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slovo starosty

Milí sousedé,

už přes půl roku pracujeme den za dnem na tom, aby se
nám v Praze 1 dobře žilo. Čas rychle plyne a léto klepe na
dveře. I když není pochyb o tom, že i letos o prázdninách
projdou centrem Prahy dva až tři miliony turistů, kterým je tu
nabízen kdejaký paskvil nebo hlučná zábava, přece jenom
těchto negativních atrakcí pomalu ubývá. Od půlky léta
by už třeba měla z ulic zmizet tzv. „pivní kola“. Dopravním
opatřením je vykázali z centra radní pro dopravu, náš David
Skála a Adam Scheinher z magistrátu.
S Hankou Třeštíkovou, celopražskou radní pro kulturu
a cestovní ruch, jsme zase během května absolvovali
společně s klíčovými úředníky procházky Královskou
cestou, abychom si posvítili na přebujelé reklamy, kejklíře
a obecně podniky, které nedodržují pravidla. Pracuje
se rovněž na vyhoštění všech oněch medvědů, goril
a dalších nafukovacích plyšáků, které nám pijí krev na
Staroměstském či Václavském náměstí. Centrum města
chceme zkrátka kultivovat, a to nejen na pohled. Cesta
to bude ještě náročná, dlážděná spoustou drobné práce,
domlouvání i kontrolování, ale této vize se nevzdáváme.
Stejně jako se nevzdáváme vize města, kde se v centru
dobře žije, a ne jenom pracuje nebo přespává pár nocí. Živé
město je především město, kde se trvale bydlí, kde se ráno
vstává, kde se chodí nakupovat nebo na procházku se psem,
kde se zdraví sousedé, kde se v noci dobře vyspíme. Město
je živé svými obyvateli, kteří ho mají jako svůj domov rádi.
Máme vize, které chceme promítnout do udržitelné
koncepce strategického rozvoje celé městské části. A vám
chceme dát příležitost do tohoto plánování promlouvat.
I proto jsme vstoupili do Národní sítě zdravých měst, kde
města a obce sdílí zkušenosti a dobrou praxi, která vede
k lepšímu fungování měst pro všechny. Práce je to mnohdy
těžká, ale neopouští nás dobrá nálada ani víra, že s tou
horou opravdu o kousek pohneme.
Přeji vám krásné jarní dny a příjemné čtení zpráv z radnice,
příběhů z centra i z historie Jedničky.
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Váš starosta, Pavel Čižinský.
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Vzpomínka na oddávajícího
Zdeňka Tesaříka
Zastupitel Zdeněk Tesařík zemřel v březnu ve věku nedožitých 63 let. „Dva roky
byl zastupitel Prahy 1 a za tu dobu se mu
podařilo oddat neuvěřitelných 333 svateb. Budeme na něj s úctou vzpomínat,“
uvedl Vojtěch Ryvola za klub Hnutí ANO
Praha 1. V poslední době Tesařík působil
jako vedoucí pracovník jiného
městského úřadu.

∙

Personální změny na radnici
Za bývalého starostu Oldřicha Lomeckého (TOP 09) převzal mandát v zastupitelstvu Filip Kračman, slib složil na dubnovém zastupitelstvu stejně jako Bronislava
Sitár Baboráková (ANO), která nahradila
zesnulého Zdeňka Tesaříka.
Ke změnám došlo i na úřadu městské
části. Novým vedoucím odboru informatiky se stal Martin Šebek, jehož předchůdce odešel do důchodu. Odvolanou
Zdeňku Tomíčkovou nahradil na postu
vedoucí odboru technické a majetkové
správy Petr Vaněk, který dosud působil
na právním oddělení.

„Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše více než dva miliony korun a i nájemné samozřejmě odpovídá obecné
prospěšnosti projektu. Peníze ale nejsou
v tomto případě hlavní,“ uvedl radní Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku
David Bodeček.
Chráněná dílna Inspirace poskytuje
uplatnění handicapovaným mladým
ženám, jejichž postižení jim neumožňuje najít si běžnou práci. Zlepšuje tak
jejich finanční situaci, podporuje jejich
samostatnost a komunikační dovednosti.
Navíc jim poskytuje podporu školního
psychologa a sociálního pracovníka.

∙

Spolky, hlaste se o podporu radnice
Vedení jedničkové radnice chce prohloubit spolupráci se spolky a zapojit i další.
Oddělení kultury spolu s radním Petrem
Burgrem proto přichází s výzvou k zapojení do programu Poznej svého souseda,
který nabízí možnost spolufinancování
drobných lokálních akcí, jako je třeba
masopustní veselí. Stejně tak je možné žádat o podporu na větší akce nebo
využít spolupráci k většímu zviditelnění
spolků a jejich činnosti.
V případě zájmu kontaktujte radního
pro kulturu a spolky Petra Burgra na
petr.burgr@praha1.cz a zároveň vedoucí
oddělení kultury Lindu Klečkovou na adrese linda.kleckova@praha1.cz. Ve vašem
e-mailu prosím uveďte název, sídlo a charakter činnosti spolku, kontaktní osobu
a její telefonní číslo a dále e-mailovou
adresu spolku.

∙

Chráněná dílna Inspirace
otevřela nové prostory
Ženy z chráněné dílny Inspirace, zřizované Dívčí katolickou střední školou, mají
od března pro svoji práci modernější
a větší prostory. Chráněná dílna je získala
od Prahy 1, která navíc nebytový prostor
v ulici Ve Smečkách na svoje náklady
zrekonstruovala. Inspirace, jež už několik
let díky Praze 1 působí hned ve vedlejším
prostoru, tak získala dalších téměř 50 m2.

Metropolitní nemocnice Na Františku
Mezi Prahou 1 a magistrátem pokračují
jednání o převodu Nemocnice Na Františku na hlavní město. Praha již letos
v červnu zřídí příspěvkovou organizaci,
která pod vedením radní pro zdravotnictví
Mileny Johnové připraví převod nemocnice k 1. lednu 2020. „Připravili jsme
přejmenování nemocnice na Metropolitní
nemocnici Na Františku a počítáme s ní
jako se stavebním kamenem vznikajícího metropolitního sdružení zdravotních
služeb,“ uvedla radní pro zdravotnictví
Milena Johnová. O celkovém majetkovém uspořádání a s tím souvisejícími

náklady na údržbu, opravy či investice,
se dál vedou jednání, diskutovány jsou
různé varianty rozdělení odpovědností
a majetku a dohoda by měla padnout do
konce října.
„Nemocnice má celopražský význam,
v některých oblastech, například v léčbě
rakoviny prsu, má dokonce celostátní význam. Není proto logické, aby ji
provozovala městská část, která nemůže koordinovat spolupráci nemocnice
s komunálními poliklinikami a dalšími
zdravotnickými zařízeními po celé Praze.
Je třeba, aby nemocnici převzalo hlavní
město Praha a aby ji začlenilo do svého
celopražského sdružení zdravotnických
zařízení. Tím se ušetří mnohé náklady
a vyjednají lepší podmínky u zdravotních pojišťoven a u dodavatelů,“ uvedl
starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Dohoda
navazuje na rozhodnutí pražských zastupitelů z ledna 2018. Koaličně dohodnutý
postup převodu a jeho časový harmonogram v květnu schválili zastupitelé Prahy
1 i hl. m. Prahy.

∙

Vzdělávání se bude rozvíjet dál
Na Praze 1 začal fungovat druhý díl projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP). „MAP II je spolufinancován Evropskou unií a jeho hlavním cílem je zlepšit
kvalitu výchovy a vzdělávání na území
naší městské části, a to za účasti organizací formálního, neformálního i zájmového vzdělávání, stejně jako rodičovské
a odborné veřejnosti, ale i dětí a studentů,“ vysvětlila Michaela Vencová, vedoucí
oddělení školství Prahy 1.
Důležitými tématy projektu budou modernizace vzdělávacích zařízení a jejich
vybavení, investice, využívání prázdných
objektů v okolí škol, hledání alternativních možností pro sportovní vyžití a samozřejmě způsoby navyšování finančních prostředků pro školství, včetně jejich
efektivního využívání.
Projekt potrvá do 30. září 2022 a zapojuje se do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol.
Součástí MAP II jsou odborné pracovní
skupiny zaměřené na finanční, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné
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příležitosti a kulturní povědomí. V průběhu projektu budou pořádány rodičovské
akademie či setkávání pedagogů jednotlivých typů škol. Dále se počítá s organizací workshopů, seminářů, konferencí,
výstav nebo veřejných čtení.

∙

Otevírá se nové kino
Od 1. června začne fungovat nové filmové centrum EDISON Filmhub v bývalé
transformační stanici na rohu Jeruzalémské ulice. Nové kino pár kroků od Jindřišské věže má být místem pro kvalitní film
a diskuse o něm, ale i místem pro ranní
kávu či večerní drink. Kromě projekcí
se tu budou konat přednášky, semináře
a další doprovodné programy. Zároveň
bude centrum fungovat jako „virtuální
videopůjčovna“.
První premiérou v novém kině bude
6. června snímek Poslední večery na
Zemi současného čínského filmaře
Gan Biha. Poté bude EDISON Filmhub
hostit přehlídku britského filmu Film is
GREAT, která uvede šest premiérových
titulů a dalších 10 filmů z produkce Velké
Británie. Nové kino naleznete na adrese
Jeruzalémská 2, více informací najdete
na www.filmeurope.cz.

∙

Zpřístupněný parčík v Pařížské
Parčík na rohu Pařížské a Maiselovy ulice
je opět přístupný veřejnosti. Z iniciativy radního pro životní prostředí Petra
Kučery byly v květnu odemčeny branky,
které byly z ne zcela jasných důvodů
v minulosti celodenně uzavřené. Vzhledem k nízké výšce však reálně stejně ve
vstupu nebránily. Důvodem mohla být
bezpečnostní opatření v okolí místních
synagog, ta však řeší lépe jiná opatření, jako betonové lavičky v parku nebo
sloupky na začátku Maiselovy ulice.

∙

Praha 1 je na realitním portálu
Rychlé a aktuální informace pro širší
okruh zájemců chce poskytovat Praha 1
všem občanům, podnikatelům i neziskovkám hledajícím vhodné nebytové prostory. Radnice proto nabízí volné nebytové
prostory jak na svém realitním portálu
www.reality.praha1.cz, tak nově i na realitním portálu hlavního města
www.realitniportalpraha.cz. K tomu navíc
Praha 1 plánuje, že bude podobně jako
v minulosti nabízet zájemcům o nově
vyhlášené záměry a soutěže možnost
registrace pro zasílání aktuálních upozornění, a to e-mailovými a SMS zprávami.
Rovněž připravuje zveřejnění detailních
údajů o těch nabídkách, které opakovaně nebyly vysoutěženy. Doplní to navíc
informace o všech volných prostorech ve
správě MČ Praha 1 na chystané interaktivní mapě.

∙

Sledujte vlaštovčí hnízda a nocoviště
Máte rádi vlaštovky a chcete pomoci s jejich ochranou? Pak právě pro vás je určený program spolupracovníků Kroužkovací
stanice Národního muzea, kteří mapují

výskyt vlaštovky obecné v Praze. Podle
dosavadních výsledků v centru města
ptáků ubývá hlavně kvůli nedostatku
potravy. „Znalost významných hnízdišť
a nocovišť napomůže efektivní ochraně
vlaštovčí populace,“ uvedl koordinátor
mapování Karel Pithart.
Do pozorování se kromě ornitologů může
zapojit i široká veřejnost, u každého hnízda je ale důležité uvést počet hnízdících
párů, typ prostředí a počet nocujících vlaštovek, jejichž počet se během léta mění.
Proto je dobré sledovat místo několikrát.
Svá pozorování můžete zadat do databáze na birds.cz/avif/ nebo zasílat na e-mail
prazske.vlastovky@seznam.cz.

∙

Dvacet bytů čeká na rekonstrukce
Praha 1 se připojuje k projektu magistrátu, v rámci kterého je financována přestavba bytů, ty jsou následně nabízeny
nájemníkům v celopražském pořadníku.
Praha 1 vytipovala zatím 20 bytů k rekonstrukci za celkovou částku 26 milionů Kč.
„Od tohoto projektu si slibujeme hodně
a vítáme možnost se do něj zapojit. Nicméně, naším dlouhodobým cílem je, aby
se do centra města vrátili lidé a bydleli
tu — neformálně, ale i formálně s trvalým
pobytem. Přišlo by nám tedy smysluplné, kdyby v podmínkách magistrátního
programu byl zanesen požadavek na
přihlášení nového nájemníka k trvalému
bydlišti v dané městské části, což v tuto
chvíli není. Pro tuto úvahu momentálně
v legislativě není opora a podle mě je to
škoda,” říká k magistrátnímu programu
radní David Bodeček.

∙

Praha 1 v Národní síti zdravých měst
Rozhodnutím zastupitelstva se Praha 1
stala členem Národní sítě zdravých měst,
akreditované asociace certifikované
Světovou zdravotní organizací (WHO).
Celostátní spolupráce umožňuje členům
NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi
v nejrůznějších oblastech rozvoje obce.
Praha 1 chce v rámci členství posunout
vpřed především strategické plánování
udržitelného rozvoje městské části.

∙
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kalendář akcí

01
02
04
05
07
08
11
13

červen
15
17
18
20
21
22
26

10:00–18:00 – festival chlapeckých
sborů Slavíci v zahradě, park Kampa
u Sovových mlýnů

12:00–20:00 – Polský den – zpřístupnění
zahrady polské ambasády, piknik
a program pro celou rodinu, Valdštejnská 8

15:00 a 17:00 – Bowling o pohár MČ
Praha 1, Bowling Centrum Celnice –
Registrace do naplnění kapacity na
www.praha1.cz či na www.bowling.cz.

18:00 – F. O. Manfredini, J. S. Bach,
J. Ch. Bach: Koncert duchovní hudby,
zahrada Velkopřevorského paláce,
Lázeňská ul.

18:00 – Vernisáž výstavy, Galerie 1,
Štěpánská 47

16:00 – Zastupitelstvo Prahy 1,
s interpelacemi občanů od 18:00, Palác
Žofín (online přenos)

16:30 – Komise pro participaci,
Galerie 1, Štěpánská 4

14:30–15:00 – Vítání občánků,
Staroměstská radnice, 18:00–22:00
Prostřený stůl, Malostranské nám.
(8. roč. sousedské charitativní akce)

20:30 – Ivan Hlas Trio,
Malostranská beseda

18:00 – koncert 13. ročníku cyklu
Skladatelé dětem – děti skladatelům,
HAMU, Sál B. Martinů, Malostranské
náměstí 13

10:00 – Nohejbal o pohár MČ Praha 1,
hřiště Na Františku. Registrace do 7. 6.
na dorian.gaar@praha1.cz či na
603 438 053.

14:00–17:00 – Letní zábavné odpoledne
– koncert skupiny Kabrňáci z Tloskova,
Klub Óaza, Říční 6

19:00 – Princ se žlutou hvězdou
– čtení z knihy a koncert, Jeruzalémská
synagoga, Jeruzalémská 7

20:00 – Potlach: Pacifik + Hoboes,
uvádí Tony Linhart, Malostranská beseda
17:00 — Budoucnost Petřína
— veřejné setkání 2, Barokní refektář
Petřínské terasy

14:30–15:00 – Vítání občánků,
Staroměstská radnice; 20:30 – David
Stypka a Bandjeez, Malostranská beseda

fotostrana
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1

3

2

9

5

7
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1 V divadle Archa proběhlo setkání
s občany a diskuse o budoucím
rozvoji okolí Masarykova nádraží.
2 Na Kampě se letos přece jenom
pálily čarodějnice.
3 Praha 1 udělila čestné občanství
hlasatelce Kamile Moučkové.
4 Vajíčkobraní 2019: Velvarští i letos
přivezli do Prahy na Karlův most
potřebná vajíčka.

6

8
5 Na Hradčanech se uskutečnil
další ročník komunitní akce
Hradčanské včely.
6 Na zahájení Pražského jara dorazil
i starosta partnerského města
Bamberk Andreas Starke s chotí.
7 Noví radní městské části jsou ve
funkcích již půl roku, rada se dosud
sešla dvacetkrát.
8 Základní škola Brána jazyků
uspořádala další ročník oblíbeného
školního koncertu Uhelné jaro.
9 Politici a úředníci při procházce
Královskou cestou kontrolovali, jak
podniky dodržují nařízení a pravidla.
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zprávy z radnice

Praha 1

Zaklikejte si,
otevíráme rozpočet

Už žádné naskenované tabulky.
Rozpočet Prahy 1 si pohodlně
prohlédnete v moderním „klikacím
rozpočtu“ v aplikaci CityVizor.
Díky aplikaci si na pár kliknutí zobrazíte výdaje v jednotlivých
rozpočtových kapitolách a jejich průběžné čerpání až do úrovně
jednotlivých faktur. Pokračujeme tak v otevírání radnice, jak jsme
slíbili voličům.
Rozpočet obce, jako jeden z nejdůležitějších dokumentů, má být
podle zákona občanům zveřejněn před schválením a občané mají
právo se k němu při schvalování vyjadřovat a navrhovat změny.
V praxi se ale v tabulkách, které bývají zveřejňovány, vyznají jen
někteří vyvolení. Rozklikávací rozpočet je výrazná změna, odteď

?

www.cityvizor.cz
CityVizor je open source aplikace vyvinutá
pracovníky Ministerstva financí a její provoz
zajišťuje spolek Otevřených měst, kterého
je Praha 1 členem.

rozpočtu porozumí každý. A navíc lze sledovat čerpání rozpočtu
i průběžně. Tak například: Které firmy dodaly vybavení úřadu a za
kolik? Kolik stála rekonstrukce zahrady mateřské školy a jaká
firma ji realizovala? Kolik stojí opravy chodníků a úklid ulic, kolik
z toho jsou mimořádné jednorázové náklady? Na všechny tyto
i další otázky je v CityVizoru snadné najít odpověď během pár
kliknutí. Prostředí aplikace CityVizor je uživatelsky přívětivé, i tak
ale uvítáme vaše podněty pro ještě větší srozumitelnost.

∙

text: Petr Kučera, radní pro informatiku
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Nájemné
v obecních
nemovitostech
se mění
V obecních bytech a nebytových prostorách se zvýšilo
nájemné. Radní Prahy 1 s ohledem na inflaci v únoru
odsouhlasili nárůst o 2,1 % a o 2,9 %. Vedle toho se
bude poprvé měnit také nájemné u bytů se smlouvami
bez valorizační doložky.
Letošní valorizace nájemného o 2,1 % se
týkala 196 bytů a 4 nebytových prostorů,
zvýšení o 2,9 % se vztahovalo na 341 bytů
a 1 166 nebytových prostorů. Nájemci byli
o změně předem písemně informováni.
„Valorizace je v obou případech malá a její
výše byla stanovena na základě sdělení
statistického úřadu o míře inflace vyjádřené přírůstkem ročního indexu spotřebitelských cen a indexem cen odborných
služeb a služeb v oblasti nemovitostí,“
vysvětlil radní pro majetek David Bodeček,
jak radnice k číslům dospěla. Dodal, že
poslední změna nájmů u bytů se uskutečnila v roce 2017, u nebytových prostor pak
v loňském roce.
Pražský magistrát už dříve upozornil městskou část na jednu z nejnižších úrovní
regulovaného nájemného v celém hlavním
městě, a že by proto bylo vhodné zvýšit
nájemné na úroveň v „místě obvyklou“. Ta
v současnosti činí až 450 korun/m2. „S tím
nesouhlasím. Kromě toho, že každý byt
je jiný a mnohé jsou ve špatném stavu, je
pro nás určující to, že život v centru města
je negativně ovlivněn řadou faktorů, mezi
které patří zejména intenzivní turistický
ruch, dopravní zátěž, noční hluk a vysoké
životní náklady,“ dodal Bodeček. Městská
část si podle jeho slov váží svých starousedlíků, kteří navzdory všemu nadále ve
svých bytech zůstávají, a chce také stabilizovat počet stálých obyvatel.

Aktuální valorizace se netýká bytů se starými smlouvami bez valorizační doložky,
které umožňují navýšení nájemného jednou za tři roky, a to až o 20 %, maximálně
však do výše nájemného obvyklého v daném místě. Nájemcům těchto bytů bude
v nejbližší době zaslán písemný návrh se
zvýšením. Zvýšení, ke kterému městská
část dosud nikdy nepřistoupila, se bude
týkat asi 213 bytů. Nebude se vztahovat
na byty sociální a startovací. „Cílem tohoto
opatření je odstranění určité nespravedlnosti, aby lidé s novými smlouvami s valorizační doložkou i ti, kteří na tyto smlouvy
před časem odmítli přistoupit, měli obdobné podmínky a nikdo nebyl poškozován,“
vysvětlil Bodeček a zdůraznil, že finanční
prostředky získané valorizací a navýšením
budou v maximální míře investovány do
oprav a zkvalitňování bytového i nebytového fondu.

∙

text: Petr Bidlo
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§*
Právní minimum při zvyšování
nájemného v bytech
Nájemní smlouva – Platně uzavřená smlouva
obsahuje vymahatelná práva a povinnosti, které
lze měnit, až na výjimky, jedině se souhlasem
všech stran. Nezáleží na tom, jak je smlouva
pojmenována, podstatné je, že jejím obsahem
a účelem je zajištění bytových potřeb. Jaká práva
a povinnosti lze ve smlouvě sjednat, stanovuje
občanský zákoník.
Jednostranné zvýšení nájemného – Jedna
z výjimek změny smlouvy, ke které může
pronajímatel přistoupit ze dvou důvodů: kvůli
snaze dorovnat výši nájemného na úroveň, která je
v daném místě a čase obvyklá; nebo se nákladem
pronajímatele zlepšila užitná hodnota
předmětu nájmu.
Zvýšení nájemného až na úroveň obvyklého
nájemného – Pronajímatel může písemně
navrhnout nájemci zvýšení až do výše nájemného
obvyklého v daném místě a čase, navrhované
zvýšení nesmí být v součtu všech navýšení za
poslední 3 roky vyšší než 20 % nájemného.
Pronajímatel nesmí zvyšovat nájemné častěji
než v rozmezí 12 měsíců. Návrh musí obsahovat
výši nájemného a musí prokázat splnění
všech podmínek.
Obvyklá výše nájemného v daném místě a čase
se dokládá buď znaleckým posudkem, nebo
doložením alespoň tří srovnatelných nájemných.
Pokud nájemce souhlasí, zaplatí počínaje
třetím měsícem po dojití návrhu zvýšené
nájemné. Vhodné však je, aby o svém souhlasu
pronajímatele písemně informoval do dvou měsíců
od dojití návrhu, neboť po uplynutí této lhůty je
pronajímatel oprávněn obrátit se s návrhem na
zvýšení nájemného na soud.
Zlepšení užitné hodnoty předmětu nájmu
– Pronajímatel se může dohodnout s nájemcem
na zvýšení nájemného až o 10 % z účelně
vynaložených nákladů ročně. Souhlasí-li
s návrhem na zvýšení alespoň nájemci dvou třetin
bytů v domě, platí zvýšení i pro ostatní. Nedojdeli k dohodě, může pronajímatel ještě navrhnout
zvýšení maximálně o 3,5 % z účelně vynaložených
nákladů. I v tomto případě je však nutný souhlas
nájemce. Nahradit jeho vůli může jedině soud,
avšak právo obrátit se na něj není v zákoně
zmíněno výslovně.
Petr Vaněk, právník a vedoucí
Odboru technické a majetkové správy
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Praha 1

Krátkodobé
ubytování
Co hlavně vadí:
Hluk a nepořádek v bytových domech.
Bydlení v domě, kde jsou sousední byty
využívány ke krátkodobému ubytování,
vnímají stálí obyvatelé jako obtěžující
a nebezpečné. Pohyb cizích osob v domě,
rušení nočního klidu či devastace společných prostor významně snižují
kvalitu bydlení.
Přetížení centra turistickým ruchem.
Čím víc turistů má možnost se zde ubytovat, tím víc jich přijede. Všechny evropské
metropole se snaží o regulaci. Kapacita
veřejného prostoru, nejen plošná, ale
zejména obslužná (úklid, toalety, doprava)
nedostačuje.
Nedostatek bytů k bydlení,
deformace cen a nájemného.
Krátkodobé pronájmy vynášejí majitelům víc než standardní nájemník. Mnoho
bytů i celých domů je skupováno přímo
za účelem krátkodobých pronájmů. Bytů
k normálnímu bydlení ubývá a jejich ceny
rostou. Tato skutečnost je v přímém rozporu s potřebou „dostupného bydlení“.
Bezpečnostní hledisko.
Poskytovatelé regulérních ubytovacích
služeb (hotely, penziony, hostely atd.)
vedou knihu hostů a údaje jsou povinni
pravidelně poskytovat cizinecké policii. Od
provozovatelů služeb krátkodobého ubytování tato data většinou chybí.
Poplatky a daně.
Krátkodobé pronájmy provázejí úniky daní
a poplatků, které by regulérní ubytovací
služby odváděly. Logické by bylo nelegální
podnikání potírat, ale státní správa naopak
vyvíjí snahu tuto
činnost legalizovat.

Rušení nočního klidu, množství odpadků, daňové úniky:
to jsou jen některé z problémů, které přineslo obtěžující
krátkodobé ubytovávání v běžných bytech. Zastupitelé
Prahy 1 proto přijali stanovisko, že takové ubytovávání
považují za „nežádoucí, ale spíše též za protiprávní“.
A vedení radnice v jeho řešení pokračuje. Problematiku
má na starost místostarosta Pavel Nazarský,
na kterého se mohou obyvatelé přímo obracet.
PRONAJÍMAT BYT TURISTŮM
JE TAK SNADNÉ!
Krátkodobé pronájmy jsou zásadní problém MČ Praha 1. Platforma sdíleného
ubytování byla zneužita k inzerci a masivnímu poskytování ubytovacích služeb
v bytových jednotkách.
V současnosti je zřízení služby krátkodobého ubytování překvapivě snadné.
Přesto považuji za užitečné spoluobčany
od takového počínání odrazovat. Každé
obcházení zákona a podnikání na úkor
ostatních je přinejmenším neetické, navíc
zde hrozí možné postihy.
V souvislosti s krátkodobými pronájmy
spolupracujeme s městskou policií při
monitoringu rušení nočního klidu a vandalismu. Naše snaha je nepostihovat
pouze turisty, ale zejména majitele bytů,
kde k takovým jevům dochází. Současně
zvažujeme žaloby na „podnajímatele“
v bytech patřících přímo Praze 1, protože
snižují hodnotu bydlení řádných nájemníků a zneužívají cizí majetek k neoprávněnému zisku.
Znehodnocení ceny bytu v domě s krátkodobými pronájmy je dobrý námět
také pro žalobu, kterou by mohli podat
ti členové SVJ, kteří si byt pořídili opravdu k bydlení. Zejména tam, kde jsou již

v menšině. Takových SVJ přibývá a není
výjimkou, že v celém domě je klasickým
způsobem obydleno už jen několik bytů.
U privatizovaných bytů budeme trvat na
prohlášení nabyvatele bytové jednotky,
v němž se výslovně zavazuje zachovat
byt k účelům trvalého bydlení. Bylo by
dobré, kdyby sněmovna uzákonila možnost podávat hromadné žaloby, protože
by to soudům výrazně ušetřilo práci.
Za radnici mohu slíbit, že nepřestáváme
usilovat o navrácení bytů jejich původnímu účelu, tj. bydlení. Současně nabízíme
maximální součinnost a podporu všem,
kterým není současný stav lhostejný,
a chtějí se přičinit o nápravu.

∙

Pavel Nazarský
místostarosta pro školství,
otevřenou radnici a participaci

bydlení / granty
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₲ranty pro
životní prostředí
jsou rozdány
Iniciativa
Snesitelné bydlení
v centru Prahy
Proč jsme založili tuto iniciativu?
Protože nechceme žít jako rukojmí
provozovatelů „nelegálních
ubytovacích služeb“ a protože
skupina naštvaných a nevyspalých
spoluobčanů třeba rozvíří stojaté
vody a něco se stane. Jde o to,
aby se síly netříštily. Chceme být
partnerem pro diskusi a jednání.
Iniciativa Snesitelné bydlení
v centru Prahy vznikla, aby nás
bylo vidět a slyšet. Připojte se!
Řešení v okolních zemích existují,
není potřeba vymýšlet novotvary!
www.sites.google.com/site/
snesitelnebydleni/.
Naším úkolem je získat souhrn
ověřených zkušeností obyvatel
domů nejen z Prahy 1. Na stránkách
iniciativy má každý zapojený
dům svůj prostor pro publikování
zkušeností, problémů či způsobů
řešení. Uvedené informace slouží
jako zdroj podkladů pro další
jednání. Současně je potřeba
odpovědět na otázku „Kolik nás
tady ještě bydlí“. Iniciativa zatím
sdružuje desítky domů, v součtu
s téměř dvěma tisíci dlouhodobě
bydlícími. Přidejte se i vy!
Petr Městecký,
člen koordinačního výboru

Historicky poprvé rozšířila Praha 1 dotace v oblasti životního prostředí i na projekty
z oblasti ekologické výchovy – prevence a adaptace na klimatické změny. Začátkem
května o dotacích rozhodovali radní, kteří schválili vyplacení celkem 250 tisíc korun
pro celkem 34 návrhů.
O peníze mohli občané, spolky a firmy žádat pro čtyři oblasti: na výsadbu zeleně, na
péči o zvířata, na zlepšení vzhledu městské části a ekologickou výchovu. Oblast zvířat,
kam patří také stále populárnější včelaření, nyní zůstala bez žádostí.
V případě výsadby zeleně, kam patří ozelenění dvorů, fasád či zakládání komunitních
zahrad, bylo přiděleno celkem 64 600 Kč na 9 projektů, např. Gymnáziu Jana Palacha anebo ZŠ na nám. Curieových. Pro zlepšení vzhledu květinovou výzdobou domů
a oken bylo přiděleno celkem 92 400 Kč na 20 projektů, k nimž patřil i projekt farnosti
kostela sv. Petra na Poříčí nebo SVJ U Jezulátka.
Zbývajících 93 tisíc korun dostanou vybrané projekty na ekologickou výchovu: Generace U spolku Auto*Mat (pořadatel projektu Do práce na kole nebo slavnosti Zažít město jinak), Ochrana životního prostředí v obrazech od Hnutí Duha, Happening Spotřebuj
mě! zaměřený na problematiku plýtvání potravinami od společnosti Zachraň jídlo,
série přednášek Klimatická změna: jak snížit emise skleníkových plynů a připravit se
na dopady klimatické změny v Praze 1 od Komory obnovitelných zdrojů energie.

∙

(mk)

Šance pro mladé – startovací byty
Celkem osm malometrážních bytů nabídne Praha 1 ve dvoukolovém výběrovém
řízení mladým lidem, kteří potřebují vyřešit bytovou situaci a chtějí zůstat v naší
městské části. Moderní byty se nacházejí v mezigeneračním domě v Samcově 3.
Startovací byty jsou určeny pro mladé lidi do 30 let, kteří měli nebo mají po dobu
minimálně 10 let trvalé bydliště v Praze 1. Zájemci nesmějí mít vlastnické právo
k jinému bytu a mezi podmínky patří také, že nikdy neuzavřeli s MČ Praha 1 smlouvu o nájmu startovacího bytu a že poskytnutý byt nebude využíván k jakékoli formě
sdíleného ubytování.
Měsíční nájemné v nich bude činit 150 Kč/m2 s valorizací. Doba nájmu bude 3 roky
s možností 1 roku prodloužení. Obě kola výběrového řízení by měla proběhnout do
konce června, aby už v průběhu prázdnin, po finálním schválení radními, mohlo začít předávání bytů. Termíny pro podání přihlášek i jednotlivých kol, veškeré podmínky, vzor nájemní smlouvy a další informace budou zveřejněny na úřední
desce a na www.praha1.cz.

∙
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Praha 1

Na opravy
domů jde
19 milionů
Kč
Zastupitelé Prahy 1 schválili přidělení
grantů na opravy domovního fondu.
Úspěšní zájemci získali na své stavební
projekty maximálně 50 % nákladů.
O peníze se přihlásilo celkem
29 žadatelů.
Letošní dotace směřují pouze na opravy vnějších domovních
plášťů, tedy fasád, oken, vrat nebo střech. „Ve 24 případech se
jednalo o SVJ, jehož členem je naše městská část, a v deseti
případech předložil žádost subjekt, který chtěl letos grant vůbec poprvé,“ upřesnil radní David Bodeček.
Z celkové částky 19 187 000 korun mohl jeden žadatel získat maximálně 1,5 milionu a pokrýt nejvýše 50 % skutečných
nákladů na opravu. Úspěšní žadatelé nyní musí do 30. června
podepsat smlouvy, na jejichž základě jim bude do 31. července
proplacena polovina přiděleného grantu. K dokončení stavebních prací, které mohly začít nejdříve 1. ledna 2019, musí dojít
nejpozději k 31. říjnu tohoto roku. Do 8. listopadu pak žadatelé
odevzdají veškeré podklady a do 13. prosince proběhnou kontroly. Když bude vše v pořádku, obdrží do 20. prosince druhou
polovinu grantu. Pokud by nedošlo ke splnění všech náležitostí,
nebyla by zbylá část grantu vyplacena, a navíc by žadatel musel
vrátit i první část.
Granty na opravy domovního fondu vyhlašuje radnice už od
roku 2008. Od té doby bylo podáno, včetně letošního roku, už
615 žádostí, z nichž uspělo 82 %. Ty obdržely 264 milionů korun, ke kterým ale žadatelé z vlastních zdrojů dodali dalších 820
milionů korun.

∙

text: 3× Petr Bidlo,
foto: Sophie Keen/Unsplash

₲

Přidělené granty na opravy
bytového fondu pro rok 2019
Anežská 6 (690 000 Kč), Betlémská 9 (39 000 Kč),
Elišky Krásnohorské 3 (345 000 Kč), Jakubská 14
(373 000 Kč), Karmelitská 15 (537 000 Kč), Karlova 30
(487 000 Kč), Karolíny Světlé 11 (600 000 Kč), Konviktská
10 (390 000 Kč), Kožná 16 (1 500 000 Kč), Krakovská 20
(1 500 000 Kč), Krocínova 5 (1 500 000 Kč), Masná 19
(320 000 Kč), Míšeňská 2 (620 000 Kč), Navrátilova 12
(231 000 Kč), Navrátilova 14 (754 000 Kč), Na struze 6
(280 000 Kč), Náprstkova 5 (1 500 000 Kč), Nerudova 45
(256 000 Kč), Růžová 11 (634 000 Kč), Růžová 16
(1 200 000 Kč), Řeznická 14 (600 000 Kč), Soukenická 32
(321 000 Kč), Thunovská 10 (240 000 Kč), Újezd 33
(280 000 Kč), Újezd 28 (1 500 000 Kč), Vojtěšská 3
(1 000 000 Kč), Vlašská 15 (1 490 000 Kč).

Nabídka pronájmu nebytových prostorů!
Třicet dnů místo dosavadních patnácti mají od vyhlášení všichni
zájemci na prostudování nabídky a podmínek výběrového řízení
na pronájem nebytových prostorů, které 20. května zveřejnila
Městská část Praha 1. V nabídce je celkem 34 prostorů, z toho
16 garážových stání, jedná se např. o prostory v Navrátilově 16
(kolaudováno jako prodejna potravin a vzorková prodejna masa),
prostory U Lužického semináře 42 (kavárna a restaurace s kuchyní a zázemím) nebo 11 garážových stání v Samcově 3. Termíny
prvních prohlídek: 30. a 31. května. Termín pro podání nabídek:
24. června do 12:00. Otevírání obálek: 27. června od 9:00.

∙

Podrobnosti naleznete na úřední desce, www.praha1.cz,
www.reality.praha1.cz a na www.realitniportalpraha.cz.
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Čestné občanství
pro tvář srpna 1968
Bývalá televizní
a rozhlasová hlasatelka
Kamila Moučková se
stala čestnou občankou
Prahy 1. Během okupace
Československa se
aktivně zapojila do
protiokupačního vysílání
a 21. srpna 1968 byla
ze studia vyvedena
ozbrojenými sovětskými
okupanty.
„Paní Kamila Moučková žije v Praze 1
více než 68 let, zapojila se dokonce i do
zdejší komunální politiky a pro naši městskou část je ctí udělit této statečné ženě
čestné občanství,“ komentoval ocenění
starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.
Moučková hrála od dětství v Polné
ochotnické divadlo a po válce nastoupila
nejdříve do divadla v Teplicích a poté do
Horáckého divadla v Jihlavě. Od roku
1949 do roku 1956 pracovala jako hlasatelka Československého rozhlasu, odkud
přešla do Československé televize. Byla
první hlasatelkou nově vzniklých Televizních novin, které se na obrazovkách
poprvé objevily na Nový rok 1957.
Iniciátorem udělení čestného občanství
byl radní Prahy 1 David Bodeček. „Jedná
se o jednu z nejvýznamnějších osobností
československé žurnalistiky, která stála
u zrodu našeho televizního zpravodajství
a jejíž předčasný profesní vrchol byl zároveň jedním z nejtragičtějších okamžiků
naší historie. Velmi si vážíme toho, že náš

návrh přijala, a děkuji paní zastupitelce
Evě Špačkové, na jejíž předchozí snahu
jsem rád navázal,“ uvedl Bodeček.
Zlomem v životě Moučkové byla samozřejmě okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy, během níž si svými
statečnými postoji, nebojácností a bojem
za pravdu vysloužila nenávist okupantů,
kteří ji hned 21. srpna 1968 odvlekli ze
studia. Okamžitě se ale zapojila do tajného protiokupačního vysílání z protiatomového krytu v Tesle Hloubětín.
Nástup Husáka znamenal konec kariéry
Den zvolení Gustáva Husáka prvním
tajemníkem ÚV KSČ byl pak jejím posledním dnem v televizi a „znormalizovaný“
komunistický režim ji z Československé
televize vyhnal. S velkými problémy poté
mohla pracovat alespoň v kantýně, jako
uklízečka, prodavačka nebo lepička papírových pytlíků. Komunisté pronásledovali
ji i její děti a nejbližší. V roce 1977 se
navíc stala jednou z prvních signatářek

Charty 77. Vytoužená změna přišla po
sametové revoluci a v roce 1990 se
Kamila Moučková vrátila do televize. Spolupracovala ale s řadou dalších médií,
včetně Rádia Svobodná Evropa. Zapojila
se rovněž do politiky a občané Prahy 1 ji
zvolili svojí zastupitelkou. Je nositelkou
Ceny Arnošta Lustiga, prezidentské Medaile Za zásluhy a obdržela také Čestné
občanství hl. m. Prahy.

∙

text: Petr Bidlo
foto: Petr Našic
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Co
se chystá
na Petříně‽
Kácení stromů v Lobkovické zahradě zneklidnilo místní obyvatele. Nejsou to ale
jediné úpravy, kterými část Petřína poblíž Strahovského kláštera projde. Chystá se
také zpřístupnění zahrady pod ulicí Úvoz nebo výstavba nového zázemí pro údržbu.
Diskutuje se také o rozsáhlejších změnách v Lobkovické zahradě.
Kvůli kácení a plánovaným stavbám
uspořádal právě na Petříně setkání
s místními obyvateli místostarosta Petr
Hejma. Dorazil i vedoucí magistrátní péče
o zeleň Dan Frantík, jehož oddělení má
celý Petřín na starost, a tvůrci tří projektů
ve Velké strahovské zahradě z architektonického ateliéru AND.
Podle Frantíka nechal magistrát v Lobkovické zahradě odborně posoudit na tisíc
stromů, z nichž několik desítek padlo kvůli nebezpečí jejich zřícení na cesty. Někteří diskutující upozornili na nedostatek
informací pro návštěvníky zahrad a také
nerespektování vegetačního klidu. Místostarosta Hejma přítomné vyzval, aby
na magistrát zaslali fotografie stromů,
u kterých se jim zdálo kácení zbytečné.
„Dohodli jsme se, že o důvodech kácení
stromů budou obyvatelé informováni.
Stejně tak by měl v budoucnu magistrát
o podobných zásazích informovat dostatečně předem,“ uvedl místostarosta.
V souvislosti s Velkou strahovskou zahradou Frantík upozornil na celkem tři připravované projekty, které by se měly začít
realizovat ve druhé polovině letošního
roku. Prvním je zpřístupnění tzv. zásobní
zahrady s vinicí, která je nyní oplocená,
s vchodem z ulice Úvoz. Druhou stavbou
bude revitalizace svahu pod vyhlídkovou
Cestou Raoula Wallenberga, která počítá

s vyvedením nevyužité podzemní vody
do nového rybníčku a se vznikem nové
cesty. A vpravo od vyústění Vlašské ulice
mají vyrůst nové veřejné toalety a zázemí
pro údržbu, které nyní v této části Petřína
chybí.
Další setkání na konci června
Kromě kácení stromů se dotazy během
setkání točily také kolem budoucnosti
Lobkovické zahrady, která má projít rozsáhlejšími úpravami. „Chtěli jsme tímto
zprostředkovat komunikaci lidí s magistrátem. Před prázdninami chystáme ještě
jedno setkání právě o návrzích na proměnu zahrady,“ upřesnil radní pro životní
prostředí Petr Kučera. Setkání by se mělo
uskutečnit 26. června od 17 hodin opět
v Barokním refektáři Petřínských teras.
Věcí se zabývá také Komise pro participaci a Místní Agendu 21.
Celý Petřín má ve správě pražský magistrát, v této části však jeden pozemek patří
Praze 1, takže i tím může radnice ovlivnit
výslednou podobu zahrady.
Projekt na proměnu lokality řeší magistrát již přes deset let, zájem o něj mají
také okolní ambasády, část Lobkovické
zahrady totiž leží v areálu německého
velvyslanectví. Větší změny se mají odehrát v dolní části, kde se chystá obnova
povrchu dětského hřiště, vznik kavárny

a vydláždění jedné z cest. V úvahu připadá i obnovení části barokní zahrady.
Podkladová dokumentace by měla být
hotová do konce letošního roku a projednání je plánováno na rok 2020.

∙

text: Michal Kalina
foto/vizualizace: AND architektonický
atelier, Hlavní město Praha
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1 zpřístupnění tzv. zásobní zahrady s vinicí,
která je nyní oplocená, s vchodem z ulice Úvoz
2 vznik nové cesty pod Strahovským klášterem
3 nové veřejné toalety a zázemí pro údržbu
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Návrat tramvají
možná už za
čtyři roky
Nová stromořadí, méně aut a hlavně po obou stranách náměstí tramvajové koleje.
Horní část Václavského náměstí se v příštích letech změní. Nyní dvouproudému
bulváru by se tak měla začít vracet původní tvář klidnější promenády. Magistrát
už připravuje hlavní dokumenty a chce začít stavět co nejdříve.
V prosinci roku 1980 projely kolem sochy
svatého Václava tramvajové vozy naposledy. Komunisté tehdy rozhodli, že náměstí
už povrchovou veřejnou dopravu nepotřebuje a nahradili ji metrem. Jenže tramvaje
v Praze 21. století jezdí dál, a jak se ukazuje, jediné přímé spojení centra po povrchu
s Vinohrady, Žižkovem či Vršovicemi už
zdaleka nedostačuje.
Vedení pražského magistrátu proto pospíchá, aby trať v horní části Václavského
náměstí byla v provozu brzy. „Pro nás je
nyní prioritou připravit tramvajové spojení
přes Vrchlického sady, protože nám jde
o celkovou kultivaci této zanedbané části
města. To si ale slibujeme i od trati na Václavském náměstí, že se prostor promění,
jako je tomu třeba u hlavních tříd ve Vídni,
a že zároveň dojde k úbytku aut v centru,“
komentuje plán radní pro dopravu Prahy 1
David Skála. Zlepšení nyní neutěšeného
stavu náměstí si od zavedení tramvají slibují také zástupci podnikatelů ze Sdružení
Nového Města pražského. V tom, kudy
přesně bude tramvaj na náměstí jezdit,
už má magistrát celkem jasno. Nebude
to přímo středem, kudy trať vedla před
necelými čtyřiceti lety, ale více po obvodu,
v místech, kde jsou dnes dva jízdní pruhy.
„Dá se říci, že vedení trati je až na detaily
finální. Dojde ke snížení počtu jízdních
pruhů na jeden, kterým zároveň povede
tramvajová trať. Nechali jsme zpracovat
simulaci provozu a neměly by tím vzniknout dopravní problémy,“ upřesnil Lukáš
Tittl z Institutu pro plánování a rozvoj
(IPR), který projekt zastřešuje.

Zastávky budou hned dvoje
Institut nyní detailněji řeší například umístění druhé řady stromořadí, které by mělo
zakrývat podélné parkování pro rezidenty
a zásobování. Uprostřed stromořadí je naplánován vyhrazený pruh pro cyklistickou
dopravu. Návrh počítá také s novými zastávkami tramvaje u střední části náměstí
a poblíž sochy sv. Václava. Naopak zrušeny
budou některé vstupy do vestibulů metra
a také otočka pro auta v horní části.
A jak to vypadá se stavbou časově? Podle
odhadů z magistrátu by po dokončení
potřebných dokumentů a získání povolení mohla začít v roce 2022, tedy už za
tři roky. „Termín začátku je reálný. Není
to tak dlouhý úsek a případné zpevnění

stropních desek metra je možné dělat již
dříve, stejně jako napojení na již existující
koleje u Národního muzea. Je možné, že
trať bude zprovozněna do roku 2023,“
dodal Tittl z IPRu. Otázkou však zůstává,
jak dlouho potrvají právě jednotlivá povolovací řízení, ta se totiž v případě různých
připomínek a odvolání mohou výrazně
protáhnout . K plánované proměně dolní
části náměstí, která je již několik let pěší
zónou, se podrobněji vrátíme v některém
z příštích čísel magazínu.

∙

text: Michal Kalina
foto: archiv DPP
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Napojení na novou trať u Muzea,
pokračování dále na Vinohradskou třídu.

Nové zastávky, oba střední vstupy do
metra budou zrušeny, stejně jako otočka
pro auta za sochou sv. Václava.

Druhá řada stromořadí vznikne po obou
stranách náměstí na místě současného
příčného parkování.

Václavské nám. 47 — stavba
kancelářské budovy s obchody
firmou Flow East. Dokončení
v roce 2020.

Tramvajová trať bude pro každý směr na
jedné straně náměstí. Koleje povedou
v jízdním pruhu pro automobily.

Trasa pro cyklisty
povede mezi
stromořadími. Parkování
se změní na podélné.

Nové zastávky, namísto
dvou středních vstupů
do metra bude jen jeden.

Křižovatka Jindřišská × Vodičkova,
stavba by mohla začít v roce 2022.

Projekt Savarin skupiny Crestyl
— Propojení čtyř ulic, v jehož středu
má zůstat bývalá herna V Cípu.
Kolem ní mají vzniknout kancelářské
budovy, restaurace a obchody.
V územním řízení.

Rekonstrukce spodní část
náměstí — již několik let pěší
zóna. Další práce zastavily soudní
spory. Magistrát chce obnovit
práce ještě letos.
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„Dlouhé“ noci
bez aut přinesly
zklidnění
V dubnu radnice testovala uzavření Dlouhé ulice a okolí pro dopravu v nočních
hodinách s cílem snížit hluk a celkově zklidnit lokalitu. Opatření probíhalo vždy
od 22:00 do 3:00 a to 12. a 13. dubna a během velikonočního víkendu.
Omezení se týkalo ulic Dlouhá, V Kolkovně, Rámová, Masná, části ulic Kozí
a Rybná, které byly za dozoru policie
uzavřeny pro vjezd nerezidentů a taxi.
V době zkušební uzávěry došlo k citelnému snížení hluku a v praxi se tak ukázalo,
jak by fungovalo dlouhodobé uzavření
lokality pomocí výsuvných sloupků, což
radnice do budoucna prosazuje. „Hlavním motivem opatření bylo otestovat
funkčnost dřívějšího plánu na instalaci
výsuvných sloupků, pomocí kterých by
zde byla doprava doprava zklidněna
celoročně,“ vysvětluje David Skála, radní
pro dopravu.
Současné vedení radnice při přípravách
vychází z dřívějšího projektu radního
Richarda Bureše, který byl připravován
v rámci protiteroristických opatření
v centru města. Jeho účel a tedy i přesné
umístění výsuvných sloupků chce nové
vedení Prahy 1 pozměnit. „Zkušební
opatření nám především ukázalo, že
provoz aut celkově poklesl více než o třetinu také v okolí uzavřené lokality, a to
i v ulicích, kam se odkloněná doprava
přesunula. Potvrdilo se tedy, že většinu
dopravy tu v noci tvoří řidiči taxislužeb,
kteří tu zároveň zabírají parkovací místa
místním. Dále nám zkušební uzavírka
napověděla, jaké dílčí změny v rozmístění

devatenácti výsuvných sloupků je potřeba provést. Tyto změny teď koordinujeme s projektantem, firmou Eltodo,“
dodává Skála.
Měřiče hluku v Dlouhé ulici ukazují, že
hluk se tu průměrně přes den i v noci
pohybuje nad zákonnými limity prakticky pořád. Během běžné noci projede
Dlouhou ulicí mezi desátou a třetí ranní
800 až 1000 aut, tedy 3–4 za minutu,
přičemž podle údajů od policie v nočních
hodinách zhruba 80 % této dopravy tvoří
taxíky. Řidiči taxi tu často krouží a čekají
na zákazníky, čímž navyšují přirozenou
dopravní i ekologickou zátěž a nezřídka
se podílejí i na konfliktních situacích.
„Jakkoli není automobilová doprava
jediným významným zdrojem hlučnosti
v lokalitě, z naměřených hodnot jasně
vyplývá, že díky dopravnímu omezení
došlo k nezanedbatelnému poklesu
hlučnosti, který je patrný zejména mezi 1
a 3 hodinou ranní,“ konstatuje k analýze
opatření Ondřej Konopa, ředitel laboratoře Ochrana životního prostředí, akreditované na měření hluku.
Z měření je patrné, že po třetí hodině
ranní, když uzavírka skončila, se hluk
opět citelně navýšil, což bylo také předmětem stížností. Právě tomu by radnice

příště chtěla předejít prodloužením
doby uzávěrky. V budoucnu by pak tento
problém řešily právě výsuvné sloupky. Ty
by zároveň vyřešily problémy s vjezdem
rezidentů vlastním vozem či taxíkem,
sloupky jsou totiž opatřeny technologiemi, pomocí kterých lze zajistit vjezd do
oblasti všem, kteří k tomu mají oprávnění.
„Omezení dopravy vždycky přináší zklidnění lokality a o to nám jde. Nejde jenom
o hluk, který auta dělají průjezdem po
dlažebních kostkách, řidiči se tu často
předvádějí, mají stažená okénka, nahlas
puštěnou hudbu, pokřikují a troubí, zákazníci bouchají dveřmi apod. Je to celý
balík negativních jevů, který je s noční
dopravou spojený,“ říká k dopravnímu
opatření magistrátní noční starosta
Jan Štern.
Největší zátěž přineslo krátkodobé
opatření obyvatelům Hradební a Benediktské ulice. Radnice předpokládá, že při
zavedení dlouhodobého řešení (výsuvné
sloupky) opadne průvodní chaos a místním zklidnění dlouhodobě pomůže.
„Od místních máme oficiální cestou
převážně pozitivní reakce. Město je živý
organismus. Když se v něm něco náhle
změní, způsobí to samozřejmě reakci,
ale když je změna dlouhodobá, provoz
i obyvatelé se novým podmínkám rychle

bezpečnost
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Přítomnost policistů v Dlouhé
Místostarostovi Petru Hejmovi se
podařilo vyjednat, aby v Dlouhé ulici
a okolí častěji hlídkovali strážníci
městské policie. „Policie se potýká
s dlouhodobým nedostatkem
strážníků, na Praze 1 jich v tuto
chvíli chybí zhruba sto. Přesto jsme
s Městskou policií Prahy 1 domluvili,
aby této lokalitě věnovali dlouhodobě
zvýšenou pozornost,“ uvedl Hejma.

přizpůsobí. Omezovat dopravu v centrech měst je trend ve všech metropolích,
toto opatření má tedy nejen ulevit místním od hlučných nocí, ale je i vlaštovkou
zklidňování dopravy,” komentuje záměr
radnice starosta Pavel Čižinský.
Třetí plánovaný zkušební víkend uzavírky již neproběhl, jelikož městský soud
uznal žalobu jednoho z místních obyvatel
proti tomuto opatření. Nikoli však z věcné podstaty – že by soud uznal právo
občana dojet taxíkem až před dům – ale
z formálního důvodu, pro údajně nedostatečné odůvodnění opatření v úředních
dokumentech. Radnice se proti rozsudku
odvolala a během léta chce uzavření provozu otestovat znovu s lehce pozměněnými hranicemi lokality a upraveným časem
uzavírky, místo do 03:00 by tentokrát
doprava byla uzavřená například
do 05:00.
O možnosti dalšího testování aktuálně
probíhají jednání s náměstkem primátora
Petrem Hlubučkem, se kterým Praha 1
akci koordinovala. „Zkušební opatření
hodnotíme kladně a zavedení výsuvných
sloupků do lokality budeme dál prosazovat. Momentálně vzniká nová projektová dokumentace na základě zjištění
z dubnového opatření a vše by mohlo
být připraveno k instalaci už příští rok,“
komentuje plány radnice David Skála.

„Nechceme regulace“,
vzkazují podniky a slibují
spolupráci
V reakci na diskutované zavedení magistrátní vyhlášky, která by umožnila
městským částem omezit provozní dobu
hostinských zařízení, se ozývají provozovatelé podniků a přichází s kritikou této
politiky a konečně také s vlastními
návrhy řešení.
Nejhlasitějším aktérem je spolek SOHO
Prague, který v tuto chvíli sdružuje údajně
112 místních podnikatelů, 73 jednotlivých
majitelů nemovitostí a 191 rezidentů.
Mezi podniky, které jsou členy sdružení
a sídlí v okolí Dlouhé ulice, patří James
Dean Prague, M1 Lounge, Moon Club,
Nebe, Harley´s Bar, Cafe 80s, La Casa
Argentina, Le Fleur, Asian Temple, Aloha,
Hangar Bar, Kozička, Dejavu, Tretter’s bar,
Steampunk a Bed Lounge.
Podle mluvčího iniciativy Jiřího Chvojky
se všechny výše uvedené podniky dobrovolně zavázaly např. k měření intenzity
hluku, zákazu vstupu skupin pub crawls,
k zavedení vstupného do svých podniků,
k zavedení sousedských hlídek s letáky,
k analýze dopadů nebo k jednání s nočním starostou. Kluby rovněž ohlásily, že ve
spolupráci s ČVUT připravují nový způsob
analýzy zdrojů hluku. „Ochranku všichni
mají nejpozději od zavedení zákazu kouření, fenomén pub crawls je zakázán, řadu
dalších opatření jsme přijali společně,“
uvedl Chvojka. Na dotaz magazínu Jedna,

zda jsou tyto sliby pro podniky nějak
závazné a co sdružení SOHO podniká
v případě jejich neplnění ze strany členů,
jsme nedostali jasnou odpověď. Jestli
tedy uvedené kluby tyto sliby plní a budou
plnit, nebo jde zatím spíše o proklamace,
se ukáže v nadcházející letní turistické
sezoně. Radnice Prahy 1 bude situaci
monitorovat.
Se zástupci SOHO Prague vedení Prahy 1
jedná prostřednictvím bezpečnostní komise a místostarosty Petra Hejmy, do jehož
gesce spadá obchod a služby i veřejný
pořádek na Praze 1. „Nechceme omezovat podnikání, vyhláška je až krajní řešení.
Vítáme, pokud kluby opravdu převezmou
iniciativu a na řešení situace místních
rezidentů se budou podílet,“ uvedl Hejma.
Zmíněnou vyhlášku o omezení provozní
doby má nyní na stole na magistrát, kde
se připravuje návrh znění, který následně
půjde do připomínkového řízení. K projednání v celopražském zastupitelstvu tak
dojde nejdřív na podzim.

∙

text: Kateřina Písačková
foto: Petr Našic
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zprávy z radnice

Praha 1

Přívětivé
Hradební korzo
Bývalé staroměstské hradby dnes tvoří jednu z hlavních tepen centra Prahy.
Její oživení má přinést projekt Hradební korzo. Spolu s Václavským náměstím,
předpolím Štefánikova mostu či menšími projekty, jako je revitalizace parku Cihelná,
patří mezi nejdůležitější projekty územního rozvoje Prahy 1.
Rozsáhlý projekt připravovaný Institutem
plánování a rozvoje (IPR) řeší oblast bývalých hradeb od Národního divadla přes
ulice Národní, Na příkopech a Revoluční až
k předpolí Štefánikova mostu. Po zpracování potřebných analýz připravuje Institut
spolu s Prahou 1 koncepci, po které bude
následovat vypracování dílčích studií.
Konkrétně se mají řešit například povrchy,
mobiliář či zeleň; v plánu je navrhnout
nové trasy pro chodce a cyklisty, zásobování či vylepšení prostoru pro kulturu
a umění. Místostarosta Prahy 1 Petr
Hejma, který má územní rozvoj na starost,
upozorňuje také na revitalizaci dolní části
Václavského náměstí, která čeká na dokončení, a na připravované nové dopravní
řešení horní části Václavského náměstí, na
něž budou navazovat projekty v Opletalově
ulici a ve Vrchlického sadech.
„Revitalizace Hradebního korza a Václavského náměstí budou zásadními impulzy
i pro zlepšení úrovně navazujících veřejných prostranství a pro postupné vytváření
nadstandardní kvality veřejného prostoru
v centru Pražské památkové rezervace,“
vysvětluje Hejma.

Posezení na Náměstí Republiky
Hradební korzo prochází přes náměstí Republiky, které by mělo v blízké budoucnosti
získat širší chodníky se stromy, lavičkami
a dalšími prvky. „Náměstí Republiky ve své
současné podobě nemotivuje k návštěvě
a není si tam ani kde sednout a odpočinout si. V lokalitě náměstí vzniká několik
soukromých projektů, s jejichž tvůrci jednáme, aby přispěli k rehabilitaci veřejného
prostoru,“ dodává Hejma.
Dalším důležitým tématem je využití předpolí Štefánikova mostu. Zde panuje shoda
na tom, že by na něm měla být vystavěna
budova k veřejnému účelu s unikátní architekturou. Praha 1 chce výslednou podobu
výrazně ovlivnit.
Mezi menší, ale pro obyvatele důležité
přestavby, patří připravená revitalizace
parku Cihelná, tedy veřejného prostoru za
Hergetovou cihelnou, jež naváže na záměr
hlavního města vést po rampě pod mostem cyklostezku. Postupně se dokončuje
projekt Anenský trojúhelník: revitalizace
Anenského náměstí je už téměř hotova,
Betlémské náměstí by mělo ještě získat
nové lavičky, strom a pítko, a v plánu je
kompletní revitalizace parku
Karoliny Světlé.

Ten by měl být navíc v budoucnu propojen průchodem s náplavkou, která by
měla v úseku od Národního divadla až ke
Karlovým lázním projít citlivou revitalizací a následně by měla být zpřístupněna
veřejnosti.

∙

text: Petr Hejma, Petr Bidlo,
foto: Petr Topič, Jaroslav Tatek
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Brána Prahy
=
start dialogu
Členové komise územního rozvoje se při
jednání o hlavních cílech na příští čtyři roky,
které probíhá v prostoru Galerie 1 ve Štěpánské ulici, ve většině názorů shodli, že je
nutné, aby Praha 1 měla jasnou vizi rozvoje
neutěšeného území podél magistrály od Vltavské po Muzeum, které je díky nádražím
symbolickou „Bránou Prahy“ ale i její dnešní
nepěknou vizitkou. Proto se už na jednání 28.
února 2019 komise pod vedením architekta
Tomáše Vícha a sociologa Tomáše Raitera
usnesla, že by se z dnešní magistrály měla
stát plnohodnotná městská třída.

Ilustrační foto, Gehl Architects
archiv IPR Praha

Žádné stávající ani budoucí projekty, které
se dotčeného území týkají, nesmí být s touto
ideou v rozporu a město i městská část Praha 1 si musí zformulovat vlastní představu
o budoucnosti tohoto mimořádně cenného
území. Nezbytným předpokladem tohoto kroku je zpracování urbanistické analýzy celého
území, které místostarosta Petr Hejma a odbor územního rozvoje objednal u prof. Karla
Maiera z Ústavu prostorového plánování
ČVUT v Praze. Je to sice malý, ale o to důležitější krok na cestě ke společnému hledání
budoucí podoby tohoto exkluzivního prostoru na hranici památkové rezervace UNESCO.
V okamžiku, kdy si ujasníme noty na Praze 1
s magistrátem a se sousedními městskými
částmi, bude se nám všem daleko snadněji
jednat jak s developery o komerční výstavbě,
tak s vládou o ministerských budovách nebo
třeba o Mediatéce 21. století a pobočce Centre Pompidou, nebo o propojení parků Vítkova s Vrchlického sady, abychom byli schopni
čelit alarmujícímu stavu ovzduší v centru
a změně klimatu. Potřebujeme centrum obyvatelnější, aby nám místní lidé z rezervace
neutíkali, a krásnější, aby se k nám turisté
rádi vraceli. Je to start dialogu.

∙

Tomáš Vích, předseda komise územního
rozvoje a komise životního prostředí
foto: Diagram geometrie Prahy, T. Vích
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služby pro seniory

Praha 1
První letošní
plavba seniorů

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského vyhlašuje
I. ročník ankety o nejlepšího
zdravotníka roku. Hlasujte pro své
favority v uvedených kategoriích
SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE,
SANITÁŘE 2019
Denní stacionář
Nedílnou součástí nabídky Střediska
sociálních služeb Prahy 1 je péče o seniory, kteří trvale žijí s příbuznými, ovšem ti
musejí docházet do zaměstnání a nejsou
schopni seniorům zajistit celodenní péči.
Právě pro ně je určen denní stacionář.
Seniorům ve Stacionáři poskytujeme
nejen odbornou péči a pomoc, ale najdou
zde také potřebnou společnost vrstevníků, rodinné prostředí a milé a usměvavé
pracovnice, které se jim individuálně věnují. Samozřejmá je i možnost začlenit se
do všech klubových programů Střediska.
Rodinné prostředí v historickém prostoru v budově DPS Týnská nabízí kromě
pobytu v obývací místnosti a sociálního
zařízení také odpočívárnu, možnost
procházek v zahradě ve vnitrobloku domu
nebo třeba možnost využít naši knihovnu.
Ve Stacionáři je klientům zajištěno celodenní stravování a péče v odpovídajícím
rozsahu. Klientem se může stát osoba
s trvalým bydlištěm v Praze 1. Jedná se
o ambulantní sociální službu, klienti tedy
ráno přicházejí a večer odcházejí domů.
Na pobyt v denním stacionáři se s klientem uzavírá smlouva a všechny úkony
jsou hrazeny v souladu s platným sazebníkem úhrad. Jako fakultativní službu je
možné objednat dopravu do Stacionáře
a/nebo zpět domů.

∙

Více informací:
Marta Koucká, tel. 724 021 782, e-mail:
koucka@socialnisluzbyp1.cz. www.
socialnisluzby-praha1.cz
Nabízíme péči seniorům
Praha 1 si váží svých obyvatel v seniorském věku, a proto jim poskytujeme péči

v mimořádném rozsahu a za příznivou
úhradu v domácím prostředí. Poskytujeme např. nákupy a pochůzky, doprovod, dovážku obědů, pomoc při osobní
hygieně a mnohé další. Služby zajišťuje
tým profesionálních pečovatelek. Senioři
mohou díky těmto službám déle setrvat
ve svém domácím prostředí a jejich rodiny vědí, že je o ně dobře postaráno.
Pečovatelskou službu poskytujeme v časovém intervalu od 7:30 do 16:00 hodin
v pracovních dnech a od 8:00 do 14:00
hodin o víkendech. V rámci večerního pečování poskytujeme pomoc a podporu při
podávání jídla a pití, pomoc při úkonech
osobní hygieny, pomoc při péči o sebe
sama, a to v pracovních dnech do 19:00
hodin.
V návaznosti na poskytování pečovatelské služby lze využít i sociální službu
tísňové péče, která je poskytována nepřetržitě. Jde o hlasovou a elektronickou
komunikaci s klientem, který potřebuje
pomoc.

∙

Více informací:
Marta Lešnerová, tel. 222 324 052,
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz.
www.socialnisluzby-praha1.cz
Posilovna v Tělocvičně Žitná
Od května nabízíme rozšíření cvičení
v pohybovém centru Tělocvična v Žitné
13 o nově vybavenou malou posilovnu.
Kdo rád cvičí, ale prosté cvičení v tělocvičně ho nebaví, má možnost využít
zdarma posilovací věž, rotoped a běhací/
chodicí pás – informace a rezervace
u M. Němcové, tel. 601 188 315.

∙

Anketa probíhá od 4. března
do 15. října 2019.
Více informací a anketní lístek ke
stažení najdete na www.nmskb.cz
Kontakt: kuncova@nmskb.cz,
mobil: +420 727 854 065

služby pro seniory

KVěten/červen 2019

23

Akce pro seniory

červen
Trénování paměti s Mílou Kahounovou
5. 6. ve 14 hod. v DPS U Zlaté studně
12. 6. ve 14 hod. v DPS Pštrossova
19. 6. ve 14 hod. v klubu seniorů Tomáš
26. 6. ve 14 hod. v BDPS Benediktská
Setkávání s dětmi z mateřských škol
10. 6. v 10 hod. v DPS U Zlaté studně
13. 6. v 10 hod. v DPS Pštrossova
21. 6. v 10 hod. v BDPS Benediktská
Smíchovská průmyslovka třetího věku:
Hardware – novinky ze světa PC
a jak se v nich vyznat
5. 6. v 15 hod. – přihlášky u K. Schwarzové a T.
Noskové od 23. 5.
Plavba po Vltavě
6. 6. v 10 hod. na náplavce u Čechova mostu
– vstupenky se vydávají zdarma pro seniory
z Prahy 1 dne 4. 6. od 8 hodin v Informačním
centru ÚMČ Praha 1 Vodičkova 18
Andělské šperky v klubu seniorů Tomáš
10. 6. ve 14 hod. – naučíme vás, jak si opravit náramek či náhrdelník z korálků, perel či kamenů
Koncert japonského orchestru okarín
Zenkyu Ocarina
10. 6. ve 20 hod. v Dvořákově síni Rudolfina
– vstupenky zdarma v informačním centru ÚMČ
Praha 1 Vodičkova 18 od 21. 5.

Setkání s kulturou: Eva Emingerová a Trio
12. 6. v 15 hod. v Malostranské besedě
– vstupenky zdarma v informačním centru
ÚMČ Praha 1 Vodičkova 18 od 30. 5.
Předávání osvědčení účastníkům
kurzů práce na PC
13. 6. v 10 hod. v DPS Týnská
Tábor pro seniory
15. 6. až 22. 6. v Dobronicích u Bechyně. Týden
v přírodě, bydlení v chatičkách s vlastním sociálním
zařízením, výborné stravování, celodenní program,
hry, soutěže. Přihlášky u K. Schwarzové a T. Noskové osobně po předchozí telefonické domluvě
Kulatý víceboj – sportovní a zábavné hry
24. 6. v 10 hod. na hřišti Na Františku – věcné
ceny nejen pro vítěze, drobné dárky pro všechny,
občerstvení zajištěno
Vycházka: Palácové zahrady pod Pražským
hradem z cyklu Krásné toulky paní Krásné
25. 6. ve 14 hod. – přihlášky u K. Schwarzové
a T. Noskové od 10. 6. do 14. 6. a od 24. 6. do 25. 6.
Hudební odpoledne v klubu seniorů Tomáš
– zahraje Koty Swing Band
26. 6. v 15 hodin v klubu seniorů Tomáš
Více informací o akcích a přihlašování:
Karolína Schwarzová, 725 397 934,
Tereza Nosková, 607 048 183.

Celodenní výlety
5. 6. v 8 hod. Lysice (zámek) a Tišnov (klášter)
– přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 2. 5.

10. 7. v 8 hod. Rájec-Jestřebí (zámek) a Blansko
– přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 17. 6.

17. 6. v 8 hod. Nové Hrady (hrad) a Dobrá Voda (poutní místo)
– přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 7. 5.

Odjezdy autobusů od hotelu Intercontinental
v Pařížské ulici.

9. 7. v 8 hod. Šumava (Modrava, Antýgl, Srní)
– přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 5. 6.

Více informací o pravidlech přihlašování
v infocentru ÚMČ Vodičkova 18
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ROZHOvor: 25 let archy

Praha 1

Byli jsme
taková výkladní
skříň Západu
Před 25 lety začalo Na Poříčí fungovat Divadlo Archa, centrum současného
scénického umění, které založil a vede Ondřej Hrab. Za dobu fungování Archy se na
jejích prknech – která v tomto případě pro Čechy opravdu znamenají svět – ukázala
zvučná jména ze světa tance, divadla i hudební scény. Svého času tu vystoupili Lou
Reed, Allen Ginsberg, Philip Glass i Patti Smith nebo Animal Collective. Diváci tu
shlédli představení Roberta Wilsona, Royal Shakespeare Company nebo Havlovo
Odcházení s Janem Třískou. Dříve prý byla Archa „Tuzexem“ českého divadla, dnes
si dává za úkol spíš propojovat Prahu se zbytkem země.
Divadlo Archa vedete už 25 let. O co myslíte, že by Praha
a Pražané přišli, kdyby Archa ze dne na den „odplula“?
Tuto otázku si klademe každý den a vlastně je důvodem, proč
Archa pořád existuje. Archa je svým způsobem nenahraditelná
jako místo setkávání. My jsme si ji kdysi definovali jako místo
pro „všechna zvířata“. Pro Archu je typické, že se zde odehrávají
setkání, která by se nikde jinde odehrát nemohla. V 90. letech
šlo zejména o setkání se zahraničními umělci. Dnes jsou naše
úkoly jiné: Zaměřujeme se na otázku, jaká je úloha kulturní
organizace v 21. století? Jak reagovat na potřeby společnosti,
jak být místem, kde se problémy společnosti artikulují? A jak
můžeme dát uměleckým způsobem hlas někomu, kdo není
slyšet? Tyto otázky si rozhodně neklademe sami. Jsme součástí
mezinárodního společenství. Tím, co děláme, propojujeme české divadelní tvůrce se světovou progresivní scénou.
Myslím, že takové místo Praha potřebuje a pevně věřím, že
Archa svou roli plní dobře.
Uvádíte, že u příležitosti výročí 25 let nechcete tolik vzpomínat, ale narozeniny berete spíš jako závazek do budoucna.
Závazek k čemu?
Výročí chápeme jako impuls k neustálé proměně Archy. V dnešní Arše se odehrávají zcela jiné věci před 25 lety. A jsme na to
pyšní. V každé době se snažíme reagovat na aktuální potřeby
společnosti. V 90. letech bylo potřeba vytvořit mosty mezi
českým a světovým uměním, dnes je hlavně potřeba hledat
společné cesty a spolupracovat na společném díle. Navzájem
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1 Allen Ginsberg měl
v Arše své poslední
veřejné vystoupení
v Evropě (1996)
foto: Bohdan
Holomíček

se inspirovat. Zajímají nás hlavně nové
formy komunikace. Žijeme v tzv. „Společnosti 4.0“, kde technologie hrají čím dál
větší roli. Potřeba fyzické práce je stále
méně a méně, potřeba fyzického, nikoli
virtuálního, mezilidského kontaktu bude
stále větší. Jsme navíc svědky narůstání
hranic, kterými je společnost rozdělená.
Umělci, se kterými Archa spolupracuje,
si kladou velkou otázku, jak tyto hranice
prozkoumat, jak je prolomit a přispět
k vzájemnému porozumění nás všech.
Zůstaňme u technologií, které teď bezesporu ovlivňují život každého. Jakou roli
hrají technologie v životě vás a vašich
blízkých a jak ho podle vás za posledních
25 let ovlivnily?
Nedávno jsme vzpomínali, jak kdysi stačilo dobré slovo a vzájemná důvěra, aby se
uskutečnilo divadelní představení. Když
jsem v 80. letech pořádal tajná divadelní
představení, stálo vše na osobní domluvě, neboť jsme nevěděli, zda náš telefon
není odposlouchávaný a mnozí ho ani
neměli. Například tanečník Min Tanaka
sem v roce 1984 přijel na základě jednoho jediného dopisu! Dřív zkrátka stačil
jeden dopis, aby se odehrálo představení,
které změnilo pohled na soudobé divadlo
a tanec na několik desetiletí. Dnes si nedovedu představit, že bychom uspořádali
představení bez výměny několika desítek
až stovek e-mailů. Nedovedu si představit svou práci bez mobilního telefonu.
Tohle je věc, která komunikaci za těch
25 let úplně proměnila. Technologie jsou

v něčem pomocníkem, ale zároveň nás
okrádají o dobrodružství, které jsme dřív
museli podstupovat. Komunikace v minulosti mnohem více stála na vzájemné důvěře, neboť jiné možnosti zkrátka nebyly.
Zmínil jste Mina Tanaku. Traduje se, že
před revolucí přijel do Prahy a během
mezipřistání letu odehrál představení
a zase odletěl, je to pravda?
Min Tanaka v té době jezdil po Evropě
vlakem (smích). Poprvé přijel v roce
1984 z Vídně, měl tři dny čas před dalším
vystupováním v Paříži. Shodou okolností
jsem nedávno našel fotku, kde stojíme
na nádraží při loučení a za námi je ten
typický český vlak s plechovou cedulí
Praha-Hlavní nádraží – Praha-Smíchov
– Cheb – Paříž (smích). Jeho první
představení bylo tajné a bez nároku na
honorář. Odehrálo se v Junior klubu na
Chmelnici a hosty jsme zvali slovy „přijď,
ale neříkej o tom nikomu“. Sál byl plný
k prasknutí. Když si uvědomím, že dnes
dáváme deset procent našeho rozpočtu na marketing, musím se tomu smát.
Zdá se, že to tehdy byla ideální doba,
ale nechtěl bych, aby se vrátila. Takové
představení bylo vždy spojeno s rizikem
a odehrálo se jen jednou za několik let.
Min před revolucí dorazil do Prahy ještě
čtyřikrát. Jak se uvolňovala doba, jeho vystoupení mohla být více legální, ale pořád
byl chápán jako „underground hero“. Bylo
přirozené, že jsem jej pozval, aby spolu
s Johnem Caleem vytvořil představení ke
slavnostnímu otevření Archy.

Zmiňoval jste, že Archa byla v 90. letech
takovým „Tuzexem“ českého divadla
a dnes už tomu tak není. V čem to tehdy
spočívalo?
Pro ty, kteří to nepamatují (smích), Tuzex
byl takový zvláštní obchod, kde se dalo
koupit západní zboží za tvrdou měnu
nebo za tzv. tuzexové bony. Byl to takový
„ráj“, kde si člověk mohl koupit džíny,
žvýkačky nebo například ovesné vločky,
zkrátka nedostatkové zboží. A Archa
připadala v 90. letech mnoha lidem jako
taková výkladní skříň Západu, neboť zde
vystupovali zahraniční umělci. Nic takového jsem ale nechtěl. Šlo mi především
o to, vrátit Prahu zpět na mapu soudobého umění. Byli jsme skoro polovinu století
odtrženi od vývoje světového divadla.
Poznání, kam se světové divadlo za tu
dobu dostalo, bylo pro některé kolegy
až nepříjemné. Jeden divadelní kritik,
když odcházel ze slavného představení
Roberta Wilsona Doctor Faustus, Lights
the Lights, řekl: „jestli tohle je divadlo
jednadvacátého století, doufám, že umřu
dřív“. Kritik je tady pořád (smích) a když
jednadvacáté století nastalo, chválil
Wilsonovy inscenace v Národním divadle.
Pro mnoho divadelníků byl tehdy vstup
velkých osobností světového divadla na
pražské jeviště zkrátka šok, se kterým se
dlouho vyrovnávali. Výtvarníky, hudebníky
a jiné umělecké profese naopak Wilson, Tanaka a ostatní tvůrci inspirovali.
Divadelníci ovšem Wilsonova představení moc nechápali, připadala jim moc
chladná, Tanakova zase příliš niterně
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temná, zkrátka neodpovídající zažité
podobě tance a divadla. Těch „nových“
představení bylo hodně a reakce různé.
Někdy to byly katastrofy. Například po
představení slavného belgického souboru Stan na mě diváci ještě dlouho po
představení ve foyer křičeli: „Jaký smysl
má takové divadlo?“ Nakonec jsem se jich
zeptal, zda se někdy předtím hádali dvě
hodiny po představení s ředitelem divadla.
„Ne, nikdy“ odpovídali. „Tak vidíte!“ říkal
jsem, „přinejmenším v tom to má smysl!“
(smích).
Myslíte, že za tu dobu česká scéna světovou dohnala?
Nevím, jestli ji dohnala, ale každopádně se
v něčem vyrovnává. Třeba české taneční
umění, které bylo za komunistů velmi
omezované, prodělalo v posledních třiceti
letech obrovský rozvoj. U divadelních
projektů je to složitější. Stále čekáme, až
se některým existujícím počinům dostane
i náležitého ocenění a věhlasu v lokálním
prostředí. Myslím si, že zatím ještě nemáme takovou divadelní kritiku, která by je
dokázala rozpoznat a podpořit.
Zaměřujete se na spolupráci českých
a zahraničních tvůrců. Na věhlasné
přehlídce v Avignonu nás reprezentujete představením Obyčejní lidé. Pověděl
byste o něm něco víc?
Inscenace Obyčejní lidé je výsledkem
dlouhodobého zaměření divadla Archa
na dokumentární divadlo. V tomto směru nacházíme společná témata nejen
s evropskými, ale i třeba čínskými tvůrci.
Představení vzniklo na základě spolupráce
a přátelství mezi režisérkou Janou Svobodovou a čínskou choreografkou Wen Hui.
Na festival Akcent jsme dvakrát pozvali
čínský soubor Living Dance Studio s představeními, která se věnovala tragickým
událostem nedávné čínské historie. Pak
jsme tajně dovezli do Pekingu představení
Sólo pro Lu, na které Wen a její kolegové zvali diváky stejně jako my za totality
„přijď, ale neříkej to nikomu“. Jana a Wen
zjistily, že zkušenost se životem v totalitních režimech jim přinesla mnoho podobných zážitků. Velký šok vyvolalo u našich
čínských přátel prohlášení prezidenta
Zemana v Pekingu, že důležitější než lidská práva je pro něj vytvoření pracovních
míst pro „obyčejné lidi“. A právě otázka,
kdo jsou ti Zemanovi „obyčejní lidé“, nás
inspirovala k tomuto představení. Příběhy,
které se v představení odehrávají, vycházejí ze skutečných zážitků protagonistů.
Za českou stranu je hvězdou představení

2 Letní školy Divadla Archa se od roku 2016 účastní studenti a mladí profesionálové ze zemí
celého světa. Škola každoročně vyučuje principy divadelní tvorby v sociálním kontextu.
foto: Jakub Hrab

Vladimír Tůma, který celý život pracoval
jako nástrojař v továrně, a přesto jeho
životní příběh není vůbec obyčejný.
Jaké další dojmy máte z vaší
cesty do Číny?
V Číně hned vedle obřího Applestoru
a čtyřproudé dálnice plné luxusních aut
vidíte ženu, která v silničním příkopu sází
zeleninu. Setkání s těmito obrovskými rozdíly byl pro mě asi ten nejsilnější zážitek.
Uvědomil jsem si, že postoj k Číně opravdu nemůžu zjednodušovat na kategorické
odmítnutí, nebo nekritický obdiv.
O rozdělené společnosti jste mluvil
i v českém kontextu. Jak může každý
z nás přispět k tomu, aby se společnost
tolik neštěpila alespoň na lokální a národní úrovni?
Tady má podle mě nezastupitelnou roli
umění. Vezměte si třeba pochody neonacistů ve Šluknovském výběžku. Kdyby tam
tehdy místo policie a represivních složek
působilo několik skupin umělců, mělo by
to podle mě pozitivnější a dlouhodobější
efekt než bránění konfliktu násilím. Divadlo má důležitou úlohu, protože pracuje
s emocemi vědomě. Může tedy odkrýt
frustrace a dát jím kontrolovaný průběh.
To ve finále může způsobit změnu i hodně
vyhraněných postojů.
To, o čem mluvíte, se možná povedlo tvůrcům nového seriálu České televize Most!
Viděl jste Most! a jak ho hodnotíte?

Viděl jsem jeden díl (smích) a nemůžu
se tedy k Mostu! příliš vyjadřovat. Řeknu
jen, že Most! je provázán i s divadlem
Archa, neboť režisér Jan Prušinovský zde
byl několik let zaměstnán jako pokladní
a byl i hvězdou fotbalového Archa týmu
(smích).
Dobře, zpátky k umění. Když vy sám jdete
za kulturou, jaký typ zážitku vyhledáváte?
Já jsem každopádně profesně poškozený
(smích), chodím hlavně na zahraniční
představení, abych jednak viděl, co je nového ve světě, a abych hledal potenciální
nové spolupracovníky.
A jiná kultura než divadlo? Co máte rád?
Odpočinek?
Rád lyžuji, chodím po horách, jezdím na
kole a pracuju na zahradě. O víkendu jsem
zrovna přehazoval kompost. Jsem hodně
zvědavý, vidím divadlo všude a sleduju
dramatické situace každodenního života
kolem sebe. Snažím se být aktivním občanem v mnoha úrovních. Kulturní instituce,
kina, divadla i koncerty navštěvuji většinou opravdu jen pro inspiraci a duchovní
obohacení, nechodím si tam odpočinout
a vydechnout. Chodím na výstavy do
DOXu, do Rudolfina, do UMPRUM muzea
a v posledních letech sleduju vše, co
se děje v Národní galerii a v Olomouckém MUO. Bývalému ministru Staňkovi
navzdory.
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3 V květnu 2008 uvedlo
Divadlo Archa světovou
premiéru poslední hry
Václava Havla Odcházení
v režii Davida Radoka.
V následujících třech letech
mělo Odcházení v Arše
75 repríz.

Na co z letošního repertoáru divadla
Archa byste pozval naše čtenáře?
Letos toho bude poměrně dost. V červnu oslavíme 25 let od otevření Archy.
Paralelně s Pražským Quadriennale, což
je největší přehlídka světové scénografie,
budeme uvádět představení, která kladou
důraz na výtvarnou stránku. Uvedeme
například Žlutou tmu. To je představení,
ve kterém výtvarník Petr Nikl opustil svou
klasickou improvizaci s různými objekty
a spolu s Davidem Vrbíkem a Janem Burianem vytvořili počítačovým propojením
laserů, videa a hudby nádhernou vizuální
báseň. Dalším představením, které objevně pracuje se scénickými technologiemi,
se jmenuje Rusáci? Zabývá se našimi
komplexy a traumaty ve vztahu k Rusům.
Staví na kontrastu historické zkušenosti
generace, která zažila okupaci v roce
1968 s příběhy mladých talentovaných
Rusů, kteří se rozhodli žít u nás a kteří se
s naším historickým komplexem musejí
vyrovnávat. V listopadu se tradičně koná
festival dokumentárního divadla Akcent.
V jeho rámci budou mít diváci příležitost
vidět i představení Obyčejní lidé. Takže,
ti pražští diváci, kteří představení ještě
neviděli, nebudou muset do Avignonu
nebo do Paříže. Akcent bude letos zaměřený na portugalskou scénu. Budeme se
věnovat i urbanismu. Nové představení
Shared Cities režiséra Jana Mocka, které
vzniká v koprodukci s Goethe Institutem,
zkoumá přístup lidí k veřejnému městskému prostoru. Architektonickým poradcem je architekt Osamu Okamura.
Oblast kolem Archy se bude významně
měnit v souvislosti s výstavbou u Masarykova nádraží. Jaká rizika a proměny
s sebou projekt podle vás nese? A co
je třeba v městském veřejném prostoru
zachovat?
Důležité je zachovat v centru města život.
Tato formulka zní jednoduše, ale její

naplnění není vůbec snadné. Je důležité,
aby v centru města lidé pobývali rádi. Aby
tu něco prožívali. Aby se pouze neprodírali davem turistů do svých kanceláří
a pak třeba na vlak, který je odveze
někam, kde se odehrává jejich soukromý
život. Je třeba, aby lidé v centru města
skutečně žili. To mohou lidem umožnit
i kulturní instituce. Měly by být zdrojem
inspirace a místem pro setkání. Divadla
a další instituce by se měly stát stále více
i místem občanské participace a prostorem pro diskusi. Je to jeden z úkolů, který
má Archa ve svém programu. Například
současný projekt výstavby na Masarykově nádraží, alespoň tak jak dnes vypadá,
spíše posiluje onu průtočnost, než aby
inspiroval vznik nových sousedských
společenství, ze kterých bude něco nového vyrůstat (smích). Přimlouval bych se
tedy za to, abychom chápali město spíše
jako krajinu s obdělávanými políčky, na
kterých vyrůstají nové atraktivní rostliny. Některé poživatelné, některé pouze
krásné, ale všechny živoucí, protože jsou
pevně zakořeněny.
Jak vnímáte vývoj dění v centru Prahy
a kam by podle vás MČ Praha 1 měla
směřovat?
V Arše jsme po dva roky uváděli inscenaci dokumentárního divadla skupiny
Spielraum Kollektiv s názvem Busking
Unlimited, která se zabývala pouličními
umělci v centru města. Vystupovali v něm
umělci, kteří v divadle obvykle nevystupují, protože hrají na ulicích a náměstích.
Princip představení byl založen na aktivním řešení problémů buskingu z různých
hledisek: jak z pohledu buskerů, tak lidí,
kterým jejich hudba nebo vystupování
vadí. Diváci během představení aktivně
reagovali na otázky, které se týkaly vztahu
úřadů vůči buskerům, řešili také svou
vlastní míru tolerance a dozvídali se, co
busking pro pouliční umělce skutečně

znamená, zda je to pro ně spíše způsob
obživy, nebo vášeň. Archa se na podobné
problémy v centru stále více zaměřuje.
Sídlíme zde a chceme být místem, kde
se problémy diskutují. Jak už jsem říkal,
jsme místo, kde se mohou setkat lidé,
kteří by se jinde nesetkali, byť třeba bydlí
vedle sebe. Prahu 1 bereme jako náš
domov a je pro nás důležité zajímat se
o problémy našich sousedů.
Máte na Praze 1 nějaké oblíbené místo,
kde rostou ona nová semínka života?
Mám spíše nostalgické vzpomínky
(smích). Když jsem jako student vyšel ze
studovny Klementina, která se v jedenáct
hodin večer zavírala, procházel jsem
liduprázdným Starým Městem. Člověk
zde skutečně nepotkal ani živáčka. Dnes
to může někomu připadat jako taková
krásná romantická vzpomínka. Jenže ten
zážitek měl i svou depresivní stránku.
V místech, která mohla žít, byla skladiště. Komunistický režim to Staré Město
zkrátka vybydlel. A tak není divu, že život
v něm je dnes částečně umělý a ten starousedlický a autentický najdeme jen na
některých místech. Je tedy potřeba, aby
se prostor pro autentický život rozšiřoval.
Vezměte si takovou Nerudovu ulici. Je
plná hlučících turistů. Když ale člověk vejde do dvorků, narazí na skryté komunity
sousedů, třeba i na Petra Nikla, který tam
teď bydlí. Je zkrátka potřeba, abychom se
se sousedy potkávali také v ulicích.

∙

text: Kateřina Písačková,
foto: archiv Divadla Archa
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Zvítězil
příběh
Karola
Sidona

Praha 1

Projekt pro žáky základních a středních
škol Příběhy našich sousedů dospěl po
půl roce do finále. Porota vybrala jako
nejlépe zpracovaný příběh osudy rabína
Karola Sidona, jehož medailonek psaný
studenty nyní přinášíme. V další číslech
budou následovat medailonky také
ostatních pamětníků.
Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na
Praze 1, který pořádala organizace Post Bellum ve spolupráci
s Městskou částí Praha 1, se konala začátkem dubna na Staroměstské radnici. Zaplněný Brožíkův sál se zaujetím vyslechl
příběhy devíti pamětníků, které zpracovaly dokumentaristické
týmy ze ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, ZŠ sv. Voršily a Gymnázia J. Gutha Jarkovského.
Během půl roku žáci pod vedením svých pedagogů zpracovávali životní osudy pamětníků ze svého okolí, a nutno říci, že se
jednalo o velmi zajímavé osobnosti a mix různých osudů. Porota
ve složení Michal Stehlík (historik, Národní muzeum), Ladislav
Dvořák (editor, Český rozhlas) a Lukáš Jiříček (pedagog, ZŠ
prof. Švejcara) tak měla nelehkou úlohu. Většina týmů si jako
výsledný výstup vybrala audio reportáž, kterou nahrála v Českém rozhlase, zbývající tři týmy zpracovaly video reportáž.
Vítězným týmem se nakonec stali žáci ze ZŠ sv. Voršily, kteří
zpracovávali příběh rabína Karola Sidona. Druhé místo obsadil
tým ze ZŠ Brána jazyků s příběhem pamětníka Jakuba S. Trojana, evangelického kněze, který pochovával Jana Palacha po
jeho sebeupálení. Na třetím místě se umístili žáci Gymnázia J.
Gutha Jarkovského a příběh pamětnice holocaustu paní Eveliny
Merové.
Projekt přišli podpořit zástupci MČ Praha 1 – radní Petr Burgr
a Vít Šimral, prezentací provázela moderátorka Jarmila Balážová a o hudební doprovod se postaralo trio Vojtěcha Vaska.
Velkou radost z úspěchů žáků měla také Michaela Vencová,
vedoucí odboru školství MČ Praha 1, zástupci Post Bellum,
přítomní pamětníci i rodiče.

∙

text: Michaela Szkála – Post Bellum,
foto: Kryštof Štafl, archiv Post Bellum
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Výsledky práce všech týmů si můžete
prohlédnout na:
www.pribehynasichsousedu.cz/
praha-1/praha-1-2018-2019/

obdržela jeho rozhlasová hra Dvojí
zákon státní cenu k 50. výročí založení
republiky.

Karol Sidon
Karol Sidon, hebrejským jménem
Efrajim ben Alexander, (* 9. srpna
1942 Praha), je vrchní zemský a bývalý vrchní pražský rabín, dramatik,
spisovatel, scenárista, bývalý chartista a disident židovského původu.
Narodil se v Praze za války v tzv. smíšeném manželství. Jeho židovský otec
Alexander Sidon pocházel z Trnavy,
roku 1944 byl zatčen a vězněn gestapem a téhož roku umučen. Karol byl
poté skrýván na venkově až do konce
okupace. Matka ho vychovávala sama
až do roku 1948, kdy se znovu provdala. Po maturitě vystudoval dramaturgii
a scenáristiku na FAMU. Poté krátce
pracoval v Československém rozhlase, do roku 1968 byl dramaturgem
Krátkého filmu ve studiu Jiřího Trnky.
V letech 1968/1969 byl redaktorem
Literárních listů a Listů. Roku 1968

Po podpisu Charty 77 byl propuštěn
a následně byl zaměstnán jako topič.
Osud obou otců přispěl k tomu, že se
Karol, pojmenovaný po svém strýci
z otcovy strany, cítil být Židem a v dospělosti (1978) přijal židovskou víru.
V roce 1983 byl nucen pod nátlakem
StB emigrovat do Německa, kde v Heidelbergu studoval judaistiku. S německým prostředím se nikdy nesžil.
Rabínská studia dokončil v Izraeli.
Studoval v institutu Harry Fischel
(Machon Ariel) v Jeruzalémě. Roku
1992 se stal pražským a zemským rabínem, kdy se inaugurace v Praze zúčastnil zakladatel Machon Ariel rabín
Šear Jašuv Cohen, od kterého obdržel
smichu (rabínský titul). Rabimu Sidonovi se podařilo v Praze obnovit židovskou ortodoxní komunitu. Na pomoc
si zval mnoho mladých rabínských
rodin z Izraele, aby v nich měli hlavně
mladí lidé vzor. Ve své funkci se zasadil o založení např. Lauderových škol
(po více než půl století byla otevřena
v roce 1997 židovská základní škola,
kterou pojmenoval Gur Arje a gymnázium Or Chadaš). Roku 2012 vydalo
nakladatelství Federace židovských
obcí v České republice Sefer s.r.o.
jeho překlad Tóry pod názvem Pět
knih Mojžíšových. Pražský arcibiskup

Dominik Duka překlad rabína Sidona
přijal positivně a s povděkem.
Roku 2014 vyšel pod pseudonymem
Chaim Cigan první díl jeho románové
tetralogie na pomezí sci-fi a vážné
literatury Kde lišky dávají dobrou
noc, kterou se po mnoha letech vrátil
k beletrii. Po prvním dílu Altschulova metoda následovaly Piano live
(2015), Puzzle (2016) a Outsider
(2017). Všechny díly tetralogie, stejně
jako knížka pro dospělé děti Malý pan
Talisman (2015) o židovském Supermanovi, vydalo nakladatelství Torst.
V průběhu dvaceti let s ním napsal
Karel Hvížďala tři knihy rozhovorů,
které vyšly souborně roku 2014.
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Historie
budovy ve
Vodičkově 18
Ten dům stojí za to, aby si ho člověk všimnul… Budova radnice Prahy 1 ve Vodičkově
ulici slouží svému poslání od 50. let minulého století. Její historie je ale delší
a pestřejší, stejně jako tvorba jejího architekta.
Starší prameny uvádějí na místě dnešní radnice, Vodičkova
681/18, stavby dvě: dům U Zlatého sloupu a dům U Černého
vola, kterému se také říkalo V Koutě. Původní zástavba v těchto
místech začíná se založením Nového Města pražského v roce
1348, kdy město zakládal český král a později i římský císař
Karel IV. Kolem roku 1434 patřil dům na tomto místě ševci Kravkovi, zhruba v roce 1616 vlastnil na tomto místě dům Václav
Vodička z rodiny řezníků, po nichž je ulice pojmenována. V roce
1794 koupil dům Josef Turba, o sto let později dědí dům po
svém muži paní Marie Hrabová s dcerou Johankou, v roce 1902
patří dům panu Františku Buldrovi, staviteli, a konečně od roku
1927 vlastní dům česká pojišťovna Sekuritas, a.s.
Jak původní dům vypadal, si představíme snadno, když se postavíme na protější stranu ulice a prohlédneme si domy U Řečických či U Bezděků. Náš dům byl podobný, stál mezi domy čp.
680 a čp. 682, měl průchozí pasáž jako dnes, jen s tím rozdílem,
že směřovala na jižní straně do zahrady, která k domu patřila.
Domovní klenutá vrata uzavírala průchod do dnešní Navrátilovy,
dříve Hopfenštokovy ulice, v přízemí do dnešní Vodičkovy bylo
pět krámských vchodů.
Až do roku 1872 byl dům jednopatrový. V tomto roce získala
majitelka domu paní Marie Hrabová povolení k jeho navýšení. Nebyl to malý domeček, měl 63 místností. V domě bydlili
převážně řemeslníci a několik obchodníků. Krám i sklad tu
měl košíkář, což působilo starosti ostatním obyvatelům, neboť
se jednalo o rychle vznětlivé zboží. V roce 1897 vedl jednání
s požární policií, která usilovala o to, aby si do krámu zavedl
vodu. Ostatně ředitel pražských sborů hasičských bydlel přímo
v domě. A spolu s ním truhlář Josef Kott, pan František Vojtíšek
zde měl pivnici, Josef Sebastián obrazářství. Pan A. V. Čekan
byl mistr kloboučnický, pan A. Beinwart knihkupec, pan Šulc
zde měl hodinářství. V roce 1894 se na dvoře domu usídlil,
v provizorní stavbě, pan Jan Mulač, fotograf. Ještě na přelomu
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19. a 20. století měl dům své hospodářství, kde bylo zcela běžné chovat domácí
zvířata. A k živnosti patřilo vždy kousek
pole nebo vinice.
V roce 1927 povolila Rada hlavního města Prahy rozšíření Vodičkovy ulice před
domem čp. 681 a pojišťovně Sekuritas
bylo dovoleno dům zbořit. Bourání starého domu probíhalo s maximální ohleduplností k okolí. Vše se samozřejmě dělalo
ručně. Provoz elektrické dráhy ani ostatní
doprava nesměly být narušeny. Materiál
ze zbořeného domu odvážely koňské
potahy. Společnost se o rok později
rozhodla postavit komerční dům. V novém domě panoval i nový duch. Už v něm
nebydlí řemeslníci, natož pak domácí
zvířectvo. Společnost s r.o. Universal zde
prodává a půjčuje filmy, jiná firma vyrábí
šněrovačky, je zde zámečnictví neboli
živnost mechanická a hlavně kanceláře
pojišťovny.
Budova čp. 681/18, dílo architekta Adolfa Foehra, je osmipodlažní, vystavěna ve
funkcionalistickém slohu, hlavní průčelí
je zkoseno oproti sousední pravé budově, v době stavby se zřejmě počítalo se
zbořením sousedních barokních domů,
a tím s úpravou společné stavební čáry.
Budova má průčelí do ulice o osmnácti
osách, horizontálně členěno parapetními
římsami. Celé průčelí je obloženo světlým dvoubarevným travertinem. Průchozí
pasáž, která kopíruje oblouk původní
parcely, umožňuje zkratku do Navrátilovy
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ulice. Železobetonová konstrukce vytvořila solidní a odolnou stavbu. Objekt je zajímavý zejména v půdorysu, který vytváří přibližně lichoběžník. Zajímavostí objektu je
skutečnost, že pod ním protéká potok. Dům byl jako jeden z prvních v Praze vybaven
páternosterovým výtahem od firmy ČKD. Koncem roku 2012 proběhla jeho generální
rekonstrukce. Česká pojišťovna, která převzala tradici pojišťovny Sekuritas, užívala suterénní prostory ještě na počátku 90. let 20. století. Národní výbor se v budově usídlil
zhruba okolo roku 1950, po Sametové revoluci se stala sídlem Úřadu MČ Praha 1, jak
je tomu dodnes.

∙

text: Antonín Ederer, foto: archiv autora, ilustrace: Jindřich Janíček

Adolf Foehr
Adolf Foehr (1880–1943) se sice narodil
v Norimberku, ale zabydlel se v Praze a tvořil
převážně v českém prostředí. Působil jako
baurat, stavební rada, a od roku 1929 do roku
1932 byl členem městské rady. Studoval
architekturu ve Švýcarsku a v Praze u profesora
Jana Kotěry. Kromě budovy ve Vodičkově 18
je například autorem Paláce Dunaj na Národní
třídě a řady obytných domů. Navrhl také několik
vil na Hanspaulce a v Bubenči. Patřil k těm, kteří
si vždy vymínili, že stavbu budou provádět i se
všemi detaily, to znamená i s jejím vybavením.
Dodnes je to v budově radnice znát: schodiště,
dlažba, obklady, prosklená šachta výtahu,
zábradlí, osvětlení, tvarovaná okna, vestavěný
nábytek, točitá dřevěná schodiště…
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Koření a bylinky na Praze 1

Praha 1

Oázy klidu
Když vstoupíte do těchto obchodů, hraje to všemi smysly. Omamná kombinace
všech možných vůní přímo vybízí k nakupování, ale na své si přijdou i oči
a překvapivě i uši. Prodejci koření a bylinek v centru Prahy, jejichž krámky mají
většinou za sebou dlouhou historii, si totiž rádi popovídají a dokáží nakupujícím
dobře poradit nejen s nákupem, ale i se zdravím.
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… kde to voní
Koření U Salvátora
Náprstkova 276/2
Pamětníci si tento obchod pamatují
z Mostecké ulice, kde družstvo Druchema chtělo původně prodávat svoje
drogistické zboží a koření nabízelo jen
jako zpestření. To se psal rok 1969. Brzy
ale mělo být všechno jinak, protože koření se díky velkému zájmu nakonec stalo
hlavním sortimentem. V devadesátých
letech přišly restituce a rodina Velebilových, provozující krámek, se musela
stěhovat, a to hned několikrát, až posléze
se svým kořením zakotvila v roce 1997
v Náprstkově ulici. Letos tedy prodejna
U Salvátora oslavuje 50. narozeniny a její
typická poklidná atmosféra plná vůní jí
od narození zůstala dodnes. Jen se tehdy
začínalo se čtrnácti druhy koření, a nyní
Velebilovi nabízejí na sto druhů základního koření, ale také mnoho nejrůznějších
kořenících směsí. Odnést si od nich můžete nejkvalitnější šafrán, vanilku, voňavé
bylinky, výbornou papriku nebo třeba
několik druhů pepře. Obchod také nabízí
bohatý výběr delikates – past, olejů, octů,
omáček či extraktů. Velice oblíbeným
artiklem jsou stáčené kolínské vody. Po
dobu 35 let spojila svůj osud s obchodem
paní Jana Velebilová, po které krámek
převzaly její dcery se svými manžely. „Je
pro nás velkou poctou a současně závazkem udržet si přízeň zákazníků a moc
nás těší, že se nám to daří a že se k nám
do obchodu rádi vracejí,” prohlašují
následovníci, za kterými chodí postupně
jednotlivé generace rodin. Mít doma koření od Salvátora je prostě rodinnou tradicí.
Už od časů paní Velebilové také platí, že
do krámku se nechodí jen za nákupem,
ale i na kus řeči nebo jen tak postát
a nadechnout se. Tradiční zákazníci i ti
noví, sousedé i lidé z celé republiky. Ti
všichni totiž vědí, že krámek U Salvátora
léčí jejich duše.
Otevírací doba
PO–PÁ 10:00–18:00
Kontakt: 222 221 161

Bylinářství v Jilské
Jilská 361/1
Obchod provozuje firma Valdemar Grešík
– Natura s.r.o., která vznikla v roce 1990
a dnes patří mezi přední české výrobce
bylinných a ovocných čajů, koření, kapek,
mastí či potravinových doplňků. Distribuce firmy pokrývá téměř celé území České
republiky. Jedná se o široký sortiment
domácích i zahraničních výrobků se
zaměřením na čaje, čajové příslušenství,
preparáty z bylin a další sortiment pro
lékárny a bylinkářství. Zákazníci krámek
vyhledávají také kvůli svým bylinářkám
Zuzaně Exnerové a Renátě Rottové,
které obchod vedou, bylinkami doslova
žijí a vždy přidají spoustu užitečných
informací.

Byliny v Dlouhé
Dlouhá 612/6
V roce 1975 zařídil podnik Drobné zboží
Praha z bývalé drogerie speciální obchod
s léčivými rostlinami. V tomto krámku
s dlouhodobou tradicí provozuje od roku
1990 svůj obchod firma HERBATA s.r.o.
Nabízí tady široký sortiment koření, všech
druhů čajů a k nim krásné čajové hrníčky,
rostlinná mýdla a oleje i přírodní kosmetiku. Podle paní vedoucí je v poslední době
zvýšený zájem hlavně o koření. Krámek
láká kolemjdoucí svojí vůní a krásným
interiérem, o který je s láskou pečováno.

Otevírací doba
PO–PÁ 10:00-18:00
Kontakt: 222 511 572

Bylinářství HERBAS
Růžová 970/7
Obchod provozuje pan Roman Zima od
roku 2013, kdy si založil firmu HERBAS.
V malém krámku nabízí bylinky všeho
druhu, koření, široký sortiment čajových
směsí a tinktur, medy a jiné včelí produkty vyráběné z propolis a mateří kašičky,
relaxační a ozdravné koupele. „ Naše
výrobky jsou vyráběny ručně a klademe
velký důraz na jejich šetrné zpracování.
V naší prodejně díky širokému výběru
bylin vám namícháme směsi dle vašeho
přání,“ říká pan Zima. Důkazem je stále
vzrůstající počet spokojených zákazníků.

Roman Kindl – byliny
Řeznická 1280/13
Majitel vystudoval farmacii a dálkově
i obor léčivé byliny. Obchod v Řeznické
ulici provozuje téměř třicet let a platí za
uznávaného bylináře s širokým spektrem
působnosti. Je známo, že pokud sháníte
nějakou bylinu, která není běžná, dostanete ji „u Kindla“. V obchodě nabízí také
oleje, masti, tinktury, potravinové doplňky, masážní přípravky, přírodní barvy na
vlasy a přírodní kosmetiku. Dnes už pan
Kindl působí hlavně jako poradce v oblasti životního stylu. Tak si vychoval k vysoké
odbornosti i provozního Petra Štěrbu,
který pokračuje v jeho šlépějích přímo za
pultem už deset let.
Otevírací doba
PO–PÁ 10:30–18:30
Kontakt: 222 231 886

Otevírací doba
PO–PÁ 9:00–18:00
Kontakt: 222 329 180

Otevírací doba
PO–ČT 9:00–19:00, Pá 9:00–16:00
Kontakt: 774 624 488
text: Petr Bidlo, foto: Petr Našic
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Praha 1 Sobě
Od té doby, co jsme se s mnohými z vás
potkávali v mraze před Nemocnicí Na
Františku, už uplynul více než rok. Tehdy
před nemocnicí začal příběh, kdy jsme si
mezi budoucími kandidáty Prahy 1 Sobě
i vám, jako našim sousedům, slíbili, že
nemocnici zachráníme. A náš slib plníme.
Konečně můžeme říct, že je na stole připravený záchranný plán pro nemocnici,
a hlavně jsou rozjetá jednání, která, doufejme, povedou i k jeho úspěšné realizaci.
Podle dohody s magistrátem převezme
hlavní město provoz Nemocnice Na
Františku a a současný objem zdravotní
péče se stane základem dalšího rozvoje
nemocnice.
Klíčové je, že podíl na rozhodování o směřování nemocnice městské části zůstane.
Naopak rozložení mezi městskou část
a město napomůže k větší stabilitě nemocnice, která nebude ohrožena politickými změnami na radnicích. Dva subjekty
budou zárukou, že se o nemocnici bude
rozhodovat odborně a podle potřeb lidí.
A že především na minimum snížíme
riziko, že by nemocnice v budoucnu
přešla do soukromých rukou a stala se
z ní elitní uzavřená klinika bez služeb,
které lidé z Prahy 1 skutečně potřebují.
Rychlá a konstruktivní řešení, díky kterým
by mohl být převod provozu nemocnice
dořešen ještě letos, jsou možná právě
díky změnám na obou radnicích. Na
magistrátu vyjednáváme s radní Milenou
Johnovou, která má oblast zdravotnictví
na starost a je součástí naší partnerské
kandidátky Praha Sobě. Stejně úspěšně
spolupracujeme s našimi magistrátními
partnery i v dalších věcech – zlepšování
dopravy, omezování vizuálního smogu,
řešení Airbnb nebo dodržování nočního

klidu. Budeme rádi za vaše podněty, v jakých dalších oblastech můžeme otevřené
spolupráce s hlavním městem využít.
praha1@prahasobe.cz

ANO
Jsou problémy a Problémy. I u nás na
Praze 1 je máme. Jsou různé i hrůzné…
S kolegy z našeho hnutí jsme se shodli,
že mezi ty nejhorší patří sdílené ubytování (dále jen SU). Airbnb, Booking a další
jim podobné.
Bohulibý záměr se zvrtl v kšeft, který
nemá s původním konceptem nic společného. Myslím si, že opravdové spolužití,
kdy majitel bytu v bytě bydlí a volnou
komůrku pronajímá, aby si přilepšil k živobytí, na Praze 1 prostě neexistuje.
Sousedy nahradili turisté. Hluk a nepořádek se rozšiřuje i do dříve malebných,
zapomenutých uliček a zákoutí.
Před volbami jsme měli všichni podobná
hesla, mezi nimiž rezonovalo řešení situace kolem sdíleného ubytování. Osm měsíců po volbách. A ono ticho po pěšině.
Nešťastná příprava policejní hodiny,
blokáda ulic, omezování zbytku místních
obyvatel.
Podobné zoufalé výkřiky do tmy z našeho
pohledu nic neřeší. Dle našich informací
by opravdu pomohlo okamžité řešení SU.
V evropských městech, kde se rozumně
s tímto nešvarem vypořádali, klesl počet
nabízených lůžek až o 80%. Kde nejsou
levná lůžka, není ponocování a hluku.
Proto jsme se rozhodli věnovat danému
tématu veškerou svou aktivitu. Připravujeme návrh řešení pomocí udělování
licencí, kde by byla jasná pravidla hry.
Ať už jde o hygienické, požární či časové
předpisy. Zpět k původnímu „domácímu“
konceptu: Naší myšlenkou je regulovat

Praha 1

počet nocí, kdy majitel nabídne volné
lůžko, na 60 dní v roce.
Připravujeme samostatnou facebookovou stránku, kde se budou shromažďovat
poznatky našich občanů a kde bude
odpovídat právník na otázky: „Co je a co
není možné.“ Chceme požádat naše kolegy v parlamentu ČR o pomoc s urychlením přípravy zákona řešícího tento
nešvar. Rozhodnout jsme se rozhodli, teď
už jen konečně začít něco dělat.
Vojtěch Ryvola Hnutí ANO Praha 1

Zelená pro jedničku
„Park před Hlavním nádražím potřebuje
zlepšovat už teď, proč jen čekat na velkou
rekonstrukci?“, řekli jsme si a s koaličními
kolegy jsme začali s malými kroky, které
mají všechny společný cíl, aby Praha
měla důstojnou bránu do města.
Podpořili jsme spolupráci s hlavním
městem na pokračování projektu „správce parku“. Správce je v parku přítomný
každý všední den a dále, kdy je potřeba,
mluví s návštěvníky parku, s jeho obyvateli a všemi zapojenými organizacemi
a vlastníky pozemků. Můžete ho potkat
v celém zeleném pásu podél magistrály
od nádraží až k Národnímu muzeu.
Pro lepší zajištění pořádku se podařilo
zajistit stálou přítomnost hlídek
Policie ČR.
Aby procházející muži nemuseli chodit na
malou do parku ke stromům, zřídili jsme
pisoáry zdarma, zatím dočasné mobilní.
Stromům to svědčí, zůstanou ušetřeny
asi 300 litrů moči za den. Připravujeme
i diskrétnější řešení zákrytu pisoárů, které
brzy představíme. Naším velkým cílem
je pak zajistit v parku kvalitní a přístupné
toalety pro všechny.
V těchto dnech se v části parku poblíž
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ulice Washingtonovy otevírá kulturním
centrum s kavárnou pod širým nebem.
Polozapomenutá část parku tak ožije, v této sezóně zatím ve zkušebním
provozu.
Stánky před nádražní halou chceme
proměnit spíše v malé farmářské tržiště.
Hledáme provozovatele pro letní měsíce,
na úřední desce je vypsán záměr.
S kolegy z hlavního města a Institutu
plánování a rozvoje projednáváme, jak se
Vrchlického sady mohou podílet na humanizaci magistrály a jak co nejlépe připravit a vysoutěžit celkovou rekonstrukci
parku spolu se zavedením tramvají.
Se svými dotazy a doporučeními pro
Vrchlického sady se můžete obracet na
radního Petra Kučeru.
petr.kucera@praha1.cz a 777 965 776.

Piráti
Jsme jednoznační a čitelní
Přišli jsme s novým pohledem na mnohé
palčivé a léta neřešené problémy naší
městské části. Opíráme se o otevřenost
a transparentnost a stejně transparentně
a otevřeně pojmenováváme nežádoucí
jevy a jejich původce.
Kdykoli se zmíníme o tom, že všechno má
své limity, je zpochybňováno, zda je pirátské chtít nějaká omezení a regulaci. Jenže my Piráti jsme stejní občané Prahy 1
jako ti, kteří nás zvolili a dali nám důvěru.
Určitě není pirátské krýt nepravosti, nebo
se dokonce spřáhnout s těmi, kteří ve
jménu zisku za každou cenu arogantně
šlapou po právech ostatních.
Škoda, že stejně nekompromisní není
stát a jeho resorty. Počínaje zákony
a jejich výkladem konče. Ze strany kompetentních úřadů, a dokonce soudců,
se dozvídáme, že určití lidé mají právo

podnikat na úkor druhých. Panuje zde
naprostá nechuť jakkoli zasáhnout proti
těm, kteří nám svou bezohledností ztrpčují život. Nejmarkantněji se to ukazuje
u nelegálních apartmánů v bytových
domech. Zastupitelé MČ Praha 1 se 6. 3.
2019 na 4. zasedání zastupitelstva MČ
P1 jednohlasně usnesli na tom, že tento
jev považují za nežádoucí a protiprávní.
Úřady státní správy vyvíjejí ale činnost
úplně opačnou. Označováním bytů jako
provozoven ubytovacích služeb, daněním
a vybíráním poplatků tuto činnost doslova legalizují.
Obdobná situace je i v dalších oblastech.
Doprava, parkování, rušení nočního klidu,
obtěžující atrakce, všude narážíme na
stejný problém s výkladem práva.
Neskládáme ruce do klína. Jednáme dál.
Vysvětlujeme a domáháme se spravedlnosti. Současně hledáme nové spojence
a nové možnosti řešení. A nejpřirozenějším spojencem jste právě vy, naši
spoluobčané. Neváhejte se na nás obrátit
se svým konkrétním problémem, nebo
se spolu s námi aktivně zapojte do jejich
řešení.

ODS
Parkování je největší problém centra
Největší nespokojenost mezi obyvateli
Prahy 1 vyvolává neutěšená situace
s parkováním, teprve pak následují potíže
související s turisty a další problémy. Vyplývá to z posledního šetření City Monitor
nezávislé výzkumné agentury IBRS. Polovina všech občanů Prahy 1 je s možností
zaparkovat nespokojená, pouze 16 %
obyvatel je naopak spokojeno.
Nejlepším řešením je podle 84 % nespokojených občanů výstavba podzemních garáží, které by sloužily výhradně
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rezidentům. Všechny plány na jejich
výstavbu jsou nyní bez náhrady odloženy
s vysvětlením, že v komerčních prostorech jsou stále volná místa. Ty si ovšem
drtivá většina rezidentů nemůže dovolit.
A některé dílčí kroky současné radnice
pak vyvolávají ještě větší obavy. Zejména je to úmysl zrušit možnost placeného stání pro návštěvníky na 60 minut
denně, které je spojeno s omezením míst
v modré zóně. Reálně tak dojde k úbytku
parkovacích míst pro rezidenty.
Mnoho volného místa zabírají auta parkující načerno, v některých ulicích pak
pravidelně neoprávněně parkuje až 80
% aut. Městská policie nemá kapacity
ke kontrole a magistrát s tím nic nedělá. Funkční aplikaci z roku 2018, která
umožňovala úředníkům naší radnice
kontrolovat zaparkovaná auta, pak nikdo
nevyužívá.
„Obáváme se, že plán radnice Prahy není
dotažený do konce. Když nikdo nezkontroluje neoprávněné parkování dnes, nepomůže ani zrušení stát legálně v modré
na jednu hodinu. Naopak snížení počtu
míst v modré pocítí místní ihned. Podle
některých členů koalice pak lidé žijící
v centru auto mít nemají,“ říká Richard
Bureš (ODS) a dodává: „S tím rozhodně
nesouhlasíme. Auto totiž k životu patří
bez ohledu na to, kde žijete. A povinností
radnice je zajistit, aby systém parkování
sloužil hlavně rezidentům.“

∙

(Pozn. Obsahuje příspěvky, které byly
dodány do uzávěrky magazínu).
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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!
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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).
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jednička k životu Při přemítání o Praze 1 – středu
nejen Prahy, ale celého našeho státu, zásadním místě naší
historie, ale i současnosti – definuje naši výchozí pozici asi
nejvíce to, zda se v srdci Prahy pohybujeme jen příležitostně, nebo zda tady žijeme a dennodenně se zde pohybujeme. Zatímco příležitostní návštěvníci obdivují překrásné
památky, tepající kulturní život, řadu nákupních příležitostí
nebo výbornou dostupnost veřejné dopravy, místní obyvatelé si z každodenní zkušenosti čím dál více uvědomují řadu
podstatných věcí, kterým je třeba se věnovat a zlepšovat je.
Proč je Jednička naší srdeční záležitostí? Tak třeba Hradčany pro svou siluetu a panoramatický výhled na celé město,
Malá Strana pro nádherné paláce, zahrady a tradiční hospody, Staré Město, protože je kořenem Prahy i vzdělanosti,
Josefov pro mystickou atmosféru po setmění, Staroměstské náměstí pro tu radost při oslavách vítězství. Václavské
náměstí je důležité pro demokracii a svobodu, která se
tam rodila a kde ji lidé brání, Nové Město je plné kulturních
institucí, jako jsou Divadlo nebo Muzeum. Vltava má Karlův
most, zelené ostrovy a náplavky, Petřín, Kampa, Čertovka,
Vojanovy sady, Valdštejnská zahrada, zahrady na i pod
Hradem, Střelecký ostrov, Žofín nebo Klárov jsou našimi
plícemi.
Co ale ty problémy? Co dělat, aby Jednička zůstala místem
k životu, nejen pro turisty? Třeba se snažit o to, aby zde lidé
skutečně žili, ne jen přespávali, aby se černý prach nemusel
dennodenně utírat a už vůbec ne dýchat, aby smog nebyl
ve vzduchu ani na reklamních poutačích, aby nemizela
místa k zábavě, ale v noci se dalo a v klidu usnout. Aby na

slovo hosta
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fotografiích byla vidět architektura, ne přerostlé pandy,
aby se ve výlohách nabízely potraviny, ne matrjošky nebo
akvária s rybičkami, aby se po chodnících dalo chodit, ne
skákat přes koloběžky (nebo něco jiného), aby restaurace
a hospody byly kvalitní i dostupné a abychom se neutrdelníkovali. Aby se nekradlo na ulicích ani ve směnárnách, aby
se zámky přidělávaly k zaparkovaným kolům, ne na zábradlí
našich památek, aby se ulice neucpávaly tranzitní dopravou, ale dalo se všude projet nejen na kole, ale i na vozíčku
nebo s kočárkem. Aby každý strom mohl růst i pro další
generace, aby každý metr trávníku zůstal zachován pro tyto
generace na hraní, aby se návštěvníci cítili na Praze 1 vítáni,
ale aby Praha 1 byla především místem pro její obyvatele.
Pokud chceme, aby Jednička byla dobrým místem k životu
pro nás i pro naše potomky, musíme se o to na všech frontách snažit. Jasné je, že to nepůjde lehce a rychle, ale nevzdávejme to. Mnoho jedinců či občanských a sousedských
sdružení a podniků se o to snaží. V každé čtvrti jich je již
několik. Od podzimu vidím, že i nové vedení radnice Prahy 1
i magistrátu hlavního města s uvedenými problémy bojuje.
Přestože pravomoci senátorů v komunálních záležitostech
nejsou rozsáhlé, snažím se o to i já. Přidejte se také, jen
všichni dohromady můžeme zařídit, aby se zde dobře žilo!
Váš spoluobčan a senátor
Václav Hampl – senátor Parlamentu za obvod
č. 27 – Praha 1, předseda Výboru pro záležitosti EU,
profesor fyziologie na 2. lékařské fakultě,
emeritní rektor Univerzity Karlovy

