“ vysvětlila 
helena Čelišová, ředitelka Střediska 
sociálních služeb Praha 1, a zdůraznila, 
že místnost samozřejmě splňuje všechny 
hygienické a bezpečnostní předpisy.
relaxační místnost s přímořským mikrokli-
matem pro odpočinek a relaxaci nabízí 
vždy najednou maximálně čtyři lůžka 
a služba je pro občany Prahy 1 bezplatná. 
Jedna relaxace trvá 45 minut a je třeba se 
na ni předem objednat.

relaxační místnost DPS U Zlaté studně 1 
PO — čt 9:00 — 15:00, Pá 9:00 — 14:00 
Kontakt: Jitka Peštová, tel.: 257 532 934

VýleTNí plAVby pARNíKeM budou  
poKRAčoVAT i V RoCe 2019

i letos se mohou senioři z prahy 1 těšit na pravidelné výletní  
plavby parníkem po Vltavě, které pro ně radnice připravuje.  
„Projekt je realizován za laskavé podpory Pražské paroplavební 
společnosti, díky které je pro letošní rok naplánováno celkem pět 
plaveb. Plavby se budou odlišovat tématem, jež ovlivní doprovod-
ný program každé z nich. První výlet parníkem se uskuteční v květ-
nu a bezplatné vstupenky si bude možné vyzvednout v Informač-
ním centru na radnici ve Vodičkově 18,“ vysvětlil radní pro kulturu 
pan burgr. Pro zpříjemnění každé plavby zahraje vždy hudební 
kapela, podávat se již tradičně bude chutné občerstvení a dopro-
vodný program bude zahrnovat například i oblíbenou tombolu.

tiP PrO ZDraVí. Za vůní moře můžete 
i na Malou Stranu. Dům s pečovatelskou 
službou U Zlaté studně v sobě skrývá 
něco, co určitě ocení každý, kdo má 
rád chvíle na břehu moře a jeho 
vůni — relaxační místnost s přímořským 
mikroklimatem. Vědecky prokázané 
blahodárné účinky přímořského vzduchu 
tak mají senioři a osoby se zdravotním 
handicapem z Prahy 1 doslova  
na dosah ruky.

!

Vstřícné místo Klub Tomáš
Uprostřed Tomášské ulice se nachází oáza 
klidu určená seniorům z Prahy 1 a jejich 
blízkým, která nabízí jak zajímavý pro-
gram s přednáškami či možnost využívat 
počítače připojené na internet, tak klidné 
a vstřícné místo pro posezení se sousedy 
a přáteli. „Do krásného klubu Tomáš v To-
mášské 6 mohou naši senioři přicházet 
každý všední den třeba jen tak na kávu, 
čaj či sklenku vína. K dispozici navíc mají 
počítače, tiskárnu, Wi-Fi připojení, pěkně 
zásobenou knihovnu a společenské hry,“ 
pozval radní Petr burgr.
zájemci se každé všední dopoledne navíc 
mohou zúčastnit individuálního počítačo-
vého kurzu, na který je ale třeba se předem 
přihlásit. Každé pondělí se pak od 14 
hodin skládají puzzle a v úterý ve stejnou 
hodinu se v klubu scházejí ti, kteří si oblíbi-
li mandaly, na relaxaci s pastelkami. ∙

Přihlášky přijímá Karolína Schwarzová 
tel.: 222 324 248, linka 207; 
mobil: 725 397 934, 
e-mail: schwarzova@socialnisluzbyp1.cz.

Otevírací doba: 
PO — čt 9:00 — 18:00, Pá 9:00 — 13:00
aktuální informace o programu: 
Jolana Mádrová, tel.: 723 905 601,
e-mail: klub-tomas@seznam.cz,
www.socialnisluzby-praha1.cz.

Termíny plaveb v sezóně 2019
Sraz účastníků na všechny dopolední plavby je vždy  
v 9:30, vyplouvá se vždy od náplavky č. 6.  
9. 5., 10:00 — 13:00, výdej vstupenek od 7. května od 08:00 
6. 6., 10:00 — 12:00, výdej vstupenek od 4. června od 08:00 
11. 7., 10:00 — 12:00, výdej vstupenek od 9. července od 08:00
8. 8., 10:00 — 12:00, výdej vstupenek od 6. srpna od 08:00 
9. 9., 18:00 — 21:00, sraz účastníků 17:30,  
výdej vstupenek od 6. září od 08:00 

bližší informace k jednotlivým plavbám na tel.: 773 971 773

STŘediSKo SoCiÁlNíCH Služeb pRAHy 1

Petr burgr — radní pro 
sociální oblast, kulturu 
a spolkovou činnost 
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březen/duben
Trénování paměti s Mílou Kahounovou
20. 3. ve 14:00 hod. bDPS benediktská
27. 3. ve 14:00 hod. v DPS U zlaté studně
3. 4. ve 14:00 hod. v DPS Pštrossova
10. 4. ve 14:00 hod. v klubu seniorů Tomáš
17.4. ve 14:00 hod. v bDPS benediktská

Setkávání s dětmi z mateřských škol
21. 3. v 10:00 hod. v DPS Pštrossova
21. 3. v 10:00 hod. v DPS Týnská
5. 4. v 10:00 hod. v bDPS benediktská
 
čištění a drobné opravy a úpravy brýlí — zdarma 
provedou studenti Vyšší odborné školy zdravotnické
19. 3. ve 14:30 hod. v klubu seniorů haštalka
27. 3. ve 14:00 hod. v klubu seniorů Tomáš

Setkání s kulturou: léta 20. až 40. v písních  
bolestných i prudce radostných
20. 3. v 15:00 hod. v Malostranské besedě vystoupí 
uskupení Shadde Yadda pod vedením Dáji Šimíčko-
vé, vstupenky zdarma v informačních centrech ÚMČ 
Praha 1 od 7. 3., z kapacitních důvodů není možný 
vstup bez vstupenky

péče o zuby a zubní náhrady
25. 3. ve 14:00 hod. — studenti Vyšší odborné školy 
zdravotnické poradí se všemi problémy a zodpoví 
všechny dotazy
 
Vycházka: Hradčany a Malá Strana z cyklu  
Krásné toulky paní Krásné
26. 3. ve 14:00 hod. — přihlášky u K. Schwarzové  
od 11. 3.

Celodenní výlety s Karlem ulmem 

4. 4. zlatá Koruna (klášter) a české budějovice (město)  
— přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 7. 3.

23. 4. častolovice (zámek) a Choceň (město)  
— přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 21. 3.

2. 5. Krásný dvůr (zámek) a Kadaň (město)  
— přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 4. 4.

přednáška: Co hradí zdravotní pojišťovny, 
 pracovníci lékárny iKeM zodpoví všechny dotazy
28. 3. ve 14:30 hod. v klubu seniorů haštalka
 
ples seniorů
7. 4. v 17:00 hodin v Paláci Žofín — vstupenky  
v infocentru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 od 19. 3.
 
Turnaj v pétanque: zahajovák
9. 4. v 10:00 hod. v parku Lannova

Smíchovská průmyslovka třetího věku:  
Termojaderná fúze — cesta z hvězdných dálek do 
všední reality 10. 4. v 15:00 hod. — přihlášky u  
K. Schwarzové od 27. 4.
 
Setkání s kulturou: Moje dobrá jitra ii.
17. 4. v 15:00 hodin v Malostranské besedě  
— vystoupí Václav Větvička a Jana rychterová, 
vstupenky zdarma v informačních centrech ÚMČ 
Praha 1 od 2. 4., z kapacitních důvodů není možný 
vstup bez vstupenky
 
Vycházka: Vyšehrad z cyklu Krásné toulky paní 
Krásné 23. 4. ve 14:00 hod. — přihlášky  
u K. Schwarzové od 8. 4.
 
přednáška: zajímaví obchodníci ii. z cyklu Klikaté 
cesty prahou 29. 4. ve 14:00 hod. v klubu seniorů 
Tomáš — přihlášky u K. Schwarzové od 15. 4.
 
Více informací o akcích a přihlašování:  
Karolína Schwarzová, tel.: 725 397 934,  
schwarzova@socialnisluzbyp1.cz.

7. 5. Kašperk (hrad) a Sušice (město)  
— přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 23. 4.

15. — 17. 5. jesenicko (třídenní výlet)  
— přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 4. 4.

Více informací o pravidlech přihlašování  
v infocentru ÚMč Vodičkova 18

STŘediSKo SoCiÁlNíCH Služeb pRAHy 1

akce Pro seniory 
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nejdříve děti vytvořily reportážní týmy 
a vybraly si osobnost, jejíž příběh chtějí 
zpracovat. Poté pamětníka navštívily, 
vyzpovídaly a natočily jeho vzpomínky. 
Lektoři z Post bellum dětem ukázali, jak 
nejlépe pamětníka natočit a jak zajímavě 
vyprávět příběh. Potom už stály před roz-
hodnutím, zda vytvoří audio nebo video 
reportáž. některé týmy se vydaly do Čes-
kého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohli 
sestříhat nahrávku do rozhlasové reportá-
že, jiné absolvovaly video workshop. 

„Celý projekt je příkladnou ukázkou mo-
derní vzdělávací metody. Mezigenerační 
přesah činí z příběhů unikátní příležitost 
k posilování sounáležitosti s místem, 
lidmi a historií. Věřím, že samotná tvorba 
hodně bavila žáky, pamětníky, pedagogy 
i pracovníky ve studiích, a věřím, že obo-
hatí i nás jako diváky a posluchače,” říká 
Pavel Nazarský, místostarosta a radní pro 
školství, otevřenou radnici a participaci. 

„Máme velkou radost, že se městská část 
Praha 1 rozhodla projekt podpořit a že se 
žáci zapojili v tak hojném počtu. Velký dík 
patří samozřejmě také pamětníkům, kteří 
se s dětmi o své příběhy podělili. Musím 
říci, že se všichni mohou těšit na velice 
zajímavý mix báječných příběhů,“ řekla 
Michaela Szkála, koordinátorka z organi-
zace Post bellum.
 
Do projektu se zapojilo téměř 50 žáků a 7 
pedagogů z Prahy 1. reportážní týmy ze 
zŠ Vodičkova, zŠ brána jazyků, zŠ sv. 
Voršily a Gymnázia J. Gutha Jarkovské-
ho navštívily a zdokumentovaly celkem 
9 pamětníků. Mezi nimi najdete i takové 

Žáci základních škol a gymnázií na Praze 1 získali 
příležitost zúčastnit se výjimečného vzdělávacího 
projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Post 
bellum o.p.s. ve spolupráci s MČ Praha 1. Pod vedením 
svých učitelů a organizátorů z Post bellum se děti na 
několik měsíců staly opravdovými dokumentaristy 
a mohly si vyzkoušet práci historiků a novinářů, kteří 
příběhy pamětníků zachycují pro Paměť národa. a své 
šance se děti chopily na výbornou! 
text: MicHaela SZKála — POSt bellUM

Příběhy 
našich 

sousedů
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osobnosti, jako je rabín Karol Sidon, pravnučka T. G. M. charlotta 
Kotíková, Jakub Schwarz Trojan, farář, který pochovával Jana 
Palacha nebo pamětnice holocaustu evelina Mérová.
 
na výsledky práce dětských dokumentaristů se mohou těšit 
nejen jejich kamarádi, rodiče, odborná porota, ale také široká 
veřejnost. Příběhy svých pamětníků žáci představí na slavnostní 
prezentaci ve středu 10. 4.2019 od 17:00 hodin v brožíkově sále 
Staroměstské radnice. Všechny příběhy budou také po prezen-
taci zveřejněny na webových stránkách  
www.pribehynasichsousedu.cz. ∙

POZVánKa  
Veřejná prezentace studentských 
prací z projektu Příběhy našich 
sousedů se uskuteční ve středu 
10. dubna od 17:00 hodin 
v brožíkově sále Staroměstské 
radnice.  
Jste srdečně zváni! 

na setkání s vámi se těší žáci 
základních škol z Prahy 1, 
zástupci Městské části Praha 1 
a Post bellum.

!
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KREJčOVStVí  
& OPRAVNy 

Žijeme v době, kdy kus oděvu v řetězci můžete sehnat za menší nebo stejný peníz 
jako běžný oběd. haldy módního textilu se hromadí na skládkách a na václavském 
náměstí v dohledné době otevře první Primark. Připomeňme si proto opak tohoto 
trendu — oblečení šité s láskou, na míru nebo spravování oděvů a obuvi s tím cílem, 
aby oblíbený kousek vydržel majiteli co nejdéle. Míst, kde vám přišijí zip nebo opraví 
kalhoty, není na Praze 1 mnoho, zaslouží si tedy naši pozornost i podporu.
text: Petr biDlO / lUDMila růžičKOVá 
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Krejčovství zach & spol.
Újezd 41, Malá Strana 
První adresou proslulého krejčovství byla 
od roku 1991 Josefská a po ní na rok Klá-
rov. na současné adrese sídlí tato rodinná 
firma, která šije klasické pánské obleky 
a pláště, k nimž přidala i dámské kostý-
my, již šestadvacet let. V krejčovství také 
poskytují opravy oděvů všeho druhu a pro 
obyvatele Malé Strany je to jediné místo, 
které tuto službu nabízí. 
„Mezi naše zákazníky patří třeba pánové 
Schwarzenberg, Lobkowicz a Kinský. šili 
jsme ale obleky i pro pana prezidenta 
Havla, Josefa Luxe a samozřejmě pro 
řadu dalších zákazníků jak z Prahy 1, tak 
z ciziny,“ popisuje pan Vladimír zach, 
rodilý Malostraňák, který zde prožil větši-
nu svého života, a proto chtěl také vždy 
podnikat právě tady. Kostýmy jeho krej-
čovství jsme mohli obdivovat i v havlově 
filmu Odcházení, ve Svěrákově pohádce 
Tři bratři, v muzikálech Drákula a bídníci, 
v Divadle Járy cimrmana nebo ve Státní 
opeře Praha. Velký úspěch měly jeho 
pánské kostýmy pro operu evžen Oněgin 
Státní opery Göteborg. Když prý na zkouš-
ku obleku přicházel Václav havel, vždy si 
s personálem připil čerstvě natočenou 
Plzní. 
 
Otevírací doba: 
PO – čt 9:00 – 12:00, 13:00 –18:00,  
Pá 9:00 – 12:00
Kontakt: 777 186 970 
 
jaroslav palkovský – opravy oděvů
zlatnická 15/1401
Pan Jaroslav Palkovský provozuje oprav-
nu oděvů na Praze 1 od roku 1992. Jeho 
dílna sídlila v Provaznické ulici v domě 
soukromého majitele. Výše nájmu ho 
donutila v lednu 2009 k ukončení provo-
zu. V té době byl volný nebytový prostor 
v majetku městské části Praha 1 ve zlat-
nické ulici. Ta vyšla podnikateli v zájmu 
zachování základní občanské vybavenosti 
vstříc. a tak záměrem obce získal pan 
Palkovský v únoru 2009 potřebný nebyto-
vý prostor a zákazníci službu, která v této 
lokalitě chyběla. 

Otevírací doba: 
PO – Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 18:00
čt – Pá 8:00 – 16:00

Marta Krulíková – Krejčovství, opravy 
oděvů, Vladislavova 10
Paní Marta Krulíková je vyučená dámská 
krejčová. začínala ve střihové službě 
v bílé Labuti. V roce 2000 otevřela pro-
vozovnu zakázkové krejčovství, opravna 
oděvů, šití záclon a dekorací, střihová 
služba, čistírna oděvů a péřových dek ve 
Spálené ulici 15, v průchodu do Opato-
vické ulice. Průchod byl občas uzamčen 
a nebylo možné se do provozovny dostat. 
Paní Krulíková proto požádala o volný ne-
bytový prostor ve Vladislavově ulici, který 
jí byl záměrem obce přidělen. Prostor se 
nachází kousek od původního a je pro zá-
kazníky na viditelném a dobře přístupném 
místě. Paní Krulíková má oporu a spolu-
pracovnici ve své dceři, která vystudo-
vala oděvní průmyslovku a v provozovně 
pracují spolu. Oceňují přístup Městské 
části, která jim vyšla s nebytovým prosto-
rem vstříc. 

Otevírací doba:
PO, St 9:00 – 18:00, Út, čt 9:00 – 14:00 
Kontakt: 605 283 904

emanuel Andrej – Krejčovství, opravy 
oděvů, Krakovská 12 a Na příkopě 12 
(pasáž černá Růže)
Pan emanuel andrej provozuje krejčovství 
v centru Prahy od roku 2000 ve dvou po-
bočkách. Předtím léta působil na Praze 2 
a 3. Má širokou klientelu a mnoho stálých 
zákazníků. Šijí u něj pánské obleky a koši-
le na zakázku, dámské kostýmy, šaty nebo 
halenky. Šijí ze všech druhů látek i z kůže, 
na kterou mají speciální šicí stroje. Díky 
svému přístupu poskytují služby na vyso-
ké úrovni. Mezi další vyhledávané služby 
patří kompletní servis, úpravy a opravy 
oděvů, profesionální čištění nejen látko-
vých, ale i kožených oděvů i s dobarvením 
a domaštěním.  

Krakovská 12: Otevírací doba: PO – Pá 
9:00 –19:00, kontakt 222 210 167 
na Příkopě 12: Otevírací doba PO – Pá 
10:00 – 20:00, SO – ne 10:00 – 19:00, 
Kontakt: 221 014 626

zlata Kršková – Centrum služeb
dlouhá 27
Paní zlata Kršková provozuje centrum 
služeb od roku 1992. Je místem setká-
vání místních a má svoji osobitou atmo-
sféru. Jeho součástí je i oprava a úprava 
textilních a kožených oděvů. Výhodou je, 
že pořídíte na jednom místě víc služeb 
najednou a odcházíte nejen s uprave-
ným účesem, ale i s opravenou bundou. 

V loňském roce získalo centrum v anke-
tě Provozovna roku ocenění v kategorii 
Služba. 

Otevírací doba:
PO – čt 8:00 – 18:00, Pá 8:00 – 17:00 
Kontakt: 222 311 523

petr Kubín – Kožešiny Kubín
Vítězná 12
Pan Petr Kubín má na Praze 1 obchod 
s kožešinami a s tím spojenými službami 
od roku 1992. nabízí opravy a přešívá-
ní kožichů a kožených oděvů a čištění 
kožešinových výrobků. Vyhledávanou 
službou je i úschovna kožichů. Jak sám 
říká, kožešníků, kteří tyto služby poskytují, 
mnoho není. Tak není divu, že díky dob-
rému jménu a tradici má stálé zákazníky 
z celé Prahy.
 
Otevírací doba: 
PO – Pá 9:00 – 18:00, SO 9:00 – 13:00 
Kontakt: 257 323 600

Alexandr popov – opravna oděvů
štěpánská 36
Pan alexandr Popov provozuje opravnu 
oděvů od roku 2010. Opravuje veškeré 
textilní oděvy. Kromě oděvů opravuje i ak-
tovky a kabelky. na nedostatek zákazníků 
si nemůže stěžovat. 

Otevírací doba: 
PO –- Pá 9:00 –19:00 
Kontakt: 731 464 434

pavla Tichá – Kožešnictví Cinda
školská 1
Paní Pavla Tichá otevřela spolu se svým 
manželem Jaroslavem prodejnu a oprav-
nu v roce 1996. Poskytují zakázkovou 
výrobu, opravy a úpravy látkových, kože-
ných a kožešinových oděvů, na které mají 
speciální šicí stroje. Díky letité službě 
k nim chodí okruh stálých zákazníků. 

Otevírací doba: PO – čt 10:00 – 12:00, 
13:00 – 17:00, Pá 10:00 – 12:00, 
13.00 – 16.00, Kontakt: 603 258 803
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„Nájemce zjevně užíval nebytový prostor 
v rozporu se smlouvou a ani se o něj 
nijak nestaral. Podle toho to v něm také 
vypadalo a podle toho také bylo vystě-
hování náročné. Těžko ale uvěřit tomu, 
že vystěhování prostoru o rozměrech cca 
36 m2, včetně dezinfekce, deratizace 
a uskladnění, vyšlo na téměř 220 000 
korun,“ uvedl radní pro majetek a bytovou 
politiku David bodeček, kterému starý 
případ „přistál“ na stole.

Dosud totiž probíhá soudní pře o výši 
nákladů na vystěhování. Ty Krejčí nejdříve 
uznal, jinak by se totiž nedostal ke svým 
uskladněným věcem, poté jejich výši ale 
zpochybnil. Soud první instance dal za 
pravdu Městské části Praha 1, Městský 
soud v Praze, jenž projednává odvolání, 
obě strany sporu vyzval ke smíru.

Ladislav K. si představuje částku, která 
by byla zhruba desetinou té původní. ani 
nové vedení radnice s původní částkou 
nesouhlasí. „Ukončení smlouvy bylo 
v pořádku a pan Krejčí musí zaplatit 
odpovídající částku za vystěhování, o tom 
není sporu a Rada MČ Praha 1 bude jako 
správný hospodář na zaplacení trvat. 

Postup firmy, která vystěhování provedla, 
a radnice, která na její práci řádně nedo-
hlížela, byl ale v rozporu s dobrými mravy 
a nelze ho označit jinak než jako snahu 
připravit jednoho člověka o poslední koru-
nu,“ okomentoval kauzu starosta Prahy 1 
Pavel Čižinský.

Jak upozornil radní David bodeček, při 
vystěhování nebytového prostoru zcela 
selhala kontrola ze strany radnice. První 
den, kdy byli zástupci radnice přítomni, 
byly náklady stěhovací firmy přiměřené, 
tedy snad až na zámečníka a kamerama-
na, který byl podle předložených faktur 
placen jako špičkový televizní profesio-
nál — a přitom měl pouze pořídit záznam 
z vystěhování pro úřední účely. 
zato druhý den, alespoň podle faktur, kte-
rých byla „pro jistotu“ celá řada, aby to tak 
„netlouklo do očí“, se stěhováci poněkud 
rozjeli. a soudě na základě vykázaného 
počtu nákladních vozidel a jejich jízd, zřej-
mě kromě uvedeného prostoru pro jistotu 
vystěhovali i nějaký ten okolní byt.
Kdyby nešlo o peníze, úsměvnou přího-
dou by pak byla likvidace tří skříní o ploše 
7 m2, jejichž rozmlácení dotyčný podnika-
tel ocenil téměř na 12 000 Kč. 

„K tomuto už v žádném případě nyní 
nemůže dojít. Naši pracovníci se v první 
řadě samozřejmě snaží s nájemcem do-
hodnout a v případě vyklízení vše zajišťují 
a koordinují, takže žádné přehnané část-
ky nehrozí,“ ubezpečil David bodeček.

celou kauzou se zabývali i zastupitelé 
Prahy 1, kteří rozhodli, že návrh na smír, 
předložený Ladislavem K., nebude přijat, 
a uložili radě MČ Praha 1 vypracovat 
vlastní návrh. Kauzu budeme nadále 
sledovat. ∙

vyskytla se nám tu taková kauza, čtěte. ladislav k. měl od roku 2006 od Prahy 1 
pronajaty nebytové prostory, které měl využívat jako kancelář. v roce 2011 ale 
stížnosti obyvatel domu upozornily mj. na zápach, který z nebytového prostoru delší 
dobu pronikal, a přiměly tak radnici k místnímu šetření. to zjistilo, že se kancelářský 
prostor změnil ve sklad, a co víc — ve sklad plný neskutečného nepořádku a zápachu, 
zkažených potravin a hlodavců v klecích. radnice proto nájemní smlouvu ukončila 
a ladislava k. opakovaně vyzvala k vystěhování. ten si ale dopisy nevyzvedl, protože 
se na adrese, kterou uvedl ve smlouvě, podle všeho nezdržoval. Městská část proto 
v březnu 2012 nebytový prostor vystěhovala sama.  
Potud všechno v pořádku. text: Petr biDlO

Kolik stojí  
vystěhovat 36 m2

David bodeček — radní pro 
majetek Prahy 1, do jehož 
gesce spadají podobné bytové 
i nebytové prostory Prahy 1. 
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ilustrace: Jindřich Janíček



Praha 1 36 MASopuST

Oslavili jsme 
masopust



březen 2019 37MASopuST

Masopust, jehož vrcholem je průvod z Po-
hořelce přes hradčany a Malou Stranu na 
Kampu, tradičně pořádá Spolek občanů 
a přátel Malé Strany a hradčan za pomoci 
a podpory Sdružení výtvarníků Karlova 
mostu, Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha 1, Městské policie Praha 1 a městské 
části Praha 1.
 
a právě starosta městské části je vždy 
ten, kdo rozhoduje o tom, jestli všechnu 
tu chásku pustí do hradčanských a ma-
lostranských ulic. a i nový vrchní konšel 
Pavel Čižinský ke svému úkolu přistoupil 
vážně, svědomitě a přísně, a tak masky 
a maškary nechal nastoupit a odříkat 
slib, že nebudou tropit ostudu, převracet 
auta a tramvaje nebo dokonce vnikat 
do příbytků počestných občanů. a když 
dokonce slíbily, že až na Kampu dojdou 
po svých, pokud možno po dvou, prohlásil 
vrchní správce Prahy 1: „Uděluji vám své 
povolení! Vydejte se do ulic a obveselujte 
sebe i kolemjdoucí!“
 
Protože ale i v případě masopustních 
maškar platí „důvěřuj, ale prověřuj“, vedl 
celý průvod konšel Petr burgr, ve volných 
chvílích také jeden z představitelů Spolku 
občanů a přátel Malé Strany a hradčan. 
Ten hned na úvod přehlédl zástupy a kri-
ticky konstatoval: „Všichni na Kampu asi 
nevydržíte…“
 
Masky a maškary se ale snažily a v dr-
tivé většině absolvovaly celou trasu 
i s osvěžujícími zastávkami, včetně zpěvu 

u sochy prezidenta Masaryka. Jednotlivé 
zastávky byly u slavných a přívětivých 
hostinců U Dvou slunců a U hrocha, na 
Malostranském náměstí a v Mostecké 
u Vacků. Tam všude na průvod čekali 
vlídní lidé s občerstvením pro dospělé 
a občas i pro děti.
 
zástupy zvědavců pak průvod přivítaly 
na náměstí na Kampě, kde kromě skvělé-
ho hudebního programu bylo na pořadu 
i jedno zvířecí drama. Medvěd, jenž se 
upřímně po celou dobu se všemi veselil 
a na Kampu také dorazil, musel podstou-
pit lidový soud o svém dalším osudu. 
a vzhledem k natěšenému myslivci bylo 
jasné, co mu hrozí.
 
Vrchní konšel Pavel Čižinský, kterému byl 
život zvířete vložen do rukou, emotivně 
zvolal: „Jsme v právním státě, a odstřelit 
obratlovce, neřku-li savce, není tak jedno-
duché!“ Vyzval proto k místnímu blesko-
vému referendu, které hned vyhlásil. Jeho 
výsledek byl ale nakonec poněkud nejistý, 
a tak naštěstí přišel k dobru další prvek 
přímé demokracie, a to rozhodující hlas 
starostův. Všichni tak po chvílích napětí 
mohli zvesela vykřiknout: „Medvěd musí 
žít!“ a medvěd, který se, dobrák jeden, 
s lidmi radoval i během lidového hlasová-
ní, radoval se s ostatními i nyní.
 
Masopust je tedy za námi. O Popeleč-
ní středě začal čtyřicetidenní půst, po 
kterém přijdou Velikonoce a s nimi radost 
a hojnost. ∙

nevěsta s ženichem (samozřejmě v opačném „gardu“), četníci a hasiči i figurky 
z galérky, řádové sestry i muslimský učenec, indiáni i baráčníci, kobyla, kozel 
i medvěd, konšelé současní i dávno minulí anebo třeba severokorejský mladý 
vůdce — ti všichni a řada dalších postav, masek a maškar se sešli před legendárním 
hostincem U Černého vola na devatenáctém Malostranském masopustním veselí.
text: Petr biDlO, fOtO: JarOSlaV tateK
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praha 1 Sobě

na radnici jsme přišli s předsevzetím, aby 
lidé a radnice táhli za jeden provaz. Časo-
pis je jedním z prostředků, jak k sobě mít 
blíž a budovat dobré sousedské vztahy. za 
Prahu 1 Sobě i za celou radnici můžeme 
říct, že jsme upřímně rádi za každého, kdo 
se na nás obrátí. cestou není plánovat od 
stolu, ale mluvit se všemi. 
Těšíme se na setkávání u nových akcí, 
připravujeme přehlednější webové strán-
ky nebo vás zveme ke sledování přímého 
přenosu jednání zastupitelstva na interne-
tu. Jednání přece má být otevřené všem. 
Spousta věcí se může zdát jako drobnosti, 
ale jsou důležité k tomu, abychom z disku-
se nikoho nevylučovali.

Příklad za všechny – dosud třeba nikdo 
nemyslel na to, aby veřejnost nemusela 
při jednání zastupitelstva stát. Přitom za-
jistit židle je to nejmenší, co můžeme pro 
společnou diskusi udělat.
zavázali jsme se, že peníze městské části 
budeme méně projídat v běžných výdajích 
a více investovat do rozvoje. Šetřit jsme 
začali na radnici. Opravdu nepotřebujeme 
nábytek za desítky milionů. Lepíme i další 
díry, kterými milionové částky z městské 
části léta unikaly, zadali jsme třeba ak-
tualizaci pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. 
investiční prioritou, na kterou využijeme 
i ušetřené prostředky, pro nás bude obno-
va bytového fondu městské části. zajistí-
me, aby žádný z bytů neležel ladem, když 

přitom tolik lidí řeší náročnou bytovou 
situaci. Díky spolupráci s magistrátem, 
kde sedí naši kolegové z Prahy Sobě, také 
rozhýbáváme léta stojící projekty – třeba 
návrat tramvají na Václavské náměstí. 
Milí sousedé, za Prahu 1 Sobě vám všem 
přejeme krásné jarní dny!

Top 09 

S příchodem nové jedničkové i celopraž-
ské politické reprezentace dorazila během 
tzv. sta dnů hájení řada vizí a nápadů, jak 
řešit celou řadu zapeklitých otázek. Tak 
třeba byl vyhlášen boj s trdlem, matrjoš-
kami, tzv. vizuálním smogem či ledním 
medvědem. Magistrát si tedy snad koneč-
ně uvědomil, že by své vlastní nemovitosti 
měl pronajímat citlivěji. To Praha 1 se 
svým majetkem na královské cestě dopo-
savad hospodařila bez výrazných excesů 
a výše uvedené se jí netýká. 
nicméně vždy je prostor ke zlepšování. 
Otázkou tedy zůstává, jak se situace na 
královské cestě citelně změní, když neby-
tových prostor vlastněných hl. m. Prahou 
je jen poskrovnu. Mnoho silných vyjádření 
pak logicky budí velká očekávání. Přitom 
ani toho vizuálního smogu není tolik jako 
dříve, neboť stavební úřad ve spolupráci 
s památkáři dokázal v minulosti úspěšně 
konat. Čím si však můžeme být jisti, tak 
i nadále bude pečováno o dostupnost ob-
chodů a služeb. Praha 1 má gesčního mís-
tostarostu pro obchod a služby, má vlastní 
oddělení úřadu a má speciální komisi, 
jak zde platilo dlouhá léta. a to je dobře. 
Takže kupříkladu taková pekařství budou 
i nadále dostupná všem obyvatelům 

v docházkové vzdálenosti. buďme na to 
hrdí, protože koupit si čerstvé rohlíky řek-
něme v takových dolních holešovicích (od 
negrelliho viaduktu k Libeňáku) je o ví-
kendu nemožné. ale třeba mohou místní 
při víkendovém hledání pekárny objevit 
pár tipů na dobrý nákup, neboť reklam-
ních ploch v ulicích tam mají nepřeberné 
množství.

zelená pro jedničku 
granty na životní prostředí poprvé 
zohlední dopady klimatických změn

Je to možná nenápadná položka skrytá 
v balíku rozpočtu Prahy 1 na rok 2019, 
ale symbolicky je to změna významná. 
Poprvé v historii byly na Praze 1 vypsány 
granty na téma „jak se ve městě vypořádat 
s dopady klimatických změn“.  
zelené zvěsti o nedobrém vlivu spalování 
uhlíku na klima byly v centru města vždy 
brány spíše s rezervou a s pocitem, že nás 
se to tak nějak netýká. Ovšem vlny veder 
posledních let, kdy jsou některé oblasti 
Starého a nového Města přes den jen 
stěží obyvatelné, pozměnily vnímání oby-
vatel. Opatření na ochlazování veřejných 
prostranství, na zazeleňování a na snižo-
vání znečištění rychle získávají na popula-
ritě. Praha získala svůj vlastní strategický 
dokument, jak postupovat, abychom 
nepociťovali dopady změny klimatu tak 
silně, a sázet stromy chce dnes prakticky 
každý. Udržitelnost města, tedy zajištění 
jeho obyvatelnosti i pro naše potomky, se 
stává samozřejmým požadavkem, který 
zaznívá z různých politických směrů. 

nápady, tvořivost a odvahu pro nová řeše-
ní nyní opravdu potřebujeme. Praha může 
spolu s metropolemi jako barcelona, Mni-
chov či Londýn ukazovat, kudy dál. Proto 
podpoříme různé aktivity na téma snižo-
vání dopadů klimatických změn v centru 

Místní parlament
rubrika určená pro názory a sdělení zastupitelských klubů Prahy 1
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Místní parlament
MíSTNí pARlAMeNT

Prahy částkou až 50 000 Korun na jeden 
projekt, ať už se jedná o vzdělávací akce 
či výstavy, menší výzkumné studie, nebo 
pilotní projekty. Žádosti je možné podávat 
do 5. dubna a veškeré potřebné informace 
naleznete na www.praha1.cz

piráti

začínáme s participací — participativní 
demokracie (také účastnická demokracie 
nebo aktivní demokracie) je typ demo-
kracie, který se na rozdíl od čistě zastupi-
telské demokracie snaží o maximální za-
pojení občanů do politického a veřejného 
života společnosti. Věří tomu, že lidé mají 
právo vyjadřovat se k veřejným věcem 
a určovat směr dalšího vývoje po celou 
dobu volebního období, nikoliv jen v den 
voleb. cílem participativní demokracie je 
zásadně rozšířit rozhodovací a poradní 
pravomoci občanů. (zdroj: wikipedie)
V praxi můžeme participaci realizovat ši-
roce, ale též úzce, ba ryze formálně. Široká 
praxe počíná sběrem a vyhodnocováním 
občanských podnětů. Pokračuje diskuze-
mi laické i odborné veřejnosti, směřuje ke 
spoluúčasti občanů při výběru nejlepších 
řešení, a ve finále i k prospěchu plynou-
cího z konkrétních realizací. Jako jeden 
z příkladů je zde možné uvést tzv. parti-
cipativní rozpočet, kdy je část rozpočtu 
poskytnuta přímo na projekty vzešlé od 
občanů. ani úzká varianta není bez užitku 
a často jde ruku v ruce s tou širokou. Jed-
ná se o zveřejňování záměrů radnice, sběr 
ohlasů a jejich vyhodnocování. za zmínku 
stojí i další nástroje, kupříkladu tzv. pocito-
vá mapa a jiné aplikace.
chtěli bychom se postupem času pro-
pracovat k co nejširšímu pojetí, ale i ono 
začíná zdánlivě úplně obyčejným setkává-
ním, nejen politiků s občany, ale i obča-
nů navzájem. naše setkání od počátku 

koncipujeme jako přátelské besedy 
o konkrétních problémech nebo nápa-
dech. Tato setkání jsou nejen vzájemně 
obohacující, ale umožňují i věci posouvat 
správným směrem. Přijďte i vy na některá 
z dalších setkání, pozvánky najdete vždy 
uvnitř tohoto listu, ale též na radničním 
webu. Srdečně zve váš místostarosta pro 
školství, participaci a otevřenou radnici

Pavel Nazarský

My, co tady žijeme

je pro mě ctí podporovat naše spolky
Život v centru není pro nás starousedlíky 
vůbec jednoduchý; už jen proto, že se 
v posledních třiceti letech úplně změnil, 
stejně jako se změnila atmosféra čtvrtí, 
ulic i jednotlivých domů.
O to více si je třeba vážit lidí, kteří s tím 
něco dělají, kterým nevadí věnovat kus 
svého času ve prospěch pořádání soused-
ských setkání nebo třeba vedení zájmo-
vého kroužku dětí. Jsou to lidé, kteří – jak 
říkám – mají obrovskou zásluhu na tom, 
že je Praha 1 pořád domovem, a ne něja-
kou noclehárnou.
na levém břehu to jsou například lidé 
sdružení ve Spolku občanů a přátel Malé 
Strany a hradčan, na pravém ve Spolku 
přátel Petrské čtvrti, v Sousedech Kozího 
plácku nebo třeba ve Sdružení nového 
Města pražského. Máme tady ale spoustu 
dalších ochotných, obětavých a kreativ-
ních lidí v dětských oddílech, ve spolcích 
zaměřených na pomoc lidem s postiže-
ním, na ochranu přírody… a tak bych mohl 
pokračovat ještě dlouho.
Ti všichni si zaslouží naše poděkování 

a pro mě je ctí, že mám spolky ve své ges-
ci a že je mohu aktivně podporovat. a chci 
je také, zejména ty méně známé, předsta-
vovat obyvatelům i podnikatelům z Prahy 
1, aby nejen získali přehled a mohli se za-
pojit do činnosti spolků, ale aby také mohli 
zvážit různé formy jejich podpory. (Petr 
burgr, radní pro občanskou společnost, 
místní spolky a sousedská setkání) 

odS 

práce pro jedničku i kontrola radnice
ODS získala v podzimních volbách do 
zastupitelstva Prahy 1 téměř 18 procent 
hlasů a tím i 5 zastupitelů. Vzhledem k do-
hodě jiných subjektů jsme však skončili 
v opozici. Tento fakt respektujeme, ne-
hrajeme si na uražené a budeme po celé 
volební období ze všech sil pracovat ve 
prospěch občanů Prahy 1. i z opozice se 
budeme snažit prosazovat náš program 
a napomáhat tomu, aby se na jedničce 
žilo rezidentům lépe. aby se nemuseli 
cítit ohroženi kriminalitou a obtěžováni 
náporem turistů, našli místo k zaparko-
vání, chodili po uklizených a opravených 
ulicích, mohli využívat kvalitní služby od 
školek a škol přes obchody, dětská hřiště 
a sportoviště až po kvalitní kulturní zaříze-
ní. budeme vždy podporovat sousedské 
a spolkové aktivity. Stejně tak jsme připra-
veni podporovat dobré nápady vládnoucí 
koalice. Tu ale budeme zároveň velmi 
pečlivě kontrolovat a kritizovat, pokud si to 
zaslouží. zkrátka a dobře budeme kon-
struktivní, ale tvrdou opozicí. To je v nej-
lepším zájmu celé jedničky.

rubrika určená pro názory a sdělení zastupitelských klubů Prahy 1
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starosta Prahy 1 Pavel Čižinský vyvěsil na budovu radnice ve vodičkově ulici vlajku 
svobodného tibetu. Městská část Praha 1 se tak připojila k mezinárodní kampani 
„vlajka pro tibet“, připomínající letos už 60. výročí krvavě potlačeného povstání 
tibeťanů proti čínské okupaci. ta trvá dodnes. text: Petr biDlO, fOtO: Petr našic 

Praha 1 
podpořila 

svobodný tibet 
a vyvěsila vlajku

„Jsou tradice, které je potřeba si připomí-
nat, a pak jsou tradice, které nikoli. Vyvě-
šování tibetské vlajky — jakožto symbolu 
solidarity s utlačovanými — rozhodně 
patří mezi ty, které potřeba jsou. Naopak 
tradici servility vůči ekonomicky i vo-
jensky stále mocnější Číně, která nejen 
v Tibetu šlape po lidských právech, pěs-
tovat nechceme,“ uvedl starosta Prahy 1 
Pavel Čižinský. Spolu s ním se slavnostní 
akce zúčastnily desítky dalších lidí — ob-
čanů, zaměstnanců radnice, náhodných 
kolemjdoucích i pozvaných hostů. Mezi 
nimi byli předseda Tibetské asociace 
České republiky Sonam Gyaltso, Kateřina 
bursíková Jacques ze spolku Češi Tibet 
podporují a pražská radní hana Třeštíková 
a dále zastupitelé a radní Prahy 1 — Pavel 
a Jitka nazarští, David bodeček, David 
Skála, Petr Kučera, Valerie Talacko a To-
máš Vích.
 
„Vyvěšování naší vlajky pro tibetský lid 
znamená opravdu mnoho a je to důle-
žitá podpora v našem boji za svobodu 
a demokracii v Tibetu. Děkuji vám za 
to,“ ocenil Sonam Gyaltso, který spolu 
s ostatními shromážděnými ochutnal 
pro tuto příležitost připravenou variaci 

pravého tibetského čaje. Kateřina bur-
síková Jacques pak ve svém vystoupení 
vyzdvihla důležitost podobných akcí, když 
připomněla mezinárodní solidaritu s čes-
koslovenskými disidenty, včetně Václava 
havla, za minulého režimu.
 
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
vznikla v polovině 90. let v západní evropě 
a stala se jednou z nejvýznamnějších 
symbolických akcí na podporu Tibe-
tu. akce probíhá každý rok 10. března, 
tedy v den, kdy si připomínáme tibetské 
povstání proti čínské okupaci, při kterém 
v roce 1959 zemřelo přibližně 80 000 
Tibeťanů a více než milion jich zahynu-
lo v následujících letech ve vězeních, 
pracovních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. V Tibetu jsou desítky let 
porušována základní lidská práva, včetně 
systematického potlačování svobody slo-
va, politického a náboženského vyznání, 
národní a kulturní identity. Tibeťané 
nemohou používat své státní symboly 
jako například uvedenou tibetskou vlajku 
a státní znak, dochází k diskriminaci tibet-
ského jazyka (na úřadech, v nemocnicích 
a většině škol je úředním či vyučovacím 
jazykem čínština) a v důsledku cílené mi-

grace čínských obyvatel na území Tibetu 
také k diskriminaci rasové. Tibeťané se 
tak stali menšinou ve své vlastní zemi. 

V roce 1996 se poprvé k akci „Vlajka pro 
Tibet“ připojila čtyři česká města. Vloni už 
to bylo 737 měst a obcí a letos byl počet 
měst a institucí, které vlajku vyvěsili,  
ještě vyšší. ∙
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Unijazz je mrtev.  
Ať žije Unijazz! 
 *1994 — †2018

Do opuštěných prostor po bývalých 
laboratořích mlékárenského průmyslu ve 
čtvrtém patře v Jindřišské ulici přesídlil 
Unijazz, sdružení pro podporu kulturních 
aktivit, už v roce 1994.
Svépomocí jsme zde pak vybudovali 
přívětivý, všem otevřený a cenově příznivý 
prostor, který byl veřejnosti zpřístupněn 
v roce 1997. V knihovně Čítárny se bě-
hem let zásluhou četných dárců podařilo 
shromáždit rozsáhlý fond, obsahující 
periodika, knihy, katalogy, hudební nosiče 
a další cenné kulturní materiály. Čítárna 
nabízela pravidelné akce – například 
poslechové pořady, koncerty, projekce 
filmů, autorská čtení a křty knih, komorní 
divadelní představení, besedy a před-
nášky na různá aktuální témata, výstavy, 
šachové turnaje nebo tiskové konference 
spřízněných organizací. 

Unijazz představoval zosobnění poetic-
kého a originálního místa v centru Prahy, 
kde se návštěvníci mohli dočkat bohatého 
kulturního programu, potkat se s nejrůz-
nějšími umělci, básníky, fotografy i hu-
debníky; kde mnoho začínajících autorů 
a autorek započalo svou kariéru; kde 
každý jedinec, pokud měl nápad a touhu, 
mohl uspořádat vlastní akci či program 
a obohatit tak své okolí o vlastní vnímá-
ní světa; kde nemálo studentů napsalo 
své práce – a kde se spečetilo nespočet 
přátelství.
 
Čítárna byla po mnoho let místem, kde 
se setkávaly všechny sociální i kulturní 
vrstvy, všechny věkové generace, byla 
místem inkluzivním, levným a dostupným. 

Tyto lidi obohacovala, rozvíjela jejich 
zájmy, rozšiřovala obzory a utvrzovala je 
v předpokladu, že věci jdou dělat nezištně 
a někdy prostě jen pro ten krásný pocit, že 
jsme společně svědky něčeho odlišného, 
autentického a opravdového. byla mís-
tem, kde slovo tolerance nikdo nepouží-
val, protože byla samozřejmostí. 
Podobná místa plnící vzdělávací, kulturní 
i sociální funkce, z centra Prahy pomalu 
mizí a tyto originální a autentické prostory 
nahrazují kanceláře, večerky a obchody 
pro turisty. Podobný osud bohužel potkal 
i Unijazz sídlící v Jindřišské pasáži. ∙
nový prostor pro Čítárnu Unijazzu je mo-
mentálně v řešení. aktuality a více infor-
mací: www.unijazz.cz

text: čestmír Huňát, předseda 
Unijazzu — sdružení pro podporu 
kulturních aktivit  
foto: archiv Unijazzu, Petr Zewlák Vrabec

s Čítárnou Unijazzu v centru Prahy jsme se museli 
s koncem minulého roku s těžkým srdcem po 24 letech 
rozloučit poté, co se majitelé rozhodli tento objekt 
zrekonstruovat.

1

2
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Vyklízení

1 Juraj herz na diskusi při 

promítání filmu Morgiana

2 helena Třeštíková v Čítárně

3 Šachový turnaj

4 Koncert legendární městské 

country-folkové kapely  

Severní nástupiště

3 4
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Vítání občánků
Patří k radostným povinnostem každého starosty tradičně přivítat 

nově narozené občánky městské části. tím spíš, když na Praze 1 se 
rodí samé krásné a hodné děti! no posuďte sami. Přejeme, ať se jim tu 

radostně vyrůstá, s lehkostí a zájmem studuje a blaze žije!

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi obřadu Vítání občánků, zašlete nám jméno a příjmení dítěte, datum 
narození a adresu trvalého bydliště, popř. další kontaktní adresu na e-mail: radka.jirikova@praha1.cz nebo písemně na adresu: Úřad 
MČ Praha 1, Odbor Kancelář starosty, oddělení kultury, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, k rukám radky Jiříkové. Do hlavičky e-mailu 
nebo na obálku napište „Vítání občánků". (Vítání občánků je určeno pouze pro děti s trvalým bydlištěm na Praze 1).

Magdalena Marečková Julie Marie Kretová Jindřich Vodičkaemílie Pivarči

Otto Kenan Çakin

Tereza beranováDaniel Klierantonie Geislerováivana hantonová

Josef Marchal ester cichoňová Thea Tucaković
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Ó jak snadné by to bylo, rozepsat se tu 
o tom, co vidím z oken nerudovky, nebo 
od stolu v hospodě U kocoura. o tom, 
jak se nedá v srdci Prahy, když tu bydlíte, 
parkovat a jak se to po poslední změně 
systému radikálně zhoršilo. o tom, jak 
do zákazu vjezdu do tepny Českého 
království, vesele vtrhne a vjede kdekdo, 
včetně cirkusáckých pseudohistorických 
vehiklů, co patří na Matějskou a ne do 
ulic kolem svatého Mikuláše. Jak lehké 
by bylo kritizovat, že pod Mikulášem, na 
Malostranském náměstí, se neděje lautr 
nic a jak doufáme, že se snad  
někdy bude. 
a já nebudu psát o snadném kritizování. 
tohle psaní a čtení bude spíš o doufání.
stejně jako vy, žiju v Praze s označením 
Jedna. v centru všech center. společně 
mu dáváme reálný život, chráníme sebe 
i město před tím, abychom se spolu s ním 
nestali pouhými kulisami pro turistické 
představení. Praha Jedna je magnet na 
pozornost, je magicky magnetická a je 

taky magnetem na peníze. každý poctivý 
i každý vykuk by tu něco chtěl. koupit. 
Prodat. Podnikat. stavět. bourat. bydlet. 
vystěhovat. Zabrzdit. rozvíjet.
Málo platné, žijeme uprostřed všehomíra. 
a o to naše Uprostřed je ohromný zájem.
a teď konečně zpátky k tomu doufání. 
Jak se nám tu Uprostřed všehomíra 
bude žít, záleží hodně na naší radnici. na 
těch, které jsme si zvolili. na těch, kteří 
k hrůze některých, k překvapení mnohých 
a věřím, že k naději většiny, chopili se 
všehomíra řízení. a moje doufání a víra je 
v to, že nás nezklamou, tak, jako ti mnozí 
před nimi, od nichž, jsme si pravda, moc 
ani neslibovali. tentokrát si toho slibuju, 
aspoň já, víc. 
slibuju si, že v Praze Jedna, klíči 
k celé Praze, budou vládnout lidi s vizí. 
s koncepcí. s citem. s vkusem. s vírou. 
se zodpovědností, která je větší než 
hlad. Protože Praha Jedna dokáže hlad 
probouzet i v těch, co si mysleli, že ho 
umí ovládat. slibuju si, že budou myslet 

víc na nás, co tu žijem, než na ty, co na 
nás a tom všem krásnu, co vybudovali ti 
před námi, chtějí jen vydělat.
ale! nejenom, že doufám, a že si slibuju. 
taky přeju. Přeju těm, co teď pro nás, 
co tu žijem, Prahu Jedna řídí, aby to 
všechno v příštích čtyřech letech zvládli. 
aby kafkovskou tíhu své radnice unesli, 
aby je nezradilo kručení v břiše, aby 
věděli, jaký poklad mají v ruce a aby ho 
nedali nenechavcům. aby z nás nedělali 
dál jen kulisy pro představení, ale město 
pro život. Upřímně přeju celé radnici 
hodně síly a víry a rozumu a srdce.
a pak může dojít i na to parkování 
v nerudovce, obskurní vozítka pro turisty 
i hezčí Malostranské. ať žije Praha 
Jedna!!!

Petr šimůnek — 
šéfredaktor magazínu forbes 
a obyvatel nerudovy ulice

ať ŽiJe Praha Jedna!
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∙ ∙
Buďte vidět.  

Inzerujte v příštím  
čísle časopisu  

Prahy 1.
∙ ∙

Máte zájem zviditelnit vaši akci, 
podnik nebo službu v příštím vydání  

časopisu Prahy 1? Pro bližší informace  
o podmínkách a ceníku inzerce nám  
napište na e-mail: inzerce@praha1. 

Aby vám nic neuniklo, sledujte naše  
další oficiální komunikační  

kanály.
�
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prahu 1 můžete sledovat i na instagramu. Na profilu najdete zajímavosti 
z akcí městské části i aktuality, takže budete pořád v obraze. A pokud sami 
rádi fotíte, neváhejte označit náš profil @prahajedna nebo přidat hashtag 

#praha1 a my vaši fotku rádi zveřejníme. 




