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zdravím vás po létě.

Když jsem psal úvodník do minulého čísla, představoval jsem si, 
jak přes léto bude více času a stihnu se třeba setkat s vámi, kterým 
jsem to sliboval. Těšil jsem se na to, ale ta představa se rychle 
rozplynula… řešili jsme například tři padající zdi. a to nepočítám 
zeď Lennonovu, která sice nepadá, ale upadá a její současný provoz 
obtěžuje okolí, je vlastně i nevkusný a nedůstojný Johna Lennona 
i všech, pro něž byla tato zeď za komunismu důležitá. Při jednáních 
s velvyslanci se vždy táži, zda nám mohou pomoci oslovit turisty 
ze svých zemí, aby se dozvěděli, že tu nestojí pouze památky, 
ale že mezi nimi bydlí (neméně zajímaví) lidé. O problémech 
s neukázněným (alko)turismem jsem hovořil i s redaktorem 
britského Guardianu, v němž vyšel obsáhlý text o problémech 
Prahy. Ostuda, nebo výhra? Myslím, že je důležité si problémy 
připustit, abychom je mohli řešit. 
Vedeme také komplikovaná jednání s řadou developerů, neboť 
zastáváme názor, že naše zájmy se zpravidla lépe uplatní ve 
vzájemné dohodě než před soudem. ne vždy se dohoda bohužel 
daří, což je třeba případ záměru druhé plavební komory u Dětského 
ostrova. S primátorem a starostou Prahy 5 jsme podepsali 
memorandum, ve kterém projekt odmítáme. nám všem z Prahy 1 
by druhá plavební komora zhoršila život. na lodě se nevztahují 
regulace jako na automobily, dýchali bychom další zplodiny 
z motorů a nové lodě by obsadily další část našeho životního 
prostoru. Vltava a její nábřeží musí zůstat rekreačním místem pro 
Pražany, nesmí se stát zábavním parkem s nepřetržitou šňůrou 
čmoudících a hřmotících turistických lodí. Pro to první děláme 
maximum.
a teď z těch příjemnějších vod – už se moc těším, že Mariánské 
náměstí opět bude patřit lidem, a ne autům. Už 21. září odsud 
auta zmizí, zatím alespoň na jeden den díky tradiční akci zažít 
město jinak. Kolegové z magistrátu pracují spolu s námi na trvalé 
přeměně náměstí – žádná auta, namísto nich zeleň a klidné 
posezení. Prostranství mezi tak významnými budovami, jako jsou 
Městská a národní knihovna či Magistrát hlavního města, si podle 
mne takovou změnu zaslouží. Přijďte se podívat i na ostatní akce 
zažít město jinak v centru: na Kampě, v Klimentské, Soukenické, 
Mostecké, Opatovické, na Petrském náměstí (pozor, tam už 
14. září), na Pohořelci a Střeleckém ostrově. Moc si vážím práce 
všech koordinátorů těchto sousedských akcí! Pokusím se, abych 
stihl navštívit všechna místa a potkat se s vámi na kus řeči. 

Všem vám přeji krásné babí léto a dětem přeji fajn návrat do 
školních lavic i na školní a školková hřiště. 

Příjemné čtení přeje, Pavel Čižinský

slovo starosty obsah

JEDNA periodikum městské části praha 1
šéfredaktor: Michal Kalina redakční rada: Julie Kochová, Martin Kotas, Filip Lachmann, Tomáš Vích redakce: Kateřina Písačková, Petr Bidlo, 
Jan Škoda Foto: Petr našic, Jaroslav Tatek, Kateřina Písačková Foto na titulní straně: Petr našic 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 náklad: 
20 000 ks 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 volejte 221 097 434. Těšíme se na vaše podněty!

4
6
7
8
10
12
14
18
20
22
24
26
28
32
34
36
38
39

Stalo Se, děje Se 
aktuality z radnice a městské části

kalendář akcí

akce pro Seniory

FotoStrana

plaVební komoru nechceme

Vítejte V noVém školním roce

nemocnice na Františku 
— polemika

jak na hluk z airbnb

lennonoVa zeĎ

dny eVropSkého dědictVí

pozVánky

míStní parlament

z hiStorie

příběhy našich SouSedů

čiStírny a prádelny na praze 1

SerViSní inFormace

hádanka pro malé i Velké

SloVo hoSta



Praha 1 4 Stalo Se, děje Se

stalo se, děje se
nnF zkrátila čekání na tomografii
nemocnice na Františku má v současné 
době jednu z nejkratších čekacích lhůt na 
vyšetření pomocí výpočetní tomografie 
(cT) v Praze. Objednaní pacienti se na něj 
dostanou přibližně za týden, akutní případy 
jsou přijímány bezodkladně. Počet provede-
ných vyšetření však neklesá, za letošní první 
pololetí se meziročně zvýšil o 14 procent. 
Běžná objednací doba na cT vyšetření se 
v hlavním městě běžně pohybuje kolem čtyř 
týdnů.
„Zkrácení lhůty se nám podařilo docílit 
změnou v systému objednávání pacientů 
a vypracováním pružnějšího plánu jejich 
přípravy na samotný výkon, tak aby nedo-
cházelo ke zbytečným prodlevám. Dále jsme 
posílili tým lékařů, kteří pořízené snímky 
popisují,“ vysvětluje MUDr. Lucie zabadalo-
vá, primářka radiodiagnostického oddělení.
nemocnice také bude moci vyšetření 
nabídnout většímu počtu pacientů. zatímco 
v loňském roce se v ní provedlo přibližně 
2 300 cT vyšetření, letos se očekává, že 
jich bude více. napovídá tomu stav za první 
pololetí 2019, ve kterém pacienti absolvovali 
1 334 vyšetření, loni jich bylo o 161 méně. ∙ 

zvýšení nájemného u bytů bez valorizace
radní Prahy 1 v červenci schválili navýšení 
nájemného u obecních bytů, jejichž nájemci 
nemají ve smlouvách valorizační doložku, 
a to o 8 %. nájemcům zhruba 213 bytů 
přijde písemný návrh zvýšení, které může 
podle občanského zákoníku dosáhnout až 
20 %, maximálně však do výše nájemného 
obvyklého v daném místě. radní tak zvolili 
necelou polovinu možné změny.
„Cílem tohoto opatření je odstranění 
určité nespravedlnosti, aby lidé s novými 
smlouvami s valorizační doložkou i ti, 
kteří na tyto smlouvy před časem odmítli 
přistoupit, měli obdobné podmínky a nikdo 
nebyl poškozován,“ uvedl už dříve radní pro 
majetek David Bodeček. zároveň dodává, že 
navrhuje v příštích třech letech nájemné dále 
nezvyšovat.
Pokud nájemce souhlasí, zaplatí počínaje 
třetím měsícem po dojití návrhu zvýšené 
nájemné. Vhodné však je, aby o souhlasu 
pronajímatele písemně informoval do dvou 
měsíců od dojití návrhu, neboť po uplynutí 
této lhůty je pronajímatel oprávněn obrátit se 
s návrhem na zvýšení nájemného na soud.
zvýšení se nevztahuje na sociální a starto-
vací byty. získané prostředky by měly být 
v maximální míře použity na opravy a zkvalit-
ňování bytového fondu. ∙

personální změny městského úřadu
Vedoucím stavebního úřadu Prahy 1 byl 
tajemníkem MČ pověřen dočasně pan Václav 
Vaněk. Dříve působil mimo jiné jako vedoucí 
odboru výstavby a územního rozvoje Prahy 
9. na pozici bude vypsáno nové výběrové 
řízení. radnice také v srpnu vypsala řízení 
na vedoucí/ho nově vytvořeného odboru 
veřejného prostoru a na vedoucí/ho nových 
oddělení dopravy, životního prostředí a ve-
řejných zakázek. aktuální nabídku volných 
pracovních pozic najdete na webových strán-
kách městské části www.praha1.cz. ∙
tady nám chutná!
Školní jídelna Uhelný trh a její pracoviště 
na Uhelném trhu a Dražického náměstí 
se zapojily do projektu „Tady nám chutná“ 
vyhlášeného magistrátem a asociací zřizova-
telů školních jídelen.
Obě jídelny se zařadily mezi deset odmě-
něných z celého hlavního města, jejichž 
zaměstnanci absolvovali odborné semináře 
a kurzy, které měly široký záběr: od hygieny, 
zákoníku práce a marketingu přes psycho-
logii strávníků až po moderní kuchařské 
postupy při zpracování například zvěřiny, 
luštěnin nebo dalších druhů zeleniny.
To nejdůležitější ale teprve následovalo. Ško-
láci totiž dostali dotazníky a jejich odpovědi 
pak organizátorům pomohly při závěrečném 
hodnocení úspěšnosti zavádění nových 
vědomostí do praxe. Protože byli strávníci 
spokojeni, dostali pracovníci našich jídelen 
za odměnu diplom, samolepky s logem sou-
těže, trička s logem soutěže a věcné ceny. 
„Samolepky jsme si hrdě vylepili a již se 
těšíme na nový ročník,“ prozradila ředitelka 
jídelny renáta Břecková. ∙

na klárově vzniká nová galerie
Bývalá zengerova trafostanice na Klárově, 
která sloužila tramvajovému provozu, 
se mění v mezinárodní výstavní prostor. 
V přestavované budově v novoklasicistním 
stylu se má otevřít na jaře roku 2021 Galerie 
Kunsthalle zaměřená na české i zahraniční 
umělce 20. a 21. století. autorem přestavby 

je české architektonické studio Schindler 
Seko, investorem je nadace miliardáře Petra 
Pudila. „Veškeré historicky hodnotné prvky 
jako například krov, okna, dveře, balustráda 
a další, byly odborně inventarizovány a po 
zrestaurování budou opětovně navráceny. 
Jsem ráda, že nad rámec těchto prvků se 
nám daří nacházet i další zajímavé způsoby, 
jak do interiéru budovy zakomponovat různé 
odkazy na její industriální a historickou 
minulost,“ uvedla ředitelka galerie ivana 
Goossen. Spolu s výstavbou Kunsthalle má 
dojít ve spolupráci s Prahou 1 i k úpravám 
protějšího parčíku „holubička“. ∙
radní odmítli změnu u movité památky 
nájemce prostor bývalého železářství Koula 
a syn v Dušní ulici č. 1 neuspěl se svým 
záměrem na změnu nájemní smlouvy. 
Soukromá společnost žádala městskou část 
o rozšíření využití prostor s historicky cen-
ným interiérem pro prodej vína a degustace. 
Dosud měla oprávnění jen pro zámečnictví, 
ruční výrobu a prodej šperků, k čemuž jí 
zavazuje také dřívější souhlas při převodu 
smlouvy od dědičky původních provozova-
telů. radní Prahy 1 se proto rozhodli žádost 
zamítnout.
nájemci přitom loni hrozila výpověď, protože 
prostor byl delší dobu nevyužívaný. nakonec 
však firma radnici přesvědčila, že má zájem 
v místě v podnikání pokračovat a výpověď 
byla stažena. nyní se však obrátila na úřad 
právě se žádostí o změnu využití. „Myslím 
si, že správné a možné by bylo vypsání 
nového záměru na uvedený nebytový prostor 
s tím, že bych doporučil i nadále preferovat 
zachování původního záměru s odkazem na 
občanskou vybavenost a unikátní prostor,“ 
vysvětlil radní pro majetek David Bodeček.
zařízení prodejny sestávající hlavně z řady 
regálů a prodejního pultu z roku 1937 je 
unikátní tím, že potomci zakladatele ho 
využívali v nezměněné podobě ještě před 
několika lety. z toho důvodu byl interiér 
prohlášen koncem roku 2009 za movitou 
kulturní památku, a proto musí na využití 
prostoru radnice výrazně dbát. ∙
Garáže ve štěpánské mají kolaudaci
Koncem srpna zkolaudoval stavební úřad 
Prahy 1 garáže ve Štěpánské ulici. Úřad 
městské části nyní bude objekt přebírat do 
své správy a rozhodovat o jeho provozu. 
„Projekt považuji za mimořádně nešťastný. 
Z ekonomického hlediska se jedná o ne-
smysl. Investice přes 140 milionů korun se 
městské části nikdy nevrátí, budeme rádi, 
když platby za stání pokryjí náklady na 
provoz. V podobných projektech rozhodně 



září 2019 5Stalo Se, děje Se

∙∙∙
nebudeme pokračovat. Nyní se však musíme 
postarat o to, aby parkování sloužilo přede-
vším pro rezidenty přilehlých domů,“ uvedl 
radní pro investice Vladan Brož. Podle Brože 
radnice uvažuje o ročním testovacím provozu 
pro místní obyvatele. Po vyhodnocení by 
mělo být jasnější, jak bude provoz ekonomic-
ky udržitelný.
S plánem na stavbu garáží ve dvoře Štěpán-
ské č. p. 630 přišlo před rokem 2010 tehdejší 
vedení radnice. Původně zde měly stát 
podzemní garáže, nakonec vznikla částečně 
podzemní a částečně nadzemní zastřešená 
stání. namísto dvoru s přibližně 50 parkova-
cími místy mělo být parkoviště pro 87 aut, 
nakonec je jich jen 62. ∙

nová pravidla pro koloběžky
Provozovatel elektrokoloběžek Lime se dohodl 
s pražským magistrátem na nových pravidlech 
jízdy a parkování. Od srpna zavedl především 
v centru Prahy tzv. červené zóny, v nichž by 
koloběžky neměly svévolně parkovat, a v pří-
padě porušení zaplatí uživatel provozovateli 
pokutu sto korun. na Královské cestě platí 
omezení rychlosti, koloběžka se tu automatic-
ky zpomalí. V aplikaci rovněž přibyly informace 
pro uživatele o pravidlech provozu a bezpeč-
nosti. radní pro dopravu Prahy 1 David Skála 
však není se změnami zcela spokojen: „Chtěli 
jsme, aby vznikly virtuální stojany na parko-
vání a mimo ty by nešlo koloběžky zaparkovat 
vůbec. Sto korun za špatné zaparkování 
nikoho neodradí a město z ní ani nic nemá, 
přitom koloběžky zabírají veřejný prostor 
pro své podnikání. Dále jsme požadovali 
omezit maximální počet koloběžek ve městě 
a ještě lepší informovanost uživatelů. S touto 
novinkou tedy nejsme spokojeni a budeme dál 
jednat,“ vyjádřil se Skála.
V současnosti je v Praze v provozu zhruba 
patnáct set elektrokoloběžek této firmy. 
„Hlavní město má se společností podepsané 
memorandum, zahrnující i další provozovatele 
sdílených dopravních prostředků, které určuje, 
že se musí společnost domluvit s městskými 
částmi na konkrétním provozu,“ upřesnil Tade-
áš Provazník z tiskového oddělení magistrátu. 
Kromě červených zón vznikají zóny zelené, 

vymezené pro správné parkování koloběžek. 
Provozovatel také oznámil, že tzv. patroleři, 
kteří se starají o parkování, dobíjení a servis 
koloběžek nově nebudou používat k přepravě 
auta, ale nákladní kola. ∙
memorandum o bydlení rodin
Vedení Prahy 1 se v srpnu připojilo k magis-
trátnímu memorandu o spolupráci při řešení 
bytové nouze rodin. cílem memoranda je, aby 
ohrožené rodiny s dětmi nebydlely v ubytov-
nách, které často nenabízí vhodné podmínky 
pro život.
hlavní město se proto spolu s Prahou 1, 
Prahou 3, Prahou 7, Prahou 10 a Prahou 
22, které se k dohodě připojily, domlouvá na 
poskytnutí obecních bytů takto ohroženým 
rodinám. „Chceme dosáhnout toho, aby žádné 
pražské dítě nebydlelo na ubytovně. Jsem 
rád, že některé městské části s námi tento cíl 
sdílí a chtějí na jeho dosažení spolupracovat. 
Memorandum je otevřené i ostatním měst-
ským částem,“ uvedl radní pro oblast bydlení 
magistrátu adam zábranský.
V loňském roce žilo v ubytovnách na 140 
rodin z Prahy, kterým by mělo být v rámci 
memoranda zajištěno nové bydlení nejpozději 
během příštího roku. „Rodinám, které jsou 
z Prahy 1 a s dětmi bydlí na ubytovnách, 
budeme moci nabídnout možnost důstojného 
nájmu v městském bytě a pro všechny občany 
městské části můžeme zřídit kontaktní místo 
pro bydlení. To jim může pomoci, aby si udrželi 
stávající bydlení nebo získali nové,“ komen-
toval plán předseda výboru pro sociální a byto-
vou politiku Prahy 1 Martin Špaček.
Kontaktní místo pro bydlení, které by mělo 
pomáhat například také seniorům, slibuje 
finančně podporovat magistrát, stejně jako 
práci sociálních pracovníků, kteří budou dohlí-
žet na rodiny ubytované v obecních bytech. ∙
o stavbě v karolině Světlé rozhodne soud
Projekt hotelu v ulici Karoliny Světlé č. 6 a č. 8 
bude řešit nejvyšší správní soud. investor 
k němu podal žalobu, protože mu po námit-
kách Prahy 1 zrušil pražský magistrát stavební 
povolení a vrátil ho k novému projednání.
Spor se týká jak dvoupodlažní nástavby, jejíž 
výška je podle Komise územního rozvoje 
Prahy 1 v rozporu s platným regulačním 
plánem, tak samotné přestavby na hotel, která 
je v rozporu se zásadami územního rozvoje 
hl. města. Stavební úřad Prahy 1 proto nařídil 
stavební práce zastavit a zahájil řízení o od-
stranění nepovolené části stavby. Toto řízení 
však bylo přerušeno do doby, než rozhodne 
soud. V bývalé kancelářské budově chce podle 
dostupných informací investor vybudovat 
hotel se 111 lůžky. ∙

tíSňoVá pomoc pro oSamělé
pro seniory nebo osoby se zdravotním 
postižením je důležité, aby mohli doma 
žít co nejdéle a nemuseli se stěhovat do 
sociálních zařízení. pomáhá jim k tomu 
i naše Středisko sociálních služeb, které 
občanům prahy 1 nabízí zapojení do 
systému čtyřiadvacetihodinové tísňové 
péče.

Komunikace s dispečinkem tísňové 
péče je zajišťována přes telefonního 
operátora, a to buď přes pevnou 
telefonní linku, nebo – v případě, že ji 
nemáte – přes mobilního operátora. 
nemusíte mít ale ani jedno. Součástí 
tísňové péče je totiž tlačítko zavěšené 
na krku, popř. v náramku na ruce. Je to 
tichý společník v domácnosti, který se 
stará o přivolání pomoci v těžké situaci, 
například v důsledku pádu, zhoršení 
zdravotního stavu, při pocitu ohrožení, 
ale může pomoci i při havárii v bytě.
Stačí jednoduše zmáčknout tlačítko 
a dispečink se s vámi hned spojí – 
v kteroukoli denní i noční dobu, včetně 
víkendů a svátků. Pracovnice dispečinku 
se s klienty navíc znají a vědí, co je trápí. 
Péči určitě přivítají i rodiny pečující 
o blízké, které mají jistotu, že je o jejich 
seniora nebo osobu s handicapem 
postaráno i v jejich nepřítomnosti.
Dny, kdy jste doma sami a odkázáni 
jen na vlastní síly, se díky tísňové péči 
stanou méně stresujícími, bez obav, 
že se může něco stát a ocitnete se bez 
pomoci. Společník v podobě tísňové 
péče, připravený pomoci, vás v tom 
nenechá, i díky ochotným profesionálům 
ze zdravotnické záchranné služby hl. m. 
Prahy a z Městské policie. ∙
MUDr. Jana Trková, 
vedoucí Systému tísňové péče Prahy 1
tel. 224 948 465,  
trkova@socialnisluzbyp1.cz
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17:00 – Debata s radními o dopravě v anenské 
čtvrti a rekonstrukci Betlémského náměstí,  
café Kampus, náprstkova 10  
18:00 – Vernisáž výstavy, Galerie 1, Štěpánská 47 

20:30 – hamlet (1921), projekce s živým  
hudebním doprovodem, kino Ponrepo,  
Bartolomějská 11 
 

16:00 – 20:00 – hudební Petrské léto,  
park Lannova 
5. 9. – 19. 9. výstava fotografií zary Wildmoons, 
Studio citadela, Klimentská 16 

7. 9. – 8. 9. Dny evropského dědictví  
– zpřístupnění památek na Praze 1, 
více uvnitř magazínu  
11:00 – 19:00 – Tradiční řemeslný trh na Kampě 

16:00 Jazz na Kampě, Salla Terrena  
(Kc Kampa) 
 
 

Betlémská kulturní noc a zahájení výstavy  
za pravdu… (Jan Bartoš, Michal ambrož 
& hudba Praha, Jiří Skála, rafani), Galerie 
Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 

18:00 Prostřený stůl, Betlémské nám. 
10 – 18 radnice Dokořán 2019 – Obrazy ze 
života Karla iV., Staroměstská radnice 
 

15:00–18:00 Spolkový den na Kampě,  
park Kampa, více v inzerátu 
 
 

10:00 nohejbalový turnaj trojic, hřiště  
na Františku, registrace do 12. 9.  
na dorian.gaar@praha1.cz, 221 097 721 
14:00 zažít město jinak – Petrské náměstí 

Den otevřených dvorů na Františku – Vontové 
Františku; Čtení nad to není – Kateřina enders 
a Spolek občanů a přátel Malé Strany a hradčan, 
Malostranské náměstí 

20:30 – Precedens – koncert,  
Malostranská beseda 
 

03
04
05
07
08
10
›
12
14
›
16

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

18:00 – Beseda s radním pro majetek a bytovou 
politiku Davidem Bodečkem, Salla Terrena  
(Kc Kampa) 
 

16:00 – 20:00 hudební Petrské léto,  
park Lannova  
17:30 – 19:00 na kus řeči s místostarostou 
P. nazarským, kavárna nový Svět, nový Svět 2 

zažít město jinak – Mariánské nám., Pohořelec, 
Kampa, Klimentská, Mostecká, Opatovická, 
Soukenická ulice, Střelecký ostrov 
14 – 22:00 Dozvuky horňáckých slavností, Kampa 

14:00 – 18:00 – Plavání s MČ Praha 1,  
registrace na místě 
19:00 – Filmový maratón Týdne kritiky z MFF 
v cannes, kino Ponrepo, Bartolomějská 11 

20:00 – Barování se Sandrou novákovou  
a Filipem rajmontem, Malostranská beseda 
 
 

18:00 – 20:00 Diskuze se zástupci magistrátu 
a Prahy 1 na téma životní prostředí, kultura 
a bezpečnost, Galerie 1, Štěpánská 47 
 

 
 
 
 

8:30 – 10:00 – ranní káva s místostarostou  
P. nazarským, kavárna národní 38  
10:00 – 20:00 – Svátek seniorů – program  
pro celou rodinu, park Kampa 

10:00 – 20:00 hod. – Dýňování na Kozím plácku, 
Kozí × haštalská 
 
 

15:00 Bowlingový turnaj MČ Prahy 1,  
Bowling centrum V celnici 10, účast zdarma,  
přihlášky do 4. 10. www.bowling.cz či na  
dorian.gaar@praha1.cz, 221 097 721

17
18
19
21
›
28
30 

01
03
06
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Setkání s osobností v Galerii 1  
24. 9. od 16 hod. eva hrušková a Jan Přeučil  
– O kloboucích i o Popelce. Vstupenky zdarma pro 
občany Prahy 1 od 10. září v infocentru Prahy 1 

Vycházka z cyklu krásné toulky paní krásné: 
petřín 25. 9. ve 14 hod. – přihlášky od 12. 9.  
na tel. 725 397 934 či 607 048 183 

tkaní: malý kurz tradiční textilní techniky 
27. 9. v 10 hod. – první lekce, klub seniorů  
Tomáš, podrobnosti na plakátcích 

Svátek seniorů v parku kampa 1. 10. od 10 do 
18 hod. oslava Mezinárodního dne seniorů v par-
ku Kampa, bezplatný zdravotní a kulturní program 

pohodové melodie pro starší a pokročilé 
6. 10. od 15.30 hod. v Malostranské besedě, 
vstupenky zdarma od 20. 9. v infocentru Prahy 1 

Smíchovská průmyslovka třetího věku  
9. 10. od 15 hod. – jak se správně pojistit a nena-
letět, přihlášky od 25. 9. na tel. 725 397 934  
či 607 048 183. 

Setkání s kulturou: evergreeny 
16. 10. od 15 hod. – Bonus orchestr v Malostran-
ské besedě, vstupenky zdarma od 3. 10. v info-
centru Prahy 1

trénování paměti s mílou kahounovou 
4. 9. ve 14 hod. v BDPS Benediktská 
11. 9. ve 14 hod. v DPS U zlaté studně 
18. 9. ve 14 hod. v DPS Pštrossova 
25. 9. ve 14 hod. v klubu seniorů Tomáš 
2. 10. ve 14 hod. v BDPS Benediktská 
9. 10. ve 14 hod. v DPD U zlaté studně 

tematický výlet: jiřinkové slavnosti  
6. 9. – výlet vlakem do Lysé nad Labem,  
sraz v 9 hod. u pokladen Masarykova nádraží 

plavba po Vltavě 9. 9. v 10 hod. na náplavce  
u Čechova mostu – vstupenky pro seniory  
z Prahy 1 dne 6. 9. od 8 hod. v infocentru Prahy 1 

turnaj v pétanque: o pohár mč praha 1 
10. 9. od 10 hod. v parku Lannova. 

Smíchovská průmyslovka třetího věku 
11. 9. od 15 hod. – seznámení s mobilními 
aplikacemi, jejich instalací a využíváním, výběr 
zajímavých aplikací pro každodenní život.  
Přihlášky od 2. 9. na tel. 725 397 934  
či 607 048 183. 

turnaj v pétanque: Sbohem, léto a finále ligy 
pétanque pro seniory 15. 9. od 10 hodin na 
Střeleckém ostrově. 

Setkání s kulturou: S písní napříč staletími 
18. 9. od 15 hod. – uskupení mladých pěvců 
Symfon kvartet, Malostranská beseda, vstupenky 
zdarma od 5. 9. v infocentru Prahy 1 

klikaté cesty prahou: pražské podzemí i. 
19. 9. od 14 hod. – přednáška Jaroslavy náprst-
kové v klubu seniorů Tomáš, přihlášky od 5. 9.  
na tel. 725 397 934 či 607 048 183. 

den seniorů pod petřínem 21. 9. od 13 hod. 
v zahradách nemocnice Milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského 

akce pro Seniory

akce Pro seniory 

celodenní Výlety

září/říjen

čtvrtek 12. 9. v 8 hod. – Velhartice a Prášily; přihlášky v infocent-
ru ÚMČ Vodičkova 18 od 20. 8.  

čtvrtek 26. 9. v 8 hod. – chebsko; přihlášky v infocentru ÚMČ 
Vodičkova 18 od 27. 8. 

čtvrtek 24. 10. v 8 hod. – Bohosudov, Fláje a hora sv. Kateřiny; 
přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 12. 9. 

čtvrtek 31. 10. v 8 hod. – Střední Povltaví; přihlášky v infocentru 
ÚMČ Vodičkova 18 od 26. 9. 

Odjezdy autobusů od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici. 
Více informací o pravidlech přihlašování v infocentru ÚMČ.
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1 V Galerii 1 se v srpnu konala 
výstava Trojí metr, představující 
tvorbu umělců Samuela 
Kollárika, Davida Mazance 
a Davida Valnera. 

2 Děti z mateřských škol měly 
v létě program v parku za 
Staroměstskou radnicí.  
Ty z MŠ Masná spolu 
s místostarostou Pavlem 
nazarským viděli pohádku 
honza a drak v podání 
Dřevěného divadla. 

4

23

1

3 na 50. výročí protestů z roku 
1969 byla odhalena pamětní 
deska Františku Kohoutovi 
a Vladimíru Krubovi, kteří byli 
zastřeleni na rohu Králodvorské 
a rybné ulice. autorem desky 
je spolek Pomníky obětem 
bezpráví, promluvil přítel 
jednoho z nich Tomáš Klepek.

4 Starosta Pavel Čižinský 
podepsal memorandum proti 
nové plavební komoře na Vltavě, 
kterou iniciovali jeho kolegové 
z Prahy 1 Tomáš Vích a Jana 
Kabelová (rovněž na snímku).  
za Prahu 5 připojil podpis 
starosta Daniel Mazur a za 
magistrát primátor zdeněk hřib.
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Červnové návštěvy Bratislavy v čele se 
starostou Pavlem Čižinským se zúčastnili 
místostarosta Pavel nazarský, radní Vladan 
Brož a zastupitelka Jitka nazarská spolu 
s delegací pracovníků úřadu.
„Výzvy, pred ktoré sú postavené centrá 
európskych metropol Prahy a Bratisla-
vy sú si v mnohom podobné a preto je veľmi 
prospešné deliť sa o skúsenosti a zbierať 
nové nápady. Aj keď krajiny Česko a Sloven-
sko už dlho idú každá svojou cestou, je veľmi 
dobré, že putá ostávajú a vďaka nim vznikajú 
takéto príjemné a prospešné partnerstvá,“ 
vyjádřila se během návštěvy starostka 
zuzana aufrichtová, zvolená přímo občany. 

Praha 1 a Bratislava-Staré mesto spolupra-
cují v oblasti sociálních služeb a školství, 
během návštěvy si však politici i úředníci 
vyměňovali zkušenosti i z dalších oblastí. 
„Ve školství jsme probrali obecná témata, 
jako jsou proměna generace dětí, nedosta-
tek učitelů, potřeba měnit výuku. Rovněž 
chceme navázat na spolupráci z minulosti, 
jako je výměna žáků, detaily ale ještě disku-
tujeme, chceme propojit zejména ředitele 
škol,“ komentuje návštěvu místostarosta 

Praha 1  
v srdci Bratislavy

nejdřív k sousedům,  
to je staré dobré pravidlo. 
První zahraniční cesta 
současného vedení  
Prahy 1 proto zamířila  
do bratislavy-starého 
mesta, které je partner-
ským městem už 
bezmála patnáct let.

1 Starostka zuzana aufrichtová  
a starosta Pavel Čižinský
2 Skotačení s primátorem  
Bratislavy Matúšem Vallo
3 Kolegové z radnice Prahy 1  
na návštěvě památníku Slavín

1 2

nazarský, který se během návštěvy nejvíce 
zajímal o metodiky strategického plánování. 
Jeho oddělení na Praze 1 právě vzniká.
„Stejně jako my tu zjistili, že bez strategické-
ho plánu to nepůjde a vytvořili Staromestský 
program 2019 – 2022, o kterém žertem 
říkám, že jej můžeme takřka okopírovat, pro-
tože v něm jsou přesně definované problémy 
historického centra města. Také se potvrdilo, 
že kromě dokumentu je velmi hodnotný celý 
proces strategického plánování,“ dodává 
místostarosta.

nevyskočíme si?
Kromě radnice Starého mesta navštívila 
delegace z Prahy 1 i jednání zastupitelstva 
„velké Bratislavy“, kde zrovna probíhalo 
hlasování o reformě parkovací politiky. nový 
nekonformní primátor Matúš Vallo přijal 
starostu Čižinského v průběhu zasedání, po 
předání darů byla chvíle i na krátký rozhovor, 
ve kterém se primátor vyznal z obdivu 
k Praze. „Praha je jako loď rozjetá správným 
směrem, stačí ji už jen správně směrovat, 
ne?“ glosoval Vallo. 

Při společném focení pak primátor prohlásil: 
„Dost bylo škrobených póz, nevyskočíme 
si?“ a tak vznikla fotografie, která následně 
na sociálních sítích pobavila tisíce Slováků 
i Čechů. 
„V lecčem řeší Bratislava podobné problémy 
jako my, hluk v centru, vylidňování či parko-
vání. Mají tu velmi odlišný systém komunální 
politiky, přímo volený starosta je tu silnější 
než u nás, ale zase může být v opozici 
k zastupitelstvu,“ shrnul Čižinský.
„Zajímavá je pro nás určitě inspirace v oblas-
ti sociálních služeb nebo kultury, diskutovali 
jsme i konkrétní opatření, jako zpoplatňování 
užívání veřejného prostoru,“ dodal starosta. 
Ve spolupráci s Bratislavou-Starým mestem 
bude dál pokračovat i Středisko sociálních 
služeb Prahy 1, které plánuje mimo jiné 
navázat na dřívější oblíbené  
výměny seniorů. ∙
text: Kateřina Písačková
foto: archiv ÚMČ

3

zpráVy z radnice

https://bratislava.sk/sk/sprava/ferove-parkovanie-dostalo-zelenu?fbclid=IwAR2VC9eEVD8fxPajBj9AQ_b4IHOF65duAzGbjVf0Gdso1Si6cdbsEHCla6U
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Plavba lodí na Vltavě bude bezpečnější a ply-
nulejší, tvrdí investor. nemáme žádné záruky, 
že nepřibyde parníků s hlučnými turisty, 
a provoz bude naopak nebezpečnější, oponuje 
vedení Prahy 1 podobně jako sousední Praha 
5. Spor o stavbu druhé plavební komory 
u Dětského ostrova, která se připravuje od 
roku 2014, letos nabral na obrátkách.
Obě městské části v řízení vedeném speciál-
ním stavebním úřadem, které bylo prodlouže-
no do léta kvůli doplnění podkladů, stejně jako 
v lednu zopakovaly, že se stavbou nesouhlasí. 
„Pochybujeme o realizaci záměru ve veřejném 
zájmu. Výstavba není v souladu s návrhem 
Metropolitního plánu a nemá žádný pozitivní 
přínos ani přidanou hodnotu, která by zlepšila 
životní podmínky v centru města,“ vysvětlil 
starosta jedničky Pavel Čižinský.
O co přesně jde? Projekt plavební komory 
za více než půl miliardy korun plánuje státní 
podnik Povodí Vltavy. argumentuje potře-
bou rozvoje vodní dopravy a nedostačující 
kapacitou stávající komory, která se nachází 
na druhé straně Dětského ostrova. Vedení 
Prahy 1 to však považuje za chatrné důvody, 
proto zaslalo nesouhlasné stanovisko na 
pražský magistrát. avšak ani v létě doplněné 
podklady podle starosty na předchozí námitky 
nereagují. 
„Chybí vypořádání se s argumentem, zda 
nedostatku kapacity nelze předejít regulací 

Plavební komoru 
nechceme, zní 

z radnice
Pražský magistrát povolil 
výstavbu druhé plavební 
komory u dětského 
ostrova. vedení radnic 
na Praze 1 a na Praze 5 
i některé spolky byly 
přitom kvůli možnému 
nárůstu provozu lodní 
dopravy, zvýšenému 
hluku či zhoršení ovzduší 
proti. nyní se proto 
rozhodly odvolat.

?
Údaje o projektu
Název: Plavební komora 
 Praha-Staré Město
Stav: povoleno magistrátem
Délka: 55 metrů
Šířka: 11 metrů
Odhadovaná cena: 530 milionů Kč
Odhadovaná doba výstavby: 2 roky

1

či jinou optimalizací vodní dopravy,“ uvedl 
starosta příklad. a dodává: „Určitě podáme 
odvolání a použijeme případně i všechny 
další právní prostředky k zabránění vybudo-
vání druhé komory.“ Stejně tak projekt podle 
Čižinského neřeší ani chybějící měření emisí 
zplodin a hluku, jasná pravidla pro pohyb 
všech plavidel v centru Prahy, či ohrožení 
bezpečnosti při povodních. 
Mluvčí Povodí Vltavy hugo roldán však 
oponuje tím, že stavbou druhé komory se uleví 
jak dopravě, tak životnímu prostředí. „Zvýší se 
hodinová kapacita vodní cesty a tím se zkrátí 
doba čekání. Hlavně velká plavidla nebudou 
muset čekat dlouhou dobu se zapnutými 
motory nebo kroužit mezi spoustou menších 
plavidel. Bude také možné ‚odklonit‘, přede-
vším ve večerních hodinách, proplavování 
velkých plavidel do nové plavební komory 
a přesunout tak provoz dál od nábřeží,“ kon-
statoval mluvčí. Projekt se však nezabývá již 
zmíněným možným dopadem, tedy nárůstem 
turistických lodí. Povodí Vltavy pouze odkazuje 
na pravidla Státní plavební správy a pražského 
magistrátu, kterému patří velká kotviště 
v centru Prahy.

lze omezit počet lodí?
V tom, kdo má v případě vodní dopravy v cen-
tru co na starost, se není vůbec snadné zorien-
tovat. Projekty připravuje ředitelství vodních 

1 Vizualizace navrhované plavební komory
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2 Současná situace u Dětského ostrova

cest, investorem je obvykle Povodí Vltavy, na 
provoz lodí dohlíží Státní plavební správa, 
velká přístaviště patří pražskému magistrátu, 
ale spravuje je pro změnu jeho firma.
Příliš přehledná nejsou ani samotná pravidla 
provozu lodí. Legislativa je totiž k provozova-
telům výrazně vstřícnější, než je tomu třeba 
u automobilů. „Je možné bez povolení provo-
zovat plavidla, která jsou technicky způsobilá 
a jsou provozována na vodách, na kterých 
není zakázána či omezena plavba se spalo-
vacími motory. Z toho vyplývá, že regulovat 
počet plavidel možné není,“ vysvětlila ředitelka 
Státní plavební správy Klára němcová.
Podle ní však dochází k nepřímé regulaci 
tím, že plavební správa stanovuje určitou 
šířku stání v přístavech. Obdobně může 
počet lodí regulovat také pražský magistrát, 
protože provozuje dvě největší přístaviště 
na Františku a na rašínově nábřeží, u nichž 
může určit počet kotvících lodí. K tomu se 
ale zatím magistrát nechystá. „Snažíme 
se přimět loďaře, aby remotorizovali a tím 
neznečišťovali ovzduší. Od 1. 1. 2021 tak na 
pražských březích nebudou moci kotvit lodě, 
které nebudou splňovat normu Euro 5,“ doplnil 
jeho mluvčí Vít hofman. Plavební správa 
nyní v Praze eviduje v provozu „43 jiných než 
malých plavidel“.

Vzniká nové memorandum
Minulé vedení Prahy 1 mělo na projekt opačný 
pohled. V roce 2016 dokonce s Povodím 
Vltavy a Státní plavební správou uzavřelo 
memorandum „o vzájemné podpoře a spolu-
práci“, kde se při dodržení určitých podmínek 
mimo jiné zavázalo k poskytnutí souhlasu se 
stavbou plavební komory. O dva roky dříve 
přitom plán rovněž odmítlo.
Stávající radní se proto rozhodli memorandum 
zneplatnit a na zářijovém jednání zastupitel-
stva předložit jeho odstoupení a přijetí nového 
memoranda s Prahou 5 a vedením hlavního 
města, ve kterém chtějí deklarovat nesouhlas 
se stavbou. Po rozhodnutí o povolení stavby 
se proti němu odvolávají k ministerstvu země-
dělství, které má vodní stavby na starost. ∙
text: Michal Kalina, foto: Adéla 
Waldhauserová, Jaroslav Tatek,  
vizualizace: Ředitelství vodních cest

!
proč je povodí Vltavy pro:
•	investice je v souladu s rozvojem plavby 

a koncepcí vodní dopravy
•	mělo by dojít ke zrychlení proplavování 

a ke zkrácení čekacích lhůt
•	údajně se zvýší bezpečnost provozu na 

řece, zvýší se hodinová kapacita vodní 
cesty

•	bude možné ve večerních hodinách 
odklonit velká plavidla do nové komory 
dál od nábřeží

!
proč je praha 1 proti:
•	projekt není v platném územním plánu, 

ani s ním nepočítají Zásady územního 
rozvoje a návrh Metropolitního plánu

•	chybí jasná pravidla pro pohyb všech 
plavidel, může dojít ke zhoršení situace 
při povodních

•	dojde k narušení centra památkové 
rezervace, panoramatu a klidné 
vodní hladiny, naroste počet velkých 
turistických lodí

•	mohou narůst emise výfukových zplodin 
a hluku, nikdo je přitom neměří

2
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Školy využily  
prázdniny 
k opravám

zpráVy z radnice

školní 
rok
Vítejte v novém školním roce! 
Prázdniny utekly jako voda a naše školy 
opět přivítaly své školáky. Opravdu 
slavnostní bylo přivítání ve třech 
přípravných a dvanácti prvních třídách. 
První den ve škole je velká událost a není 
divu, že třídy prvňáčků všem připadají 
ještě vyzdobenější a útulnější, než třídy 
ostatní.
Mám radost z dětí a rodičů, že si vybírají 
základní školy Prahy 1, protože každý 
rodič chce pro své dítě to nejlepší. 
Velice si vážím všech pedagogických 
i nepedagogických pracovníků, díky 
nimž má školství v naší městské části 
tak vysokou úroveň. Mým velkým přáním 
je, aby je jejich krásná práce naplňovala 
radostí a setkávala se jen s uznáním 
a pochopením.
Vítám vás všechny v novém školním 
roce a přeji vám, aby se vám v něm 
dařilo a abyste na jeho konci vyráželi na 
další prázdniny s pocitem, že uplynulé 
dny, týdny a měsíce, které jste společně 
prožili ve škole, byly opravdu fajn.

Pavel Nazarský, místostarosta pro 
školství a otevřenou radnici

vybudování nové učebny Malostranské školy 
a nového školního klubu brány jazyků, modernizace 
zahrady mateřské školy v hellichově ulici a jedinečné 
objevy restaurátorů v historickém domě v truhlářské 8 
– to jsou nejvýznamnější investice z oblasti školství 
během letních měsíců.

mš hellichova
Děti z mateřinky v hellichově ulici se už 
brzy budou moci radovat ze zahrady u své 
školky, která po jedenácti letech prochází 
zásadní údržbou. Odstraněny a nahrazeny 
budou nevyhovující povrchy a staré herní 
prvky, rozšířeno bude pískoviště. zahradu 
ozdobí dvě nové multifunkční sestavy a tři 
herní domečky, 3D kopeček s tunelem a tři 
zapuštěné trampolíny. K tomu ještě přibudou 
dva nové stromy, keře, trvalky, tunel z vrbiček 
a popínavá zeleň.

malostranská zš
Stavebními úpravami o prázdninách prošla 
Malostranská základní škola v Josefské ulici, 
kde byla ve sborovně obnovena původní 
příčka, a škola díky tomu získala novou 
učebnu pro žáky druhého stupně. „V posled-
ních letech dochází k postupnému nárůstu 
žáků a zvýšil se i počet tříd. Vznikl proto větší 
nárok na umístění tříd v učebnách, ale i na 
dělení do skupin na jazyky a další předměty,“ 
vysvětlil ředitel školy Tomáš Ledvinka.

zš brána jazyků
Letní údržba čekala i na školní jídelnu zŠ 
Brána jazyků ve Vojtěšské ulici, kde byly 
očištěny a povrchově upraveny obvodové 
zdi. Městská část Praha 1 ale do budoucna 
plánuje jejich kompletní sanaci kvůli vlhkosti. 
a ještě jednou Brána jazyků – tentokrát 
školní družina v havelské 3, jež přes 
prázdniny prošla malováním, modernizací 
a  dovybavením a vzniká v ní školní klub 
s pódiem pro hudební, divadelní a další 
vystoupení žáků.

truhlářská 8
Významnou a dlouhodobou investiční akcí 
Prahy 1 je záchrana historického domu 
v Truhlářské 8, který by měl být využíván pro 
komunitní a volnočasové aktivity. V současné 
etapě prací prochází opravou jeho barokní 
krov, a to s využitím tradičních tesařských 
technologií. z gotického sklepa byly 

odstraněny novodobé podlahy a odkryta pů-
vodní dlažba, v původní modlitebně probíhají 
celoplošné restaurátorské odkryvy maleb.
restaurátoři odhalili několik historicky 
cenných tajemství: v prvním patře byla 
odkryta nástěnná malba, jež bude po dohodě 
s památkáři zrestaurována tak, aby mohla 
být prezentována veřejnosti. V přízemí ve 
vstupní části byly odhaleny překládané 
„záklopové“ stropy, které budou rovněž 
zrestaurovány. a v přízemí byly po otlučení 
omítek objeveny kamenné prvky, jež také 
budou opraveny a vhodně zakomponovány 
do interiéru. ∙
text: Petr Bidlo
foto: archiv ÚMČ
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Praha 1 má nyní jako jediná ze všech praž-
ských městských částí zástupce ve výboru 
spolku Otevřená města. Díky tomu by měla 
mít nejen co nejlepší přístup k informacím, 
ale také bude moci lépe předávat zkušenosti 
dalším městům a obcím. Týká se to i možnosti 
vzájemného porovnávání cen placených 
dodavatelům softwaru.
„Srovnání nejen omezuje prostor pro nafu-
kování ceny, ale umožňuje i větší tlak, aby 
marže byly přiměřené objemu a náročnosti 
práce. Otevřená města dokáží díky společ-
nému postupu ceny výrazně stlačit. Nedávno 
se u části ekonomického software podařilo 
nabídku dodavatele snížit na třičtvrtinu 
ceníkové ceny. A to nejen pro Prahu 1, ale 
i pro ostatní členy spolku,“ zmínil příklad radní 

pro informatiku Petr Kučera. Kromě Prahy 1 
jsou ve spolku ještě městské části Praha 3, 
5, 7, 22 a Ďáblice. nově se začaly scházet 
i v tomto užším kruhu a řešit společné 
problémy. Patří mezi ně zajištění výběru pokut 
za parkování nebo sdílení již vytvořeného 
software s ostatními. „Na Praze 1 jsme si vzali 
na starost usnadnění šíření aplikace rozkli-
kávacího rozpočtu CityVizor do dalších obcí,“ 
doplnil Kučera.
rozklikávací rozpočet z dílny Otevřených 
měst spustila radnice jedničky letos na jaře. 
Přehledně se v něm zobrazují čerpání rozpoč-
tu i jednotlivé faktury. naleznete ho na adrese 
www.cityvizor.cz/praha1/prehled.
„Pro obce není u otevřeného software 
tolik podstatné, že ho mohou prostě vzít 

a provozovat zdarma. Často se ukáže, že na 
odborné úkony je výhodnější najmout spe-
cializovanou firmu. Ale právě zde se ukazují 
velké výhody otevřeného softwaru. Dodavate-
le můžete poměrně snadno vyměnit a přitom 
ponechat stejnou technologii. Nestane se, že 
by si obec nesměla stáhnout vlastní data, ve 
vývoji není obec závislá na dodavateli. Vztah 
s firmami tak může být mnohem férovější,“ 
dodává radní. Vznik spolku Otevřená města 
iniciovalo občanské sdružení Oživení v roce 
2015. největší obcí spolku je magistrát města 
Brna, mezi další větší členská města patří 
nové město na Moravě, Kutná hora  
či Tábor. ∙
(mk)

Spolupráce Otevřených měst
v červnu hostila Praha 1 jednání spolku otevřená města, jehož členem se stala na 
začátku roku. do výboru byl zvolen radní Petr kučera, který prohloubil spolupráci 
s dalšími pražskými částmi. s nimi nyní radnice řeší například systém výběru pokut 
nebo sdílení softwaru, díky čemuž může výrazně snížit náklady.

Je v zájmu každého vedení městské části, 
aby úřad, který slouží občanům, fungoval 
jako na drátkách. aby se jednotlivé činnosti 
a agendy v odděleních a odborech nepřekrý-
valy, anebo aby mezi nimi nebyly zbytečné 
bariéry. „Rozhodně neříkáme, že vše na 
úřadu fungovalo špatně, ale snažíme se 
procesy nastavit ještě lépe. Bude to běh na 
delší trať, ale už toto jsou zásadní změny,“ 
komentuje kroky vedení radnice starosta 
Pavel Čižinský.
nejzásadnější změnou je vytvoření Odboru 
péče o veřejný prostor. Jelikož dopravní 
agenda často souvisí s agendou životního 
prostředí, například když se opravuje chodník 
a sází se do něj strom, dává smysl, aby 
se tyto činnosti řešily společně v jednom 
odboru. Jeho součástí jsou nově speciali-
zovaná oddělení (doprava, životní prostředí, 
kontroly) se společným projektovým řízením, 
rozpočtem a péčí o dokumentaci.
Pod Odbor péče o veřejný prostor spadá 
i Oddělení kontroly, které vzniklo přejme-
nováním dosavadního Oddělení správních 

deliktů. „Začlenění Oddělení kontroly má 
výhodu v tom, že spolu kontroloři v oblasti 
zeleně, záborů a odpadů budou moci lépe 
komunikovat a pomáhat si. Nedává smysl, 
aby úředník v terénu sledoval pouze své úzké 
pole činnosti dané zákonem a zavíral oči 
před vším, co se ho přímo netýká,” vysvětluje 
radní pro životní prostředí Petr Kučera.
Další novinkou je, že agenda parkovacích 
oprávnění přechází z dosavadního Odboru 
dopravy nově do Odboru dopravně správních 
agend.

nová oddělení veřejných zakázek a plánování
radní také zřídili Oddělení veřejných 
zakázek, aby byly napříč celým úřadem 
prováděny veřejné zakázky odborně a trans-
parentně. Oddělení má pomáhat ostatním 
oddělením s touto agendou a zároveň tím 
vzniká dvojí kontrola nad zakázkami. Tak by 
mělo být zajištěno, že úřad bude vybírat do-
davatelské služby v nejlepší možné kvalitě za 
nejférovější ceny. celý proces je příjemnější 
i pro dodavatele, kteří se o zakázky ucházejí. 

„Se zahájením práce nového oddělení ve-
řejných zakázek plánujeme uvést v platnost 
nová pravidla pro jejich zadávání. Pravidla, 
která jsme při nástupu na úřad zdědili, totiž 
neodpovídala ani současné legislativě,“ 
uvedl radní pro finance Vladan Brož. 
nové Oddělení strategického plánování 
a participace má řešit dlouhodobé plány 
a jejich naplňování či financování. S ohledem 
na předsevzetí radních více zapojovat do 
rozhodování na Praze 1 její obyvatel spadá 
agenda participace také do jeho agendy. 
Kromě změn ve struktuře úřadu se od léta 
obyvatelům více otevřela také budova 
radnice. Pro vstup se tak již nevydávají 
tzv. propustky. Mimo úřední hodiny, které 
zůstávají v pondělí a středu od 8 do 18 hodin, 
je přesto nutné si s příslušným zaměstnan-
cem, se kterým si chcete sjednat schůzku, 
domluvit přesný čas předem. ∙
text: Kateřina Písačková

Městský úřad mění  
svoji strukturu

Po důkladné analýze, s přihlédnutím k současným trendům v samosprávě i ve 
společnosti, rozhodli radní o několika zásadních změnách ve struktuře úřadu 
Prahy 1. od září má hned několik nových odborů a oddělení.
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Když zastupitelstvo Prahy 1 v červnu schváli-
lo převod nemocnice na Františku na hlavní 
město Prahu, rozběhl se sled úkolů. Převést 
činnost nemocnice na novou příspěvkovou 
organizaci totiž není jednoduchá operace. 
Pokud se vše stihne, má nemocnice přejít 
pod správu magistrátu k lednu 2020.
Praha 1 se převodem nemocnice zřejmě 
zbaví břímě dotování provozu nemocnice 
desítkami milionů korun ročně. za jakých 
podmínek přesně proběhne převod majetku 
a závazků, dosud nebylo rozhodnuto. Praha 1 
v čele se starostou Pavlem Čižinským v této 
věci jedná ve shodě s radní hlavního města 
Prahy pro zdravotnictví Milenou Johnovou.
cestu k větší efektivitě hledá malá nemocni-
ce na břehu Vltavy už řadu let. V roce 2015 
se nemocnice na Františku pokusila změnit 
strukturu služeb, otevřela oddělení jedno-
denní péče pro drobné chirurgické zákroky. 
zároveň uzavřela lůžkovou část neurologie 
a část běžných lůžek interny a chirurgie. ze 
ztrát se ale nevymanila.

V roce 2017 vypsala Praha 1 řízení, v němž 
hledala partnera pro provozování nemocnice. 
Kromě zkušeností s řízením nemocnic měl 
přinést také ekonomické výhody větší sítě 
zdravotnických zařízení. Proti připravované 
koncesi se však objevily protesty, některé 
organizoval i dnešní starosta jedničky Pavel 
Čižinský. Když se o provozování nemocnice 
na Františku přihlásil pražský magistrát, 
městská část Praha 1 nabídky dvou sou-
kromých provozovatelů nemocnic odmítla 
a tendr v lednu 2018 (ještě pod tehdejším 
starostou Oldřichem Lomeckým) zrušila.
zastupitelstvo Prahy 1 projednalo letos 
v červnu spolu s harmonogramem převodu 
nemocnice také materiál s názvem „Stručné 
teze k tvorbě metropolitní zdravotní sítě 
pro roky 2020–2025“. Ten konstatuje, že 
„vize celkového pojetí poskytování zdravotní 
péče na území hlavního města Prahy chybí 
již téměř třicet let“. Širší shoda na pojetí 
pražského zdravotnictví nepanuje.

nápad není nový
Myšlenka, že by Praha chtěla mít (stejně 
jako jiné kraje) svou nemocnici, se neobje-
vuje zdaleka poprvé. V roce 2012 podepsal 
tehdejší primátor Prahy Bohuslav Svoboda 
s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem 
hegerem „Generel pražského zdravotnictví“. 
Dokument deklaroval ochotu obou stran 
převést na Prahu nemocnici na Bulovce, 
Thomayerovu nemocnici v Krči, ale i Ústav 
pro péči o matku a dítě v Podolí a nemocnici 
na homolce. na realizaci těchto záměrů 
nedošlo.
Oproti tomu je pro pražské kapacity lůžková 
zdravotní péče nemocnice na Františku 
jen marginální zařízení. Podle pražské radní 
Johnové je ale přesto významné, aby byla 
nemocnice zřizována hlavním městem 
Prahou: „Počítáme, že vznikne metropolitní 
síť zdravotní péče, která se bude vzájemně 
podporovat. Jde nám o to, aby ta nemocnice 
byla součástí sítě zdravotních služeb.“
Prezentované stručné teze k tvorbě metro-
politní zdravotní sítě počítají s navýšením 
objemu poskytovaných služeb lůžkové části. 
To ovšem záleží ze všeho nejvíc na zdravot-
ních pojišťovnách. nemocnice na Františku 
je příspěvkovou organizací Prahy 1 od roku 
1992. Dnes má 139 lůžek, z toho 26 lůžek 
následné péče. celkově je přitom v Praze 
bezmála 12 tisíc nemocničních lůžek. V roce 
2012 měla nemocnice 217 lůžek, z toho 26 
následné péče, a v roce 2002 dokonce 243 
lůžek. ∙
text: Adéla Čabanová, redaktorka  
odborného časopisu Medical Tribune,  
foto: archiv Nemocnice Na Františku

Nemocnice 
hledá stabilitu

bylo to jedno z hlavních témat loňských komunálních voleb na Praze 1. Její 
bývalé vedení plánovalo svěřit provozování nemocnice na Františku soukromému 
subjektu, část obyvatel a zástupců opozice proti tomu protestovala. nyní se 
k tématu vracíme a přinášíme přehled aktuálního dění i pohledy koalice, která plán 
odmítala a nyní radnici vede, a současné opozice.
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Pohled oPozice 
(ods, toP 09 a ano)

Když vedení MČ Praha 1 vypsalo v roce 2018 koncesní řízení na 
provozovatele nemocnice na Františku (nnF), začali aktivisté sbírat 
podpisy pod petici za záchranu této nemocnice.
Výsledkem humbuku bylo Memorandum mezi Prahou 1 a hlavním 
městem Praha (hMP), které mluví o vzájemné spolupráci a vzájem-
ném podílu na rozhodování. není v něm však ani zmínka o převzetí 
nnF hlavním městem. naopak obsahuje větu, že se na financování 
nnF má začít podílet i Praha 7, jejíž občané jsou největšími konzu-
menty služeb nemocnice.
Po komunálních volbách se role obrátily a z aktivistů se stali vládci 
radnice. Stále však platilo zmíněné Memorandum. To však nebránilo 
bratrům Čižinským a radní hMP Johnové, všichni z uskupení Praha 
sobě, aby, nikým nepověřeni, rozjeli partyzánskou akci spočívající 
v tom, že nemocnici převezme hMP. Do médií sdělili, že vše je 
dohodnuto a hlavní město přebírá nnF k 30. červnu 2019. zírali nad 
tím jak zastupitelé Prahy 1, tak i radní a zastupitelé hMP, protože 
nikdo o ničem nevěděl. radní Johnová se zdravotnictvím, natož 
pak s jeho řízením, nemá žádné zkušenosti. asi proto byla schopna 
veřejně tvrdit, že František je nemocnicí celopražského významu – 
139 lůžek a 0,79% podíl na počtu hospitalizací z celé Prahy – a stane 
se základem Metropolitního zdravotnictví.
Převzetí se navíc ukázalo být podstatně složitější, než si spiklenci 
původně mysleli, a tak se ve slíbeném termínu nepodařilo. Převést 
nnF na hlavní město je totiž složitý právní proces. nejde „jen“ 
o zaměstnance, kteří snad pod tlakem nejistoty zachování svých 
pracovních míst a platů neutečou a budou zajišťovat provoz nnF, 
aby nedošlo k výpadku zdravotní péče. Jsou zde i smlouvy se zdra-
votními pojišťovnami. Podle pravidel totiž zřejmě bude muset nová 
Metropolitní nemocnice jít do soutěže o kontrakty na zdravotní péči 
a pojišťovny mohou klidně říct, že kapacita zdravotní péče v daném 
území je zajištěna jinými poskytovateli, jak se nnF v minulosti stalo 
u laboratorních výkonů. Je zde řada dalších dlouhodobých smluv na 
různé služby, které nebude jednoduché vypovědět.
nemocnice má navíc kromě provozní ztráty i dlouhodobé závazky 
k dodavatelům a rovněž pohledávky za nezaplacenou zdravotní péči 
o cizince a lidi bez přístřeší. hMP ale bude chtít mít svou příspěvko-
vou Metropolitní nemocnici bez jakýchkoliv závazků a pohledávek. 
Pro Prahu 1 to znamená, že přijde o „svou“ nemocnici, zaplatí veškeré 
ztráty, které se blíží 120 milionům, a zůstanou jí nedobytné pohle-
dávky. Vniveč přijdou dosavadní více než 2 miliardy z prostředků 
daňových poplatníků Prahy 1 do nnF v minulosti vložené. zbytečně, 
jen aby Čižinští uchránili Prahu 7 od podílu na financování nnF. 
Přitom se nikdo nezabývá tím, co s nemocnicí má být dál. neřeší se 
její koncepce, struktura péče, ani ekonomická soběstačnost.
Teprve nyní tak nastal čas zachraňovat nnF, protože teprve nyní 
je opravdu ohrožená její existence. nezapomínejme totiž, že jen 
pozemky, na nichž stojí, mají miliardovou hodnotu. ∙
Jaroslava Janderová, Jan Votoček, zastupitelé

Pohled koalice 
(Praha 1 sobě, Pirátská strana, 

My, co tady žiJeMe a zelená Pro Jedničku) 

nemocnice na Františku si toho zažila opravdu hodně. Střídání ředi-
telů, podivné machinace a neprůhledné plány politiků bývalé koalice 
TOP 09, ODS a ČSSD, o kterých se občané Prahy 1 dozvídali jen 
z vlastního pátrání. za kauzu kolem údajné manipulace se zakázkou 
na stravování z let 2016 a 2017 jsou stíháni mimo jiné bývalý radní 
Prahy 1 a někdejší ředitel nemocnice. nejzávažnější byl ale pokus 
bývalého vedení Prahy 1 nemocnici fakticky na třicet pět let zprivati-
zovat a ještě na to soukromému investorovi desítkami milionů korun 
ročně přispívat.
Když jsme se o tomto plánu na podzim 2017 dozvěděli, bylo nám jas-
né, že musíme něco udělat. S mnohými jsme se pak v zimě potkávali 
na ulicích a podepisovali jsme petici za záchranu nemocnice. Odezva 
byla obrovská. Proti privatizaci nemocnice se postavili v podstatě 
všichni, primátorka Krnáčová začala uvažovat o tom, že nemocnici 
Praze 1 i proti její vůli odebere, ale radnice bývalého starosty Oldřicha 
Lomeckého nakonec couvla sama. a zážitek síly spojit se a postavit 
se společně nejen pokusu zprivatizovat nemocnici, ale i dalším ne-
kalostem bývalých radních Prahy 1, nakonec vedl i ke změně samot-
ného vedení radnice. Ve volbách na podzim 2018 řekli občané své 
ne dalším skandálům, divokým privatizacím, aroganci a pošlapávání 
práv těch nejzranitelnějších lidí. Do těch mrazivých dnů před ne-
mocnicí by některé z nás nenapadlo, že nás sousedé zvolí starostou 
a radními. záchrana zdravotní péče pro nás z Prahy 1 i pro všechny 
Pražany byla jedním z prvních úkolů, do kterých jsme se na radnici 
po volbách vrhli. a začali jsme jednat s hlavním městem Prahou, kde 
rovněž došlo ke změně. a najednou už Magistrát a Praha 1 nestály 
proti sobě, jako tomu bylo dříve, ale mohli jsme plodně jednat a spo-
lupracovat. na Magistrátu už nemuseli psát právní analýzy o tom, 
jak Praze 1 nemocnici na Františku pro špatné hospodaření silou 
odebrat, nýbrž mohli jsme se dohodnout. a tak přišel logický návrh: 
Dejme nemocnici do správy hlavnímu městu, které žádnou nemocnici 
nemá a které by chtělo jako ostatní kraje být aktivnější při zajišťování 
zdravotní péče pro své občany. nedává přece smysl, aby nemocnici, 
kam chodí lidé z celé Prahy a také turisté, provozovala malá Praha 1. 
hlavní město začne koordinovat všechny pražské komunální poliklini-
ky a další zdravotnická zařízení včetně záchranné služby, a tím dojde 
k vzájemnému předávání pacientů, k úspoře nákladů a k vyjednání 
lepších smluv se zdravotními pojišťovnami i s dodavateli zdravotnic-
kých potřeb. i ve zdravotnictví přece platí, že velcí mají oproti malým 
výhodu a že viribus unitis to jde lépe.
Spolu s Magistrátem jsme založili dvě expertní skupiny. Jednu pro 
administrativní a právní přípravu převodu nemocnice na Františku 
na hlavní město Prahu. zde se vyjednávají garance pro Prahu 1, aby 
v budoucnu nedošlo k omezení té péče, kterou Praha 1 potřebuje, 
a aby nemocnice nemohla přejít do soukromých rukou a stát se elitní 
uzavřenou klinikou. Druhá expertní skupina připravuje koordinaci 
pražské komunální zdravotní péče. Je radost vidět, jak se zase začíná 
obnovovat spolupráce nemocnice na Františku s pražskou záchran-
kou. Je radost vidět, že nemocnice má po letech drancování opět 
perspektivu skutečného rozvoje. a je radost vidět, že se v pražském 
zdravotnictví konečně začíná postupovat koncepčně: na podzim 
se představí vůbec první souhrnná data o pražském zdravotnictví 
a na jejich základě pražská radní pro zdravotnictví Milena Johnová 
připravuje paralelně plán celopražské sítě zdravotnických zařízení, na 
který Praha dlouhá léta marně čekala.

Pavel Čižinský, starosta Prahy 1
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od konce září se sníží počet aut na Mariánském náměstí, kde má být zeleň 
a posezení. doprava se zklidní i v ulicích husova a ostrovní, kde nyní dochází 
k výraznému omezování chodců. Praha 1 se tak přidává k moderním evropským 
metropolím a začíná zklidňovat nerezidentní automobilovou dopravu v centru. 
Městská část zároveň navrhuje změny systému parkování.

První změny by měly začít platit od 21. září 
2019. Díky otočení provozu v husově ulici 
a zamezení průjezdu na Mariánské náměstí 
se otevře cesta pro nový život prostoru, kde 
sídlí významné městské instituce. Dnes 
připomíná spíš parkoviště. Podle analýzy MČ 
tu však parkuje dlouhodobě méně než pět 
procent rezidentů.
Proměnu náměstí má na starost institut 
plánování a rozvoje (iPr), z náměstí by měla 
zmizet většina aut a vzniknout by měla pěší 
zóna, přibyde posezení a zeleň. Pro plynulost 
dopravy v okolí budou ulice U radnice 
a Linhartská nově obousměrné.
„Centrum Prahy je auty přetížené. Ničíme si 
historicky nejvzácnější část hlavního města, 
doprava se nebezpečně proplétá s chodci, 
pro rezidenty je v mnoha oblastech téměř 
nemožné zaparkovat a zdravotní rizika 
spojená s exhalacemi jsou obrovská. Proto 
jsme se přidali k trendu moderních metropolí 
a chceme centrum postupně zklidňovat,“ 
vysvětlil radní pro dopravu David Skála.
zaslepení čeká také úzký úsek ulice Ostrovní 
v místě, kde ústí do Spálené ulice. Podle 
sčítání iPru jde o místo s jednou z největších 
hustot chodců v celé Praze. auta se tam 
nebezpečně proplétají s chodci a blokují 
vytíženou tramvajovou trať. z ulice Purkyňo-
va se nově řidiči dostanou jen do Spálené 
ve směru na Karlovo náměstí nebo do ulice 
Myslíkova.
na podzim se plánuje delší dobu připra-
vované zneprůjezdnění Samcovy ulice, 
které původně navrhl Spolek přátel Petrské 
čtvrti. Debata s občany se vede i o uzavření 
části havlíčkovy ulice před Masarykovým 
nádražím kvůli přetížení tranzitní dopravou 
či Prašné brány, v úvahu připadá také 
zobousměrnění ulice Těšnov.

změny v parkování
změny čekají také zóny placeného stání. 
Modré zóny by nově využívali jen rezidenti 
a abonenti. Pro návštěvníky plánuje radnice 

rozšířit fialové zóny. zdražit by pak měla 
parkovací oprávnění právnických a fyzických 
osob, které na Praze 1 podnikají, především 
pro druhá a další auta.
„Vracíme tím zpět původní smysl zavedení 
zón placeného stání, kterým je ochrana 
zájmů rezidentů. Zároveň chceme návštěvní-
ky motivovat k využívání podzemních garáží, 
které jsou dnes na Praze 1 využívané jen 
z 35 procent. Auta nemají stát v ulicích, když 
mohou parkovat v garážích, tak je to ve světě 
naprosto běžné,“ popsal radní Skála.
za první parkovací oprávnění by nově 
podnikající právnické a fyzické osoby měly 
zaplatit více než dosud. Významně zdražit 
má také druhé a další parkovací oprávnění, 
rapidní zdražení se chystá také například 
pro limuzíny. změny Praha 1 připravila ve 
spolupráci s magistrátem, kde se o těchto 
návrzích bude jednat v září. ∙
text: Kateřina Písačková, Michal Kalina, 
foto: VitVit/Wikimedia Commons

Praha 1 zklidňuje 
dopravu

!
debatujte s radním
Praha 1 pořádá ke změnám v dopravě 
setkání občanů s radním Davidem 
Skálou. První se konalo začátkem srpna 
v Petrské čtvrti, druhé bude 3. září od 17 
hodin v Anenské čtvrti v Café Kampus, 
Náprstkova 10. Další setkání se připravují, 
o jejich termínech budeme informovat 
také na www.praha1.cz.

0
mariánské náměstí
Změna současného režimu odstartuje během Evropského týdne mobility 21. září, při 
té příležitosti se představí zdejší instituce jako Městská knihovna, Magistrát, Národní 
knihovna, Galerie hl. města Prahy, proběhnou akce pro děti a divadlo. IPR zde bude mít 
participační kontejner, který na náměstí zůstane týden – v něm budou moci občané sdělit 
své názory na novou (stálou) podobu Mariánského náměstí.
Mariánské náměstí bude minimálně příští dva roky fungovat v dočasném režimu, kdy 
bude platit změna dopravního režimu a nebude téměř využíváno pro parkování, dokud se 
nezačne rekonstruovat do výsledné podoby. Náměstí doplní židle a stolky, stromy, květiny 
a další prvky, stejně jako občasný program místních institucí. V současné chvíli je vybrán 
zpracovatel studie, který z výsledků participace vytvoří návrh.

Zdroj: IPR Praha 

zpráVy z radnice
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Dvanáct „nebytovek“  
má nové nájemce

celkem 34 nebytových prostorů, z toho 16 garážových stání, zařadila Praha 1 
na jaře do výběrového řízení. radní rozhodli o pronájmu dvanácti z nich, ve dvou 
případech přerušili vyhodnocení. zbylé prostory budou zařazeny do dalšího 
výběrového řízení, které bude vyhlášeno začátkem září.

V nabídce ukončeného výběrového řízení 
byly např. prostory v Opletalově ulici č. 15, 
kde bude nově pánské holičství s tetova-
cím salonem, či dva nebytové prostory 
v Truhlářské č. 19, v nichž vznikne maloob-
chod a velkoobchod elektrosoučástkami 
a elektrozařízeními.
Místo dosavadních patnácti dnů na pro-
studování podmínek mohli zájemci nově 
využít třicetidenní lhůtu. Termín pro podání 
nabídek byl 24. června. „U dvaceti volných 
nebytových prostorů buď nikdo neprojevil 
zájem, nebo žádosti nesplnily formální nále-
žitosti, případně rada rozhodla, že nevybere 
žádného uchazeče. Budou proto nabídnuty 

v příštím výběrovém řízení,“ vysvětlil radní 
Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku David 
Bodeček.
Mezi neobsazené nebytovky patří například 
i deset garážových stání v Samcově 3. 
U dvou prostorů v ulici U Lužického semináře 
rada v červnu přerušila vyhodnocení, po 
dohodě ohledně otevírací doby pak v srpnu 
souhlasila s pronájmem pro restauraci 
a kavárnu. V tomto případě je podle Bodečka 
velmi důležitá dohoda s tamějším Společen-
stvím vlastníků jednotek. Ve dvou dalších 
případech je vyhodnocení dále přerušeno.
Ti žadatelé, kteří se svými nabídkami uspěli, 
obdrželi návrhy nájemních smluv a budou 

muset doplatit tři měsíční kauce. radní Bo-
deček upozornil, že oproti původním nájmům 
v uvedených prostorech získá Praha 1 nyní 
o zhruba milion korun ročně více. ∙
text: Petr Bidlo
foto: archiv ÚMČ

informace o volných nebytových 
prostorech jsou zveřejňovány 
na úřední desce, na stránkách 
www.praha1.cz, www.reality.praha1.cz 
a na www.realitniportalpraha.cz.
začátkem září bude vypsáno další 
kolo nabídek. Kromě jiných bude opět 
k pronájmu prodejna potravin a vzorková 

prodejna masa v domě navrátilova 
16/1334. Jedná se o dvě nebytové 
jednotky v 1. nadzemním podlaží 
(přízemí), a to jedna o výměře 76,6 m2, 
kolaudovaná jako prodejna potravin 
(foto 1) a druhá o výměře 59,7 m2, 
kolaudovaná jako vzorková prodejna 
masa (foto 2).  

rovněž se bude opakovat výběrové 
řízení na prostor v přízemí a suterénu 
domu benediktská 688/6, o výměře 
291 m2, kolaudovaný jako prodejna 
masa a uzenin (foto 3).  
Opět budou také v nabídce volná 
garážová stání. ∙

31 2



Jak na hluk z Airbnb?

1. noční party v pronajímaném bytě

4. Policie vyhledá byt/provozovnu

7. Živnostenský odbor prověří provozovnu, 
zda je ohlášená

2. Vždy volejte 156 nebo 158 3. Vpusťte policii do domu

5. zjedná pořádek a hlučným hostům  
udělí pokutu

6. Policie o zásahu informuje přestupkové 
oddělení Prahy 1

8. Pokud je ohlášená, obdrží provozovatel 
pokutu, pokud ne, je to neoprávněné podnikání

9. Provozovatel ve vlastním zájmu předchází 
problémům, občan má klid

všechny byty pronajímané skrze airbnb jsou zároveň provozovnami. Proto provo-
zovatelům hrozí větší postihy za rušení noční klidu než běžným majitelům, je však 
třeba vždy volat policii.

(Zkušenosti s tímto postupem nám sdělte na adresu hlukairbnb@praha1.cz, kde si můžete ověřit i výsledek vašeho volání.)
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za rušení nočního klidu v krátkodobě prona-
jímaných bytech ponese na Praze 1 odpo-
vědnost i ubytovatel. novinka je závěrem 
schůzky, kterou inicioval místostarosta Pavel 
nazarský a jíž se zúčastnili také zástupci 
policie, strážníků, živnostenského odboru 
a přestupkového oddělení.

„Co je to platné, že přivolaná policie sjedná 
na jednu noc pořádek, když za dva dny přije-
dou noví hosté a mejdany začnou nanovo? 
Přitom by ze strany ubytovatelů stačilo málo: 
Ubytovávat jen takové hosty, u kterých lze 
předpokládat, že se nejedou do Prahy jen 
opíjet a pořádat divoké mejdany. A poučit 
hosty o domovním řádu a zejména o tom,  
že od dvaadvacáté hodiny je nutné dodržo-
vat noční klid,“ říká místostarosta.

Postup přitom vychází z povinnosti všech 
pronajímatelů mít živnost, nahlásit a označit 
pronajímané byty jako provozovny. To je 
zásadní pro další řešení obtěžujícího hluku 
v noci. V případě, že je totiž byt pronajímán 
právnickou či podnikající fyzickou osobou, 
tak se přestupku nedopouštějí pouze 
ubytovaní, ale také provozovatel. za rušení 
nočního klidu platí stejné pokuty, jako u hlu-
ku v případě hospod, které při opakovaném 
přestupku činí až 15 tisíc korun.

Důležité je vždy přivolat městskou či státní 
policii, která nejen sjedná pořádek, ale podle 
dohody předá informaci o zásahu a pokutě 
udělené ubytovaným odboru občansko 
správních agend Prahy 1, pod nějž přestupky 
spadají. Ten si na základě toho předvolá 
provozovatele a udělí mu pokutu.

Pokud není byt označen jako provozovna, 
zahájí šetření živnostenský odbor s cílem 
ověřit, zda se o provozovnu skutečně jedná, 
nebo je provozovna neoznačená či neohlá-
šená. V druhém případě čeká provozovatele 
také správní řízení. V případě neoprávněného 
podnikání se dokonce jedná o trestný čin. ∙
(mk), ilustrace: Jindřich Janíček

Víte, že jedno z největších prostranství 
se stromy na Starém Městě je přímo 
u Staroměstského náměstí? Park na místě 
vyhořelého křídla zdejší radnice byl trochu 
zapomenutým místem, kam zabloudil málo-
kdo, protože byl obklíčen stánky se šunkou či 
trdelníkem a zahrádkami restaurací.
To už neplatí, dva stánky byly po dohodě 
s provozovatelem odstraněny a prostor 
parku se otevřel směrem k náměstí. nově 
se tak můžete kochat sochou Jana husa či 
pohledem na Týnský chrám z lavičky ve stínu 
stromů.
Doteď byl režim parku podřízen co největ-
šímu zisku z pronájmů míst pro zahrádky 
a stánky. Omezením těchto zařízení se 
radnice sice zřekla příjmů ve výši dvou 
milionů ročně, ale ve prospěch lepšího fungo-
vání veřejného prostoru na Staroměstském 
náměstí, což podle nás za to stojí.

Do otevřeného parčíku proudí více lidí, 
v letních dnech zde běžně posedávají až dvě 
stovky lidí a užívají si stín a klid. Je zřejmé, 
že toto místo má svůj potenciál a že parčík 
na hlavním pražském náměstí si zaslouží 
speciální péči.
Jaký bude jeho další rozvoj, zda by místu slu-
šel vodní prvek, kultivovaná mobilní kavárna 
nebo něco jiného, je otázka, kterou chceme 
řešit s občany, podnikateli i odborníky na 
tvorbu veřejného prostoru. co byste v parku 
na Staroměstském náměstí uvítali vy? Pište 
své návrhy na petr.kucera@praha1.cz. ∙
text: Petr Kučera, radní pro informatiku 
a životní prostředí, foto: Petr Našic

Park na 
Staroměstském 
náměstí se mění

Podařilo se dohodnout odstranění dvou stánků 
u parčíku na „staromáku“, které ho oddělovaly jako 
hradba. Je to první změna prostranství, které má velký 
potenciál pro trávení volného času.

Proti hluku 
nově
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Lennonova zeď dnes vůbec nevypadá tak, 
jako by šlo o památku s bohatou historií. 
Slavnou stavbu nepokrývají jen nápisy, které 
by připomínaly ideje, jež má stěna repre-
zentovat, ale i vulgární kresby nebo názvy 
instagramových účtů. Když navíc sprejerům 
dojde místo, graffiti zvěčňují na okolní domy. 
navíc často nestačí ani další stěny a čmá-
ranice pokrývají i koše, historickou pumpu, 
dokonce i stromy. Místní obyvatelé proto za-
čali kolem zdi věšet upozornění, že na stromy 
se sprejovat nesmí a volají po rychlém řešení.
„Chápeme, že hluk a nepořádek, který 
s sebou nese turistický byznys s odkazem 
Lennonovy zdi, místním usedlíkům vadí, 
a hledáme schůdné řešení. Abychom místo, 
které je dnes extrémně vytěžované turis-
mem, zklidnili, navrhneme tu také omezení 
klasického buskingu,“ komentoval situaci 
starosta Pavel Čižinský.

Lennonova zeď: 
Hledá se nové 

pojetí
okolí slavné lennonovy zdi sužují davy turistů a nekontrolovatelné graffiti. kvůli 
problémům u symbolu boje za svobodu se sešli zástupci vedení Prahy 1, zástupci 
majitele a zhruba desítka místních obyvatel. shodli se mimo jiné na kamerovém 
systému i novém pojetí zdi.

místo turistů umělci
Majitel Lennonovy zdi, řád Maltézských 
rytířů, nedávno podal trestní oznámení kvůli 
nelegálnímu sprejerství. „Jsme nešťastní 
z toho, co se v posledních měsících kolem 
Lennonovy zdi děje. Původně magické 
místo ničí vandalové, kteří čmárají na zeď 
nesmysly a často i sprostoty. Chceme s tím 
něco udělat,“ uvedl pro ČTK kancléř českého 
velkopřevorství řádu Johannes Lobkowicz.
Podle řádu se v posledním roce nápor 
turistů výrazně zvýšil. Stojí za tím větší 
zájem různých agentur pořádajících placené 
vycházky, při kterých se turisté opíjejí a ná-
sledně sprejují na Lennonovu zeď nebo okolí, 
často aniž by vlastně věděli proč. Starosta 
Čižinský a místostarosta Petr hejma se 
proto sešli zhruba s desítkou obyvatel z okolí 
Velkopřevorského náměstí a představiteli 
Maltézských rytířů.
Jednání přineslo závazek, že všechny strany 
chtějí postupovat koordinovaně. Vlastník 
zdi navrhuje, aby se postupně proměnila 
ve venkovní galerii s jasnějším režimem. 
Praha 1 má zájem zde působit spíš preven-
tivně než represivně, připravuje například 
kamerový systém. „Chceme dosáhnout toho, 
že návštěvníci budou respektovat pietu 
tohoto místa a nebudou tu potřeba žádné 
policejní zásahy, které by mohly připomínat 
postihy za psaní na zeď za minulého režimu,“ 
vysvětluje Čižinský.

radnice se zaměří na opilecké výpravy
V otázce zmiňovaných „nájezdů“ turistů 
organizovaných některými agenturami pod-
nikla Praha 1 anonymní šetření, ze kterého 
vyvstala pochybnost, zda tyto subjekty vůbec 
podnikají v souladu se zákonem. záležitost 
aktuálně prověřuje živnostenský odbor 
Prahy 1. S vlastníkem zdi pak bude Praha 1 
spolupracovat také na osvětové kampani 
zaměřené na turisty i provozovatele těchto 
výprav.
Společným cílem je vrátit místu jeho důstoj-
nost, zlepšit podmínky pro život místních 

a zároveň nezničit historický odkaz místa. 
„Důležité je, aby se nám podařilo změnit 
celkové vnímání Lennonovy zdi a jejího 
okolí. Místo vandalů by měla přitahovat spíš 
umělce a svobodomyslné návštěvníky, kteří 
v ní vidí určitý symbol,“ myslí si místostarosta 
hejma.
Podle plánů řádu by měla Lennonova 
zeď sloužit jako galerie pod širým nebem 
a navazovat tak na galerii s kavárnou, která 
nyní funguje za zdí. Stěna by zároveň měla 
odkazovat na původní smysl svého vzniku. 
O konkrétnější podobě chce vlastník ještě 
jednat. ∙
text: Filip Liška, foto: 2× Michal Kalina,
archiv ÚMČ, David Sedlecký/Wikimedia 
Commons

1
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1 Turisté se kromě psaní hlavně u zdi fotí
2 nápisy poškozují i přilehlé stromy
3 zeď v roce 1983 po přetření zelenou barvou
4 zeď v roce 1993

0
letokruhy slavné zdi
Historie vzkazů na zdi Maltézské zahrady 
na Velkopřevorském náměstí sahá 
až do 60. let minulého století, kdy se 
zde měly objevovat vzkazy pro Jana 
Wericha žijícího na Kampě. V době 
pražského jara stěna sloužila různým 
protestním heslům, a to především po 
srpnové okupaci, kdy se protirežimní 
a protisovětské nápisy objevovaly po celé 
Praze.
V prvním desetiletí normalizace se 
vzkazy omezily na milostné básně. 
Nová éra přišla po vraždě zpěváka 
Johna Lennona v roce 1980, kdy na 
zdi spontánně vznikl jeho symbolický 
náhrobek. Ten se záhy stal místem piety, 
kam lidé nosili květiny a svíčky. Netrvalo 
dlouho a obraz začaly doplňovat další 
malby inspirované slavným zpěvákem 
kapely Beatles.
Svobodomyslné vzkazy však brzy 
začaly vadit komunistickému režimu, 
který zeď nechal několikrát přetřít, 
a dokonce na ní zřídil plakátovací 
plochu. To ale jen vyprovokovalo další 
tvorbu. Ta už tentokrát nabývala ostře 
protikomunistického vyznění, původně 
malá setkání při výročí Lennonovy smrti 
zde postupně přerůstala v protirežimní 
demonstrace.
Po sametové revoluci se zeď stala nejen 
místem pro svobodné vyjádření, ale 
i velkým turistickým lákadlem. V rámci 
uměleckých intervencí byla zeď opět 
několikrát přetřena, v roce 2014 ji 
studenti přemalovali na bílo s nápisem 
„Wall si over!“

×
Platí za sprejování
Sprejování na Lennonovu zeď organizuje 
mimo jiné společnost Riverside Parties. 
Jednoho jejího „programu“ se letos v létě 
anonymně zúčastnil zástupce Prahy 1. 
„Účastníci zaplatili šest set korun, na 
částku nebyl vystaven žádný doklad, 
dostali náramek s logem Riverside 
Parties a započala konzumace alkoholu. 
Účastníci obdrželi kartony, do kterých si 
vyřezali šablony na pozdější sprejování 
na Lennonovu zeď. Zhruba po třičtvrtě 
hodině se dostavil anglicky mluvící 
průvodce a skupina zhruba padesáti lidí, 
cizinců, se vydala na okružní cestu. 
Po přestávce se účastníci zhruba v devět 
hodin večer přesunuli k Lennonově 
zdi, kde začali sprejovat. V tu chvíli 
se dostavilo šest strážníků a začali 
legitimovat účastníky, kteří prokazatelně 
popíjeli alkoholické nápoje. Každému 
byla uložena bloková pokuta, kterou na 
místě proti podpisu účastníka okamžitě 
zaplatil průvodce. Pokutovaní účastníci 
jako kompenzaci za nepříjemnosti 
obdrželi náramek nový, který je 
opravňoval k účasti na následující další 
akci téhož večera,“ referoval zástupce 
Prahy 1, který si přeje zůstat v anonymitě.

(mk)
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01 palác žoFín 
Slovanský ostrov,  
nové město

V rámci akce se návštěvníkům otevřou interi-
éry paláce s bohatou štukovou výzdobou.
Volně stojící dvoupatrová novorenesanční 
stavba byla zbudována v roce 1885 podle 
plánů Jindřicha Fialky. Vstupné: zdarma

Otevřeno:  POzOr zMĚna ČaSU

8. 9. 2019 09.00  –  19.00 hod. 

 

02 klášter dominikánů 
 – barokní reFektář 
jilská 7a, Staré město

V rámci akce se návštěvníkům zpřístupní 
unikátní interiér barokního refektáře.
Barokní refektář vznikl na sklonku 17. stol., 
jeho umělecká výzdoba byla dokončena před 
rokem 1712. Vstupné: zdarma

Otevřeno:

7. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

8. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

03 dům u šturmů 
VStupní proStor
Skořepka 9

V rámci akce se návštěvníkům zpřístupní 
zrekonstruovaný vstupní prostor a část 
schodiště domu.
Dům v eklektickém stylu s bohatě zdobenou 
uliční fasádou postavil v letech 1890 – 1891 
stavitel František Schlaffer. Při rekonstrukci 
společných domovních prostor byly nalezeny 
původní výmalby stěn a stropů schodiště.
Vstupné: zdarma 

Otevřeno:

7. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

8. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

04 kaple SV. terezie  
z aVily  
Vojanovy sady, malá Strana 

V rámci akce se návštěvníkům zpřístupní 
interiér kaple. Barokní kaple pochází z 1. pol. 
18. stol. Stavba se zachovala bez větších 
úprav ve své původní podobě. Vstupné: 
zdarma

Otevřeno:

7. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

8. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

05 kaple SV. eliáše
Vojanovy sady

V rámci akce se návštěvníkům zpřístupní 
interiér kaple. Kaple z doby mezi lety 
1660 – 1670 je postavena jako typická 
zahradní kaple v podobě grotty. Vstupné: 
zdarma

Otevřeno:

7. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

8. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

06 palác thurn-taXiSů
letenská 5 

Pro návštěvníky akce jsou každých 30 minut 
připraveny komentované prohlídky palácem. 
rezervace prohlídky přímo v paláci ve dnech 
konání akce.
rozlehlý palácový areál vznikl přestavbou 
dvou raně barokních domů po roce 1696. 
Vstupné: zdarma

Otevřeno: POzOr zMĚna ČaSU

7. 9. 2019 10.00 – 17.30 hod.

8. 9. 2019 10.00 – 17.30 hod.

07 ateliér 
joSeFa Sudka
Újezd 30

V rámci akce se návštěvníkům zpřístupní 
jedinečný interiér fotografického ateliéru.
ateliér je poslední existující zahradní foto-
grafický ateliér vytvořený koncem 19. stol. 
zároveň je spjat se životem a dílem českého 
fotografa Josefa Sudka. Vstupné: 10 Kč
(foto archiv ateliér Josefa Sudka)

Otevřeno: POzOr zMĚna ČaSU

7. 9. 2019 12.00 – 18.00 hod.

8. 9. 2019 12.00 – 18.00 hod.

08 baStion č. Viii
Strahovská ulice (od pohořelce), 
hradčany

V rámci akce se návštěvníkům historicky 
poprvé otevře unikátní výhled z bastionu č. 
Viii. Bastion vznikl ve 2. pol. 17. stol. jako 
součást nového fortifikačního systému Malé 
Strany a hradčan. Vstupné: zdarma

Otevřeno:

7. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

8. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

09 Vyhlídka
Strahovská 206 (petřín,  
za štefánikovou hvězdárnou)

V rámci akce se návštěvníkům otevře vyhlíd-
ka v místě bývalé hradební věže.
Klasicistní strážní domek z let 1849 – 1850 
novodobě upravený na bydlení, vznikl 
stavebními úpravami gotické hradební věže 
hladové zdi. Vstupné: zdarma

Otevřeno: 

7. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod. 

8. 9. 2019 10.00 – 18.00 hod.

Městská část Praha 1 zve 
na Dny evropského dědictví 

7. a 8. září 2019
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Před Lennonovou zdí je v posledních 
měsících dost rušno. Turistický tlak na toto 
místo byl vždy velký a v posledních měsících 
ještě zesílil. Jenže hned za tím vším hlukem, 
fotografováním a hemžením turistů se 
nachází krásný a klidný prostor, který by na 
tomto místě nejspíš jen tak někdo nečekal.
Stačí, abyste prošli posprejovanými dveřmi 
ve slavné zdi, a dostanete se do útulného 
dvora. zde se nachází příjemná zahrada 
s řadou míst k posezení a relaxu, přičemž 
zeď dobře tlumí hluk z venku. Prostor je pro 
návštěvníky otevřený necelý rok a hodně 
zásluh na tom má iniciativa několika přátel 
a milovníků českého designu, kteří si zde 
zařídili galerii a obchod s uměním artisème.

design domů i do světa
za celým nápadem stojí dvě vysokoškolačky 
Shirin rahmanová a Kieu Trinh Bui, které 
spojily síly s uměleckou kurátorkou Janou 
Trávníčkovou. hlavní myšlenkou bylo podle 
rahmanové vytvořit platformu pro český 
design a pro jeho kvalitní výrobky, které mají 
jinak skromné prostředky na propagaci.
interiér paláce na Velkopřevorském náměstí 
se rychle proměnil na galerii designu, která 
ovšem zároveň funguje i jako obchod. Pokud 
se vám nějaký kousek zalíbí, můžete si ho 
hned odnést.
cílem artisème navíc není jen prodej, ale 
také snaha o propojení zájemců a potenci-
álních kupců se samotnými umělci. „Je pro 
nás důležité, aby si lidé nekupovali jen nový 
doplněk domů, ale i příběh za ním. Proto 
často propojujeme zákazníky a samotné 
umělce. Individuální přístup je pro nás 
stěžejní,“ popisuje svoji vizi rahmanová.
nezvyklá galerie však usiluje o propagaci 
práce českých designerů i za hranicemi. 
Příhodná pozice u turistické atrakce, jakou 
je Lennonova zeď, totiž přiláká řadu zahra-
ničních návštěvníků. Přesto rahmanová 
odhaduje, že dveřmi do dvora přijde sotva 
polovina lidí, kteří se jdou podívat na zeď.

beethovenův platan
artisème organizuje i celou řadu akcí včetně 
uměleckých expozicí a workshopů. Jednou 
z dalších aktivit jsou také lekce jógy přímo 
v zahradě vedené v češtině i v angličtině. 
zakladatelé galerie se touto cestou po-
kouší sblížit místní usedlíky a zahraniční 
cestovatele.
To vše se odehrává pod vysokým a hustým 
platanem, který roste už zhruba tři sta let 
v těsné blízkosti Lennonovy zdi a tvoří jasnou 
dominantu zahrady. Podle legendy měl být 
vysazen už ve 12. století, když na toto místo 
přišel řád maltézských rytířů, a stejně jako 
přilehlá zeď i on je zasvěcen jednomu slavné-
mu hudebníkovi.
existuje totiž pověst, že pod ním sedával 
Ludwig van Beethoven během své návštěvy 
Prahy. V té době byl prý zamilovaný do 
hraběnky Josefiny clary-aldringenové 
a právě pod tímto stromem o ní snil. ať už je 
pověst pravdivá, nebo ne, faktem zůstává, 
že Beethovenův platan zůstává nejmohut-
nějším památným stromem a nejstarším 
platanem na území Prahy.
Takže pokud se už cítíte unaveni neustálým 
turistickým návalem, zdánlivě paradoxně 
stojí za to vyrazit k Lennonově zdi. Protože 
právě za ní naleznete nečekanou oázu 
klidu, kde si můžete vychutnat kávu ve 

stínu nádherného platanu nebo si zacvičit 
jógu. artisème do dalšího roku chystá další 
workshopy a výstavy, navíc má být prostor 
součástí festivalů Signal a Prague Fashion 
Week. Příležitostí k návštěvě tak bude  
jistě dost. ∙
text: Filip Liška 
foto: Artisème

Odpočinek na 
nečekaném místě

Přímo za proslulou  
lennonovou zdí se nachá-
zí klidný dvůr s příjemnou 
zahradou a také již rok 
s galerií českého designu 
artisème. ta navíc stojí  
ve stínu nejstaršího  
platanu v Praze.
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radnice dále pokračuje v restrikcích, namísto 
vymáhání již nastavených pravidel. Důsled-
kem toho je od 21. 9. znepříjemnění „hledání 
parkování“ pro místní v Petrské čtvrti. Při 
pokusu o hledání místa je nově předělané 
jednosměrky vyženou na magistrálu. Dalším 
příkladem je změna, kdy se stane ulice husova 
neprůjezdnou. Tento krok nutí místní a záso-
bování jezdit autem přes Karlovu ulici, tedy 
Královskou cestu. zároveň se uberou parko-
vací místa na Mariánském náměstí, což pro 
občany z jiných koutů Prahy znamená, že se 
na magistrát ani do knihoven autem nedosta-
nou. Kontroverzní je i plán uzavřít průjezd pod 
Prašnou bránou – již tak přetížená revoluční 
ulice bude muset pojmout veškerou dopravu 
z velkokapacitních podzemních garáží 
v Palladiu, Kotvě a Myslbeku. To včetně ostatní 
dopravy rezidentů a zásobování této oblasti. 
Velice se tím zvýší provoz i v Dlouhé ulici, kde 
se napříč slibu radnice navíc hluk a nežádoucí 
forma nočního života rozšiřuje i do okolních 
ulice, kde dříve byl klid.
Matrojšky a beranice v centru Prahy nechce-
me. chceme změnit centrum Prahy k lepšímu. 
naši kolegové z Magistrátu udělali analýzu, 
která se týká výhradně prostor kolem Krá-
lovské cesty. Součástí analýzy je kompletní 
přehled smluv na nebytové prostory v centru 
Prahy včetně seznamu obchodů. Společně 
s Prahou 1 se nyní řeší podmínky výběrových 
řízení na nové nájemce. Je jasné, že se zaměří 
hlavně na obchody se sortimentem, jako 
jsou matrjošky a beranice. Praha v minulosti 
uzavřela řadu smluv. řada z nich je ale z hle-
diska dnešních cen nevýhodná. nepoctivým 
směnárnám v centru Prahy se takové smlouvy 
rovnou vypoví. To se týká smluv na dobu neu-
rčitou. co se týče smluv uzavřených na dobu 
určitou, je to komplikovanější, jelikož zde jsou 
velmi omezené možnosti, jak je vypovědět.
rádi bychom v centru Prahy viděli více 
obchodů, ve kterých se budou nabízet české 
výrobky. zlepší se tím nabídka zboží a podpoří 
se místní výrobci a menší podnikatelé. Jak 
jistě víte, všechno tohle se dá zvládnout 
s kooperací s Prahou 1.

praha 1 Sobě

Milí sousedé, rádi bychom tu shrnuli náš 
postoj k rampám na Václavském náměstí, 
o kterých právě v těchto týdnech intenzivně 
jednáme. nejdřív to nejdůležitější – vaším 
jménem vyjednáváme o jiném řešení. rampy, 
po kterých by auta zajížděla do podzemních 
garáží, by omezily život na náměstí, jehož 
dolní část čeká rekonstrukce. Mají se sem 
vrátit lavičky, prostor pro chodce, pítka a stro-
my, prostě běžný život Pražanů. Uprostřed 
toho všeho by těžko mohly nerušeně proudit 
stovky aut denně do podzemních garáží. his-
toricky tu byla dohoda Prahy s investorem, 
podle které by investor výměnou za povolení 
ramp vybudoval v podzemí vedle vlastních 
parkovacích stání také veřejné parkoviště. 
Jenže – podzemních garáží je už teď na Pra-
ze 1 nadbytek a jejich kapacita je využívána 
jen zhruba z 30 %. S investorem vnitrobloku 
Savarin, developerskou společností crestyl, 
proto jednáme o tom, jak vést dopravu mimo 
Václavák a zařídit, aby bylo aut co nejméně. 
Velmi si vážíme toho, že jednání probíhají 
férově. investor rozumí tomu, že stojíme za 
rezidenty a chceme zachovat duch náměstí, 
my zase intenzivně hledáme možné cesty, 
abychom umožnili Praze 1 se rozvíjet 
a oživovat „hluchá“ místa, jakým je právě 
opuštěný vnitroblok. Proto nyní diskutujeme 
s investorem variantu náhradního vjezdu pro 
menší neveřejné parkoviště. Vjezd by mohl 
být z ulic Panská a Jindřišská, aby zátěž 
neležela na jednom místě a auta se nevedla 
přes Václavské náměstí. Věříme, že smě-
řujeme k dohodě, podle které se vnitroblok 
Savarinu stane veřejným prostranstvím 
a objekt na Václavské náměstí nepřivede 
další autodopravu. zrekonstruovaný Savarin 
pomůže Václavské náměstí posunout z éry 
dealerů drog a prostituce do doby, kdy se 
opět stane místem, kde se dá normálně 
chodit a žít.

zelená pro jedničku

chytrý odpadkový koš se musí vyplatit…
Před pár lety začala Praha 1 pod vedením teh-
dejšího radního pro iT experimentovat s tzv. 
chytrými koši, které stlačují odpadky a ohlásí 
SMSkou, že jsou plné. Koše byly umístěny na 
vybraná místa, nikdy ale nebylo hodnoceno, 
zda se jedná o dobré řešení, které se vyplatí, 
nebo spíš o drahou hračku. centrum Prahy má 
jistě velký problém s koši, i přesto, že některé 
jsou vyváženy až pětkrát denně, bývají často 
přeplněné, takže navýšení kapacity stlačo-
váním zní zajímavě. Proto jsme se zajímali 
o přesné provozní a cenové detaily „chytrých“ 
košů. cena koše značky Big Belly je asi 150 
tisíc korun, s licencí na software a konektivitu 
můžeme počítat s náklady na pět let kolem 
200 tisíc, bez nákladů na další vývoz. Vyvézt 
jeden běžný koš dnes stojí asi 32 korun. Koš 
se stlačováním dokáže pojmout asi osmkrát 
více odpadu, takže na nejvíce vytížených 
místech by bylo možné vyvážet jednou denně. 
Pokud propočítáme náklady za pět let, vyjde 
nám, že se moc peněz neušetří. chytré koše 
se cenově vyplatí, až když nahradí ty obyčejné 
vyvážené alespoň čtyřikrát denně. To je na 
Praze 1 případ hlavních tříd a náměstí, též 
Královské cesty.
Koše se stlačováním se tak vyplatí pouze na 
nejvíce vytížených místech, pokud to znamená 
snížení počtu vývozů a zároveň větší čistotu. 
Upozornění na naplnění koše není až tak 
potřebné, zvláště když Praha testuje vlastní 
univerzální čidla pro měření naplněnosti košů. 
Všechny odpadkové koše na hlavních ulicích 
spravuje magistrát, který již s technologií 
stlačujících košů má zkušenosti. Doporučení 
Prahy 1 je tak využít tyto koše převážně na 
hlavních prostranstvích v centru, ohlídat si 
cenu a potřebnost čidel a případně si smluvně 
zajistit neomezený přístup ke všem datům 
z čidel, což nemusí být vůbec samozřejmost. 
a hlavně v každém případě vyhlásit otevřenou 
soutěž, které se mohou účastnit všichni 
výrobci a dodavatelé.

Petr Kučera, radní pro IT, životní prostředí, 
úklid a rozvoj hřišť
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V srpnu finišovala příprava na nový školní 
rok. Pro prvňáčky máme přichystáno 
překvapení v podobě dárků. zásadní průlom 
nastal ve věci rekonstrukce zahrady MŠ 
v hellichově ulici. Po jednom a půl roce od 
vydání havarijního výměru byla rekonstrukce 
zahájena. Při pracích nesmí dojít k žádnému 
kácení stromů. Přístup občanů na hřiště na 
Františku a v Masné se snažíme dohodnout 
s provozovatelem.
Mrzí nás a štve, jak se problematika stá-
lého nočního hluku, ať už v ulicích, nebo 
i v bytech, a zejména těch, ve kterých je 
provozováno krátkodobé ubytování, nedaří 
vyřešit dosti rychle. Pavel nazarský vypra-
coval metodiku, jak se bránit nočnímu hluku 
v bytech. Je představena v tomto čísle. Jsme 
zaskočeni i z toho, že doposud nedošlo 
k zákazu pivních kol vinou obstrukčního 
jednání, a zaznamenali jsme nejapnou snahu 
pivní kola přenést na řeku.
Od jarních měsíců se věnujeme problemati-
ce Petřínských sadů, byť správcem je hlavní 
město. S odpůrci prováděných zahrad-
nických úprav a nové stavby pro zázemí 
zahradníků a veřejného Wc se setkáváme 
opakovaně. zároveň známe i názory přízniv-
ců zamýšlených změn. Propříště by měla 
participace probíhat včas, aby nikdo nebyl 
zaskočen realizačními pracemi.
nesouhlasíme se stavbou druhé plavební 
komory. Tomáš Vích, uvolněný zastupitel 
pro územní rozvoj, stál u zrodu společného 
memoranda Prahy 1 a 5 a hlavního města 
proti výstavbě a i nadále se budeme snažit, 
aby k této investici Povodí Vltavy nedošlo.
radní David Bodeček s odborem majetku 
doplňuje a obměňuje dodavatele veřejných 
zakázek, analyzuje nevýhodné nájemní 
smlouvy na nebytové prostory. Ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy se ocitly pod 
drobnohledem nájemní vztahy kolem Krá-
lovské cesty a vznikají podmínky výběrových 
řízení na nové nájemce. Matrjošky v centru 
nechceme. Finišuje se v přípravě podmínek 
na výběrové řízení k rybářskému domečku.

my, co tady žijeme

máme se na co těšit! 
Sousedské akce, kultura, sport a další volno-
časové aktivity pro všechny generace anebo 
třeba besedy s Petrem Vichnarem a dalšími 
zajímavými osobnostmi. i po prázdninách 
nás čeká spousta akcí, na kterých se s vámi 
rádi sejdeme.
zveme vás určitě na Petrské hudební léto, 
které v parku Lannova vyvrcholí 19. září od 
16 hodin. Ještě o týden dříve, 12. září od 13 
hodin, se pak v parku Kampa koná populární 
Spolkový den. Stejně jako v prvním půlroce, 
ani v následujících měsících nezapomeneme 
na bezplatné vstupenky na koncerty, divadel-
ní představení a další kulturní akce. Přibudou 
nám k tomu navíc úsměvné vzpomínky 
dlouholetého sportovního redaktora Petra 
Vichnara a besedy se zajímavými osobnost-
mi v Galerii 1.
Velmi důležitá je pro nás spokojenost našich 
seniorů i spoluobčanů s handicapem. Těm je 
kromě vynikajících projektů našeho Středis-
ka sociálních služeb v podobě pečovatelské 
služby, denního stacionáře a tísňové péče 
určena i bohatá nabídka vzdělávacích, 
zážitkových a sportovních aktivit – vycházky 
a výlety, ale i přednášky z oblastí, jako jsou 
matematika, fyzika a iT technologie. Připra-
veno je další poetické odpoledne ve Viole, 
cyklus Setkání s kulturou v Malostranské 
besedě, zpívání s kytarou a řada tematických 
kroužků. V září navíc pro seniory pořádáme 
dvě velké akce v pétanque, včetně finále ligy 
seniorů, a 1. října se pak na Kampě potkáme 
při příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
Krásný start do podzimu, přátelé!

Petr Burgr, radní Prahy 1 
(My, co tady žijeme, KDU-ČSL)

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).
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Kde se před sametovou revolucí sešli v Praze 
dělníci s akademiky, studenti se seniory 
i Pražané s mimopražskými? nad chlebíč-
kem v přízemí secesního Paláce Koruna. 
V dolní části Václavského náměstí totiž 
dlouhá desetiletí fungoval populární bufet 
automat Koruna, vývařovna, před kterou 
se už od rána tvořily fronty až na Příkopy. 
Lidé všech vrstev nemohli odolat vábení 
vyhlášené dršťkové či jahodovému koktejlu 
za přívětivé ceny. za jedním z šestnácti pultů 
je obsluhovala také Marie Mokrošová, nyní 
devadesátiletá obyvatelka Prahy 1.
„Byla jsem tam už ve čtvrt na šest, abych 
si připravila pult. Kuchaři začínali ve čtyři. 
V šest se otevřelo a už k nám proudili první 
zákazníci,“ vzpomíná. hned ráno prý šla 
na odbyt dršťková polévka, kterou snídala 
i sama Mokrošová. První zákazníci ale často 
vyžadovali i něco ostřejšího. 
„Chodily i prostitutky z Perlovky. Jedna 
vždycky vytáhla z punčochy stovku, hodila 
ji na pult a řekla: Dejte si dvě deci bílého, 
mně dejte taky a zbytek si nechte,“ směje se 

pamětnice s tím, že se však musela pořádně 
otáčet.
Koruna obsloužila až deset tisíc lidí denně: 
v létě je osvěžil okurkový salát či pivo, v zimě 
zahřála gulášová polévka nebo koprová 
omáčka s knedlíkem. za jeden den se napří-
klad vydalo na tři tisíce bramboráků, pět tisíc 
chlebíčků nebo čtyři tisíce dortíků. Pochutiny 
připravovalo přes dvě stě zaměstnanců 
a otevřeno bylo až do deseti do večera. není 
divu, že denní tržby byly obrovské.
„Každý den se do banky nosilo sto tisíc. Víte, 
co to tenkrát bylo, když jeden chlebíček stál 
devadesát halířů?“ vzpomíná Mokrošová, 
jež se „točila“ na obsluze všech šestnácti 
pultů, kde se nabízelo všechno od vepřenek, 
palačinek, pečených kachen, pohárů nebo 
cukroví. i přesto si ji ale zákazníci pamatovali. 
„Já jsem byla upovídaná, s lidmi, co čekali 
ve frontě, jsem se bavila. Jedna babička si 
chodila pro velkou mramorovou bábovku za 
šestnáct korun. Vždycky jsem pro ni vyběhla 
nahoru k pekaři, aby ji měla teplou, i když ji 
pak jedla čtrnáct dní,“ říká žena.

za pultem až do konce
Do Koruny se přitom vyučená prodavačka 
dostala náhodou, na popud kamarádky. 
V roce 1953 začala pracovat jako servírka ve 
Slovanském domě, přítelkyně ji ale nalákala 
na „lehčí“ práci za pultem. V roce 1959 tedy 
nastoupila do Koruny, čehož podle svých slov 
nikdy nelitovala. V podniku ostatně strávila 
třicet let, až do jeho zavření v roce 1991. 
„Jen jeden rok to bylo zavřené, když stavěli 
metro. To jsem dělala za barem kousek od 
Koruny, v kině Lucerna,“ vypráví. co podle ní 
stálo za tak ohromnou popularitou tradiční 
jídelny? 
„Všechno se vyrábělo přímo tam, a to 
z kvalitních surovin. Kousnul jste do párků 
komunardů a vytekla z nich šťáva! Také 
se tam pořád uklízelo. Pan vedoucí přišel 
s bílou rukavicí, kterou položil na rohožku. 
Nesměla být špinavá!“ vzpomíná Mokrošová. 
Lákadlem byly podle ní také nízké ceny. 
„Jahodové koktejly z mléka a šťávy byly 
nejpopulárnější, stály korunu padesát. Stála 
na ně fronta celý den,“ vypráví.
O Koruně se také traduje, že v ní nebylo 
radno nechávat jídlo u stolků bez dozoru 
a jít si třeba pro další pivo. O osamocený 
párek či chlebíček se totiž velmi rychle někdo 
postaral a přiskočil k nedojedené porci třeba 
i z ulice. Tamní kuchyně lákala i komunis-
tické papaláše, i když třeba takový antonín 
zápotocký si údajně stěžoval, že si mládež 
dává ovocné koktejly s rumem. „Jednou měl 
přijet Chruščov, a tak samotná paní ředitelka 
myla schody! Vůbec k nám ale nešel, jenom 
projel Václavák,“ vzpomíná paní Marie.

lidé ji poznávali i po letech
Koruna pro ni byla srdcovou záležitostí, 
milovala kontakt s lidmi. Kdyby prý bufet 
nezavřeli, klidně by tam sbírala nádobí. 
V roce 1991 šla rovnou do důchodu. „Když 
už byla Koruna dávno zavřená, stávalo se, 
že mě na Václaváku zdravili lidé. Manžel se 
na mě otočil: Co tě ten dědek zdraví? Tak 
jsem mu řekla: Jaký dědek? To byl zákazník 
z Koruny,“ směje se žena, která si ale o práci 
v Koruně už moc nemá s kým popovídat. 

Jahodový koktejl, dršťková polévka či lahůdkový párek ve střívku. to všechno 
milovali návštěvníci legendárního bufetu automat koruna, který fungoval desítky 
let na václavském náměstí. Šlo o místo, kde se potkávaly všechny společenské 
vrstvy a kde většinu života pracovala i Marie Mokrošová z Prahy 1.

Kdo nebyl v Koruně, 
nepoznal Prahu
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1 Paní Mokrošová ve svém bytě
2 Marie Mokrošová (třetí zprava) s kolegy ve Slovanském domě
3 S důležitou návštěvou v Koruně
4 Paní Mokrošová pracovala v Koruně u všech pultů
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„Znám jen dvě bývalé kolegyně. Jedné je 
šedesát a druhé devadesát jedna. Teď jsem 
ale byla v nemocnici, kde ležela paní, která 
dělala v nedalekém mléčném baru. Tak jsme 
si měly co říct,“ říká.
Marie Mokrošová patří jistě k nejstarším 
obyvatelkám Prahy 1, i když pochází z jiho-
českého Milevska. Ve vnitrobloku v Žitné 
ulici žije přes čtyřicet let, předtím strávila 
dvě dekády v ulici V Jámě. nedávno přišla 
o dlouholetého, druhého manžela. „Bylo 
mu devadesát čtyři, skvělý mužský. Nepil, 
nekouřil, nechrápal,“ usmívá se. na Praze 1 
se jí prý žije dobře, i díky hodné sousedce, 
jen se prý občas cítí sama. „Včera jsme se 
sousedkou ale proběhly půlku Prahy. Šly 
jsme do Jungmannky, pak do Perlovky, pak 
do Ječné a až poté domů,“ říká žena, která 
má přitom potíže s chůzí.
Volný čas ráda tráví hlavně četbou. V Žitné 
by prý už chtěla dožít, akorát ji trápí sousední 
apartmánový dům. Jde z něj hluk a hosté 
dělají nepořádek. „Asi dvakrát jsem sem 
volala policii. Občas si pořádek zjednám 
sama, zakřičím na ně a někdy to pomůže. 
Když ne, tak spím v předsíni, kam si dám na 
zem dvě deky a zavřu dveře. Musím si nějak 
poradit,“ uzavírá poněkud překvapivě vitální 
pamětnice. ∙
text: Jan Škoda, foto: Michal Kalina/archiv 
Marie Mokrošové
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charlotta kotíková
narodila se 13. prosince 1940 v Praze, tři roky po smrti svého 
pradědečka Tomáše Garrigua Masaryka, prvního českosloven-
ského prezidenta. Jejími rodiči byli herberta Masaryková – dcera 
herberta Masaryka, která byla klavíristkou, a emanuel Po-
che – ředitel Uměleckoprůmyslového muzea. Když byly charlottě 
tři roky, její rodiče se rozvedli, ale i přesto zůstali velice dobrými 
přáteli. Po rozvodu rodičů žila charlotta s maminkou, babičkou 
a tetou annou. Její maminka a teta si byly velice blízké s ženou 
edvarda Beneše, hanou.
V době maturity jejího tatínka zavřeli do vězení. Přesto úspěšně 
odmaturovala, ale nevěděla, co dál. na vysokou školu byla 
kvůli svému původu přijatá až v šedesátých letech. Do té doby 
pracovala v pražském Židovském muzeu. Po třech letech přešla 
do sbírky orientálních kultur národní galerie a začala navštěvovat 
kurz dějin umění v rámci večerního studia na Univerzitě Karlově 
v Praze. V roce 1968 studium dějin umění na Karlově univerzitě 
úspěšně zakončila.
Provdala se za Petra Kotíka, v roce 1969 se jim narodil první syn 
Tomáš. V lednu roku 1970 charlotta po dlouhé době rozhodování 
emigrovala s tehdy ročním Tomášem do USa za svým manželem, 
který v té době pracoval na stáži na Univerzitě v Buffalu. začala 
zde nový život, poměrně brzy získala práci v allbright-Knox art 

Gallery, kde pracovala 13 let. nejdříve žili v malé vesničce 
u niagarských vodopádů. rodina se v té době rozrostla o syna 
Jana a v roce 1983 se přestěhovali do new Yorku, kde charlotta 
začala pracovat v Muzeu výtvarného umění v Brooklynu, kde se 
postupem času stala hlavní kurátorkou. Syn Jan zemřel v roce 
2007 na rakovinu. V Praze nyní žijí jeho dva synové, charlottini 
vnuci, armand a Taber herbert.
charlotta nyní žije střídavě v Praze a v newyorském Brooklynu, 
jen pár bloků od míst, odkud se před sto lety vydala na cestu do 
evropy charlotta Garrigue Masaryková (prababička, po které 
nese své křestní jméno). charlotta je historičkou a teoretičkou 
umění, v současné době pracuje jako nezávislá kurátorka, vyuču-
je. Velice podporuje mladé umělce, které se snaží prosadit  
i na americké půdě. navštěvuje české výstavy a říká, že se od 
těch amerických příliš neliší. rozdíl je především v tom, že 
amerika je bohatší stát a galerie navštěvuje více lidí.

navštívili jsme Masarykův ústav. V depozitáři jsme si prohlédli 
osobní věci T. G. Masaryka – čepice a vázanky, obdivovali jsme 
řád Bílého lva, který je nejvyšším státním vyznamenáním a pů-
vodně se nazýval řád Československého lva. Viděli jsme vzácné 
listiny vážící se ke vzniku samostatného Československa: dopis 
e. Beneše Masarykovi, dopis T. G. Masaryka Benešovi ze 7. 11. 
1918 či dopis amerického prezidenta W. Wilsona Masarykovi. 
V depozitáři mají i diplomatický, zbrojní pas T. G. Masaryka nebo 
jeho vysvědčení. V Masarykově ústavu mají i knihy, které byly 
napsány o našem prvním prezidentovi. Osobní věci věnovala 
a stále další věnuje právě paní charlotta Kotíková. ∙

Příběhy našich sousedů

v září přinášíme medailonky dalších dvou pamětnic z projektu Příběhy našich 
sousedů, který organizuje společnost Post bellum a městská část Praha 1. životní 
osudy obou dam zpracovali žáci základní školy vodičkova, reportáž o charlottě 
kotíkové vznikla pod vedením paní učitelky Jarmily steklé a reportáž o ince 
vostřezové vedla paní učitelka iva kašubová.
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inka Vostřezová
narodila se 4. ledna 1930 židovským emigrantům z tehdy 
rumunské Besarábie. Československo rodiče vybrali 
jako nejméně antisemitskou zemi, byli však nuceni Prahu 
i s malou inkou opustit z důvodu nacistické hrozby. Utekli 
do Velké Británie. Oba rodiče pracovali ve válečném 
průmyslu. Před nálety na hlavní město se snažili ochránit 
pobytem v dětském domově pro emigranty, kde strávili 
dva roky.
Poté inka pět let studovala v internátní škole vedené 
kvakery. rodina se v roce 1947 vrátila do Československa, 
slečna inka nastoupila do dívčího gymnázia ve Vodičkově 
ulici. V osmnácti letech nastoupila do státního souboru 
písní a tanců. Maturitu již neskládala, kvůli tomu, že ji 
tanec natolik zaujal.
O tři roky později absolvovala obor choreografie na haMU. 
V Praze pracovala jako konferenciérka a tlumočnice pro 
Pražskou informační službu. Tlumočila projev českého 
ministra v kongresu Spojených státu amerických, překlá-
dala titulky k filmům, ale třeba i celoživotní dílo Františka 
Bonuše „zlatá brána“, které vyšlo v jejím překladu v USa.
V letech 1990 – 1996 působila jako první tajemnice 
československého a posléze českého úřadu ve Washing-
tonu. V roce 1997 pracovala na žádost prezidenta havla 
tři měsíce jako tajemnice pro manželku Dagmar havlovou. 
Poté se rozhodla odejít do důchodu, ale i přesto se dodnes 
věnuje překladům a dobrovolně učí angličtinu a zajímá se 
o kulturní dění. ∙

1 inka Vostřezová zamlada
2 Setkání týmu s paní 
Vostřezovou

1 charlotta Kotíková zamlada
2 charlotta Kotíková v dětství
3 Soustředění při úpravách  
scénáře v Čro

!
Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout a poslechnout 
na: www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2018-2019/

text a foto: Post Bellum a Paměť národa, 
studenti ZŠ Vodičkova, připravila Michaela Szkála

1

1

2
2

3
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Čistí,
 perou, žehlí…

když vás nebaví žehlení nebo se vám nevejde do bytu pračka, máte se na Praze 1 
na koho obrátit. Menší prádelny a čistírny nabízí širokou škálu služeb, i proto 
k nim často míří známé osobnosti, které na jedničce bydlí či pracují.



září 2019 33

čistírna oděvů a kůží
karoliny Světlé 11
Paní Marcela Štíbrová se ve své čistírně 
nezastaví. neustále přicházejí turisté i obyva-
telé a zaměstnanci z okolí. „O své zákazníky 
ale musíme bojovat,“ říká podnikatelka, která 
v tomto nebytovém prostoru sídlí od roku 
2007. Předtím měla čistírnu na druhé straně 
ulice, od roku 1998 se změnilo okolí i složení 
jejích zákazníků, protože tehdy bydlelo v této 
lokalitě (a nejen v ní) podstatně víc stálých 
obyvatel.
„Výrazně také narostla konkurence,“ popisuje 
paní Štíbrová, do jejíž vyhlášené čistírny jezdí 
zákazníci i ze vzdálenějších míst, protože 
prostě oceňují kvalitu služeb. Velmi také fun-
guje ústní doporučení spokojených zákazní-
ků. Kromě klasické čistírny pro všechny typy 
oblečení včetně kůží provozovna pere, suší 
a žehlí. Od obyčejných triček až po drahé 
značkové oblečení.
nejen v centru se objevily také samoobsluž-
né prádelny, ale jak jsme se mohli přesvědčit, 
místní i turisté často raději přinesou své 
prádlo sem a za tři hodiny si ho vyzvednou 
vyprané, vysušené a pěkně složené, zatímco 
si udělali jiný program.
Mezi zákazníky Marcely Štíbrové je řada 
osobností – od herců a pěvců národního 
divadla až po politiky, mezi které patří i mís-
tostarosta Prahy 1 Petr hejma. „Čistírna paní 
Štíbrové je příkladem dlouhodobě poctivé 
a kvalitní služby, které si vážíme a velmi 
rádi ji podporujeme,“ uvedl hejma, do jehož 
gesce spadá právě také podpora podnikání.

Otevírací doba
PO – PÁ 7:30 – 19:00
Kontakt: 739 775 255
www.cistirnapur1.webnode.cz
 
pradlenka a čistírna u elišky
Soukenická 24
Od nového milénia je součástí Petrské čtvrti 
prádelna a čistírna U elišky, vedená dlouho-
letou místní obyvatelkou eliškou Lénkovou. 
„Provádíme praní a mandlování, drobné 
opravy oděvů, chemické čištění oděvů i spe-
ciální čištění kůží, žehlení, krejčovské a další 
služby,“ vyjmenovává paní eliška, jež je 
příkladem živnostníka žijícího přímo v domě 
nad provozovnou, který často i v době volna 
ochotně seběhne dolů, aby pomohl.
i paní Lénková se potýká s rostoucí konku-
rencí, hlavně ale s tou, proti níž se obtížně 
brání. rostoucí počet provozovatelů tzv. 
sdíleného bydlení totiž nedeformuje jen 
podmínky na trhu s byty, ale zároveň pro 
praní a čištění využívá služeb velkých dodá-
vek přijíždějících z venkova, které postupně 

v centru naloží prádlo a odvezou ho z Prahy, 
kde jsou náklady podstatně nižší.
Její podnikatelský recept je jasný a lidé 
z okolí, školy, školky, firmy i turisté si ho 
cení: poctivá práce, která se nesmí odbýt, 
a příjemné, ochotné a slušné vystupování. 
a oceňují ho také slavné sousedky Kamila 
Moučková či spisovatelka Blanka Kovaříková.
 
Otevírací doba:
PO – PÁ 10:00 – 18:00
Kontakt: 732 603 323, 222 313 538
 

čistírna v dlouhé 27
Tato provozovna je součástí malého centra 
služeb, jehož majitelka zlata Kršková si 
za něj loni od Prahy 1 převzala ocenění 
Provozovna roku v kategorii služby, o čemž 
rozhodly hlasy spokojených zákazníků. 
„Čistíme všechno, a to včetně kožených 
věcí, kožichů, peřin či potahů. Oděvy také 
opravujeme a naší speciální službou je jejich 
barvení,“ popisuje paní Kršková, mezi jejíž 
zákazníky jsou mj. senioři z blízkých domů 
s pečovatelskou službou, starousedlíci, 
kteří se ještě neodstěhovali, a lidé pracující 
v okolních kancelářích a firmách. Patří k nim 
například herci eliška Balzerová a také 
carmen Mayerová s manželem Petrem 
Kostkou. a jaký je podnikatelský recept zlaty 
Krškové? Maximální slušnost i výkonnost 
a kvalitní služby.
 
Otevírací doba:
PO – PÁ 9:00 – 17:00
Kontakt: 222 311 523

čistírna oděvů royal clean
myslíkova 17
Také do této čistírny chodí zákazníci s rados-
tí, a to už od roku 1994. Jedná se o rodinnou 
firmu, kterou robert Štíbr převzal po svém 
otci. Jeho receptem na úspěch je mj. vysoká 
kvalita práce a zaměstnávání kvalifikovaných 
lidí z oboru, kteří své práci rozumějí.
Mezi spokojenými zákazníky mají mj. 
sousedy i firmy jako reklamní a svatební 
studia, Ypsilonku či Divadlo na zábradlí. 
Služeb čistírny využívají i režisér radim 
Špaček, herec Martin Dejdar nebo zpěvačka 
ewa Farna.

Otevírací doba:
PO – PÁ 7:30 – 19:00
Kontakt: 222 710 986, www.cistimeodevy.cz

text: Petr Bidlo 
foto: Jaroslav Tatek

čiStírny a prádelny na praze 1



harMonoGraM 
svozu obJeMnÉho 
odPadu
Organizace svozu objemného odpadu od 
obyvatel na území MČ Praha 1. Velkoobje-
mové kontejnery (VOK) budou přistaveny 
ve stanovený den po dobu čtyř hodin 14:00 
hod. – 18:00 hod.
Po celou dobu přistavení je přítomna 
obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, 
aby byla maximálně využita kapacita VOK 
(10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně 
odevzdané využitelné odpady bylo možné 
předat k dalšímu využití. Množství VOK je 
omezené a městským částem je přiděluje 
hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu 
VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu 
hl. m. Praha, která rozhodla také o změně 
podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová 
společnost Pražské služby a.s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou.

co lze odložit do Vok?
Starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, 
umyvadla, vany a Wc mísy, staré sportovní 
náčiní, autosklo, kovové předměty. ∙

Stanoviště kontejnerů na září, říjen, listopad:

Besední ul. (č. 2) roh parčíku 13. 9. pátek, 11.10. pátek

hellichova ul. 17. 9. úterý, 15. 10. úterý,15. 11. pátek 

cihelná č. 2 24. 9. úterý, 22. 11. pátek

horní Malostranské náměstí  10. 9. úterý, 8. 10. úterý

Pohořelec horní parkoviště  11. 10. pátek, 12. 11. úterý

Ostrovní ulice u zŠ naproti č.12  17. 9. úterý, 15. 10. úterý, 15. 11. pátek

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha  10. 9. úterý, 8. 10. úterý, 8. 11. pátek

Štěpánská × řeznická  24. 9. úterý, 25. 10. pátek, 22. 11. pátek

U Dobřenských před křiž. s Betlémskou  27. 9. úterý, 18. 10. pátek, 26. 11. úterý

Široká naproti FF UK  13. 9. pátek, 12. 11. úterý

haštalská u č.2 20. 9. pátek, 22. 10. úterý, 19. 11. úterý

Masná × Malá Štupartská  20. 9. pátek, 22. 10. úterý, 19. 11. úterý

Dlouhá u č. 46  18. 10., pátek, 26. 11. úterý

Petrské nám. × Lodecká  24. 9. úterý, 25. 10. pátek
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PodziMní úklid 
koMunikací
Během sedmi víkendů od soboty 31. srpna 
2019 v čase 08:00 – 15:00 hod. probíhá 
na celém území Městské části Praha 1 
podzimní etapa komplexního úklidu komuni-
kací – chodníků a vozovek. radnice se bude 
snažit, aby byl plošný úklid všech komunikací 
proveden co nejpečlivěji, bohužel někteří 
řidiči špatným parkováním práci značně 
komplikují. respektujte proto, prosíme, 
příslušné pokyny a dopravní značení.

Blok č. 1  —  stanoviště strojů 
(národní č. 10 (palác Dunaj) 5. 10. 2019)
ulice: Betlémská (Betlémská–Smetanovo 
nábř.), Černá, Divadelní (vč. slepého úseku), 
Křemencova, Masarykovo nábř. (Divadelní–
na Struze), Mikulandská, na struze, národní 
(Smetanovo nábř.–Spálená), Opatovická, 
Ostrovní, Pštrossova vč. slepého úseku, 
Spálená (Myslíkova–národní), Šítkova, 
V jirchářích, Vojtěšská, Voršilská
 
Blok č. 2 – stanoviště strojů 
(v ul. Štěpánská × Žitná 13. 10. 2019)
ulice: Čelakovského sady (Legerova–Me-
zibranská), Jungmannova, Jungmannovo 
nám., Karlovo nám. (Žitná–Vodičkova, pravá 
strana), Krakovská, Lazarská, M. rettigové, 
Mezibranská, Myslíkova (Spálená–Masa-
rykovo nábř., pravá strana), navrátilova, 
Palackého, Příčná, řeznická, Školská, 
Štěpánská (Žitná–Václavské nám.), V Jámě, 
Ve Smečkách, Vodičkova
 
Blok č. 3 – stanoviště strojů 
(v ul. Lannova (u parku) 12. 10. 2019)
ulice: Barvířská, helmova, Klimentská (revo-
luční–holbova), Lannova (nové mlýny–Kli-
mentská), Lodecká, Lodní mlýny, Mlynářská, 
nové mlýny (Lannova–Klimentská), novo-
mlýnská, Petrské nám. (mimo Petrská–Truh-
lářská), Půtova, revoluční (po vjezdy do 
podzemních garáží), Samcova, Soukenická, 
Stárkova, U nemocenské pojišťovny 

Blok č. 4 – stanoviště strojů (v ul. na Florenci 
(proti vydavatelství) 8. 9. 2019)
ulice: Biskupská, Biskupský dvůr, havlíčkova, 
hybernská, na Florenci, na poříčí (po pěší 
zónu), nám. republiky (bez pěší zóny), 
Petrská, Petrské nám. (Petrská–Truhlářská), 
Těšnov, Truhlářská, V celnici, zlatnická 
Blok č. 5 – stanoviště strojů na Václavském 
nám. × Opletalova 31. 8. 2019
ulice: Olivová, Opletalova (Václavské 
nám.–Politických vězňů), Politických vězňů, 
Václavské nám. (Wilsonova–Vodičkova), 
Washingtonova 
 
Blok č. 6 – stanoviště strojů (v ul. na Příkopě 
× hybernská (před ČnB) 21. 9. 2019)
ulice: Jindřišská (zač. u č. 10), na příkopě 
(Panská–hybernská), nekázanka, Panská, 
Senovážná, Senovážné nám. (Jindřišská–
Dlážděná), V cípu
 
Blok č. 8 – stanoviště strojů 
(Betlémské nám. 21. 9. 2019)
ulice: anenská, anenské nám., Bartoloměj-
ská, Betlémská, Betlémské nám., Boršov, 
husova (na Perštýně–Karlova), Jilská (na 
Perštýně–zlatá), Karoliny Světlé, Konviktská, 
Krocínova, Liliová, na zábradlí, náprstkova, 
řetězová (husova–slepý úsek), Smetanovo 
nábř., U Dobřenských, Vejvodova, zlatá 
(husova–Jilská)
 
Blok č. 9 – stanoviště strojů 
(na Mariánském nám. 19. 10. 2019)
ulice: Břehová, Dlouhá (Staroměstské nám. 
– Dušní), Dvořákovo nábř. (Čechův most–na 
rejdišti), husova (Karlova–Mariánské nám.), 
Jáchymova, Kaprova, Linhartská, Maiselova, 
Mariánské nám. (část), na rejdišti (Dvořáko-
vo nábř.–17. Listopadu), nám. Franze Kafky, 
Pařížská, Platnéřská, Seminářská, Staro-
městské nám. (Pařížská–Dlouhá), Široká 
(nám. Jana Palacha–Pařížská), U radnice, 
U starého hřbitova, Valentinská, Veleslavíno-
va, Žatecká 
 
Blok č. 10 – stanoviště strojů 
(v ul. Kozí × haštalská 6. 10. 2019)
ulice: anežská, Bílkova, Dušní, elišky 
Krásnohorské (Bílkova–Široká), haštalská, 
haštalské nám., K haštalu, Kostečná, Kozí 
(mimo Vězeňská–Bílkova), Salvátorská, 
Široká (Pařížská–Dušní), U milosrdných, 
U obecního dvora, U staré školy, U Svatého 
Ducha, V kolkovně, Vězeňská, za haštalem 
 
Blok č. 11 – stanoviště strojů 
(v ul. Pohořelec 22. 9. 2019)
ulice: Gogolova, Karmelitská (Újezd–Ma-
lostranské nám.), Kosárkovo nábř. (U železné 
lávky–Klárov), na baště sv. Tomáše, na 
Opyši, nerudova, Pohořelec (mimo Dla-
bačov–Keplerova), Sněmovní, Thunovská, 
Tomášská, U železné lávky, Újezd (Vítězná–
Karmelitská), Úvoz, Valdštejnská, Valdštejn-
ské nám. vč. slepého úseku, zámecká 
 
 

Blok č. 12 – stanoviště strojů 
(v ul. hellichova 20. 10. 2019)
ulice: Besední, harantova, hellichova vč. par-
koviště hroznová, Lázeňská, Malostranské 
nábř. (Vítězná–schody do říční), Maltézské 
nám., nebovidská, nosticova, Pelclova 
(nebovidská–nosticova), Prokopská, říční, 
Šeříková (říční–Vítězná), U lanové dráhy, 
U Sovových mlýnů (hroznová–na Kampě), 
Velkopřevorské nám., Vítězná (Všehrdova–
Malostranské nám.), Všehrdova 
 
Blok č. 13 – stanoviště strojů 
(na hradčanském náměstí 7. 9. 2019)
ulice: Černínská, hradčanské nám., Kanov-
nická, Kapucínská, Ke hradu, Loretánská, 
Loretánské nám. (mimo úseku před minis-
terstvem), na náspu, nový Svět, U Brusnice, 
U kasáren
 
Blok č. 14 – stanoviště strojů (na Malostran-
ském náměstí – horní část 6. 10. 2019)
ulice: Břetislavova, cihelná, Dražického, 
Dražického nám. (Mostecká–Dražického), 
Jánská, Jánský vršek ( Šporkova–Vlašská), 
Josefská, Letenská – před Min. financí, 
Malostranské nám., Míšeňská, Mostecká, 
Šporkova, Tržiště, U Lužického semináře, 
Vlašská 
 
Blok č. 15 – stanoviště strojů 
(Dlouhá × Masná 15. 9. 2019)
ulice: Benediktská, Dlouhá (Dušní–revoluč-
ní), hradební (řásnovka–Dlouhá), Jakubská, 
Klášterská, Králodvorská, Malá Štupartská, 
Masná vč. části směr Týnská), rámová, 
rybná, řásnovka (revoluční–Klášterská vč. 
parkoviště), Štupartská, Templová, Týnská 
(Malá Štupartská–Týnská ulička), U Obec-
ního domu, U Prašné brány (U Obecního 
domu–celetná) 
 
Blok č. 16 – stanoviště strojů 
(Uhelný trh 14. 9. 2019)
ulice: havelská, havelská ulička, Martinská, 
Melantrichova (havelská–rytířská), Michal-
ská, na Perštýně, národní (Spálená–Jung-
mannovo nám.), Perlová, Purkyňova, rytíř-
ská, Skořepka, Uhelný trh, Vladislavova ∙ 

Seznam bloků, ulic a termíny provádění:

datum blok

07. 09.  13

08. 09. 4

14. 09.  16 

15. 09. 15

21. 09.  8, 6 

22. 09. 11

05. 10.  1 

06. 10.  14, 10

12. 10.  3 

13. 10.  2

19. 10.  9 

20. 10. 12
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Vážená redakce,
je to tak dva dny, co se v našem domě Havel-
ská 502/21 začal rychlostí větru šířit zápach 
a kouř z bytu č. 8 ve 3. poschodí. Než jsem do-
šla k oknu, abych zjistila, odkud se to vše valí, 
slyšela jsem už sirény přijíždějícího auta policie 
i hasičů. Poté jsem zjistila, že pomoc pohotově 
zajistili pracovníci restaurace Havelská Koruna, 
kterou vede pan František Soukup. Jmenovaní 
si zaslouží poděkování alespoň touto cestou, 
ne-li bližším interview s příslušnými pracovníky. 
Kritická situace byla díky jim včas zažehnána.
Velmi uvítám předání této zprávy panu 
starostovi, váženému panu Pavlu Čižin-
skému, a  také veřejné poděkování panu  
Fr. Soukupovi ve Vašem časopise. 

S pozdravem a poděkováním
Ludmila Železná, Havelská 21

Děkujeme paní Železné za pozitivní zprávu, byť 
šlo o štěstí v neštěstí, a pracovníkům restaura-
ce Havelská Koruna za přivolání záchranářů. 
Informaci jsme panu starostovi předali.
— Michal Kalina, šéfredaktor.

kateGorie dotazu: 
čiStota a žiVotní proStředí

Rád bych se zeptal, kde jsou umístěny 
kontejnery na tříděný odpad na Praze 1. 
Jedná se mi o papír.

Zasílám příslušný odkaz na mapu stanovišť 
separovaného odpadu: www.ksnko.praha.eu/
map-bulky/. V záložkách je potřeba vybrat pat-
řičnou městskou část Praha 1 a ve tmavošedé 
liště nahoře, kde jsou jednotlivé ikony s funk-
cemi/druhá ikonka zprava Změna aplikace 
– přepnout na mapa tříděného odpadu (jinak 
se v mapě zobrazují pouze velkoobjemové 
kontejnery, přistavované dle harmonogramu). 
Venkovní stanoviště jsou v mapě označena 
jasnějšími kolečky (barvy patří jednotlivým 

komoditám – modrá je pro papír). 
— RNDr. Hana Váňová, vedoucí odboru 
životního prostředí
 
kateGorie dotazu: 
bezpečnoSt a Veřejný pořádek

Rád bych se zeptal, jestli pejskaři (bezdomov-
ci), musí mít ve veřejných ulicích města psa na 
vodítku a s náhubkem? Máme s nimi neustálé 
problémy na Národní třídě.

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích 
není v současné době na území hlavního města 
Prahy upraveno žádným právním předpisem, 
který by plošně stanovil povinnost pohybu psů 
na vodítku či s náhubkem. Částečně tuto proble-
matiku řeší vyhláška č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, 
o ochraně veřejné zeleně, ve které je uvedeno, že 
volné pobíhání psů zakázáno ve veřejné zeleni, 
a dále pak úplně zakazuje vstupovat se psy na 
dětská hřiště a pískoviště. Jak vyplývá z výše 
uvedeného, zákaz volného pohybu psů se tudíž 
nevztahuje na veřejná prostranství, jako jsou 
ulice, náměstí, pěší zóny atd.
Pro doplnění pak uvádíme, že z právního hle-
diska se majitel (vlastník) psa obecně stává 
odpovědným za chování svého psa. Dle nového 
občanského zákoníku již zvíře není věcí a každý 
je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním 
prostředí. Pokud tedy pes způsobí škodu (na 
věci či na zdraví), je vlastník (majitel) psa za 
tuto škodu odpovědný.
— Ing. Marie Smékalová, referent odboru 
životního prostředí
 
kateGorie dotazu: 
školStVí a Spolky

Během dnů otevřených dveří na základních ško-
lách na území Prahy 1 zazněla informace, že při 
zápisu dětí do prvních tříd se bude přihlížet pou-
ze ke spádovosti či nespádovosti bydliště dítěte. 
Volná místa pak budou obsazena losováním. 
Původní informace zněla, že se tento postup 
týká všech ZŠ na území Praha 1. Jednotlivé 
školy však nyní mají rozdílné podmínky hodno-
cení a nadále se na některých školách bodově 
hodnotí i přítomnost sourozence na ZŠ. Prosím 
o informaci, zda se jednalo pouze o doporučení 
pro ZŠ, popř. kde najít bližší informace.

Všechny základní školy zřizované Prahou 1 se 
řídí doporučením krajského úřadu, tedy magis-
trátu hl. m. Prahy, k přijímání žáků do prvních 
ročníků. Doporučení umožňuje dvě varianty, 
jedna je „bez sourozence“, druhá „se souro-
zencem“, ale i zde se postupuje podle skupin. 
Spádový žák má vždy přednostní právo na přijetí 
např. před žákem z Prahy 1, který má v dané 
ZŠ sourozence.

ZŠ zveřejnily v souladu se zákonem kritéria pro 
přijímání žáků na svých webových stránkách 
minimálně třicet dnů před termínem zápisu.
Kterou z doporučených dvou variant škola vyu-
žije, ponecháváme na rozhodnutí ředitelů škol. 
Pokud máte nějaké nejasnosti, obraťte se na ře-
ditele příslušné školy, který by Vám měl postup 
vysvětlit, případně přímo na odd. školství, které 
Vám poskytne podrobnější informace. 
— Mgr. Bc. Michaela Vencová, 
vedoucí oddělení školství

kateGorie dotazu:
čiStota a žiVotní proStředí

Opakovaně se setkávám se sobeckým postojem 
majitelů psů, kteří je nechají očůrávat domy 
a auta. Máme vchod od domu neustále špinavý. 
Proč se jim nepohrozí zvýšením poplatků právě 
na účely oprav počůraných fasád? Jakou kom-
penzaci může dostat majitel objektu na opravu 
z vybraných poplatků za psa?

Výše poplatku za psy je stanovena obecně 
závaznou vyhláškou hlavního města Prahy, 
o místním poplatku ze psů, na základě zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kde je 
stanovena maximální výše poplatku. Navýše-
ní poplatku může schválit pouze Poslanecká 
sněmovna novelou zákona. V MČ Praha 1 je 
sazba v maximální výši (1 500 za prvého psa 
a 2 250 za druhého a dalšího psa). Hlavnímu 
městu Praze se zasílá 25 % z poplatku vybra-
ného MČ Praha 1, zbývající část poplatku je 
příjmem rozpočtu Prahy 1. Z rozpočtu MČ se 
hradí úklid psích exkrementů a vyvážení košů na 
exkrementy na veřejných prostranstvích. Tato 
částka několikrát převyšuje příjem z místního 
poplatku ze psů, o kompenzaci majitelům ob-
jektů tedy žádat nelze. 
— RNDr. Hana Váňová, vedoucí odboru 
životního prostředí

vzk@zy 
red@kci

dot@zy  
z webu 

praha1.cz
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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!

eleni Miklasová alfred ČižinskýViktorie Černínová

Olivia SvobodaMikoláš Vořechovskýalex MykytynLukáš Čižinský

Michael Kohák Diana Bačkorová

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi obřadu Vítání občánků, zašlete nám jméno a příjmení dítěte, da-
tum 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).



Praha 1 38 hádanka pro malé i Velké

inzerce

na konci neklidného léta roku 1989 zažila praha zvláštní migrační 
vlnu. Vzpomenete si, odkud byli oni migranti? a ve které ulici na 
obrázku zanechali své auto?

?¿?
hádanka  
pro malé 

i velké
?¿?

V sobotu 21. září se ulice po celé praze promění v divadelní 
jeviště, pódia pro hudebníky, místa pro dílny, hry a setkání. 
koná se totiž 14. ročník souseských slavností zažít město jinak 
v režii spolku automat a samotných sousedů. k letošnímu 
tématu „ulice bez opony“, které odkazuje k výročí pádu železné 
opony, se na praze 1 koná program na osmi místech – těmi jsou 
mariánské náměstí, pohořelec, kampa, klimentská, mostecká, 
opatovická a Soukenická ulice a také Střelecký ostrov.
Jedním z nově oživených prostranství bude Pohořelec na 
Hradčanech. „Těšit se můžete na skautský stánek, Hradčanské 
včely a malování perníčků, výtvarné workshopy od zdejší pobočky 
Městské knihovny, sousedský bazar a aukci,“ zve na pohořelec 
organizátorka karolina kučerová, v „běžném životě“ grafická 
designérka a ilustrátorka.
V klimentské organizují sousedské slavnosti Studio citadela 
a evangelíci od klimenta. Od 14 do 21 hodin na vás čekají 
komentované prohlídky kostela, výstavy, společné posezení 
a muzicírování, dílna papercuttingu, divadlo pro děti nebo 
představení Bohnické divadelní společnosti.
Střelák se do zažít město jinak zapojuje poprvé. U oblíbeného 
CocoVanu bude bazárek oblečení, tajemný antikvariát a posezení 
s místními u dobré kávy. Dále bude připravený akustický koncert 
a DJ na Mandala lodi. Součástí akce bude také happening Kousek 

kůže pro Amazonii, který podpoří ochranu amazonského pralesa 
a práci českých vědců v Ekvádoru. Slavnosti chystá tým Adély 
Ščurkové z Malostranské besedy.
U Vltavy si můžete dát také sousedskou snídani v režii kc kampa.
V mostecké ulici vás přivítají sousedé a tým Davida Hájka. 
„Už potřetí organizujeme Zažít město jinak na dvoře bývalého 
malostranského Kina U Hradeb. Atmosféru vytvoří dva místní 
sbory, jazzmani z Nerudovky, hip-hopová formace z gymnázia 
nebo trampské šlágry. Nebude chybět speciální domácí pivo, 
skvělé jídlo, dětský koutek, ping-pong, hry místních skautů,”  
zve do Mostecké Hájek.
Velkou proměnou projde také mariánské náměstí, nejen během 
Zažít město jinak, potažmo Dne bez aut. Po této „otvíračce“ 
Mariánského náměstí se můžete těšit i na dočasné úpravy 
prostoru a na následnou dlouhodobou revitalizaci náměstí  
a jeho okolí.

Programy dalších lokalit najdete na www.zazitmestojinak.cz

Své odpovědi na obě otázky posílejte e-mailem na adresu:  
redakce@praha1.cz nejpozději do 18. září 2019. ze správných 
odpovědí vylosujeme dva výherce knihy renáty Fučíkové 
Praha v srdci, ze které ilustrace pochází. Do soutěže je poskytlo 
nakladatelství Práh, které knihu vydalo v roce 2015. ∙

mailto:redakce@praha1.cz
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na Praze 1 bydlíme jedenáct let. Manžel 
je rodilý Pražák – nebo vlastně Žižkovák, 
bydlel s rodiči v Bořivojově ulici. Jen pro 
zajímavost – Bořivojova ulice je zvláštní 
tím, že je to ulice čtyř známých Jaroslavů. 
Krom něho zde žili také Jaroslav Seifert, 
Jaroslav hašek a Jaroslav Ježek. Ukázalo 
se ale – a to jsme zjistili až tehdy, když si 
manžel zařizoval trvalé bydliště zde, že 
se vlastně na Praze 1 narodil – nejspíše 
v nemocnici na Štvanici. To já jsem 
náplava z Vysočiny, z Jihlavy a postupně 
jsem bydlela v Bohnicích a v řepích. 
a teď tady – v ulici Karoliny Světlé, této 
skvělé a nedoceněné spisovatelky a ženy, 
která se ve své době snažila podporovat 
vzdělanost, český jazyk, pokrok a účast 
žen na veřejném životě. Jak by asi 
hodnotila to, co se tu děje v současnosti, 
a jak by s tím nakládala?
Dovedu si představit, že by byla dost 
akční. To máme asi společné. Tak-
že  –  zatímco můj manžel řeší noty, 
tóniny, nástrojová obsazení a vůbec věci 
zásadního až světového významu, tak já 
se pohybuji dost při zemi. a to doslova. 
Místo, kde bydlím a které mám ráda, 
potřebuji opečovávat a kultivovat. nebaví 
mě nadávat, planě si stěžovat a neh-
nout prstem. Když jsme tu začínali, byl 
v Konviktské ulici rozbitý litinový dekl na 
kanálu. Byly v něm dvě velké díry, takže 
past pro dětskou nožku či hůl invalidy 

nebo důchodce jak vyšitá. náprava trvala 
více než rok. zažila jsem neopakovatelné 
diskuse s městskými strážníky, které 
jsem prosila o pomoc. Kolega mého 
muže zdeněk Svěrák se mě v té době, 
když jsme se někde potkali, ptával – tak 
co, co kanál? Měl teorii, že jsem si 
asi vysloužila přiléhavou přezdívku 
„kanálie“. následovaly chodníky. Vůbec 
jsem nedovedla pochopit, jak to, že jsou 
zde tak děravé, dlažební kostky často 
rozházené všude okolo. Jednou jsem 
zažila, jak taková ta menší z chodníku, 
vystřelená do prostoru kolem auta, vletě-
la do skupinky lidí u hostince u rotundy 
a někomu způsobila zranění. Kamarádi 
strážníci si vždycky po upozornění díry 
vyfotili a – tím to skončilo. nějaká dobrá 
ženy z magistrátu mi pak dala kontakt 
na vedoucího správy komunikací – to už 
je asi sedm let. a tak od té doby máme 
spolu krásnou spolupráci. Sepíšu mu 
třeba jednou za týden všechny díry, 
které potkám, a on je postupně zacelí. 
Podobně je to s nepořádkem. „založila“ 
jsem si soukromou firmu UUU – úklid 
ulic Uhlířová. Jdu venčit psa a prostor 
Betlémská, U Dobřenských, náprstkova 
prostě řeším. Takhle tu funguje řada 
pejskařů, nejen já. 
Manžel mi říká, že bych měla udělat 
kurzy pro strážníky o historii a vztahu 
k tomuto nádhernému místu. Protože 

oni sem chodí sloužit za trest, jak jsem 
od několika z nich slyšela. nemají to tu 
zkrátka rádi, a proto nemají potřebu o tu 
krásu pečovat. ale z druhé strany toho 
moc nezmohou, disponují jen omeze-
nými pravomocemi. a tak je značná 
hlučnost v ulici v nočních a ranních 
hodinách trvalým koloritem tohoto 
místa. V posledních letech se to, pravda, 
dost zhoršilo. Podle našeho soudu do 
centra nepatří ani koloběžky, ani různé 
maratony, které historické centrum věru 
nezdobí. Běhy a různá vozítka prostě pa-
tří do jiných prostředí a plyšoví medvědi 
do zábavního centra pro rodiny s dětmi. 
Je třeba jít zvolna a dívat se – nejen dolů, 
ale i směrem vzhůru. To má vlastně ještě 
na starosti můj manžel. Čili – když já 
moc zkoumám ty chodníky a nepořádek, 
řekne – hele, to je krásná věž támhle… 
Milujeme to tu a jinde bychom bydlet 
nechtěli. Máme tu spoustu skvělých 
přátel. a i když by byl pohled na hrad 
přes Vltavu mnohem lahodnější, kdyby 
se hradní pán odstěhoval zpět do svého 
původního bydliště, přesto je pro nás tím 
nejkrásnějším na světě. ∙
 
Helena a Jaroslav Uhlířovi  
z ulice Karoliny Světlé

Jak se náM tu žiJe
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