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Městská část jako každý rok ocení výjimečné občany,  
kteří se zasloužili o její dobré jméno či jinak pozitivně přispívají  

k rozvoji společnosti a prostředí kolem nás. Nominujte i vy osobnosti  
na Cenu Prahy 1 nebo na udělení Čestného občanství!

Podněty na udělení ocenění můžete posílat do 15. srPNa.  
došlé návrhy posoudí Komise pro občanské záležitosti a ceny  

budou předány v listopadu v rámci oslav třiceti let svobody. 

Uděleny budou tyto ocenění: 
• Cena Prahy 1 za významný počin •

• Cena Prahy 1 za celoživotní přínos městské části Praha 1 •
• Cena Prahy 1 za příkladnou službu městské části Praha 1 •

• Udělení čestného občanství Prahy 1 •
 

Ceny Prahy 1 za významný počin a celoživotní přínos městské části mohou 
být uděleny občanům Prahy 1 či institucím, které zde mají sídlo, za mimořádný 

umělecký, vědecký, společenský, sportovní či jiný počin. Na ocenění za 
příkladnou službu mohou být nominováni zaměstnanci úřadu městské části 
či institucí, které radnice zřizuje, bez ohledu na jejich bydliště. Cena Prahy 1 

je spojena s finanční odměnou. Čestné občanství je určeno fyzickým osobám, 
které se významnou měrou zasloužily o městskou část Praha 1,  

a to bez ohledu na jejich bydliště. 

Vzhledem k letošnímu výročí třiceti let od sametové revoluce  
vás vyzýváme, abyste nominovali osobnosti, které se svými činy  

zasloužily o svobodu a rozvoj demokracie.

Pravidla pro ocenění a formální náležitosti k zasílání podnětů najdete na stránkách městské části www.praha1.cz nebo se můžete 
v úředních hodinách obracet na Infocentrum městské části (tel.: 221 097 111) 

Ceny Prahy 1
výzva k nominaci 

http://www.praha1.cz
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Milí sousedé, 

letní dvojčíslo časopisu se věnuje v současnosti velice „horké-
mu“ tématu – a sice klimatickým změnám. co můžeme udělat 
pro to, aby letní měsíce byly ve městech snesitelnější? Jak se 
daří přírodě ve městě? Klademe si spoustu otázek a hledáme 
odpovědi. s kolegy z koalice, ale určitě i s některými kolegy 
z opozice, bereme současné klimatické výzvy vážně.
začali jsme od prvních snadných kroků, které ale mají důležitou 
symbolickou hodnotu. zakázali jsme používání jednorázových 
plastů na kulturních akcích v Praze 1, namísto balené vody 
v kancelářích radních používáme džbány s vodou z kohoutku. 
spolu s tím jsme se vrhli do přípravy komplexních strategických 
plánů, které celou naši městskou část připraví na klimatické 
změny a uleví životnímu prostředí. Jsou to občas politicky citlivé 
diskuse, ale rozhodně nezavíráme před těmito výzvami oči. 
Jakkoli je důležité, že a jak se o klimatické krizi mluví, hlavní 
je shodnout se na konkrétních závazcích, kterým pak budeme 
schopni opravdu dostát. a to i my sami jako jednotlivci. 
nevyhnutelně také čekají nejen naši městskou část, ale i celý 
svět změny v dopravě. není žádným tajemstvím, že prosazuji 
zklidňování automobilové dopravy v centru, což je trend ve všech 
evropských metropolích. Podle našich analýz tři z pěti aut, která 
vjedou do centra města, se tu nezdrží a pouze tudy projíždějí. 
s radním Davidem skálou tedy připravujeme opatření, která 
takovou tranzitní dopravu omezí, a v důsledku zlepší kvalitu živo-
ta, ovzduší a veřejného prostoru pro místní obyvatele i všechny 
návštěvníky krásného centra Prahy. na těchto plánech spolupra-
cujeme s magistrátem i institutem pro plánování a rozvoj Prahy. 
Také při jednání s developery o výstavbě v centru důsledně 
požadujeme, aby stavby a veřejná prostranství obsahovaly 
dostatek zeleně a bylo hospodárně nakládáno s vodou. 
zeleně bych si ve městě obecně přál co nejvíce, hlavně stromů, 
které poskytují stín a zpříjemňují ulice i na pohled. Důsledně tedy 
hledáme místa, kde všude můžeme nové stromy sázet. rozhod-
ně nechceme kácet vzrostlé stromy (jako se tomu bohužel občas 
děje, třeba u našich sousedů), pokud k tomu není opravdu závaž-
ný bezpečnostní důvod. snažíme se také pečlivě starat o pítka 
a studny, zavádět mlhovače tam, kde to dává smysl, a osobně 
bych v Praze 1 moc rád viděl vzniknout nové koupaliště. zatím se 
rozhlížíme po možnostech a sníme o tom. 

ale teď už vám přeji příjemné čtení a hlavně klidné a vydařené 
léto, potažmo prázdniny.

Váš starosta, Pavel Čižinský

sloVo starosty obsah

Periodikum městské části Praha 1
Šéfredaktor: Michal Kalina Redakce: Kateřina Písačková, Petr Bidlo, Martin Šebesta Foto: Petr našic, Jaroslav Tatek, Kateřina Písačková 
Foto na titulní straně: igor zacharov Ilustrace: Jindřich Janíček (TaKe TaKe TaKe) Grafický design a sazba: Matyáš Bartoň Písmo: rhymes, 
Trivia Tisk: MaFra, a. s. Distribuce: česká pošta Vydavatel: Mč Praha 1 Toto periodikum je informačním kanálem městské části Praha 1, 
registrovaným u Ministerstva kultury pod značkou E 15430. chybělo vám tu něco? Máte tip na zajímavý článek? napište nám na e-mail 
redakce@praha1.cz nebo nám zavolejte do kanceláře. Těšíme se na vaše podněty.
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obvinění kvůli privatizaci bytů
Policie v červnu zahájila trestní řízení 
proti bývalým radním a zastupitelům, kteří 
hlasovali pro prodej obecních bytů v letech 
2012–2015, a dále proti dvěma úřednicím 
městské části, které měly privatizaci na sta-
rosti. Podle policie obvinění odprodali byty 
na lukrativních adresách za výrazně méně, 
než byla jejich tržní cena. Tím měla radnici 
vzniknout škoda téměř 42 milionů korun. 
„Připojili jsme se k trestnímu řízení jako 
poškozený subjekt. S policií budeme spo-
lupracovat a je v našem zájmu postupovat 
tak, aby byla vzniklá škoda městské části 
nahrazena,” okomentoval případ starosta 
Prahy 1 Pavel čižinský.

Policie viní úřednice z toho, že nezjišťovaly 
cenu obvyklou, a přesto vypracovaly materiál 
pro radu a zastupitelstvo, kterým doporu-
čily prodej desítek bytových jednotek za 
cenu nabídnutou ve výběrovém řízení (tzv. 
obálkovou metodou), ovšem bez stanovení 
minimální ceny a bez řádné inzerce těchto 
nabídek na běžných realitních serverech. 
Bývalé zastupitele pak policie viní z toho, 
že pro takový materiál jako volení zástupci 
hlasovali. Trestní oznámení kvůli podezřelým 
prodejům obecního majetku podal současný 
radní pro majetek a bytovou politiku David 
Bodeček v roce 2017. Ten k případu dodává: 
„Osobně zahájení trestního stíhání vnímám 
částečně jako satisfakci za lživá a dehone-
stující tvrzení, která o mně bývalé vedení 
Prahy 1 šířilo s tím, že mé domněnky jsou 
nesmyslné a vykonstruované.“ ∙
z akcí zmizí jednorázové plasty
nařízení směřuje ke všem organizátorům 
akcí, které se konají ve veřejném prostoru na 
území Prahy 1. Jednorázové plastové nádobí 
má být nahrazeno vratným a omyvatelným 
nádobím, typicky se to týká kelímků na pití. 
v případě jídla připouští radnice i jednorázo-
vé nádobí, ovšem z lépe rozložitelných mate-
riálů, tedy například z papíru či bambusu.
„Uvědomujeme si neuvěřitelné množství 
odpadu, které produkují různé akce konané 
na území Prahy 1. Zároveň se tímto opat-
řením chceme dostat na úroveň ostatních 
evropských měst, kde je toto opatření 
běžné,“ vysvětluje důvody k přijetí usnesení 
radní David skála, který jej radě městské 
části předložil. Krok je také součástí snahy 
současného vedení snížit spotřebu plastů na 
území městské části.
radní se shodli na tom, že nechtějí tímto 
krokem zkomplikovat konání menších akcí 
komunitního charakteru. Praha 1 proto plá-
nuje nakoupit vlastní vratné plastové kelímky, 

stalo se, děje se
které bude organizátorům akcí takového 
typu zapůjčovat. na území evropské unie 
začne platit zákaz jednorázových plastových 
výrobků v roce 2021. ∙
nemocnice má nové lůžkové oddělení
nemocnice na Františku v květnu představi-
la zrekonstruované prostory, ve kterých má 
vzniknout rehabilitační oddělení s akutní lůž-
kovou péčí. využívat ho budou moci pacienti 
převážně s ortopedickými a neurologickými 
diagnózami. K zahájení provozu schází už 
jen rozhodnutí zdravotních pojišťoven, zda 
budou tuto péči hradit.

nově zřízená lůžková část navazuje na 
ambulantní oddělení rehabilitace a fyzikální 
medicíny, jež v současné době zajišťuje kom-
plexní rehabilitační péči pacientům hospitali-
zovaným na jiných odděleních a těm, kteří na 
terapie do nemocnice docházejí. 

„Přesun pacientů do prostor, kde budou 
moci podstoupit rehabilitaci, umožní uvolnit 
lůžka pro čekatele na operační zákroky. 
Dále bychom sem chtěli přijímat pacienty 
k doléčení, například po cévních mozkových 
příhodách, z jiných zdravotnických zařízení, 
která již o tuto možnost projevila zájem,“ 
vysvětlil pověřený ředitel nemocnice na 
Františku David erhart.

rekonstrukce vyšla zhruba na osm milionů 
korun, dalších šest milionů stála úprava 
přilehlých prostor včetně schodiště. Peníze 
na rozsáhlé opravy poskytl Úřad městské 
části Praha 1. ∙

Informace k obnově Mariánského sloupu
společnost pro obnovu Mariánského sloupu 
se v květnu a červnu opakovaně pokusila 
umístit na staroměstské náměstí repliku 
tohoto sloupu, který byl svržen krátce po 
vzniku československa. v jednom případě 
její členové dokonce začali rozebírat dlažbu. 
vzhledem k tomu, že společnost nemá povo-
lení k záboru náměstí, zabránili jim v proti-
právní činnosti strážníci Městské policie.

společnost má totiž platné stavební povo-
lení, které, pokud nebude stavba zahájena, 
vyprší 22. července. avšak nemá potřebná 
povolení k realizaci stavby, kterými jsou roz-
hodnutí o zvláštním užívání pozemní komuni-
kace (zábor) a souhlas vlastníka komunikace, 
kterým je magistrát. neúplná žádost o zábor 
byla doručena na ÚMč Praha 1, ovšem 
nesplňuje zákonné požadavky, chybí mimo 
jiné právě souhlas vlastníka, a proto správní 
řízení nemůže být dokončeno. ∙
nájemce zaplatí více peněz
rada Prahy 1 rozhodla, že prodlouží smlouvu 
se stávajícím nájemcem nebytového prosto-
ru v Pařížské 14 – společností carollinum. 
smlouva přinese do obecní pokladny navý-
šení nájemného téměř o dva miliony korun.
 
za prostor v Pařížské 14 o ploše 85 m2 
dnes firma měsíčně platí 362 000 korun. 
současná smlouva je platná do roku 2021, 
rozhodnutí rady Mč Praha 1 ale znamená, 
že k ní bude uzavřen dodatek, který její 
platnost prodlouží do roku 2026. zároveň se 
dosavadní roční nájemné zvýší ze 4,3 milionu 
na 6,2 milionu korun.
 
Uzavře se tak mnohaměsíční anabáze, která 
začala minulý rok v říjnu. „Nájemce tehdy 
zaslal žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
o deset let, tedy do roku 2031. Záměr ale 
nebyl bývalou radou vyhodnocen, nájemce 
se proto v březnu obrátil na novou radu 
opět s žádostí o prodloužení o deset let. 
Rada nakonec rozhodla, že vyvěsí záměr na 
pětiletý nájem bez opce,“ uvedl radní Prahy 1 
pro majetek David Bodeček.
 
Po sejmutí záměru z úřední desky radní 
svolal příslušnou komisi, která došlé obálky 
otevřela. „Chtěl jsem okamžitě ‚odkrýt karty‘ 
jednotlivých žadatelů,“ vysvětlil radní, který 
také následně začal jednat se společností 
carollinum o její případné nabídce na dorov-
nání nejvyšší došlé nabídky. výsledkem je, 
že měsíčně bude hradit přes 6 000 korun za 
metr čtvereční, což bude druhá nejvyšší cena 
placená za nebytový prostor městské části. ∙
letní uzavírka knihoven je letos delší
Městská knihovna v Praze má letos pro-
dlouženou letní uzavírku všech poboček. 
Důvodem je příprava na zavedení techno-
logie rFiD do výpůjčního procesu. Pobočky 
na Praze 1 – hradčany, Školská a Ústřední 
knihovna budou uzavřeny od 5. 7. do 25. 8. 
2019. znovu knihovna otevře v pondělí 26. 8. 
2019 a to v běžných otevíracích hodinách. 
vracení knih bude možné po celou dobu 
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uzavírky v Ústřední knihovně od pondělí 
do pátku (Po 13–20, Út–Pá 9–20), prostor 
pro vracení knih bude přístupný vchodem 
z valentinské ulice.
Omezení se netýká aktuální výstavy Galerie 
hl. m. Prahy ve výstavním prostoru v budově 
na Mariánském náměstí. všechny důležité 
informace o prázdninovém provozu Městské 
knihovny v Praze najdete na webové stránce 
www.mlp.cz/leto. ∙

Divadelní kroužky Paměti národa
ve školním roce 2019/2020 rozšiřuje 
činnost Paměť národa o divadelní kroužky, 
určené pro žáky a studenty ve věku 10–18 
let (skupiny budou rozdělené podle věku). 
společnost bude spolu s dětmi vyprávět 
příběhy a události 20. století skrze autentic-
ká svědectví z Paměti národa a děti dosta-
nou prostor pro společnou tvorbu a reflexi 
nedávné historie.
na společných setkáních se účastníci 
seznámí s příběhy a historickými událostmi 
20. století a vcítí se do různých pohledů, 
okolností a postojů lidí, kteří prožili dramatic-
ké chvíle druhé světové války a komunismu. 
na pozadí konkrétního příběhu účastníci 
porozumí historickému kontextu 20. století 
a seznámí se s podstatou totalitních režimů. 
Mladým lidem nabízí možnost reagovat na 
otázky nedávné minulosti.
Kroužky budou probíhat pod vedením lektora 
jednou týdně na hodinu a půl (většinou 
v divadelních prostorách, např. v Divadle 
v Dlouhé), ve spolupráci s radnicí také na 
Praze 1. Trvají od konce září do začátku červ-
na. v každém semestru se uskuteční vždy 15 
setkání. Přihlášku naleznete na www.divadlo.
pametnaroda.cz a pro další informace pište 
na e-mail zuzana.burdova@postbellum.cz. ∙
Spolky, hlaste se o podporu radnice
vedení jedničkové radnice chce prohlou-
bit 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 či hudební vystoupení. 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 adrese  
petr.burgr@praha1.cz a zároveň vedoucí 
oddělení kultury Lindu Klečkovou na adrese 
linda.kleckova@praha1.cz. ve svém e-mailu 
prosím uveďte název, sídlo a charakter čin-
nosti spolku, kontaktní osobu a její telefonní 
číslo a dále e-mailovou adresu spolku. ∙
Slavný vodnický dům bude k pronájmu
Kdo by si ho nepamatoval z legendárního 
filmu „Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vod-
níků v čechách“, ve kterém uvedený doktor 
usiloval o jeho zbourání tak tvrdohlavě, až ho 
to málem stálo život?
na pronájem Michnovského letohrádku 
(anebo také rybářského domečku) na Kam-
pě bude vypsáno nové výběrové řízení (to 
předchozí v roce 2017 Mč Praha 1 zrušila). 
v současné době se výběrové řízení připra-
vuje, k jeho vyhlášení by mělo dojít do konce 
školního roku, nejpozději o prázdninách.
Podrobnosti o obsahu výběrového řízení na 
pronájem domu čp. 134 s pozemkem, kde 
v minulosti fungovala rybí restaurace, budou 
po vyhlášení zveřejněny na úřední desce 
a ve stejné době budou rovněž k dispozici na 
oddělení správy nemovitostí odboru technic-
ké a majetkové správy radnice Prahy 1. ∙
Dny evropského dědictví
O víkendu 7. a 8. září zve Mč Praha 1 
zájemce k návštěvě pestré nabídky historicky 
a architektonicky cenných objektů v rámci 
Dnů evropského dědictví. Poprvé bude např. 
zpřístupněn zrekonstruovaný Bastion č. viii 
ve strahovské ulici, ze kterého se nabízí 
krásný pohled na hradčany. v objektech 
otevřených pod patronací městské části 
bude tradičně připraven katalog s historií 
místa a přehledová mapka.
 
Dny evropského dědictví (European Heritage 
Days) jsou významnou poznávací, spole-
čenskou a výchovnou akcí. návštěvníkům 
se zpřístupňují objekty méně známé, často 
i běžně nepřístupné, zdarma nebo za zlev-
něné vstupné. Praha 1 se jako člen sdružení 
historických sídel čech, Moravy a slezska 
účastní této akce pravidelně od roku 1997. ∙
uzavírky a opravy ulic
co vás v létě nemine v ulicích Prahy 1? 
v Řásnovce a Jungmannově ulici se opra-
vuje kanalizace, na Poříčí (mezi havlíčkovou 

a Těšnovem) se bude vyměňovat tramvajová 
trať. ve vlašské ulici se budou opravovat 
vodovodní armatury v úseku Tržiště po 
Šporkovu ulici. Druhá etapa oprav konstrukcí 
kolektoru probíhá u nové radnice. na více 
místech v centru se pak vyměňují poklopy 
vstupů do kolektorů.

Bližší informace o veškerých uzavírkách 
a pracích v ulicích najdete přehledně na 
magistrátním portálu www.opravujeme.to ∙
Reklamní a historická auta už nezaparkují
Pod Prašnou bránou začal platit zákaz 
zastavení. většinou tam parkovaly reklamní 
auta,  téměř nikdy rezidenti. zároveň byla 
zrušena čtyři parkovací místa pro „historická“ 
vozidla v Mostecké. ∙
Vyhláška o pouličním umění 
Pražská radní pro kulturu hana Třeštíková 
připravila novelu vyhlášky o pouličním 
umění, která brzy dorazí městským čás-
tem k připomínkám. novela by měla lépe 
definovat pouliční umění, obří plyšové pandy 
a medvědi na staroměstském náměstí by již 
podle ní neměly být považováni za stan-
dardní uměleckou produkci. Praha 1 nyní 
zapracuje připomínky k vyhlášce rovněž na 
základě konzultací s občany.
„Budeme chtít vymezit, na jakých místech 
v centru vůbec může být umělecká produk-
ce, jaká a za jakých podmínek. V Praze 1 je 
spousta náměstí, parků a dalších míst, kde 
je produkce vítaná a patří k obrazu města. 
V obývaných ulicích naopak chceme zajistit 
větší klid,“ říká k záměru novely starosta 
čižinský. ∙

http://www.mlp.cz/leto
mailto:zuzana.burdova@postbellum.cz
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výstavy koncerty divadla  
a ostatní

12. 6. – 14. 7. 
výstava grafik a kreseb – Tavík  
František Šimon, Galerie u Betlémské 
kaple, Betlémské nám. 8

15. 6. – 8. 9. 
Karel Přáda / relaxa, výklady aXa, 
na Poříčí 40

20. 6. – 7. 7. 
emotional Twist – výstava diplomových, 
bakalářských a klauzurních prací centra 
audiovizuálních studií FaMU, Galerie 
aMU, Malostranské náměstí 12

21. 6. – 8. 9. 
Pocta mistrům fotografie – Jürgen 
schadeberg, Leica Gallery Prague, 
Školská 28

28. 6. – 1. 9. 
výstava obrazů – Jakub Tomáš:  
stromolezec, Galerie václava Špály, 
národní 30

28. 6. – 3. 8. 
antonín Jirát – Mimo chápání, Fotograf 
Gallery, Jungmannova 7

2. 7. v 18:00
vernisáž výstavy, Galerie 1, 
Štěpánská 47

KaleNdář aKCí Na léto

4. 7. ve 20:30 
renata Bilač intimate, U staré paní 
Jazz & cocktail club, Michalská 9

11. 7. ve 21:30
Mirka novak & Dream Band, 
reduta Jazz club, národní 20

25. 7. ve 20:00
rosa mystica, kostel sv. salvátora 
v anežském klášteře

31. 7. ve 20:00
ziggy Marley, Divadlo archa, 
na Poříčí 26

1. 8. ve 21:00
norbi Kovács, Malostranská beseda

18. 8. v 17:00
závěrečný koncert orchestrálního 
soustředění Letního orchestru 
mladých 2019, Betlémská kaple

22. 8. a 29. 8. od 16:00 do 20:00
hudební Petrské léto – koncert 
a doprovodný program pro dospělé 
i děti. Park Lannova, nábř. Ludvíka 
svobody

27. 8. ve 20:00
chinaski, Lucerna Music Bar, 
vodičkova 36

program akcí na střeleckém ostrově 
naleznete na s.XXX

1.–13. 7. a 15.–20. 7.
Kdokoli může dělat cokoli, Letní scéna 
Divadla Ungelt, nový svět

8.–12. 7. 
Tvůrčí příměstský tábor FiLM 
pro 7–13leté děti, studio citadela, 
Klimentská 16

5.–11. 8.
Jak zabít komika, Letní scéna 
Divadla Ungelt, nový svět

12.–16. 8.
Tvůrčí příměstský tábor DivaDLO 
pro 7–13leté děti, studio citadela, 
Klimentská 16

19.–23. 8. a 26.–30. 8.
skleněný strop, Letní scéna 
Divadla Ungelt, nový svět

26.–30. 8.
Tvůrčí příměstský tábor Tanec 
pro 7–13leté děti, studio citadela, 
Klimentská 16
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červenec/srpen
Plavba po Vltavě
11. 7. v 10 hod. na náplavce u čechova mostu 
• vstupenky zdarma pro seniory z Prahy 1 se 
vydávají dne 9. 7. od 8 hod. v informačním centru 
ÚMč Praha 1 vodičkova 18
8. 8. v 10 hod. na náplavce u čechova mostu 
• vstupenky zdarma pro seniory z Prahy 1 se 
vydávají dne 6. 8. od 8 hod. v informačním centru 
ÚMč Praha 1 vodičkova 18
 

Hudební Petrské léto
22. 8. a 29. 8. – vždy 16–20 hod.  
Koncert a doprovodný program pro dospělé i děti. 
Park Lannova, nábř. Ludvíka svobody.
 

aKCe Pro seNiory 

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 klien-
tům 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 hra-
zeny 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 mimo- 
řádném 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 poskytu-
jeme 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, po-
moc 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 pohy-
bovém 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. ∙ 

úterý 20. 8. v 8 hod. – Bečov nad Teplou (zámek)  
a Mariánské Lázně • přihlášky v infocentru ÚMČ 
vodičkova 18 od 9. 7.
 
úterý 27. 8. v 8 hod. – adršpašské skály  
(malý okruh 1,5 km) a Trutnov • přihlášky  
v infocentru ÚMč vodičkova 18 od 10. 7.

čtvrtek 12. 9. v 8 hod. – velhartice (hrad)  
a Prášily • přihlášky v infocentru ÚMČ  
vodičkova 18 od 20. 8.

čtvrtek 26. 9. v 8 hod. – chebsko 
(Doubrava – skanzen, chlum sv. Máří 
– poutní místo, Seeberg – hrad) • přihlášky 
v infocentru ÚMč vodičkova 18 od 27. 8.

Odjezdy autobusů jsou od hotelu 
intercontinental v Pařížské ulici.
 
Více informací o pravidlech přihlašování  
v Informačním centru ÚMČ Praha 1.

cEloDEnní VýlETy
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fo
to
!
letní fotografická soutěž  
městské části Praha 1
Fotíte rádi a budete trávit léto v Praze? 
Podělte se o svoje zážitky a fotografie 
s ostatními a vyhrajte zajímavé ceny! 
soutěž má jedinou podmínku: fotografie 
musejí být vyfoceny na území naší 
městské části.

své fotografie zasílejte do 31. července 
2019 na e-mail redakce@praha1.cz nebo 
do zpráv facebookové stránky Praha 1. 
vyhodnocení proběhne formou hlaso-
vání na facebookové stránce Prahy 1 
během měsíce srpna.

1 2

4

5
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st
ra

na
1 sbor dobrovolných hasičů 
Praha 1 se spolu s dalšími 
zúčastnil v polovině června  
protipovodňového cvičení na 
slovanském ostrově.

2 v Dobronicích u Bechyně 
se konal týdenní tábor pro 
seniory z Prahy 1 s bohatým 
programem. hlavním tématem 
byl Divoký západ.

3 Při příležitosti návštěvy 
nové slovenské prezidentky 
zuzany čaputové proběhl na 
Kampě koncert organizovaný 
zastupitelem a kavárníkem 
Martinem Kotasem. 
nechyběl starosta Pavel 
čižinský s manželkou či 
radní Petr Kučera.

4 Místostarosta Petr hejma 
předal za nadaci Pražské 
děti symbolický šek na 1,1 
milionu korun Klinice dětské 
hematologie a onkologie Fakultní 
nemocnice Motol. Jedná se 
o výtěžek sbírky organizovaný 
nadací během vánočních 
a velikonočních svátků.

5 na Kozím plácku se konala 
tradiční akce Jahodové reggae, 
kterou pořádá sdružení Kozí 
spolek. Kromě hudby nabídla 
vyhlášené jahodové speciality 
a další program.

6 Magistrát chystá novelu 
vyhlášky, která by z centra Prahy 
vyhnala odpudivé obří kostýmy. 
zatím mizí jen jejich nositelé 
kvůli horku.

7 starosta Pavel čižinský na 
staroměstské radnici vítal nové 
občánky Prahy 1, byli mezi nimi 
i jeho dva synové.

8 spolek Kampanula uspořádal 
na Malostranském náměstí 
8. Prostřený stůl, návštěvníci 
mohli ochutnat pochutiny 
z místních podniků, poslechnout 
si hudbu i přispět na nevidomé 
děti prostřednictvím 
nadace artevide.

3

6

7

8
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Klimatická nouze, emise, uhlíková 
stopa, sucho. Pojmy, které se po-

slední rok, ne-li déle, objevují v mé-
diích i v různých debatách velmi 

často. co ale vlastně znamenají? 
a jaký mají reálný dopad na život 
v centru velkoměsta? v hlavním 

tématu tohoto čísla jsme se pokusili 
vysvětlit alespoň část těchto pro-

blémů a uvést některé možnosti, jak 
se s nimi mohou radnice i obyvatelé 

vyrovnat. zároveň se věnujeme 
tomu hlavnímu, co tyto jevy nejvíce 

ohrožují, a to je příroda. Pravda, 
v centru Prahy jí máme, s výjimkou 
Petřína a Kampy, spíše poskrovnu. 
O to větší význam proto často mají 

kouzelné vnitrobloky plné zeleně, 
o které se starají obyvatelé domů, 
jako třeba paní zedková z Železné 

ulice. Jejich velký význam pro město

Aby  
se město 

nepřehřálo
zmiňuje v rozhovoru také krajinná 
ekoložka Kateřina Lagner zímová, 
samostatný text pak dává rady, 
jak úspěšně pěstovat popínavé 
rostliny. Jen škoda, že kvůli snaze 
budovat parkovací místa zelených 
vnitrobloků ubývá, stejně tak, jako 
se ne vždy dostává stromořadím 
v ulicích adekvátní péče. v násle-
dujících článcích najdete i veskrze 
pozitivní zprávy, třeba jak se na 
vybraných dětských hřištích Pra-
hy 1 rodiče i jejich ratolesti budou 
moci nově ochladit nebo kde jsou 
či budou nové stromy. na závěr 
jsme připravili anketní lístek, jehož 
prostřednictvím můžete vyjádřit 
názor k budoucí podobě Petřína. 
 
Příjemné a inspirativní čtení přeje  
Michal Kalina, šéfredaktor.
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ilustrace: Jindřich Janíček
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Kateřina Lagner zímová
Krajinná ekoložka a nezávislá konzultant-
ka v oblasti životního prostředí. Vystudo-
vala Gymnázium Josefská. Absolvovala 
Českou zemědělskou univerzitu, Fakultu 
životního prostředí. Je předsedkyní 
spolku pro ochranu zemědělské krajiny 
CooLAND. Věnuje se nejen poradenství 
a projektování, ale i vzdělávací činnosti. 
Vede odborné exkurze, přednášky a píše 
blog. Věří, že příroda a člověk mohou  
žít v souladu.

TÉMA: PříRoDA VE MěSTě

V čem je podle vás městská zeleň, a zvláště 
v centru, specifická? K čemu je potřebná?
zeleň v centru měst má velký vliv na mik-
roklima měst a zadržování vody. Díky zeleni 
se města tolik nepřehřejí, zmírňuje teplotní 
výkyvy a zároveň i zde dochází k retenci vody, 
která jinak může ve městech napáchat velké 
škody. specifikum městské zeleně vidím také 
v její estetice a velikém vlivu na psychiku 
obyvatel. Lidé si obecně přírodu spojují 
se stromy a ve městech to, myslím, platí 
dvojnásob. Když máte z okna městského 
bytu výhled na jediný strom, vypěstujete si 
k němu velmi osobní vztah.

Hodně se píše a mluví o problémech se 
suchem a horkem. Ani v centru Prahy není, 
s výjimkou Vltavy, dostatek vláhy, horka je 
v něm logicky také hodně, co s tím?
existuje velké množství různých řešení, ně-
která vznikají na úrovni státní správy a zde si 
myslím, že se realizuje mnoho prospěšných 
opatření – například výsadba stromů nebo 
otevírání zatrubněných vodních toků, jelikož 
vodní toky jsou skvělá klimatizační jednotka, 
a čím více kilometrů vodního toku v území je, 
tím více se ochladí. Přispět ale může každý 
z nás, počítá se každý centimetr zeleně ve 
městě. stačí zelený balkon, předzahrádka 

▲ 
▲ 

Každý  
strom velkým 
pomocníkem

Ve své profesi radí firmám, obcím i jednotlivcům, jak pracovat s životním 
prostředím, především krajinou. Krajinná ekoložka Kateřina lagner Zímová proto 
musí reagovat i na aktuální problémy se suchem a změnou klimatu. „Přispět může 
každý z nás. stačí zelený balkon, předzahrádka nebo vnitroblok,“ říká. Pokud 
kolem pěstování zeleně vznikne i sousedská komunita, vidí to nejen jako důležitý 
krok pro zdravé klima, ale i pro lepší mezilidské vztahy.

nebo vnitroblok s květinami a keři či zelená 
fasáda. Možností je mnoho.

Magistrát plánuje výsadbu velkého počtu 
stromů kvůli horku a ovzduší. není to trochu 
v rozporu s tím, že ubývá vody a bude složité 
či drahé je zalévat?
Každý strom je velkým pomocníkem k vy-
tvoření příznivého mikroklimatu. ideální je 
kombinace stromů a keřů, jelikož zastíněním 
plochy keři dojde k lepšímu zadržení dešťové 
vody a menšímu úbytku vláhy z půdy během 
sucha. Dřeviny po výsadbě sice potřebují 
pravidelnou zálivku, ale z dlouhodobého 
hlediska jsou to právě ony, které pomohou 
v půdě vláhu udržet a zvýšit i hladinu pod-
zemní vody. výsadby dřevin jsou tedy určitě 
dobrou investicí.

jaká byste doporučila opatření, ať už radni-
ci, či obyvatelům, která by mohla pomoci?
Moje oblíbené doporučení, které sama 
mnoho let dodržuji, je omezení sekání trávy. 
Je to poměrně snadné a levné opatření, které 
udělá velkou službu. Travní porost vysoký 20 
cm krásně zachycuje dešťovou vodu i ranní 
rosu a brání slunečním paprskům půdu vy-
sušovat. záleží na druhu porostu, založenou 
květnatou louku lze sekat jen 2–3krát ročně, 
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trávníky je zase možné sekat na vysoko. na 
zahrádkách je skvělým opatřením ostrůvkovitá 
seč, kdy se během sekání nechávají nepose-
kané ostrůvky, v nichž se drží vláha, ale také 
často kvetou i rostliny důležité pro opylovatele.

Mají smysl „zelené“ střechy na kancelářských 
budovách?
zelené střechy určitě nenahradí klasickou 
městskou zeleň v roli zadržování vody. zároveň 
se určitě dají počítat jako prvek vhodný pro 
tvorbu příznivého mikroklimatu, jejich povrch 
se tolik nezahřeje jako klasická střecha. ideální 
je, když je střecha tvořena kvetoucími rostlina-
mi, které jednak díky vyššímu vzrůstu opět drží 
lépe vodu, a nepotřebují díky tomu tolik vody 
na zalévání, jednak jsou potravou pro zmíněný 
hmyz, který často ve městech nachází větší 
potravní nabídku než v intenzivně obhospoda-
řované krajině.

jak kvalitní bývá péče o městskou zeleň, 
hlavně stromy? co dělají správci špatně, a co 
naopak dobře?
Je to velmi individuální. Jsou města, kde je 
péče příkladná a jinde je zase odstrašující. 
Myslím, že základem je pečlivě vybraná 
a hlavně odborná firma, která má péči o zeleň 
na starosti a která nejlépe ví, co zeleň v dané 
lokalitě potřebuje.

některé stromy se do centra měst hodí více, 
některé méně. Které to jsou, změnila se 
vlivem počasí situace?
navrhování městské zeleně se v průběhu 
let neustále mění a třeba oproti navrhování 
zeleně ve volné krajině se mnohem více 
přizpůsobuje aktuálním trendům, a hlavně 

potřebám lokality. zatímco dříve byl kladen 
důraz především na estetiku, dnes má často 
přednost funkčnost. Každý projektant zeleně 
má nějaké své preferované druhy dřevin 
a způsoby návrhů. Já jako ekolog mám ráda, 
když i městská zeleň slouží přírodě. Proto ráda 
doporučuji i do měst druhy dřevin vhodné 
pro hmyz a pro ptáky, tedy dřeviny bohatě 
kvetoucí s jedlými plody, a velký podíl keřů. 
Do měst se dnes více navrhují dřeviny, které 
snesou více sucha a tepla, což jsou mnohdy 
i dřeviny známé z jižní evropy.

Máte nějaké oblíbené místo na Praze 1, 
ideálně se zelení, či snad konkrétní strom?
chodila jsem osm let na Gymnázium Josef-
ská na Malé straně, takže mým oblíbeným 
stromem je veliký kaštan, který roste ve 
vnitrobloku této školy, sousedící s Malostran-
skou besedou. a obecně mám na Praze 1 
moc ráda zelené vnitrobloky a dvorky, které 
mě nikdy nepřestanou překvapovat a udivovat 
svou rozmanitostí a půvabem.

nedávno se zde hodně mluvilo o chystaných 
úpravách a kácení na Petříně. jak s takovým 
místem podle vás zacházet, má to být spíše 
divočina, nebo park?
Myslím, že v každém městě je hodně místa pro 
park i divočinu. ideální je podle mě zastoupení 
obou ploch, ačkoli jejich vzájemný podíl se 
může výrazně lišit. U divočiny ve městech je 
vždy zásadní dobrá informovanost obyvatel 
a zdůvodnění toho, proč je takové místo 
důležité, ačkoli je na první pohled pro někoho 
třeba nevzhledné. Petřín má dost parků i míst 
s divočinou a myslím, že by to tak mělo být 
i nadále.

A jaký mají význam již zmíněné vnitrobloky 
či komunitní zahrady? Měly by je radnice 
podporovat?
zeleň ve vnitroblocích je velmi důležitá 
a v centru města stále tvoří velmi podstat-
nou složku, která příznivě ovlivňuje své 
okolí. v jakékoli krajině je totiž důležitá velká 
diverzita na malých plochách. Proto nestačí 
mít ve městech veliké parky, když chybí zeleň 
v ulicích a vnitroblocích. Důležité je, aby 
zeleň fungovala jako propojená síť, i kdyby se 
mělo jednat jen o jednotlivé stromy. Pokud je 
navíc zeleň ve vnitroblocích využívána jako 
komunitní zahrada, je to skvělý způsob, jak 
podporovat zdravé klima nejen ve městech, 
ale i v mezilidských vztazích. ∙
text: Michal Kalina 
foto: archiv Kateřiny Lagner Zímové, 
Rod Kirkpatrick/F Stop Press/Wikimedia 
Commons
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Prvním příznakem, že jsou nyní v Praze 
klimatické změny vnímány palčivěji než 
dříve, byl pokyn magistrátu k šetrnějšímu 
sekání trávy. Ostříhané trávníky mají své 
místo tam, kde lidé ve velkém tráví svůj čas, 
ale nehodí se všude. Míšení „anglických 
trávníků“ a lučních společenství pomáhá 
nejen zadržovat více vody v půdě, ale také 
poskytuje útočiště květinám a hmyzu, 
přičemž stále umožňuje rozumné využívání 
trávníků lidmi. změny v přístupu k hos-
podaření s vodou a vůbec energiemi jsou 
nutné, ale projeví se spíše v budoucnu při 
rekonstrukcích ulic, parků a budov. Opatření 
proti suchu a přehřívání na Praze 1 se nyní 
proto zaměřují i na jednoduchá a praktická 
řešení s okamžitým efektem.
 
Jak si tedy můžete v centru zpříjemnit 
pobyt v horku už teď? namočit si nohy ve 
vltavě na některém z ostrovů se přímo 
nabízí. Téměř všechna dětská hřiště 
provozovaná Prahou 1 mají nainstalovaná 
pítka s pitnou vodou. napít a osvěžit se 
můžete například na hřišti v Parku Lanno-
va, ve vrchlického sadech, na Žofíně, na 
Kampě či ve vojanových sadech. všechna 
tato hřiště navíc nabízejí i posezení ve stínu 
stromů, ačkoli některé jejich části jsou stále 
vystaveny pařícímu slunci (Žofín, Lannova). 
Je tedy potřeba, aby měly děti pokrývku 
hlavy a dostatečně pily.
 
zalévat dešťovkou se vyplatí
vedení radnice usiluje o umístění mlžítek, 
která splní jak účel ochlazení, tak zábavy 
pro děti, a to nejen na hřiště, ale i do parků 
– pokud se najde vhodný správce, který by 
je měl na starost. voda na zálivku i na vodní 
prvky však rok od roku zdražuje, takže je 
vhodné prověřovat alternativní zdroje vody 
a využívat ji hospodárně a bez plýtvání. Proto 
byly zprovozněny čtyři historické pumpy ve 
správě městské části, například na Betlém-
ském náměstí či v Křemencově ulici. ve hře 
je dále zprovoznění pumpy na velkopřevor-
ském náměstí. v komunitních zahradách na 
obecních pozemcích nově funguje sbírání 
dešťové vody z okolních okapů pro zalévání 

(za haštalem, Kc Kampa) a budeme rádi, 
když tímto krokem inspirujeme i další 
obyvatele.
 
využívání kropicích vozů na zchlazení 
rozpálených ulic naproti tomu lze sledovat 
s nedůvěrou. efekt je sice příjemný, ale jen 
krátkodobě a za cenu plýtvání pitnou vodou. 
nejlépe zchladí město stromy, které mohou 
fungovat jako opravdová klimatizace v uli-
cích. Proto jsme oslovili Technickou správu 
komunikací se seznamem ohrožených 
stromů a požádali o nouzová opatření pro 
péči v období sucha. na základě existujících 
urbanistických průzkumů jsme vytipovali 
první čtyři lokality pro novou výsadbu 

v ulicích. Je třeba ještě prověřit, zda je pod 
zemí místo pro kořeny a zda nepřekážejí 
inženýrské sítě.
 
zvláštní zaměření na klimatické problémy 
ve městě má velký význam. Praha 1 ani 
celá Praha planetu samy nespasí, ale jsou 
to dnes právě města, která ukazují, že bez 
odklonu od současných způsobů využívání 
přírodních zdrojů se prostě do budoucna 
neobejdeme. ∙
 
text: Petr Kučera, radní pro informatiku 
a životní prostředí 
ilustrace: Jindřich Janíček

Léto na suchu?
radnice jedničky se stejně jako jiné potýká s dopady nadměrného horka. 
Připravuje kvůli tomu dlouhodobá opatření, ale některá můžete vyzkoušet už teď. 
třeba jednu z obecních pump. Kromě toho jsou v plánu mlžítka na hřištích i ve 
vybraných parcích, vysazování nových stromů či se zkouší sběr dešťové vody pro 
zalévání. i malé kroky totiž mohou mít velký význam…
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Mnoho lidí zná překrásnou novelu Muž, který 
sázel stromy od Jeana Giona z roku 1953. 
Její hrdina, alpský horal, neúnavně rok co 
rok sází v odlehlých horských končinách do 
země kaštany a žaludy. v místech, kde poté, 
co lidé všechny stromy vykáceli, přestala téct 
voda. Pro své zdánlivě nesmyslné konání se 
muž stal terčem posměchu. Když tu náhle se 
začnou pusté skály zelenat, vrátí se do nich 
voda a pokryjí se životem kypícími lesy.
Po světě existují známé případy, kdy tuto 
romantickou vizi někdo zrealizoval. i Praha 1 
má mezi svými obyvateli jeden takový příklad 
v malém. a není to muž, ale žena: Jana zed-
ková se v 80. letech přestěhovala do domu 
v Železné ulici, přesněji do jeho zadního 
dvora. vyučená zahradnice začala dlážděný 
dvůr bez lístečku, kousek od staroměstského 
náměstí, osazovat podobně jako hrdina 
zmiňované povídky.
„V roce 1988 jsme se sem nastěhovaly 
s mojí matkou, když nás vypověděli z bytu ve 
Vězeňské ulici. Když jsem to viděla, musela 
jsem s tím něco udělat. Neměli jsme chatu, 
pracovala jsem jako zahradnice…,“  
vzpomíná dnes více než šedesátiletá  
energická žena. 

na několika místech kostky vyrýpala a místo 
nich vytvořila záhony. většina rostlin je ale 
v květináčích. vzhledem k malému množství 
světla se tady kytky neuchytí, proto převažují 
popínavé rostliny, stromy a keře. 
výsledek bere po třiceti letech dech. či 
spíše naopak: Umožňuje nadechnout se 
i v parnu svěžího vzduchu, sledovat ptačí 
i hmyzí obyvatele tohoto staroměstského 
zákoutí a představovat si, jak by se nám lépe 
překonávala letní horka, kdyby podobných 
míst bylo v centru Prahy podstatně víc.

Rostliny se musely přizpůsobit
Místo aby stromům a rostlinám přizpůso-
bovala okolí nebo zeminu, experimentovala 
naopak zahradnice s výsadbou různých 
druhů právě v daném prostředí. „Sázela 
jsem metodou pokus-omyl, nejprve tu byly 
hortenzie, pak přibyly stromy, vytvořila jsem 
záhonky a vysadila popínavky. Malé stromky 
jsem vyrýpnula třeba na Letné a přenesla je 
sem,“ popisuje svérázné zahradničení paní 
zedková.
Dnes tu tak rostou vedle sebe třeba štědře-
nec, břečťan, cesmína, skalníky či popínavé 
hortenzie. hlavním kouzlem celého živého 

dvora je přitom slovy Jany zedkové to, že se 
o sebe většina místní flóry postará takřka 
sama. hlavní starostí je tak bujný růst držet 
v mezích. K tomu využívá i komposty, které 
mají místo přímo pod stromy. zeminu z nich 
letos s díky využili i sousedé hospodařící 
v komunitních zahrádkách za haštalem 
a v Jirchářích, jejichž výpěstky dělají radost 
zase dál.

K idyle tak chybí jen poněkud rezervovaný 
postoj některých spolumajitelů domu, kterým 
se zdá, že popínavé rostliny jim už přerůstají 
doslova přes hlavu a okna, celkově se jim pak 
nepozdává třeba náročnost úklidu. v plánu je 
navíc rekonstrukce fasády dvora, která může 
další podobu unikátního místa hodně ovlivnit. 
ale ať už bude jeho budoucnost jakákoli, 
zůstává inspirací pro pěstování městské 
zeleně za každých podmínek. ∙
 
text: Vít Masare, Michal Kalina
foto: archiv

Žena,  
která sázela 

stromy

Jen kousek od rušné turistické trasy u staroměstského náměstí vznikla na dvoře 
zelená, chladivá oáza klidu. od konce 80. let minulého století ji tam buduje Jana 
Zedková, vyučená zahradnice, která svérázným způsobem proměnila vydlážděný 
dvůr bez jediné rostliny v parčík.
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se stoupajícími teplotami se v centru Prahy 
v létě náramně hodí každý stín, strom, vodní 
plocha a každá alespoň trochu větší plocha 
zeleně, která pomáhá ochlazovat rozpálené 
ulice a domy. celá Praha 1 se navíc nachází 
v oblasti „Pražského tepelného ostrova“. 
Jeho projevy jsou v létě nejvíce znát na hustě 
zastavěném novém Městě, starém Městě 
a Josefově. Proto se radnice Prahy 1 nyní 
zaměřuje na ochranu stávajících stromů a pro-
věřuje místa pro výsadbu nových, zejména na 
pravém břehu vltavy. Přispět ale může i každý 
obyvatel, a to hned několika způsoby. Patří 
mezi ně velice efektivní pěstování popínavých 
rostlin, které se šplhají vzhůru po domě.

zde je pár rad pro ty, kterým se líbí živé zelené 
fasády nebo zarostlé hromosvody a chtěli by 
podobnou „přírodní klimatizaci“ mít i na domě, 
ve kterém bydlí:

1) Pokud vám dům nepatří, dohodněte se 
nejprve s majitelem. věc je také třeba probrat 
s ostatními obyvateli. někomu může vadit 
větší množství hmyzu, někomu se může líbit 
hladká fasáda.
2) zvažte, v jakém stavu je podpěra nebo 
fasáda. rostlina představuje zátěž, přísavníky 
mohou do poškozené omítky i zarůstat. Pokud 
bude z nějakého důvodu potřeba rostlinu 

odstranit, je třeba počítat s tím, že se jedná 
o náročnou práci.
3) nacházíme se v Pražské památkové 
rezervaci. Proto je potřeba konzultovat jakékoli 
kroky s národním památkovým ústavem  
– pracoviště Praha, na Perštýně 12. 
4) Tam vám poradí ing. Milena Dneboská 
andrade jak s výběrem druhů, tak se zasaze-
ním u objektu. zásahy do fasád, rozebírání 
chodníků, zabezpečování rostlin na rušných 
místech – to vše mohou být momenty, které 
sleduje památková péče.
5) ideální je přijít s vlastní představou.
6) Je třeba počítat s tím, že zasazením vše 
začíná a o rostlinu se bude následně potřeba 
starat.
7) v prvé řadě je třeba uvažovat o fasádě 
směřující do vnitrobloku, veřejně nepřístupné-
ho. realizovat živou stěnu do ulice znamená 
projednat s Technickou správou komunikací 
povolení k rozebrání části chodníku. Jedná-li 
se o rušné místo, bylo by navíc třeba ohlídat, 
aby nedošlo k poškození mladé rostlinky.
 
a nyní několik slov o popínavkách samotných:
Popínavé rostliny jsou buď samopnoucí, nebo 
ty, které potřebují podpěru, dále pak opadavé, 
či stálezelené. většina popínavých rostlin 
najde uplatnění především u rodinných domů. 
na ozelenění velkých ploch činžovních domů 

je vhodné použít především rostliny  
samopnoucí. Jedná se například o přísavník 
trojcípý nebo přísavník pětilistý – engelman-
nii. ze stálezelených druhů je to břečťan.

v případě využívání nebo budování podpory je 
potřeba myslet na to, aby všechny prvky byly 
dobře zakotveny do zdi. Když se podaří živou 
stěnu zapěstovat a dá se jí dostatek času, 
může dorůstat až do výšky několika pater 
a pád takové hmoty zeleně by mohl předsta-
vovat i bezpečnostní riziko. zásahy do fasád 
i při použití samopnoucích rostlin mohou být 
připomínkovány úřadem památkové péče.
Pozitiva živé fasády však jednoznačně 
převažují. Živá fasáda ochlazuje a okysličuje 
vzduch, snižuje prašnost a hluk. Listy rostlin 
vytváří vzduchovou mezeru a živé stěny fungu-
jí i jako tepelná izolace. vytváří se tak prostředí 
pro ubývající ptáky a hmyz. Popínavky mají 
v neposlední řadě také značnou estetickou 
hodnotu. Porostlý dům se sám stává ještě ži-
vějším organismem, který vám může přinášet 
radost. ∙
 
text: Vít Masare  
foto: Kamil Szumotalski/Unsplash

 Popínavky: 
nejsnazší cesta
k ochlazování

Na horká léta se připravují úřady 
snad již na všech úrovních, 
pomoci však může i každý z nás. 
Nejefektivnější způsob, jak můžeme 
sami ochladit město, je ozeleňování 
domů a dvorů, v nichž bydlíme. 
oproti pěstování květin a keřů má 
pak rychlý účinek hlavně vysazení 
popínavých rostlin. Přečtěte si rady 
a tipy odborníků, jak na to.
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z hlediska úspor za topení je oteplování 
významnou úlevou. Ovoce zraje dříve a je 
sladší. horší je však situace, chcete-li v cen-
tru pobývat v letním období. ve středu Prahy 
je za rok okolo deseti tropických nocí, kdy 
teplota neklesne pod 20 °c, což je prakticky 
dvojnásobek ve srovnání s celou českou re-
publikou. a kde je to nejhorší? největší výheň 
je v Pražské kotlině, v trojúhelníku Masaryko-
vo nádraží – Florenc – hlavní nádraží.

Je to způsobeno tím, že zde není žádný 
přirozený stín, panuje zde bezvětří, zpevněné 
plochy bez stromů jsou odkanalizované, 
a nedochází tak k odparu vody, a tudíž ani 
k ochlazení zemského povrchu. na přímém 
slunci přitom může jeho teplota dosáhnout 
až 70 °c ve srovnání s 20 °c na trávě pod 
stromem. Městská zástavba využívající v létě 
tepelná čerpadla na chlazení současně 
doslova vytápí své okolí.

jak se letnímu vedru bránit?
nejlepším přirozeným chladičem jsou 
rostliny, u kterých díky tzv. adiabatickému 
chlazení způsobenému prostým odparem 
vody dochází k ochlazování jejich povrchu.  
Je to stejný princip, proč jsou lidé díky pocení 
schopni přežít vedra a neuvařit se. Má to 

však podmínku, že nesmí zapomenout pít, 
a stejné je to i u rostlin. Množstvím odpařené 
vody lze měřit jejich chladicí výkon. zatímco 
malé květině stačí litr denně, vzrostlý strom 
je schopen denně vypít i 500 litrů vody. Teplo 
potřebné k výparu vody je poměrně velké, 
během odpařování se odebere z okolního 
vzduchu, což se projeví poklesem teploty. 
Jeden takový strom tedy může za den vyrobit 
až 350 kilowatthodin chladu.

chceme-li město zchladit, je tou nej-
přirozenější a nejkrásnější věcí vytvářet 
parky, v ulicích stromořadí, šetřit s dlažbou 
a trávníky v horku kropit. s vodou je však 
třeba chytře nakládat. Úplně nejjednodušší 
a nejlevnější je hospodařit s dešťovou vodou 
a nesplachovat ji do kanalizace, ale lapat do 
retenčních nádrží a ty používat k zálivce.

Kašny a fontány jsou příjemným a na pohled 
krásným zdrojem chladu a pohody k setká-
vání. v Praze máme v tomto ohledu jisté 
rezervy. Kašen jako na václavském náměstí 
u národního muzea by to chtělo více. nadějí 
je chystaný návrat kašny na Malostranské 
náměstí, podobnou výzvou by mohl být 
i návrat kašny před staroměstskou radnici, 
kde bývala do roku 1862 Krocínova kašna.

udržitelné plánování
nejdůležitější je ale na letní vedra myslet 
už při plánování města. v komisi územního 
rozvoje Prahy 1 jsme si dali za dlouhodobý 
cíl formulovat vizi transformace území od 
Štvanice k Muzeu, které je letním vedrem 
a prachem postiženo nejvíce. Je zde třeba 
myslet i na přirozený ventilační biokoridor 
v podobě centrálního parku spojujícího 
vítkov s vrchlického sady a Těšnovem, s pří-
mým spojením s řekou a ostrovem Štvanicí. 
Je to výzva, kterou by byl hřích promarnit. ∙
 
text: Tomáš Vích, předseda komise  
územního rozvoje a komise životního 
prostředí, repro: Strategie adaptace hl. m. 
Prahy na změnu klimatu

Centrum Prahy má jeden primát: je to místo s nejvyšší roční průměrnou teplotou 
v Česku. ba co více, loňský rok byl v pražském Klementinu nejteplejší od počátku 
souvislého měření v roce 1775. Průměrná teplota byla 12,8 stupně, což je o 3,2 
stupně více než průměr od počátku měření.
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v květnu se jedna z pátečních studentských 
demonstrací Fridays For Future odehrála 
i před radnicí Prahy 1. zhruba dvě desítky 
studentů obsadily prostor před budovou 
úřadu a s transparenty v rukou požadovaly, 
aby městská část vyhlásila stav klimatické 
nouze. „Žádáme, aby Praha 1 vyhlásila stav 
klimatické nouze a do určitého data snížila 
své emise na nulu, respektive tak učinila 
v oblastech, kde to je možné. A také, aby 
deklarovala, že se ochranou klimatu vážně 
zabývá, a začala připravovat konkrétní plány, 
které ke snížení emisí povedou,“ prohlásil 
mluvčí iniciativy Petr Doubravský.

Promluvit si s nimi přišel radní David Bode-
ček i starosta Pavel čižinský, který studenty 
ujistil, že rada se tématem zabývá: „aktuální 
klimatické výzvy rozhodně nebereme na 

lehkou váhu. z dílčích kroků jsme na jedničce 
zatím zakázali používání jednorázových plas-
tových kelímků na akcích na našem území 
a momentálně připravujeme s koalicí další 
konkrétní opatření a strategické kroky. zda se 
přihlásíme ke stavu klimatické nouze nebo 
jak naši deklaraci nazveme, je zatím otevřená 
otázka. zaměříme se spíš na konkrétní 
závazky, které jako městská část můžeme 
přijmout a následně jim dostát.“ 

rada Prahy 1 již také o klimatických hroz-
bách diskutovala, při té příležitosti radní pro 
finance, investice a veřejné zakázky vladan 
Brož prohlásil: „Když máte 95% pravděpo-
dobnost, že vaše dítě je nemocné, taky se 
spíš budete zajímat o to, jak ho vyléčit, než 
abyste se spokojili s 5% šancí, 
že nemocné není.“ 

O stávkujících středoškolácích v evropě 
mluví celý svět. Jedni odsuzují, že mládež 
se chce jen ulít v pátek ze školy, druzí mají 
radost z toho, že mladá generace bere 
odpovědnost do svých rukou a angažuje se. 
Do české odnože celosvětového hnutí 
Fridays For Future jsou mimo jiné zapojeni 
studenti z Malostranského gymnázia a gy-
mázií v Truhlářské, ze Štěpánské, Jana
Patočky i Jana nerudy. společně organizují 
páteční stávky a vyvíjejí tlak na politiky.

„Lidé nám často říkají, že stávky klima 
nezachrání. A mají pravdu. V situaci, kdy za 
většinu emisí skleníkových plynů zodpovídá 
úzká skupina nejbohatších lidí a firem, 
mohou ho zachránit pouze ti, kteří mají 
moc, a ti, kteří rozhodují. Pokud chceme mít 
budoucnost, musíme začít měnit systém, ne 
klima. Musíme změnit všechno,“ říká anna 
Lozsi z iniciativy. 

Dosavadní aktivity spolku shrnuje jeho 
mluvčí Petr Doubravský: „V reakci na naši 
první stávku řešila změny klimatu Posla-
necká sněmovna. Hned na začátku jednání 
opustila více než polovina poslanců a po-
slankyň sál. Pokračovat v jednání poslanci 
několikrát odmítli. Klimatická krize je přitom 
reálnou hrozbou a měla by se začít vnímat 
jako skutečná krize. Jak už mnohokrát řekla 
Greta Thunberg: Jednejme, jako by nám 
hořela střecha nad hlavou.“ 

Studenti bojují za klima

Zhruba v době tisku tohoto vydání odjíždí čeští studenti na zatím největší 
celoevropskou klimatickou demonstraci do německých Cách, kam se sjedou 
(nejen) studenti z Německa, Nizozemska, Velké británie, dánska, belgie, Švédska, 
Francie, itálie a dalších evropských zemí. do organizace pražských demonstrací 
jsou zapojeni studenti z různých škol a gymnázií na Praze 1. K demonstrujícím 
středoškolákům se navíc v květnu přidala i iniciativa Univerzity za klima.
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Studenti bojují za klima

Připojili se i vysokoškoláci
O něco méně pozornosti se věnuje vysoko-
školským iniciativám, které podporují své 
mladší kolegy v ulicích i ve veřejné debatě. 
v Praze na jaře vznikla iniciativa Univerzity za 
klima, na jejichž stránkách lze najít vyjádření 
podpory pro klimatické stávky od celých 
akademických senátů, pedagogů a vedou-
cích kateder, rektorů a dalších osobností 
akademické obce. vybraná vyjádření podpory 
studentským hnutím přetiskujeme: 

„Akademický senát AMU vyjadřuje pod-
poru středoškolskému hnutí Fridays For 
Future a jejich pátečním stávkám za klima. 
Podporuje také vysokoškolské studenty 
a akademické pracovníky, kteří se ke stávce 
přidali a nyní působí jako neformální skupina 
pod jménem Univerzity za klima. Zároveň 
AS AMU apeluje na politiky, aby přestali ig-
norovat vědecké poznatky a začali skutečně 
jednat v souladu se závěry Pařížské dohody 
s cílem zajistit klimatickou spravedlnost.“

„Akademický senát Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy vyjadřuje podporu hnutí 
Univerzity za klima jakožto projevu občanské 
angažovanosti členů akademické obce 
v důležitém tématu ochrany klimatu.“ 

„Akademický senát Pedagogické fakulty UK 
vyjadřuje podporu středoškolskému hnutí 
Fridays For Future Česká republika a jejich 
stávkám za ochranu klimatu. Podporuje 
i vysokoškolské studenty a studentky, kteří 
se ke stávce přidali.“ 

Docentka Tereza stöckelová z Katedry 
obecné antropologie Fhs UK k tématu 
střelila do vlastních řad s apelem na kolegy, 
aby se na konference dopravovali méně 
letecky a zohlednili tento aspekt i v pořádání 
vlastních konferencí: „Změňme akademické 
instituce a profesní očekávání. Především 
zkroťme naši ,rozlítanost‘ – setkávejme se 
jinak, jinde a lépe,“ nabádá. 

uMPRuM ve stavu klimatické nouze 
studentky a studenti UMPrUM se k tématu 
v centru Prahy vyjádřili jako jedni z prvních. 
v únoru vyhlásili klimatickou nouzi ve škole. 
začali se organizovat, pořádat besedy 
a přednášky, happeningy, na budovu školy 
vyvěsili transparenty, a především začali 
jednat s vedením školy. Po vedení studenti 
žádali, aby se ochrana klimatu a s tím 
související společenský apel více promítly 
do výuky samotné. Mimo jiné navrhovali, 
aby byla letos zrušena vernisáž populární 
akce artsemestr s heslem „není co slavit“. 
vedení školy to sice odmítlo, nicméně se 
studenty vstoupilo do dialogu. některé 
ateliéry promítly téma klimatické krize do 
letošních klauzur. v dubnu se ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí konala 
soutěž a série přednášek snížená spotřeba. 
v květnu studenti uspořádali happening proti 
klecovým chovům.

Momentálně studenti připravují na popud 
školy kampaň za třídění odpadu a plánují 
aktivity na další semestr. Pokračovat by měly 
veřejně přístupné přednášky podpořené 
školou, studenti také dál požadují zařazení 

více ekologických témat mezi akreditované 
předměty. iniciativa požaduje větší spolu-
práci s odborníky na udržitelnost materiálů 
a chce se zasadit i o větší cirkulaci používa-
ných materiálů napříč institucemi. Univerzitu 
ponouká také k lepšímu energetickému hos-
podaření. Kromě vedení školy ale studenti 
UMPrUM apelují hlavně sami na sebe, mluví 
k sobě navzájem, vzdělávají se, zajímají se 
a chtějí přispět k řešení celosvětové krize, 
za kterou cítí zodpovědnost. ∙
aktivity na UMPrUM můžete sledovat na 
Facebookových stránkách: www.facebook.
com/Umprum-ve-stavu-klimatické-nouze

text: Kateřina Písačková 
foto: Kristýna Fingerlandová

https://www.facebook.com/fridaysforfuture.cz/?__tn__=K-R&eid=ARBdpW5irOVUI9p2pUo2H3V0_Mx-Br4tu6zlMsg-lwgYk_nzINe8XlOiLxCOltofuFkgTgBaNb9Xl6mO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5deS8Xvr8t8zDRcDRTZNya9cJzzQNCkgHWlvJ998oFBYtV3cfFtcsXXAcBwbyLQqKZtToKmbUbcbWnWk1fmxoyjnDx1QFbTyMC3mX5IRX0UzMIpc6rm1OvoE5KbDtbV10vd53V2ELfYfriRoVqWTxhPJl7nVDspQ4eICYxeD3ZyKZ6UZ6n8wCsuHfk1xc_EqPSBShLBJRHKPdBopwDjzzp4frASwkNowq6VcFNlg3xD3HKMC-y55lOkXj3wGtldBQQRU9lUhUrKmzqIrhpjqmczrffxjf-TqaEnYZ8MOCFPSdvt0-4fV1o3txFu4F6s0OH-0gOJw6jIaLNvc
https://www.facebook.com/fridaysforfuture.cz/?__tn__=K-R&eid=ARBdpW5irOVUI9p2pUo2H3V0_Mx-Br4tu6zlMsg-lwgYk_nzINe8XlOiLxCOltofuFkgTgBaNb9Xl6mO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5deS8Xvr8t8zDRcDRTZNya9cJzzQNCkgHWlvJ998oFBYtV3cfFtcsXXAcBwbyLQqKZtToKmbUbcbWnWk1fmxoyjnDx1QFbTyMC3mX5IRX0UzMIpc6rm1OvoE5KbDtbV10vd53V2ELfYfriRoVqWTxhPJl7nVDspQ4eICYxeD3ZyKZ6UZ6n8wCsuHfk1xc_EqPSBShLBJRHKPdBopwDjzzp4frASwkNowq6VcFNlg3xD3HKMC-y55lOkXj3wGtldBQQRU9lUhUrKmzqIrhpjqmczrffxjf-TqaEnYZ8MOCFPSdvt0-4fV1o3txFu4F6s0OH-0gOJw6jIaLNvc


Praha 1 

Přinášíme krátkou anketu 
připravenou radním pro životní 
prostředí, která poslouží k lep-
šímu prosazování zájmů obča-
nů v případě největšího parku 
na Praze 1.

Pražský magistrát pro nad-
cházející období plánuje větší 
změny ve dvou jeho částech, 
Velké strahovské zahradě 
a v lobkovické zahradě. Ve 
Velké strahovské je nyní za-
žádano o stavební povolení 
na nové zázemí pro správce 
včetně veřejných záchodů. 
Chystá se také podání žádosti 
o stavební povolení v případě 
zpřístupnění tzv. zásobní vi-
nice (o projektech jsme psali 
v čísle květen/červen). Více 
se může veřejnost zapojit do 
diskuze o revitalizaci lobkovic-
ké zahrady, která má vydané 
územní rozhodnutí a připravuje 
se dokumentace pro stavební 
řízení. K tématu se také koná 
26. června od 17 hodin komen-
tovaná procházka s diskuzí, 
sraz u Petřínských teras.

aNKeta  
Jaký Petřín  

chceme?

Vyplňte prosím tuto anketu do 4. 9. 2019
•   online na adrese www.praha1.cz/anketa-petrin,
•   nebo vystřihněte a odevzdejte tento anketní lístek  
v Informačním centru úřadu (Vodičkova 18, přízemí)  
do označené schránky. Děkujeme za váš názor!
 
Která místa na Petříně rád(a) navštěvujete?
 
 

Která místa jste dříve rád(a) navštěvoval(a),  
ale už tomu tak nyní není? Proč?
 

 

co vám na Petříně vadí?
 
 

co vám na Petříně chybí?
 

 

co se vám na Petříně líbí?
 

 

váš věk:   
Jste:    Žena  /  MUŽ
Bydlíte na Praze 1?  anO  /  ne
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nařízení o ochraně osobních údajů, známé 
pod zkratkou GDPr, je velkou výhrou obča-
nů, což je potřeba zdůraznit. Každý má podle 
tohoto zákona jistotu, že jeho osobní údaje 
jsou zpracovávány buď na základě nějakého 
zákona (např. evidence obyvatel a vydávání 
osobních průkazů), nebo že dal ke zpraco-
vání souhlas, který může kdykoli odvolat. 
Uchovávání osobních údajů bez splnění 
jedné z těchto dvou podmínek je porušením 
zákona o zpracování osobních údajů.

Před GDPr jsme sice v česku měli zákon 
o ochraně osobních údajů. Ten sice zaručo-
val podobná práva, ale byl velmi bezzubý ve 
vymáhání. Běžnou praxí se stalo vynucení 
souhlasu se zpracováním údajů pomocí 
nějaké finty s využitím malinkatého textu 
s podmínkami. různé neseriózní reklamní 
agentury i velké internetové firmy si bez 
obav přeprodávaly balíky osobních údajů. 
Takové postupy jsou nyní s GDPr podstatně 
obtížnější, lépe odhalitelné a snáze postihnu-
telné. nařízení je tak důsledné, že například 
některé zámořské firmy, které pravidla GDPr 
nehodlají dodržovat, se raději stáhly z evrop-
ského trhu.

Povinnosti nařízení se samozřejmě také 
vztahují na činnost úřadu městské části. 
Už tomu tak bývá, že ne všechny novinky 
jsou úředníky přijímány s nadšením, zejmé-
na, když znamenají nové povinnosti a důsled-
nější propracování postupů. Proto se i dnes 
můžeme setkat s přetrvávající nedůvěrou 

v GDPr a se skeptickými poznámkami 
o zbytečnosti nařízení – berte je prosím 
s rezervou. i přes očekávanou nedůvěru se 
daří na úřadě Prahy 1 osobní údaje chránit 
lépe a neuchovávat je nad rámec zákona.

Kromě zřízení povinné pozice zmocněnce 
pro GDPr úřad realizuje projekt na zavedení 
nařízení do všech postupů úřadu. vznikly tak 
detailní popisy procesů zpracování údajů 
v jednotlivých agendách úřadu, které zajistí, 
že údaje jsou přechovávány jen po nezbytně 
nutnou dobu a s náležitým zabezpečením. 
všechny dokumenty s osobními údaji musí 
být zabezpečeny, tedy uloženy na bezpeč-
ném serverovém úložišti, nebo pokud jsou na 
papíře, tak zamknuty na zámek. Každý občan 
si navíc kdykoli může vyžádat přehled údajů, 
které jsou o něm zpracovávány, a udělené 
souhlasy s uchováváním údajů případně 
odvolat – to platí pro všechny instituce, 
veřejné i soukromé. vaše soukromí je tak díky 
GDPr opravdu jenom vaše. ∙
text: Petr Kučera, radní pro informatiku

Je dobré vědět
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, nebyl zrušen beze 
zbytku, ale byl nahrazen zákonem  
č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

Zákon o zpracování osobních údajů 
nabyl účinnosti dne 24. 4. 2019. 
Implementuje nařízení GDPR  
do českého právního prostředí.
K zákonu o zpracování osobních údajů 
byl ještě vydán tzv. změnový zákon  
č. 111/2019 Sb. Ten mění řadu dalších 
právních předpisů právě v souvislosti 
s GDPR.

GDPR 
není strašidlo

Platnost nařízení se záhadnou zkratkou, v originále General data Protection 
regulation, spustilo před rokem vlnu zájmu i nepodložených obav. Nejvíce s ním 
měly co do činění úřady a firmy, které zpracovávají množství osobních údajů. 
radnice Prahy 1 v této zkoušce obstála.

§

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI 
ÚDAJI NA MČ Praha 1 (CZ.03.4.74/0.0/0
.0/16_117/0007417). 

„Tento projekt je spolufinancován EU.“
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Praha 1 je vzhledem ke své poloze ve středu 
celého města i jeho dění. vedení radnice 
vnímá, že veřejný prostor je stále více pojí-
mán jako místo pro život. současně také vidí 
potenciál a množství projektů připravovaných 
k realizaci nebo prověřovaných v rámci pro-
jektového záměru, i to, že jsou často řešeny 
odděleně, bez vzájemné provázanosti.
 
rada městské části proto považuje za důle-
žité hrát roli koordinátora, který by v reálném 
časovém horizontu soustředil stavební úpra-
vy do určitých exponovaných částí města. za 
svou prioritu volí plochy a projektové záměry 

při staroměstském a malostranském břehu, 
jejichž zhmotněním by došlo k výraznému 
posunu v kvalitě městského interiéru.
 
Prvním krokem je shromáždění informací 
o všech připravovaných akcích a jejich pře-
hledné zobrazení na mapě s rozlišením jejich 
realizačních etap. Dalšími fázemi budou 
představení jednotlivých projektů v detailu 
a konečně vytvoření databáze s informacemi 
o jednotlivých projektech, včetně jejich karet, 
ze kterých bude jasně patrné, v jaké fázi 
se nacházejí a jak jejich investiční příprava 
pokračuje.

Jak ale zdůrazňuje místostarosta Prahy 1 
Petr hejma, smyslem není projekty jen 
mapovat. cílem je, aby se co nejdříve staly 
realitou a aby sloužily Pražanům jako nová 
místa pro kulturní a společenské příležitosti, 
ale i odpočinek, rekreaci a setkávání. ∙
 
text: arch. Marek Tichý
mapa: TaK Architects – Šárka Kadeřábková

≈≈≈≈≈≈ Koncepce rozvoje 
≈≈≈≈≈≈ pražských břehů
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 Koncepce rozvoje nábřežních ploch 
 na území Mč Praha 1

 Staroměstské nábřeží:
01 slovanský ostrov – severní část (2018)
02 střelecký ostrov – sever (2013)
03 Palác Žofín – postupné opravy, výměna parket  
 v malém sále (2012), obnova podlahy primátorského 
 salonku (2014), oprava venkovní terasy (2016), 
 oprava podlahy velkého sálu (2017)
04 Betlémská čtvrť – Bartolomějská, Konviktská, 
 Betlémská, náprstkova, schodiště Divadelní 
 (arch. sedlák, 2008), K. světlé (2017), 
 U Dobřenských (2017), stříbrná (2018)
05 anenská (2018), na zábradlí (2018)
06 Betlémské náměstí (sinpps, 2017)
07 veřejný prostor při ulici Karoliny světlé 
 (TaK architects, 2018)
08 Park národního probuzení (oprava cestní sítě –
 projekt 2019 + oprava Krannerovy kašny – podnět)
09 Dolní úroveň smetanova nábřeží – náplavka 
 (rössler a rybář, 2009; TaK architects, 2017)
10 anenské náměstí (2018)
11 alšovo nábřeží – jih (2015)
12 Palachovo náměstí a část alšova nábřeží 
 (arch. Králíček, 2019)
13 Dvořákovo nábřeží (iPr – 2016 ) + etapa 1 a 2 
 v Dokumentaci k územnímu řízení (Pontex, 2019)
14 nám. curieových (soutěž o návrh úprav u hotelu
 intercontinental)
15 Podzemní garáže Dvořákovo nábřeží
16 Prostranství za hotelem Prezident do Dušní 
 (arch. Pizinger, 2015)
17 veřejný prostor Dvořákovo nábřeží
 (TaK architects, 2017)
18 revitalizace zahrad kláštera sv. anežky české (2016)
19 Parčík Řásnovka (Jena, 2017)
20 schodiště ze Štefánikova mostu na obě náplavky
 (studio acht, 2016)
21 revoluční (arch. císler, 2018)
22 Podnět na umístění významné veřejné budovy
23 Park Lannova (2008)

 Malostranské nábřeží:
24 vítězná (sinpps, 2017)
25 Park Kampa (TaK architects, 2013), Werichova vila
 (2017), plynárenský domek (2013), Komunitní 
 centrum (2017), oprava nábřežní zdi mezi 
 Lichtenštejnským palácem a sovovými mlýny
 (TaK architects, 2009, 2016)
26 nosticova zahrada
27 náměstí Kampa (2005)
28 Prostor pod Karlovým mostem (Mca, 2009)
29 U Lužického semináře a okolí (arch. sedlák, 2006)
30 cihelná (TaK architects, 2019) + cyklostezka (TsK)
31 Park Klárov (sendler, 2007) – koordinace 
 s akcí Klárov
32 Klárov (a69, 2018)
33 Parčík holubička (schindler seko, 2019)
34 vojanovy sady (DaM, 2007), opraveny tři kaple 
 (sv. Terezie 2017, sv. eliáš 2013, sv. J. nepomucký
 2013), Thurn-Taxisovský palác (2017)

strážníci z první městské části vyhodnotili svou činnost za letošních 
pět měsíců v oblasti veřejného pořádku a dopravy. zaznamenali 
téměř 45 tisíc přestupků, vybrali šest milionů korun na pokutách, 
nasadili více než tři tisíce tzv. botiček a nechali odtáhnout 1 312 
špatně zaparkovaných vozů.
 
Jak informoval ředitel MP Praha 1 Miroslav stejskal, odtahů vozidel 
neukázněných řidičů přibude. strážníci se také intenzivně zaměřují 
na tzv. historická vozidla pro turisty. Městská policie podle jeho slov 
nadále pokračuje ve zvýšené hlídkové činnosti v oblasti Dlouhé ulice 
a v okolí Betlémského náměstí a Karlových lázní. Právě teď také 
vyhodnocuje podrobný monitoring neukázněných taxikářů a míst, kde 
se vyskytují kapsáři, drogy, popíjí se alkohol na ulici nebo kde jsou 
problémy s hlukem, bezdomovci a pouliční prostitucí.
 
„Děkuji našim městským strážníkům. Velmi dobře si uvědomuji, že 
jejich práce v centru hlavního města je v porovnání s jinými částmi 
Prahy opravdu náročná, a věřím, že se nám v blízké době podaří 
prosadit navýšení jejich počtu. O vyhodnocení monitoringu a o přija-
tých opatřeních budeme občany informovat,“ okomentoval výsledky 
místostarosta pro bezpečnost a prevenci kriminality Petr hejma. ∙
 
text: Petr Bidlo

× 
Strážníci  

se zaměřili  
na problémová 

místa

Městská policie Prahy 1 zveřejnila 
své statistiky za letošních pět měsíců. 
letos také prováděla v pražském centru 
podrobný monitoring lokalit, kde se 
často objevují drogy, kapsáři, nepoctiví 
taxikáři nebo kde obyvatele obtěžuje 
hluk. Vyhodnocení a návrhy na zlepšení 
situace by měly následovat.
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Pokud jste si někdy chtěli zkrátit cestu z ná-
městí republiky na malé Petrské náměstí, 
určitě jste narazili na nenápadnou uličku 
Truhlářská. Právě v ní se ukrývá neobyčejná 
budova, která dlouho ležela ladem a pomalu 
se rozpadala. Přitom jde o kulturní památku.

Budova zde stojí už od 17. století a v promě-
nách času se jí říkalo na skále nebo na pís-
kách. Její současná obnova skutečně dlouho 
stála „na pískách“, ale nyní se rekonstrukce 
rozjíždí. Původně se zamýšlelo, že by zde 
vznikl nový Dům dětí a mládeže. radnímu 
Prahy 1 pro finance, investice a veřejné za-
kázky vladanu Brožovi však bylo líto historic-
ky cennou budovu využívat jen na odpolední 

aktivity. „Je to velká investice a bylo 
na místě se zamyslet nad tím, jak by se dal 
dům využít během celého dne,“ vysvětluje.

Tradice otevřenosti
s využitím domu v Truhlářské souvisí  
připomínka jeho unikátního významu.  
Krátce po vydání tolerančního patentu,  
kterým císař Josef ii. v roce 1781 povolil  
vedle římsko-katolického vyznání také 
vyznání protestantská, zde vznikl první 
protestantský sbor. Modlitebna pro tři 
stovky věřících, kde se k bohoslužbě 
scházeli příslušníci nejen různých 
evangelických konfesí, sloužila jak  
českému, tak německému sboru.  

na tu dobu šlo o projev neobyčejné otevře-
nosti, který dovedl představitele česko-
bratrské církve evangelické k nápadu využít 
historickou budovu k realizaci muzea evan-
gelictví a tolerance. vzhledem k nákladům 
na opravu, na kterou z letošního rozpočtu 
radnice vyhradila 45 milionů korun, se však 
zdálo lepší poskytnout prostor především 
místním obyvatelům.

„Přijde mi ale důležité důstojně připomenout 
takhle zajímavý příběh historicky význam-
né stavby,“ reaguje radní Brož. Proto se 
v projektu zachoval půdorys bývalého sálu 
modlitebny, a navíc dojde k obnově starých 
nástěnných maleb. radní se nebrání ani 

Nové místo pro setkávání  
v Truhlářské

Kulturní památka v truhlářské ulici č. 8 dlouhá léta chátrala. radnice letos zahájila 
rekonstrukci a hledá pro objekt nový účel, který by nejlépe vyhovoval především 
občanům Prahy 1. Kdysi sídlo prvního protestantského sboru obklopené 
obchodním centrem se tím promění v komunitní prostor pro děti i dospělé.
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stálé expozici, která by v novém sále mohla 
historii domu mapovat.

Dát lidem prostor
K objektu v Truhlářské náleží i dvorek, který 
sousedí s ohromnou zdí obchodního domu 
Palladium. Právě na dvoře by měla vzniknout 
příjemná zahrádka kavárny, která by pomoh-
la budovu oživit i mimo odpolední hodiny, 
kdy by prostory sloužily hlavně aktivitám pro 
děti. Kavárna by navíc mohla fungovat jako 
sociální podnik pro znevýhodněné.
Dům s velkým sálem by radnice ráda využila 
pro kulturu. za tím účelem oslovila i místní 
spolky a sdružení. „Mám dobré zkušenosti 
s tím, že když se lidem dá prostor, tak do něj 
přinášejí dobrou náplň,“ míní Brož, přičemž 
nevylučuje ani zřízení příspěvkové organiza-
ce, která by se o program nového  
centra starala.

Kromě peněz z letošního rozpočtu počítá 
radní s tím, že celková oprava bude stát ještě 
minimálně 55 milionů. není proto vyloučena 
finanční spoluúčast dalších subjektů. radní 
v současné době jedná s českobratrskou 
církví evangelickou o možnosti spolufinanco-
vání některých restaurátorských prací, 
na nichž má právě tato církev velký zájem.

Projekt zpracovaný atelierem Kava začala 
stavební firma realizovat letos na jaře. 
Oprava by měla být hotová koncem příštího 
roku, nicméně vzhledem k náročnosti rekon-
strukce nelze datum dokončení přesně určit. 
Pokud však nenastanou komplikace, nové 
komunitní centrum by se mělo občanům 
otevřít na začátku roku 2021. ∙
 
text: Filip Liška
foto a vizualizace: archiv
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zásadní změna se týká počtu velkých akcí, které se na ostrově 
mohou konat – namísto pěti za měsíc se nově mohou konat pouze 
dvě a za celou sezónu jich bude právě pouze pět. Tím se omezí 
hlučnost, na kterou si někteří obyvatelé žijící v okolí stěžovali.
nově také na všech akcích musí pořadatelé zajistit prodej nápojů 
pouze do vratných obalů – to se týká všech akcí na území Prahy 1. 
navíc odpad, který vznikne, je nájemce, tedy Malostranská beseda, 
povinen z ostrova ihned po konání akce odvézt mimo ostrov a mimo 
most Legií. ale hlavně, během letních měsíců vás na střeleckém 

ostrově čeká pestrý program – dílny pro děti, projekce, divadla, trhy, 
přednášky odborníků, hodiny jógy mezi stromy a mnoho dalšího. na 
ostrově si budete moci i zatančit – těšit se můžete na taneční lekce 
pod vedením profesionálních tanečníků za doprovodu živé kapely. 
Letní drinky, kávu a dobré jídlo si můžete dát v coco vanu, na 
Pon-Tónu a nebo v gruzínské restauraci Liliovka. na všech místech 
na ostrově bude možné platit bezhotovostně. (red) ∙ 
Aktuality sledujte na www.facebook.com/strelak.strelecky.ostrov

Co nového 
na Střeláku‽

ostrov v srdci Prahy se na letní měsíce proměňuje v oázu klidu a zábavy. letošní 
sezónu zahájil nájemce ostrova s několika změnami, ty hlavní se týkají omezení 
hluku a produkce odpadů.

27. 6., od 18 hod., Ponton
Ponton ripoff raskolnikov & Paul Batto Blues

29. 6., od 16 hod., Ponton
Ponton Beat Picnic (DJs, electronic chill music)

30. 6., od 15 hod., ostrov 
akademický orchestr čvUT

1. 7., 19–22 hod., Ponton
Tančírna s art 4 People

3. 7., 18–22 hod., Ponton
Braddy a Few (DJs)

5.–7. 7.
Prague Paddle Fest (sportovní akce)

7. 7., 18–22 hod., Ponton 
electroswing sunday

ProGraM Na KoNeC ČerVNa 
a ZaČáteK ČerVeNCe

8. 7., od 18 hod., Ponton
DJ Groovyluvah (DJs)

8. 7., od 19 hod., coco Van
Brigita a Štěpán (folk-pop koncert)

12. 7., Ponton/Stage 
Ponton Beat Picnic (DJs, electronic chill music)

12. 7., coco Van
Lazybones (koncert)

13.–14. 7. 
Pražský piknik (foodfestival)
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Putování Petrská stínadla zorganizoval spolek přátel Petrské čtvrti. 
rodinné týmy startovaly z kostela sv. Petra na Poříčí, kde se musely 
poprat s úvodní hádankou a úkolem. Poté následovalo řešení záhady, 
kterou si na zahradě u kostela připravil pan kostelník, a pak už se 
vyráželo do ulic a zákoutí tajemné Petrské čtvrti, která ukázala, 
že v sobě skrývá nejedno překvapení. Konec byl tradičně v krásné 
zvonici kostela. „Moc chválím všechny malé i velké účastníky, kteří 
se do Petrských stínadel vypravili s plnou vervou, a moc děkuji Janě 
Lubojacké ze spolupořádajícího Muzea pražských strašidel, jež byla 
autorkou této krásné hry,“ uvedla předsedkyně spolku přátel Petrské 
čtvrti Linda Klečková. 

Jak nám Jana Lubojacká prozradila, celé putování bylo inspirováno 
skvělými romány Jaroslava Foglara záhada hlavolamu a stínadla 
se bouří. Jeho součástí bylo mimo jiné vyprávění o legendami 

opředeném Janu Tleskačovi, plno tajemných vzkazů v hádankách, 
setkání se sdružením rezavých klíčů i vontský poklad ukrytý pod 
kamenem. Každá generace měla svoje úkoly – ti nejmenší kreslili 
a vyráběli, dospěláci pak většinou luštili. všichni tak museli zapojit 
šikovné hlavy i ruce. 

a protože se Petrská stínadla líbila, je pravděpodobné, že se do nich 
na podzim znovu podíváme. „Ještě předtím ale bude park Lannova 
hostit Hudební Petrské léto a na září pak připravujeme akci Zažít 
město jinak,“ pozvala na další akce spolku Klečková. ∙
 
text: Petr Bidlo
foto: Jaroslav Tatek

∙ ― ― ― / ∙ ∙ ― ∙ 
Děti a rodiče putovali 

Petrskými stínadly

Šedesátka dětí a dospělých se začátkem června přesvědčila, že Petrská stínadla 
mají své kouzlo a svá tajemství. a ten, kdo se dokázal poprat s nástrahami 
morseovky, hádanek, zdravovědy nebo mapových značek, nejenže našel poklad, 
ale zažil i jedinečnou atmosféru knih a příběhů Jaroslava Foglara.
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svůj budoucí ateliér objevila významná česká 
sochařka krátce po svém návratu z Paříže, 
v roce 1935. Fotoateliér z roku 1884 vestavě-
ný v zahradě domu číslo 29 na malostranském 
Újezdě ji okouzlil. Pronajala si ho a začala 
upravovat na sochařský ateliér i půvabné 
místo k životu. na rekonstrukci se částečně 
podílel i Otto rothmayer, mimo jiné jeden 
z pražských hradních architektů, spolupracov-
ník Jože Plečnika a Pavla Janáka, ale hlavně 
Wichterlové osobní přítel. z pozapomenutého 
zahradního domku se tak postupně stala 
stavba protkaná uměním ze všech stran.
 
První dáma českého sochařství
ateliér neateliér, hana Wichterlová sama 
o sobě je mimořádně zajímavou kapitolou 
českého umění. za první dámu českého 
sochařství bývá označována tak často, že ji 
podle toho neomylně vyhledáte na internetu. 
Takový titul je nicméně zcela na místě.
 
Wichterlová vybočovala už při studiu. sama 
později vzpomínala na to, jak si ji Jan Štursa, 
který tehdy vedl sochařský ateliér na akade-
mii, na konci roku zavolal, aby jí přiznal, že 
by si sice zasloužila ateliérovou cenu, ale její 
spolužáci by mu neodpustili, že dal první cenu 
„ženské“. navíc ona že přeci finanční odměnu 
spojenou s oceněním nepotřebuje.
Štursa narážel na Wichterlové slavné příjmení. 
Dnes si ho spojujeme především s jejím 
bratrem Ottou, Wichterlovi ale už tehdy platili 
za významnou továrnickou rodinu. Právě to 
haně zřejmě přivodilo minimálně tohle jedno 
bezpráví. na druhou stranu, díky finančnímu 

zázemí se mohla věnovat své umělecké 
tvorbě a ve 20. letech dokonce vycestovat na 
pět let do Paříže se spolužákem vincencem 
Makovským.
 
Pobyt v Paříži byl pro Wichterlovou naprosto 
přelomový. Právě tam se seznámila s vr-
cholícím surrealistickým hnutím, východní 
filozofií i dílem rumunského sochaře 
constantina Brâncușiho. Příznačný smysl 

pro minimalistické tvary, uklidňující hladké 
povrchy a tak trochu nadpozemsky éterickou 
čistotu si Wichterlová záhy osvojila a po-
stupně odhalovala v českém prostředí teprve 
začínající abstraktní sochařství.
 
zahrádka paní sochařové
Přátelé a rodina duchovně založené Wichter-
lové často vyprávějí, jak sochařka v zahradě 
meditovala nebo cvičila jógu. Klid a ticho 
ovšem v ateliéru obvykle vyvažovaly hojné 
návštěvy. Kromě svého životního partnera, 
taktéž sochaře Bedřicha stefana, ve svém 
království s oblibou vítala řadu přátel. Během 
stinných časů totality se z ateliéru stalo 
populární místo pro setkávání tehdejší pražské 
inteligence. Pravidelně se tu objevoval malíř 
František Tichý, spisovatel Jaroslav seifert, 
básníci vladimír holan nebo Josef Topol 
i kunsthistorička s dalším slavným příjmením 
– anna Masaryková.
 
i Josef sudek, který to měl k Wichterlové ze 
svého ateliéru doslova přes ulici, byl jedním 
z těch, kteří s radostí podlehli místnímu geniu 
loci. Právě ten se stal ústředním tématem 
sudkova fotografického cyklu Zahrádka 
paní sochařové. ruch věhlasných návštěv 
definitivně utichl v létě roku 1990, kdy hana 
Wichterlová zemřela a ateliér na drahnou 
dobu osiřel. Do pronájmu potomků sochařky 
se dostal zpět na konci 90. let; do povědomí 
veřejnosti mu ale před několika málo lety 
musel pomoci zájem médií. Ten se točil kolem 
záměru prodeje sousedícího domu, k němuž 
měl být ateliér se zahradou přičleněny. 

o malebném ateliéru hany Wichterlové v zahradě činžovního domu na Újezdě 
bylo hodně slyšet. Potomci významné avantgardní sochařky roky usilovali o jeho 
záchranu. V době, kdy se po umělecky významných stavbách na atraktivních 
parcelách mnohdy jen zapráší, budila situace nervozitu. Proto na návrh radních 
v červnu zastupitelé Prahy 1 schválili plán na záchranu domku a jeho převzetí 
Galerií hlavního města Prahy.

Ateliér  
slavné sochařky 

zachráněn

0
hana Wichterlová  
(1903–1990) Pocházela z rodiny 
prostějovských průmyslníků, její bratr 
byl chemik Otto Wichterle, vynálezce 
kontaktních čoček. Studovala u Jana 
Štursy na pražské Akademii výtvarných 
umění (1919–1925), kde byl jejím 
spolužákem i budoucí manžel Bedřich 
Stefan. Následujících pět let strávila v Pa-
říži. Od roku 1931 byla členkou Spolku 
výtvarných umělců Mánes. Patřila mezi 
nejvýznamnější české sochaře mezivá-
lečné avantgardy. Wichterlová též tvořila 
v duchu neoklasicismu, později kubismu. 
S její osobou je spojen cyklus fotografií 
Josefa Sudka s názvem Zahrádka paní 
sochařky. V roce 1968 byla jmenována 
zasloužilou umělkyní.  
 
Zdroj: Wikipedia
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Před čtyřmi lety totiž začala Praha 1 připra-
vovat výběrové řízení na prodej domu, jehož 
součástí byla i parcela s touto zahradní 
stavbou. záměr byl podle městské části 
připravován tak, aby k prodeji došlo až po 
celkové rekonstrukci činžovního domu 
a ateliéru, s podmínkou, aby byl zachován 
odkaz sochařky a zdejší genius loci, a aby byl 
dům k dispozici veřejnosti pro kulturní účely. 
samotné využití domu mělo být podle radnice 
součástí předmětu soutěže.
 
Potomci hany Wichterlové ale v záměru 
prodeje spatřovali řadu rizik. Jejich hlavní 
připomínkou bylo přesvědčení, že objekty 
takto cenné z hlediska kulturní historie nemají 
z principu opouštět veřejné vlastnictví. naděje 
na pietní restaurování ateliéru jako památníku 
sochařky by s velkou pravděpodobností odpro-
dejem definitivně vyhasla. 
i proto navrhli soubor zahrady a ateliéru 
s jeho vybavením a některými výtvarnými díly 
prohlásit za kulturní památku.

 

záchrana dostává konkrétní obrysy
a jak to se zahrádkou paní sochařové vypadá 
dnes? z plánů na prodej obou nemovitostí 
pod tlakem kulturní obce, iniciovaným rodinou 
Wichterlových, sešlo a zastupitelé Prahy 1 
odsouhlasili předání stavby do rukou magist-
rátu pod křídla Galerie hlavního města Prahy.
Ta by měla objekt citlivě zrestaurovat, připravit 
expozici a zpřístupnit ji veřejnosti. Ostatně, se 
správou podobných objektů má GhMP značné 
zkušenosti – už teď se stará o oba domy 
Františka Bílka, shodou okolností dalšího 
nepřehlédnutelného sochaře českých dějin 
umění.

Příběh ateliéru se tedy vyvíjí slibně. Počkejme 
si ještě, jak situace dopadne, a doufejme, že 
genius loci se z tohoto újezdského vnitrobloku 
jen tak vyhnat nenechá. 

text: Valerie Dvořáková
foto: archiv rodiny, David Cysař, 
Jaroslav Krejčí

!
Jedná se o memorandu 
Rodina Hany Wichterlové vydala v roce 
2017 otevřenou výzvu za záchranu 
objektu, ke které se připojilo více 
než 1 500 osobností. Letos v červnu 
zastupitelstvo Prahy 1 schválilo odnětí 
pozemku ze svěřené správy Prahy 1 do 
výlučného vlastnictví hlavního města 
Prahy. Radní pro investice Vladan Brož 
připravuje s pražskou radní pro kulturu 
Hanou Třeštíkovou dohodu, podle 
které na své náklady ateliér a zahradu 
zrekonstruuje hlavní město a bude ho 
spravovat Galerie hl. m. Prahy.
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jakub Schwarz Trojan
Prof. ThDr. ing. Jakub (původně Jacques) s. Trojan se narodil 
13. května 1927 v Paříži. Je to evangelický farář a dnes už 
bývalý ekonom, vysokoškolský profesor a děkan evangelické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pan Trojan se narodil českým rodičům ve Francii. Odešli z čes-
koslovenska a ve Francii byli na zkušené. Jeho otec se jmenoval 
rudolf (1908–1981) a jeho matka celestýna, rozená vokáčová 
(1908–1988). v Paříži pracovala pro módní návrhářku coco 
chanel (1883–1971). roku 1929 se ale rodina přestěhovala 
zpátky do československa, kde pan Trojan trávil i hodně času 
s prarodiči, v létě například v sezemicích u Pardubic.
na základní školu chodil v pražských vinohradech. ve stejné 
čtvrti potom navštěvoval i gymnázium ve slovenské ulici, které 
úspěšně zakončil maturitou roku 1946. Mezi jeho gymnaziální 
spolužáky a kamarády patří filozof Ladislav hejdánek (1927) 
a lékař Pavel Jerie (1927), který s rodinou prožil život ve 
Švýcarsku. Během 2. světové války byl roku 1945 nasazen 
v Technische nothilfe (Technická záchranná služba, budovala 
objekty za bojovou linií).
Mezi lety 1946 až 1948 studoval na vysoké škole obchodní. 
vzhledem k tomu, že se zúčastnil protikomunistické demonst-
race, byl roku 1948 vyloučen ze všech vysokých škol v česko-
slovensku. Po půl roce byl však na vysoké školy opět přijat.
v roce 1949 přešel na Komenského evangelickou bohoslovec-
kou fakultu, ale během studií byl povolán na vojnu. Tři roky byl 
u Pomocných technických praporů (měly převychovat nespo-
lehlivé osoby). Po ukončení vojenské služby dokončil v roce 
1955 svá studia bohosloví.
v letech 1956 až 1974 byl farářem českobratrské církve 
evangelické. Jedním z jeho farníků byl také Jan Palach, kterého 
po jeho sebeupálení pochoval v lednu 1969 na Olšanských 
hřbitovech. následovalo mnoho výslechů, jelikož si komunisté 
mysleli a obviňovali ho, že Jana Palacha k tomuto činu navedl.
Od roku 1964 studoval dálkově na vysoké škole ekonomické. 
v roce 1970 získává titul ThDr. roku 1974 je mu však odebrán 
státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Živil se jako 
dělník a účetní. Během normalizace pořádal bytové semináře 
pro zájemce o teologii. roku 1977 byl jedním z prvních, co 
podepsal chartu 77, poté se roku 1978 stal členem výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných.
Po sametové revoluci byl roku 1990 zvolen děkanem evange-
lické teologické fakulty, kde působil jako učitel etiky.
v červenci roku 1950 se oženil s teoložkou Karlou schwarzovou 
a její rodné příjmení podle staré evangelické tradice přidal 
do svého jména (jako Tomáš Garrigue Masaryk). roku 1954 
se jim narodila dcera Blanka a roku 1956 syn Pavel, který byl 
ředitelem pražské konzervatoře. O svém životě napsal dvě knihy 
s názvem rozhovory s pamětí (nakladatelství zdeněk susa, 
2010 a 2011).

Příběhy 
našich 

sousedů

také v letním dvojčísle pokračujeme 
v uveřejňování portrétů osobností, které 
zpracovali studenti z Prahy 1 v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů.  
Jako druhý nejlepší byl porotou 
vybrán příběh Jakuba s. trojana, 
evangelického kněze, který pochovával 
Jana Palacha. Jeho osud zaznamenal 
tým žáků ze ZŠ brána jazyků. Na třetím 
místě se umístili žáci Gymnázia  
J. Gutha-Jarkovského s příběhem 
přeživší holocaustu eveliny Merové.
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!
Výsledky práce všech týmů 
si můžete prohlédnout na: 
www.pribehynasichsousedu.cz
/praha-1/praha-1-2018-2019/

Evelina Merová
evelina Merová se narodila 25. prosince 1930 do asimilované 
židovské rodiny ilse a emila Landových (otcovo původní 
příjmení znělo Löwy). Měla také o deset let starší nevlastní 
sestru Lízu. Landovi bydleli ve čtyřpokojovém bytě v Praze na 
Letné, a to až do roku 1939, kdy se odtud museli vystěhovat. 
Otec vlastnil společnost na zpracovávání koňských žíní. eva 
chodila do české školy. Život, který doposud znala, začaly 
narušovat události roku 1938. Pronásledování Židů přicházelo 
postupně formou různých nařízení a příkazů. Paní Merová 
dodnes vzpomíná, jak musela odevzdat svého kanárka Punťu. 
Od léta 1940 již nesměla navštěvovat českou školu, ale tatínek 
ji včas zapsal do jediné pražské židovské školy. Po vyučování si 
děti často hrály na starém židovském hřbitově.
Landovi byl transportováni do Terezína roku 1942. v Terezíně 
eva bydlela se stejně starými dívkami v Kinderheimu (dětském 
domově) označeném L 410 v pokoji č. 28.
v prosinci 1943 se Landovi ocitli na seznamu pro transport 
na východ. Jejich neznámou cílovou stanicí byl vyhlazovací 
tábor v auschwitz-Birkenau. Byli umístěni v tzv. terezínském 
rodinném táboře pod označením B ii b. v evidenci byla u vězňů 
z těchto transportů uvedená poznámka, že po šesti měsících 
karantény má následovat tzv. sonderbehandlung, ve skuteč-
nosti šlo o zplynování. evu a její maminku v červenci 1944 
zachránila před jistou smrtí selekce, při níž byly obě vybrány 
jako práceschopné a postupně prošly tábory stutthof, Dörbeck 
a Guttau, kde musely kopat protitankové zákopy. Při práci evi-
na maminka zemřela. evě se rozpadly boty z Osvětimi, omrzly 
jí nohy a nemohla chodit. Proto také nenastoupila do pochodu 
smrti a v lednu 1945 byla osvobozena sovětskou armádou 
v opuštěném táboře v Guttau.
v sovětském sanitním vlaku se seznámila s židovským lékařem 
Mojsejem ionovičem Merem, který jí navrhl, že ji jako sirotka 
adoptuje. eva po krátkém rozmýšlení souhlasila a novou životní 
etapu tak začala v Leningradě, v sovětském svazu. vystu-
dovala germanistiku. Do československa se dostala teprve 
v 60. letech. v 90. letech se v Praze usadila natrvalo. nyní žije 
v Ječné ulici a jezdí do ruska navštěvovat svou rodinu, má 
dceru a syna.

text: Příběhy našich sousedů 
– studenti ZŠ Brána jazyků 
a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, 
foto: archiv Post Bellum
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Praha 1 Sobě 
 
Když se svých sousedů na Praze 1 ptáme, co 
je nejvíc trápí, na prvních příčkách se vždycky 
objevuje parkování. Je to takový paradox – 
všichni bychom měli rádi v ulicích stromy 
a místo pro maminky s kočárky, ale také by-
chom chtěli parkovat přímo před svým domem 
nebo kanceláří. najít místo na parkování je teď 
problém pro většinu Pražanů. zatímco v 70. 
letech připadalo na tisíc čechoslováků zhruba 
sto aut, dneska je to v Praze skoro tisíc aut 
na tisíc obyvatel. veřejný prostor – a ten na 
Praze 1 zvlášť – ale není nafukovací, a hlavně 
musí zůstat prostorem pro všechny, nejen 
pro naše auta. i když to není populární říkat 
nahlas, v evropských městech je trendem par-
kovací místa postupně ubírat a automobilovou 
dopravu nahrazovat tou hromadnou, která je 
mj. ohleduplnější k životnímu prostředí. čeká 
to nevyhnutelně i Prahu a dobrou zprávou je, 
že se našemu kolegovi z Praha sobě, ná-
městkovi pro dopravu adamu scheinherrovi, 
daří posouvat stavbu Pražského okruhu, 
přibývá záchytných P+r parkovišť a chystá 
se budování metra D a nových železničních 
a tramvajových linek. na Praze 1 pak náš 
radní pro dopravu David skála chystá novou 
koncepci parkování, která by měla zvýhodnit 
rezidenty, vyjednáváme o řešení parkování 
s developery, podpoříme zásobování mimo 
špičku a také postupně řešíme desítky míst, 
kde mohou vzniknout nová rezidentní stání, 
cyklostojany nebo víc místa pro pěší. začát-
kem června se povedlo zrušit třeba parkovací 
místa pod Prašnou bránou využívaná pře-
devším reklamními auty, zdvojnásobili jsme 
počet odtahů, z Mostecké zmizely falešné 
veteránské vozy, spolupracujeme se strážníky 
na navýšení kontrol a díky spolupráci s magis-
trátem získáme také desítky míst po čerstvě 
zrušených stanovištích taxi. Pokračujeme dál 
a přejeme krásné léto všem! 

ToP 09 
 
Praha 1 jiným?
Komunální volby na Praze 1 vyhrálo uskupení 
Praha 1 sobě. z názvu by se dalo usoudit, 
že bude tvrdě a nekompromisně prosazovat 
zájmy občanů centra Prahy. Ovšem po půl 
roce působení to vypadá, že radnice hájí 
zájmy hlavního města Prahy, popřípadě jiných 
městských částí. Do popředí priorit se dostává 
zbavení se nemocnice na Františku za každou 
cenu, návrat tramvají na václavské náměstí, 
a dokonce se uvažuje o návratu kolejí na hra-
dební korzo (národní – 28. října – Můstek – 
na Příkopech), což je sen Dopravního podniku 
a iPru a podobně. a to vše, přestože občané 
Prahy 1 si nejvíce cení na životě v centru pěší 
zóny, jak odhalil nedávný průzkum. Do orgánů 
městské části (komise rady Mč) jsou koalicí 
jmenováni lidé, kteří na Praze 1 nežijí a jejich 
prioritou nebude řešit problémy optikou 
občanů zde žijících. samozřejmě nelze 
paušalizovat – personální nouze donutila 
vedení radnice jmenovat i kvalitní zkušené 
reprezentanty, jako je například radní z Prahy 
7 architektka Burgerová v komisi pro územní 
rozvoj. To nic nemění na faktu, že samosprá-
va má být vykonávána občany Prahy 1 ve 
prospěch občanů této městské části.
Předpokládal jsem, že nové politické uspořá-
dání, kdy se prakticky kryje politické obsazení 
radnice Prahy 1 a Magistrátu hlavního města, 
přinese odblokování dlouho neřešených 
restů vůči Praze 1 – tolik potřebné navýšení 
počtu strážníků Městské policie pro udržování 
pořádku a nočního klidu ve vytíženém centru, 
pomoc (niKOLi předání mimo jakoukoliv kon-
trolu) s provozem nemocnice na Františku, 
navýšení příspěvku z rozpočtu hlavního města 
pro exponovaný střed města i provoz Úřadu 
Mč Praha 1 nebo zrušení nesmyslného stavu 
s parkováním v modré zóně na jednu hodinu 
pro kohokoliv, který nikdo nehlídá. ale občany 
určitě uklidní, že se zakáže maskám pandy 
postávat na staroměstském náměstí.

 My, co tady žijeme

nacházíme se v situaci, kdy za loňský rok 
navštívilo Prahu bezmála osm milionů turistů, 
převážně ze zahraničí, a to je v průměru 
téměř dvaadvacet tisíc každý den v roce. Je 
přirozené, že drtivá většina z nich směřovala 
do historického centra, které leží z větší části 
na území Mč Praha 1. Tento stav na hraně 
únosnosti navíc provází celá řada souvisejí-
cích jevů, které danou situaci ještě zhoršují. 
Jedním z nich je rostoucí obliba elektrických, 
resp. city koloběžek. na tom by nebylo nic až 
tak špatného. Bohužel jsou oblíbené zejména 
u zahraničních turistů, kteří přirozeně nemají 
vztah k městu, ve kterém nežijí, za druhé 
nerespektují skutečnost, že centrum našeho 
hlavního města není turistickým skanzenem, 
ale živoucím organismem, kde žije, bydlí 
anebo pracuje mnoho lidí. v žádném případě 
nechci házet zahraniční návštěvníky do jedno-
ho pytle. věřím, že většina z nich jsou slušní 
lidé, kterým Praha může otevřít svou náruč. 
na druhé straně ta menšina z nich (a je jich 
v kontextu uvedených milionů hodně) svým 
jednáním a nedodržováním pravidel narušuje 
běžný provoz a způsobuje bezpečností rizika. 
Tento problém se však řeší už několik let, což 
je dost dlouho na to, abychom s tím nyní něco 
udělali. Ubezpečuji vás, že kdyby řešení spo-
čívalo v kompetenci zastupitelů Mč Praha 1, 
bylo by parkování zelených koloběžek již rázně 
vyřešeno. Bohužel si opět musíme postesk-
nout nad těžkopádností našich ústředních 
orgánů. i zastupitelé za My, co tady žijeme 
navrhují vedení Městské policie i odboru 
dopravy taková řešení, aby občané Prahy 1 již 
nebyli na pozemních komunikacích obtěžová-
ni a ohrožováni něčím, co tam být nemá.
 
Petr Burgr, radní pro sociální oblast, 
kulturu a spolkovou činnost
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Piráti 

čas práce, čas odpočinku
zatímco se vláda české republiky otřásá  
pod obviněními z netransparentnosti a ne- 
uvěřitelně rozsáhlého střetu zájmů premiéra, 
naše práce na jedničce stojí na participaci, 
otevřenosti a lidském přístupu. To vše se 
snažíme vkládat do všeho, co děláme. Můžete 
se s námi potkat na pravidelných setkáních, 
kde sbíráme vaše podněty a názory. Praha 1 
změnila styl komunikace s občany i na radnici, 
jednání zastupitelstva jsou v odpoledních 
hodinách s přímým přenosem. nově máme 
rozklikávací rozpočet v aplikaci cityvizor 
a připojili jsme se ke zdravým městům. 
napravujeme chyby napáchané minulým 
vedením a snažíme se, aby našich chyb bylo 
v současnosti co nejméně.
Klíčová témata, na kterých pracujeme, jsou 
noční klid, airbnb, ukončení přepronájmů 
městských prostor třetím osobám a měst-
ských bytů na podnikání. hájíme dodržování 
územně plánovací dokumentace a připravu-
jeme formulaci komplexní vize „Brány Prahy“, 
tj. transformačního území podél severojižní 
magistrály od Štvanice k Muzeu. Jsme rádi, 
že jsme součástí zastupitelského týmu, který 
sdílí napříč koalicí své cíle. věřím, že se nám 
společně podaří postupně plnit sliby, které 
jsme si předsevzali.
Máme před sebou dva měsíce dovolených, 
prázdnin a slunečných dnů. čeká nás čas 
odpočinku, rozjedeme se do míst, kde se bu-
deme snažit inspirovat věcmi, které by mohly 
prospět našemu městu. Možná potkáme lidi, 
kteří nám vnuknou nové nápady. Mě převážně 
zajímají zdravé mezilidské vztahy a komuni-
kace. Ty jsou základem šťastného života. Přeji 
vám hodně zážitků adrenalinových i relaxač-
ních. navázání nových přátelství a upevnění 
současných. a především – věnujte se co 
nejvíce sobě a rodině. 

Za celý pirátský zastupitelský tým Prahy 1 
předsedkyně zastupitelského klubu  
Jitka Nazarská

zelená pro jedničku

Málokdo ví, že ačkoli staroměstské náměstí 
patří hlavnímu městu Praze, jednu jeho část 
spravuje přímo Praha 1. Jedná se o prostor za 
staroměstskou radnicí se stromy vysázenými 
do půdorysu novogotického křídla radnice, 
které bylo zničeno požárem v roce 1945. Dnes 
je ovšem tento prostor prakticky zabarikádo-
ván stánky s trdlem a nechvalně proslulou 
předraženou pražskou šunkou. To chceme 
změnit a vrátit alespoň této části staroměst-
ského náměstí kousek důstojnosti. Barikádu 
stánků má „na svědomí“ nadace Pražské 
děti, která má pozemek výhodně v nájmu. ve 
správní radě nadace má poněkud kuriózně 
dvoutřetinovou většinu Praha 1, zbytek drží 
sdružení pro obnovu řemesel. Městská část 
tak pronajímá pozemek náměstí jakoby sama 
sobě, ovšem jen zdánlivě, protože nadace 
není součást obce, ale soukromý subjekt.
smlouva mezi Prahou 1 a nadací je uzavřena 
s dvouletou výpovědní lhůtou a nadace pro-
stor přepronajímá dráž dalšímu subjektu, fir-
mě Delicato – rozdíl v ceně nájmu je příjmem 
nadace. Pro Prahu 1 nevýhodné smlouvy, 
které jsme zdědili, se snažíme dohodou upra-
vit a zajistit tak, aby došlo k výrazné proměně 
tohoto místa. Usilujeme o to, aby barikáda 
stánků zmizela a náměstí bylo opět spojeno 
v jeden celek. Již na jaře jsme pro letošek 
nepovolili zřízení restauračních předzahrádek 
na druhé straně této části staroměstského 
náměstí, protože stánky a předzahrádky 
vnitřní prostor náměstí dokonale oddělovaly 
od zbytku světa.
nadace Pražské děti sice skutečně podporuje 
aktivity dětí, což je chvályhodné, ale za cenu 
výrazné degradace jednoho z nejdůležitějších 
náměstí v česku. Jednání o změně však již 
několik měsíců probíhají a věříme, že dojde 
k dohodě, jak prostor rehabilitovat a ukázat, 
jak na staroměstském náměstí udržet 
komerční využití v únosné míře.

Petr Kučera,  
radní pro IT, životní prostředí,  
úklid a rozvoj hřišť

Ano

Přišli jsme na Praze 1 o významnou osobnost 
našeho hnutí. 7. 6. 2019 oznámil rezignaci 
na všechny svoje funkce včetně členství 
v hnutí anO Petr stuchlík, úspěšný podnikatel 
a finančník. nastoupil do politiky s tím, že 
udělá přesně to, na co byl zvyklý. všem ukáže, 
jak se za jeden rok dá změnit svět. a výsledek: 
zdravotní problémy, deset kilo navíc, ztráta 
soukromí, sportu i ostatních aktivit. Ona totiž 
komunální politika funguje opravdu jinak.
Já, když jsem se v roce 2014 stal členem 
zastupitelstva města Děčína, jsem si připravil 
čtrnáct akcí, které Děčín nutně potřeboval. 
stacionář alzheimerovy choroby, Obchodní 
a výrobní park, Muzeum dopravy, atd.
a za čtyři roky se mi z toho nepovedlo zhola 
nic. Trvalo mi celý rok, nežli jsem pochopil, jak 
to vlastně funguje. Kolik omezení vás brzdí, jak 
příšerná je ona věta – pracovat s péčí řádného 
hospodáře – která zní v překladu: vezmu toho 
nejlacinějšího, i když vím, že ta firma za nic ne-
stojí, protože jinak mě opozice, občan, kdokoli 
udá a já se probudím v kriminálu. a proto jsem 
postupně pochopil rady kolegy, co již kroutil 
třetí volební období: když chceš něco dokázat, 
máš na přípravu první volební období.  
ne rok, ne dva, ale čtyři! a ono rozčarování 
jsem jasně viděl i u kolegy stuchlíka. Jenže já 
už ho dnes vidím i u našich dnešních předsta-
vitelů radnice Prahy 1. Ono je opravdu něco 
jiného naslibovat zázraky do tří dnů a pak 
reálná srážka s komunálem. Tři čtvrtě roku je 
dlouhá doba pro občana, ale strašně krátká 
pro radní a jejich zásadní změny. Pseudohis-
torická auta, pandy, hluk v Dlouhé, koloběžky, 
elektrokola, sdílené ubytování, a hlavně 
zvláštní kolotoč kolem nemocnice  
na Františku. Je toho prostě moc. a občan 
čekat nechce. Ten chce výsledky hned.

Vojtěch Ryvola, Hnutí ANO Praha 1 

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly 
dodány do uzávěrky magazínu. oDS se vzdala 
příspěvku ve prospěch polemiky o nemocnici 
na Františku, která však byla přesunuta  
do příštího čísla.)
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„Dokud dojdu po svých,  
budu to dělat ráda“

rozhovor s evou sumerauerovou z bezplatné právní poradny Prahy 1, které občas 
klienti přinesou jako poděkování zmrzlinu, třeba když jim nadiktuje i přesné znění 
dopisu. trápí ji však, že slušnost a úctu nahradila honba za penězi a majetkem…

JUDr. eva sumerauerová 
(*1938) Po studiích na Právnické fakultě 
působila na umístěnku jako prokurátorka. 
Po čistkách musela v roce 1972 odejít 
a do listopadu 1981 se věnovala právu 
v oblasti hygienické služby. Působila jako 
vedoucí krajského odboru Ústavu pro 
národní zdraví, na generální prokuratuře 
(přezkum rozsudků), na ministerstvu 
spravedlnosti (vedení a metodika všech 
soudů v republice) a na ÚMČ Praha 7 
(právní odbor). Podílela se na založení 
Asociace pečovatelek. Od roku 2011 vede 
bezplatnou právní poradnu městské 
části Praha 1.

Bezplatná sociálně-právní 
poradna pro občany Prahy 1 
Je otevřena každé pondělí od 13:00 
do 17:30 hodin v budově Úřadu 
městské části Praha 1, Vodičkova 
18, 3. patro, kancelář 313. Poradit se 
můžete v otázkách bytové problematiky, 
pracovně-právních vztahů, rozvodových 
řízení, finančního poradenství, 
dluhové problematiky, exekucí atp.

Právní poradnu na radnici Prahy 1 
vedete od roku 2011. jak se proměnily 
za těch osm let problémy, s nimiž se na 
vás lidé obracejí?
Mění se problémy v celé společnosti. 
zdá se mi, že slušnost a úctu k člověku 
nahradila honba za penězi a majetkem. 
To se projevuje i ve sporech, které řeším. 
Pozoruji úpadek mezilidských vztahů. 
nájemní byty se staly byznysem. zároveň 
narůstá počet lidí v exekuci, pomáhám 
řešit dluhové pasti. Loni jsem řešila celkem 
čtyřicet případů z oblasti osobních financí, 
z toho byla polovina exekucí.

Pomáháte tedy i s problémy, které vznikají 
kvůli platformám nabízejícím krátkodobé 
ubytování pro turisty?
ano. někteří lidé se rozhodli maximálně 
vydělávat na nemovitostech, které získali 
třeba i po svých předcích. nezajímají je ná-
jemníci, kteří tam někdy i celoživotně bydlí. 
snaží se je vytlačit z bytů, uzavírají smlouvy 
s turistickými společnostmi. Byznys na 
prvním místě. Písemně vyzvou nájemce 
k vystěhování a lidé nevědí, co mají dělat. 
advokáti, co zastupují majitele domů, 
zkoušejí také různé agresivní metody. ale 
zároveň hodně spěchají, takže výpověď 
třeba nesplňuje všechny náležitosti – to 
pak mohu využít ve prospěch nájemníka.

co jiného ještě řešíte?
velice pestré problémy: od nesrovnalostí 
ve vyúčtování služeb přes rodinné vztahy, 
určení otcovství po přechody majetku, 
spory vlastníků, restituce a dědictví. ale 
i pracovně-právní vztahy či sociální dávky. 
Kde neexistuje právní řešení, upozorním 
na to hned. Jinak 96 procent případů 
dotáhneme do konce a jsme úspěšní. Lidé 
pak posílají pochvalné dopisy starostovi 
a tajemníkovi. a občas mi někdo přinese 
jako poděkování zmrzlinu.

V počátcích poradny byla přítomna 
i sociální pracovnice a spolupracovala jste 
také s Poradnou při sociální tísni. Spolu-
pracujete také dnes s někým?
Když se začínalo, bylo to tak. Poradna 
sídlila v přízemí radnice, u schodiště. 

§

Měli jsme tam k dispozici jednu kancelář. 
nebylo to ale ideální, chtěla jsem změnu.  
Po dvou nebo třech letech jsme se přestě-
hovali do třetího patra. stále spolupracuji se 
sociálními pracovníky. vycházím při tom ze 
zákona o sociálních službách. ale nesedíme 
už v jedné kanceláři, tam poskytuji čistě 
právní pomoc. Když došlo k převedení dávek 
v hmotné nouzi, naše specialistky odešly 
do Šafaříkovy ulice v Praze 2, kde sídlí Úřad 
práce. v případě potřeby posílám své 
klienty tam.

na který případ ráda vzpomínáte?
Jedné klientce hrozilo, že nedostane 
invalidní důchod, ačkoli ho prokazatelně 
potřebovala. Byla jí nejprve schválena 
invalidita prvního stupně bez nároku na 
platbu důchodu pro údajné neuhrazení 
důchodového pojištění. Po našich námitkách 
bylo uznáno zdravotní poškození již v době 
jejího studia, kdy příslušné poplatky hradil 
stát. a nakonec jí byl přiznán třetí stupeň 
invalidity. Takový závěr nás v rámci možností 
obě velmi potěšil.

bezplatnou právní poradnu máte otevřenou 
každé pondělí v budově městského úřadu 
Prahy 1. Musí se k vám lidé objednávat 
předem?
ne, jednoduše přijdete a čekáte. někdy přijde 
tolik lidí, že jsem v poradně i o hodinu déle. 
a to chodím v předstihu. nemám svědomí 
někoho vyhodit. Občas překročím i hranice 
svých povinností. Když vidím, že se někdo 
těžko orientuje, pomohu mu třeba i s nadik-
továním přesného znění dopisu. Poradna 
funguje dobře, máme úspěchy v soudních 
sporech. Baví mě to. Dokud dojdu sama po 
nohách, budu to dělat ráda. ∙
text: Monika Horáková
foto: Petr Našic
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Práce 
všeho druhu

Kvalitní řemeslníky, stejně jako potřeby pro ně, aby jeden pohledal. dalo by se 
čekat, že v centru Prahy to může být ještě složitější, ale naštěstí jsou tady stálice. 
stačí zatelefonovat a většinou se ozve známý hlas, který jste, pokud vám doma vše 
funguje, možná dlouho neslyšeli. tak ať nám to společně dlouho vydrží!

řEMESlnícI nA PRAzE 1
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A—z Plyn (jiří nettl, Vladimír Hnilička, 
jiří Prokop, zdeněk bohata)
Petrská 24
zní to skoro jako pohádka. Firma, v níž je 
prvořadým zájmem spokojenost zákazníka 
a lidé spolu pracují desítky let. Opraváři ply-
nových spotřebičů, kteří působili dvacet let 
v tehdejší Kovoslužbě, si v roce 1992 založili 
firmu a—z Plyn. sídlo našli v Bílkově ulici na 
starém Městě, kde byli až do roku 2016. Pak 
bylo nutné hledat nové prostory. Plynaři se 
obrátili s prosbou o pomoc na městskou část 
Praha 1. v nabídce byl malý nebytový prostor 
na rohu ulic Petrská a Těšnov a ten firma, 
na základě zachování občanské vybavenosti, 
získala. v anketě Provozovna roku v kategorii 
služba zvítězila v roce 2009 a 2017. nabízí 
opravy plynových spotřebičů, jejich prodej 
a instalaci, revize, záruční a pozáruční servis, 
poradenskou službu, instalatérské, elektri-
kářské a kominické práce.
„Vážíme si pomoci městské části při přidě-
lení nebytového prostoru. Díky tomu jsme 
mohli na Praze 1 zůstat. Naši technici se 
téměř nemění. Technický stav, historii domů 
a plynové spotřebiče v domácnostech znají 
skoro nazpaměť. Občané celé Prahy 1 jsou 
našimi stálými zákazníky desítky let a náš 
vzájemný vztah je hodně přátelský. Nabízíme 
kompletní servis s co nejkratšími dodacími 
lhůtami,“ říká Jiří nettl, který opravy a revize 
provádí už čtyřicet devět let, v Praze 1 se 
narodil a na jedné adrese žije celý život.

Otevírací doba
PO–ČT 8:00–12:00, 12:30–16:00, 
PÁ 8:00–14:00
Kontakt: 606 371 263, 222 329 016
 
železářství u Rotta – Pavel Tichý
linhartská 6
Že má železářství v. J. rott dlouhou tradici 
je známo, ovšem jak je na tom podnik dnes? 
Prodejnu, která je i výdejním místem  
e-shopu, naleznete v ulici Linhartská 6 asi 
padesát metrů od bývalého slavného sídla 
na Malém náměstí. Je to jediná prodejna 
takto širokého sortimentu na Praze 1, se 
zárukou, že zde seženete opravdu všechno, 
a s profesionální obsluhou.
„Prodejnu jsme otevřeli v roce 1996 po 
ukončení prodeje v hlavní budově železář-
ství. Naší snahou je důstojně navázat na 
tradici kvalitní a odborné obsluhy. Ačkoli 
jsme dnes výrazně menší obchod, nabízíme 
zhruba patnáct tisíc druhů zboží: nářadí 
a nástroje, kování, šrouby, vruty, hmoždinky, 
barvy a laky, elektro materiál a v neposlední 
řadě armatury. Náš sortiment jsme přizpůso-
bili našim stálým zákazníkům z řad obyvatel 
Prahy 1 a údržbářům z blízkých hotelů, 
restaurací a úřadů. Ony totiž požadavky 
na materiál jsou rozdílné na Starém městě 
nebo třeba na sídlišti.
Mimoto vyrábíme klíče, nabízíme rytecké 
práce a broušení nástrojů, výměnu šle-
hačkových i sifonových bombiček. Máme 
sortiment, který hobby markety na periferii 

nevedou. A to z důvodu náročnosti na odbor-
nost obsluhy, nebo se jim prostě maličkosti 
a náhradní díly nevyplatí prodávat. To k nám 
přivádí zákazníky z celé Prahy. Nezapomněli 
jsme ani na e-shop, kde se nejvíce prodává 
zboží, které konkurence nevede“, říká majitel 
firmy Pavel Tichý.
 
Otevírací doba
Po–Pá 8:00–18:00, So–9:00–13:00
Kontakt: 224 212 723, 730 514 546
 
zámečnictví Petr Vaněček
Anenská 13
Od roku 1972 pracoval Petr vaněček na 
Praze 1 v zámečnické dílně u tehdejšího 
Obvodního podniku bytového hospodářství 
(OPBh). Poté co tento podnik zanikl, zřídili 
si spolu s kolegou Bohumilem Kocábkem 
zámečnictví v anenské ulici v prostorách pro-
najatých od Prahy 1. Žlutý dům na rohu ulic 
anenská a Liliová má v přízemí zámečnickou 
dílnu, kde na vás dýchnou staré časy.
„Zámečnictví jsme spolu provozovali až 
do roku 2017, kdy pan Kocábek odešel do 
důchodu. Já zámečničím dál, je to můj život. 
Za více než čtyřicet let mám mnoho stálých 
zákazníků, a co je nejdůležitější, máme 
k sobě za ta léta vzájemnou důvěru. Mám 
klíče od objektů, neztrácejí u mě čas a při 
návratu mají nové zámky. Svých klientů si 
velice vážím a jsem jim stále k dispozici,“ říká 
Petr vaněček.

Otevírací doba
dle telefonické dohody
Kontakt: 603 414 610
 
Hutník – Eduard Truhlář
Petrské náměstí 2
Prodejna firmy sídlí na Petrském náměstí 
od roku 1994 v prostorách městské části. 
sortiment tvoří veškerý spojovací materiál, 
kotevní technika a nyní i nářadí. „Jsem rád, 
že za dvacet pět let našeho působení na 
jednom místě jsme si slušností a přístupem 
k zákazníkovi udělali jméno a lidé si k nám 
našli cestu. Šroubky nepotřebují každý den, 
ale vědí, že všechno potřebné koupí v Hutní-
ku na Petráku. Mimo místních patří k našim 
zákazníkům hotely, firmy a řemeslníci ze 
širokého okolí“, říká majitel firmy eduard 
Truhlář.

Otevírací doba
PO–PÁ 9:00–17:00
Kontakt: 222 315 330, 602 388 302
 
Instalatérství Kechner
Všehrdova 21
Jan Kechner se vyučil instalatérem a pra-
coval v Mostecké ulici v bývalém OPBh. Po 
roce 1989 založil firmu a získal prostory od 
Prahy 1 ve všehrdově ulici, kde sídlí dodnes. 
Firma se zabývá instalatérskými pracemi, 
opravami plynového vedení, kominickými 
pracemi, odvozem suti, čištěním kanalizace, 
okapů, průzkumy průchodnosti kanalizace 

či opravami střech. „Mám zákazníky z celé 
Prahy 1, ale většina je z Malé Strany. Znám 
tady každý kout. Moje podnikání je založeno 
na dobrých sousedských vztazích a já si 
toho velice vážím. K mým koníčkům patří 
nohejbal. Díky dlouholetým zkušenostem pro 
Prahu 1 organizačně zajišťuji nohejbalové 
turnaje o pohár městské části,“ říká spokoje-
ně pan Kechner.
 
Otevírací doba
PO, ST 10:00–13:00, ÚT, ČT 8:30–11:30, 
PÁ 8:00–11:00
Kontakt: 603 438 053
 
text: Dagmar Koníčková
foto: Petr Našic
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https://www.urotta.cz/kovani/
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https://www.urotta.cz/barvy-a-laky/
https://www.urotta.cz/elektroinstalacni-material/
https://www.urotta.cz/elektroinstalacni-material/
https://www.urotta.cz/vodoinstalacni-material/
https://www.urotta.cz/vodoinstalacni-material/
https://www.urotta.cz/vyroba-klicu/
https://www.urotta.cz/vyroba-klicu/
https://www.urotta.cz/rytectvi/
https://www.urotta.cz/rytectvi/
https://www.urotta.cz/rytectvi/
https://www.urotta.cz/brouseni-nastroju/
https://www.urotta.cz/brouseni-nastroju/
https://www.urotta.cz/vymena-bombicek/
https://www.urotta.cz/vymena-bombicek/
https://www.urotta.cz/vymena-bombicek/
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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!

Olivia Bolaños vojtěch Kašpar Oliver Lachmannanna Boušková

Josefína szczepanikováKryštof Štádleradam Mosleranna Mária a zuzana eva 
Mikulovy

anna Turková vilma zoubková Teodor zrostlík

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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Zlatá svatba

vilém Gardelka valerie Dubská Karolína Oberrauch

zara JurigováMatyáš DyntarDominik Paclíkviktorie Tůmová

zlatá svatba Věry a Františka chválových z Pohořelce. společná cesta manželů chválových začala před padesáti lety, 2. dubna 1969. 
svatbu chtěli mít na staroměstské radnici, jenže ta v té době procházela rekonstrukcí, tak se obřad konal na radnici novoměstské. 
nyní po padesáti letech si konečně mohli splnit své přání a oslavit výročí tam, kde si to původně přáli… Gratulujeme!



SloVo HoSTA

nedaleko rušného václavského náměstí v Jindřišské 
ulici za kostelem sv. Jindřicha a sv. Kunhuty se nachází 
budova Gymnázia prof. Jana Patočky, které letos slaví 
dvacet pět let své existence. na gymnáziu studují žáci 
nejen z Prahy, ale i z jejího okolí, neboť díky vhodné polo-
ze u vlakových nádraží a metra je škola dobře dopravně 
dostupná. studovat na střední škole v centru hlavního 
města má řadu výhod. slavná místa naší historie se 
nachází na dosah a byla by škoda a velká ostuda toho 
nevyužít. záleží nám na tom, aby naši žáci dobře znali 
památky, které jezdí do Prahy obdivovat celý svět. 
naši primáni se tak již v prvním ročníku seznamují 
s historií Pražského hradu formou hry, starší žáci se pak 
vydávají po stopách českých králů Královskou cestou za 
stejným cílem. 

Již tradiční akcí je také matematická bojovka spojená 
s poznáváním skvostů architektury, která vede z vyše-
hradu přes nové Město zpátky do Jindřišské. Kulturní 
život školy obohacuje spolupráce s dalšími institucemi 
v centru města. výstavu Po stopách zmizelých sousedů, 
která v únoru letošního roku zdobila chodby školy, zapůj-
čilo Židovské muzeum. Týdny mediálního vzdělávání jsou 
doplněny besedami v Knihovně václava havla. Diváci, 

kteří zhlédli představení školního dramatického souboru, 
dlouho vzpomínali na tajuplnou atmosféru podkroví 
Jindřišské věže. Prohlídku staroměstské radnice zase 
zažijí žáci účastnící se výměny s partnerskou školou 
z německého Bamberku, protože jsou společně se 
zahraničními hosty tradičně vřele přijati představiteli 
radnice Prahy 1 v Brožíkově síni. v tomto nádherném sále 
se také každoročně loučí se studiem absolventi školy při 
slavnostním předávání maturitních vysvědčení.

Gymnázium je sice relativně mladé, ale sídlí v historické 
budově z konce 19. století, jejíž kapacita vzhledem 
k velikosti školy není dostatečná. nároky na prostory 
a jejich účelné využití jsou dnes jiné než před sto čtyřiceti 
lety. stavební úpravy a opravy, které jsou tolik potřebné 
a které mohou budovu pouze zhodnotit, jsou poměrně 
složité a jejich příprava je velmi zdlouhavá. znají to asi 
všichni, kteří v historickém centru chtějí stavět. Přesto 
však spolu se všemi učiteli i žáky věřím, že se školní bu-
dova postupně dočká nejen nového kabátu, ale i rozšíření 
o půdní vestavbu. Kde jinde než ve škole, kde studuje 
mladá generace, je důležité, aby se nezastavil čas.

Jana Drake – ředitelka Gymnázia prof. Jana Patočky
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