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Milí spoluobčané,

tentokrát bych svůj úvodník chtěl zaměřit trochu méně „starostov-
sky“ a tak trochu více „občansky“, trochu méně „pražsky“ a trochu 
více „česky“. Kromě toho, že žijeme každý v nějaké obci, žijeme také 
společně v jednom státě a společně si právě připomínáme třicet let 
své svobody. ta číslovka má punc dospělosti: třicet let demokracie, 
Kristova léta naší novodobé historie.
Naše rodina prožívala listopadové události poměrně intenzivně, 
byli jsme vychováváni vcelku protirežimně a jako obyvatelé centra 
prahy jsme měli všechno blízko. Náš táta v obavě, že i my kluci se 
k něčemu nachomýtneme, rozhodl, že na demonstraci (od níž ale nic 
moc neočekával, neboť byla oficiální) půjde raději s námi. Já jsem 
si ale odmítl vzít punčocháče, takže jsem zůstal doma. Mladší bratr 
Jenda si je poslušně vzal, tak se na albertov a pak i na Národní třídu 
s tátou dostal, ovšem když atmosféra začala houstnout, odešli. starší 
sestry šly na demonstraci po vlastní ose a nějakou tu ránu schytaly. 
Následující týden jsme úplně zapomněli na všechny kroužky či 
zkoušky Kühnova dětského sboru a žili jen demonstracemi. a další 
týdny pak odvály komunistický režim a všechny naše starosti, jak 
s ním nebo vedle něj žít.
Brzy samozřejmě přišly starosti jiné. pro naši rodinu i pro všechny 
ostatní. Na ulicích se objevili žebráci, které jsme dosud znali jen z po-
hádek. táta musel změnit práci, což pro něj nebylo snadné. Republi-
ka se nám zmenšila. Začalo se řešit, který dům bude restituován, kdo 
bude vystěhován anebo který byt bude naopak privatizován.
přes všechny vážné problémy se silně domnívám, že polistopadová 
doba umožňuje většině z nás život svobodnější, důstojnější a od-
povědnější, než tomu bylo za komunismu. a opravdu věřím, že stojí 
za to si onen listopadový zázrak, že změna je možná, připomínat 
a z jeho zkušenosti čerpat sílu pro svou dnešní práci a pro  
svá nynější snažení.
a tak mi prosím na závěr dovolte, abych vás pozval 11. listopadu do 
divadla archa, kde se letos uskuteční slavnostní večer otevřený všem 
z vás u příležitosti udílení čestných občanství prahy 1. oceněnými in 
memoriam se stanou paní Marie schmolková (uvnitř čísla si přečtěte 
její ojedinělý příběh) a spisovatel Jiří stránský. a čestná občanství 
dále dostanou disidentka a pedagožka Jiřina Šiklová a herec Jan 
potměšil. ocenění budou předána v rámci komponovaného večera, 
na němž se podílí tým archy a který je pro prahu 1 též oslavou oněch 
třicátých narozenin svobody. Moc rád se tam s vámi setkám. Kapaci-
ta sálu je však omezená, proto si rezervujte včas svou vstupenku na 
internetových stránkách prahy 1 nebo divadla archa.
 
Příjemné čtení i slavnostní listopad 2019 vám přeje,
Pavel Čižinský
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stalo se, děje se

∙∙∙

Praha 1 udělí výjimečně  
čtyři čestná občanství
V roce, kdy si připomínáme 30. výročí od 
sametové revoluce, rozhodli zastupitelé 
prahy 1 o udělení čtyř čestných občanství. 
Mezi laureáty letos patří disidentka a peda-
gožka Jiřina Šiklová a herec Jan potměšil. in 
memoriam bude čestné občanství uděleno 
spisovateli a politickému vězni Jiřímu 
stránskému a humanitární pracovnici Marii 
schmolkové, která pomáhala židovským 
a dalším uprchlíkům na začátku druhé 
světové války.
Zastupitelé rozhodli o udělení čestných 
občanství po doporučení Komise pro 
občanské záležitosti, čestných občanství 
a ceny prahy 1, kterou od letošního roku 
vede výtvarnice, ilustrátorka a pedagožka 
Renáta Fučíková.
Čestná občanství budou oceněným předá-
na 11. listopadu v divadle archa v rámci 
slavnostního večera, do jehož programu 
se promítne výročí pádu komunistického 
režimu. Na akci, kterou pořádá městská část 
praha 1 a na jejíž dramaturgii se podílí tým 
divadla archa, je pro veřejnost vstup zdarma, 
vstupenky bude možné rezervovat přes 
webové stránky divadla. ∙
Zastupitelé: Koloběžky  
se mají řídit tržním řádem
až 40 % všech jízd na elektrokoloběžkách 
lime se odehraje v centru prahy, přitom 
zhruba 60 % všech jízd realizují turisté, nikoli 
pražané. Zastupitelé prahy 1 proto vyzvali 
magistrát, aby strážníci důsledněji pokutovali 
jízdu po chodnících a aby sdílené koloběžky 
byly evidované jako podnikání v tržním 
řádu prahy. Nastavení nových podmínek 
provozu umožňuje vypovězení memoranda 
o bikesharingu mezi společností a hlavním 
městem. 
„Společnost nabízí svůj produkt za úplatu 
a děje se tak přímo na chodnících v pa-
mátkové rezervaci. Není možné, aby takové 
podnikání probíhalo na úkor jiných, kteří 
musí za zabrání každého centimetru platit,“ 
vysvětlil starosta pavel Čižinský. podle jeho 
informací hlavní město prověřuje možnost 
zařazení do tržního řádu u Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

Zařazení do řádu by mimo jiné přineslo 
„virtuální stojany“, tedy místa určená pro 
odkládání koloběžek. praha 1 bude při jejich 
schvalování dbát o dostatečnou průchod-
nost chodníků. odložení stroje mimo určené 
místo by pak řešily město a městská policie. 
provozovatel tak bude motivován informovat 
zákazníky, aby mu tím nevznikaly problémy 
a další náklady.
Koloběžka je podle předpisů dopravní pro-
středek obdobný jízdnímu kolu, proto je na 
nich jízda po chodnících zakázaná. „Zadali 
jsme městské policii zvýšená bezpečnostní 
opatření. Za dva dny, 19. a 20. října, strážníci 
řešili 56 přestupků jízdy po chodníku, z toho 
55 spáchali jezdci na koloběžkách, jednou 
řešili přestupek jízdy pod vlivem alkoholu. Za 
přestupky udělili pokuty za 23 900 korun,“ 
doplnil místostarosta petr hejma, který má 
v gesci bezpečnost. ∙

Dvě nové pamětní tabulky
Začátkem října byly v praze 1 slavnostně 
umístěny dvě nové pamětní tabulky pro-
jektu poslední adresa, které připomínají 
oběti represí komunistického režimu. první, 
věnovanou historikovi a novináři Záviši 
Kalandrovi, najdete na adrese Revoluční 7. 
druhá připomíná na domě v pařížské č. 1 
právníka oldřicha pecla.
oba muži byli popraveni v roce 1950 na 
dvoře pankrácké věznice po vykonstruova-
ném procesu se skupinou kolem političky 
Milady horákové. projekt, který umisťuje 

tabulky velikosti dlaně s údaji o daném 
člověku, vznikl v roce 2014 v Rusku. V Česku 
ho organizuje Ústav pro studium totalitních 
režimů spolu s iniciativami Gulag.cz, političtí 
vězni.cz a Memorial Česká republika. ∙
Rekonstrukce Betlémského náměstí
Radnice vybrala zhotovitele rekonstrukce 
Betlémského náměstí. samotná přestavba, 
která měla začít letos na podzim, se však 
posouvá na první pololetí příštího roku. podle 
radního pro investice prahy 1 Vladana Brože 
se tak stane především ze dvou důvodů.
„Je třeba zkoordinovat projekt s dalšími, 
především s rekonstrukcí Konviktské, kterou 
by pravděpodobně měla realizovat Technic-
ká správa komunikací. Zároveň na základě 
požadavků občanů jednáme s památkáři 
o navýšení počtu stromů u Betlémské 
kaple,“ vysvětlil Brož. stejně tak se budou 
do projektu ještě zapracovávat připomínky 
místních týkající se plánované změny řešení 
dopravy. ∙

Obnovený hlas svatého Haštala
dva nové zvony by měly zaplnit prázdnou  
věž kostela svatého haštala. Na jejich 
pořízení se pořádá veřejná sbírka.  
akce tak navazuje na dřívější úspěšný návrat 
zvonu Václav do zvonice svatého havla.
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Denní stacionář
Nedílnou součástí nabídky střediska 
sociálních služeb prahy 1 je péče o seniory, 
kteří trvale žijí s příbuznými, ovšem ti musejí 
docházet do zaměstnání a nejsou schopni 
seniorům zajistit celodenní péči. právě pro 
ně je určen denní stacionář. seniorům ve 
stacionáři poskytujeme nejen odbornou 
péči a pomoc, ale najdou zde také potřebnou 
společnost vrstevníků, rodinné prostředí 
a milé a usměvavé pracovnice, které se jim 
individuálně věnují. samozřejmá je i možnost 
začlenit se do všech klubových programů 
střediska.
Rodinné prostředí v historickém prostoru 
v budově dps týnská nabízí kromě pobytu 
v obývací místnosti a sociálního zařízení 
také odpočívárnu, možnost procházek 
v zahradě ve vnitrobloku domu nebo třeba 
možnost využít naši knihovnu. Ve stacionáři 
je klientům zajištěno celodenní stravování 
a péče v odpovídajícím rozsahu. Klientem 
se může stát osoba s trvalým bydlištěm 
v praze 1. Jedná se o ambulantní sociální 
službu, klienti tedy ráno přicházejí a večer 
odcházejí domů.
Na pobyt v denním stacionáři se s klientem 
uzavírá smlouva a všechny úkony jsou hra-
zeny v souladu s platným sazebníkem úhrad. 
Jako fakultativní službu je možné objednat 
dopravu do stacionáře a/nebo zpět domů.

Více informací:
Marta Koucká, tel. 724 021 782
e-mail: koucka@socialnisluzbyp1.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz

Nabízíme péči seniorům
Na praze 1 si vážíme svých obyvatel 
v seniorském věku, a proto jim poskytu-
jeme péči v mimořádném rozsahu a za 
příznivou úhradu v domácím prostředí. 
poskytujeme např. nákupy a pochůzky, 
doprovod, dovážku obědů, pomoc při 
osobní hygieně a mnohé další. služby 
zajišťuje tým profesionálních pečovatelek. 
senioři mohou díky těmto službám déle 
setrvat ve svém domácím prostředí a je-
jich rodiny vědí, že je o ně dobře posta-
ráno. pečovatelskou službu poskytujeme 
od 7:30 do 16 hodin v pracovních dnech 
a od 8 do 14 hodin o víkendech. V rámci 
večerního pečování poskytujeme pomoc 
a podporu při podávání jídla a pití, pomoc 
při úkonech osobní hygieny, pomoc při 
péči o sebe sama, a to v pracovních 
dnech do 19 hodin.
V návaznosti na poskytování pečovatelské 
služby lze využít i sociální službu tísňové 
péče, která je poskytována nepřetržitě. 
Jde o hlasovou a elektronickou komunika-
ci s klientem, který potřebuje pomoc.

Více informací:
Marta Lešnerová, tel. 222 324 052
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz 

Tísňová péče
Nepřetržité, čtyřiadvacetihodinové 
spojení s dispečinkem, neodkladnou péči, 
pomoc a radu v krizové situaci,  
ale také sociální terapii a poradenství 
— to vše zajišťuje seniorům a osobám 
se zdravotním postižením neocenitelná 

tísňová péče. „Chcete mít jistotu, že se 
vám nebo vašim blízkým dostane při 
zhoršení zdravotního stavu, při náhlé 
nevolnosti, havárii v bytě nebo dokonce 
při napadení odborné a rychlé pomoci? 
V tom případě využijte službu tísňové 
péče Střediska sociálních služeb. 
K využívání služby není nutné mít pevnou 
linku ani mobilní telefon, stačí pouze 
SIM karta,“ popsal radní prahy 1 petr 
Burgr. Klient hradí za tuto službu měsíční 
poplatek ve výši 180 korun.

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

Taneční kroužek Medunka přijímá  
nové členy a členky, zájemci nechť přijdou 
kteroukoliv středu od 14 hodin do pohy-
bového centra tělocvična, Žitná 13. 

Výtvarný kroužek klubu seniorů Haštalka 
má volná místa. Máte-li zájem zapojit se 
do výtvarných aktivit, přijďte kterékoliv 
úterý od 14 hodin do klubu seniorů 
haštalka, haštalská 7. 

Vyzýváme profesionální i amatérské 
umělce z řad seniorů z prahy 1, kteří by 
rádi vystavili svá díla v klubu seniorů 
haštalka, aby se nám přihlásili.

slUŽby Pro seniory 

Kostel ve čtvrti Na Františku patří k nejstar-
ším na starém Městě. původně románská 
bazilika se dočkala gotické i barokní přestav-
by. Už od těch dob ze zvonice vyzváněly tři 
zvony, dva z nich ovšem nepřečkaly období 
dvou světových válek. Jediný zvon jménem 
Florián-Vavřinec přežil.
ten by nyní měly doplnit dva nové zvony, 
které by obnovily původní zvonový soubor 
kostela: menší František s 330 kilogramy 
a větší haštal s hmotností přes jednu tunu. 
Veřejnou sbírku organizuje spolek sanctus 
Castulus, který tvoří převážně zvoníci místní 
farnosti. osazení věže sv. haštala zvoníci 
plánují na příští rok. ∙
Častější odtahy z modrých zón
od úterý 15. října začaly platit změny 
v systému parkování, které mají zabránit 
zneužívání parkovacích zón řidiči bez 
potřebného povolení. Nově hrozí za špatně 
zaparkované auto nikoliv „pouze“ pokuta, 
ale odtažení na odtahové parkoviště. Za to 

řidič zaplatí navíc 1 900 korun. strážníci mají 
také více kontrolovat špatně zaparkovaná 
auta přímo v terénu. dosud strážníci řešili 
pouze podněty od občanů. Zároveň se zvýšil 
počet odtahových aut pro prahu 1 ze dvou 
na devět.
„Odtah má okamžitou výchovnou lekci na 
rozdíl od pokuty, která přijde za pár měsíců, 
kdy už si člověk ani nepamatuje, co vlastně 
spáchal. Odtah je proto jediná reálná 
hrozba,“ komentuje změnu radní pro  
dopravu david skála. podle městské policie 
bylo za první týden odtaženo 107 vozidel. ∙
Ateliér sochařky Wichterlové  
přebírá magistrát
Malostranský ateliér sochařky hany 
Wichterlové se po letech chátrání znovu 
otevře pražanům. starosta prahy 1 Čižinský 
a pražská radní třeštíková podepsali v říjnu 
memorandum o odsvěření. tím bude možné 
připravit rekonstrukci chátrajícího objektu, 
poté bude muzejní prostor provozovat 

Galerie hl. m. prahy. Rodina sochařky 
přislíbila bezplatně zapůjčit vybavení ateliéru 
a umělecká díla. ateliér léta chátral kvůli 
neshodám vedení prahy 1 s magistrátem, 
dokonce se plánovalo jeho zbourání. Kompli-
kací je přístupová cesta do vnitrobloku, kde 
se ateliér nachází. Nejlepší řešení přístupové 
cesty nyní městská část hledá ve spolupráci 
s místním sVJ. ∙

Debata o Petříně
V sále Baráčnické rychty, Tržiště 23, 
se 18. listopadu od 17 hodin uskuteční 
veřejná debata s názvem Petřín
– Komplex zahrad – historie, současnost 
a budoucnost. Představeny budou 
jednotlivé petřínské zahrady, jejich 
historie, systém péče a připravované 
záměry a úpravy.
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listopad
kalendář akcí

19:00 Po česku… koncert akce Kultura v srdci 
prahy 2019, vystoupí České trio ve složení d. 
Vlachová (housle), M. petráš (čelo) a M. langer 
(klavír) a jejich nástupci, Koncertní sál pražské 
konzervatoře, Na Rejdišti 1; 5–23. 11. Výstava 
Nadačního fondu Krásná práce, Galerie 1, 
Štěpánská 47 

otevření nové sbírkové expozice Starých mistrů, 
Národní galerie praha, schwarzenberský palác; 
6–1. 12. Franta Mertl, Jacques Renoir, pavel 
Brunclík – výstava, Galerie Nová síň, Voršilská 3 

10:30, 13:30, 15:00, 16:30 Výroba dřevěných 
hraček z komponentů s p. Bukáčkem (od 5 let), 
Galerie 1, Štěpánská 47; 19:30 Malá vizita – 
improvizace J. duška a spol., divadlo Kampa, 
Nosticova 2a 

18:00 Praha 1 svobodná, slavnostní večer 
spojený s udělením čestných občanství, divadlo 
archa, Na poříčí 26; 20:30 Bílá nemoc – koncert 
a křest Cd, Malostranská beseda 

16:30 Komise pro participaci, pražské kreativní 
centrum, staroměstské nám. 4/1; 17:17  
Den poezie – autor. čtení i. Fontana a F. Vrbenské, 
MKp, pobočka hradčany, pohořelec 25 

10:30, 13:30, 15:00, 16:30 Výroba vánočních 
ozdob ze skleněných perlí (od 5 let), Galerie 1, 
Štěpánská 47; Noc divadel v Citadele 
 – Bohnická divadelní společnost, indický 
tanec kathak, herecká dílna, studio Citadela, 
Klimentská 16 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva; Festival svobody a Korzo 
Národní, více o programu na konci hlavního 
tématu tohoto čísla 

18:00 gotická brána sv. Valentina na starém 
Městě, přednáška Klubu Za starou prahu, 
Juditina věž; 20:30 Olympic – koncert, 
Malostranská beseda 

20:00 Z jižní Moravy až na konec světa, 
dokument – filmový klub, KC Kampa, salla 
terrena 
 

16:00 Zastupitelstvo Prahy 1, s interpelacemi 
občanů od 18:00, palác Žofín (online přenos); 
18:00 Přednáška Zdislav hercík a levínská 
keramika, Galerie 1, Štěpánská 47 

05       06     10     11    13    16      17  
18    19    20    

17:30 Jak se bránit negativním dopadům 
ubytování přes Airbnb? – seminář se zástupci 
prahy 1 a organizace iuridicum Remedium, 
Galerie 1, Štěpánská 47; 18:00 Setkání 
akordeonistů, studio Citadela, Klimentská 16 

18:00 Festival Den flamenka – premiéra 
tanečního představení spící Carmen, Ústřední 
knihovna, Mariánské nám. 1 
 

15:00 Stvoření světa – pohádková hra 
s písničkami (od 3 let), divadlo Minaret, Reduta, 
Národní 20; 16:00 Dobrodružné putování ducha 
ducháčka – pohádka o malém divadelním duchovi 
(od 4 let), divadlo Kampa, Nosticova 2a; 18:00 
Benefiční koncert pro Wakitaku, Malostr. beseda 

20:00 Zlatý podraz – filmový klub, KC Kampa, 
salla terrena 
 
 

17:00–19:00 Adventní zpívání, Vojtěšská čtvrť 
 
 
 

 
 

17:00 Benefiční koncert ve prospěch dětského 
domova Krompach, Koncertní refektář 
u dominikánů, husova 8 
 

18:00 Vernisáž výstavy Kamila lhotáka mladšího, 
Galerie 1, Štěpánská 47 
 
 

16:30 Komise pro participaci, Galerie 1 
 
 
 

10:00 Otevření kluziště na ovocném trhu; 
17:00–19:00 adventní zpívání, Kozí plácek 
 
 

10:00 Turnaj v Nohejbale trojic o pohár 
Městské části praha 1, tělocvična ZŠ truhlářská. 
přihlášení do 6. 12. na dorian.gaar@praha1.cz  
či na 603438053

21      21   24      26     28        01     03     04     05    07

prosinec
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Vánoční fyzikální dílna 
27. 11. od 15 hod., výroba netradičních 
vánočních dárků, přihlášky od 14. 11. 

Co dělat, když... chci hlídat náklady na bydlení 
28. 11. od 14.30 hod., klub seniorů haštalka 

Tematický výlet: Polabské vánoční trhy 
6. 12., výlet vlakem do lysé nad labem, sraz v 9 hod.  
u pokladen na Masarykově nádraží 

Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 
8. 12. od 15 hod., divadlo aBC, vstupenky zdarma  
v infocentru od 19. 11. 

Smíchovská průmyslovka třetího věku 
11. 12. od 15 hod. – kalendář a zimní pranostiky,  
přihlášky od 27. 11. 

Přednáška z cyklu Krásné toulky: praha filmová 
9. 12. ve 14.30 hod. klub seniorů haštalka, přihlášky od 2. 12. 

Setkání s kulturou: Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií  
18. 12. od 15 hod. – E. Šašinková, F. Novotný a M. Černý, 
Malostranská beseda, vstupenky v infocentru od 7. 11. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE:  
TEREZA NOSKOVÁ, 607 048 183,  
KAROLÍNA SCHWARZOVÁ, 725 397 934 

 
Trénování paměti s Mílou Kahounovou 
6. 11. ve 14 hod. v dps U Zlaté studně 
13. 11. ve 14 hod. v dps pštrossova 
20. 11. ve 14 hod. v klubu seniorů tomáš 
27. 11. ve 14 hod. v Bdps Benediktská 
4. 12. ve 14 hod. v dps pštrossova 

Setkávání s dětmi z mateřských škol 
21. 11. v 10 hod. v dps pštrossova 
6. 12. v 10 hod. v Bdps Benediktská 

Hodinky s hudbou vedené M. Dražanovou 
12. 11. od 10 hod. v dps týnská 
20. 11. od 10.30 hod. v dps U Zlaté studně 
10. 12. od 10 hod. v dps týnská 

Violoncellový dvojkoncert 
4. 11. od 14.30 hod. klub seniorů haštalka 
11. 11. od 14 hod. klub seniorů tomáš 

Recitace ve Viole 
6. 11. od 15 hod. – recitace klubu týnka,  
vstupenky zdarma v infocentru od 22. 10. 

Beseda s P. Vichnarem 
7. 11. od 15 hod. v Malostranské besedě, 
vstupenky zdarma v infocentru od 15. 10. 

Tematický výlet: Pivní a vinné slavnosti 
8. 11. výlet vlakem do lysé n. l., sraz v 9 hod.  
u pokladen na Masarykově nádraží 

Smíchovská průmyslovka třetího věku 
12. 11. od 15 hod., jak se nenechat napálit při 
on-line nákupech?, přihlášky od 30. 10. 

Vycházka: Svatá Anežka Česká 
13. 11. ve 14.30 hod., prohlídka anežského 
kláštera a přednáška, přihlášky od 30. 10. 

Recitace ve Werichově vile 
18. 11. od 15 hod. – recitace klubu týnka,  
vstupenky zdarma v infocentru od 5. 11. 

Hodinový ajťák v klubech seniorů 
studenti smíchovské průmyslovky pomohou 
vyřešit potíže s přenosnými zařízeními 
19. 11. od 14 do 16 hod., klub seniorů haštalka  
21. 11. od 14 do 16 hod., klub seniorů tomáš 

Setkání s kulturou: světem jazzu 
20. 11. od 15 hod. – Jaroslav Šimíček Quartet,  
Malostranská beseda, vstupenky v infocentru od 7. 11. 

Vycházka z cyklu Krásné toulky:  
Kostel Nejsvětějšího srdce páně 
26. 11. ve 14 hod. – přihlášky od 12. 11. 

AKCE PRO SENIORY

akce Pro seniory 

CELODENNÍ VýLETY

listopad

čtvrtek 14. 11. v 8 hod. — plasy, Rokycany — přihlášky v infocen-
tru od 24. 10. 

čtvrtek 21. 11. v 8 hod. — Rabí, sušice — přihlášky v infocentru 
od 31. 10. 

čtvrtek 5. 12. v 8 hod. — lipsko (sRN) — přihlášky v infocentru 
od 14. 11. 

sobota 14. 12. v 9 hod. — saská Kamenice (sRN) — přihlášky 
v infocentru od 21. 11. 

úterý 21. 1. v 8 hod. — dobříš, příbram — přihlášky v infocentru 
od 5. 12. 

Odjezdy autobusů od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici.
Více informací o pravidlech přihlašování v infoecntru ÚMČ 
Vodičkova 18.
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1, 2 Na konci října proběhlo 
z iniciativy místostarosty 
Nazarského a dalších 
participační setkání s občany. 
Kolem stovky lidí debatovalo 
v Malostranské besedě 
o občanské vybavenosti, 
loretánské zahradě 
a přidělování obecních bytů.

3 Radní hlavního města rozhodli 
o návratu tramvají do horní části 
Václavského náměstí. stavba by 
měla začít v roce 2022.

4 Začátkem října se na Kozím 
plácku konalo tradiční dýňování. 
děti i dospělí mohli ochutnat 
dýňové speciality a vyzkoušet 
tvořivé dílny, kde vznikaly ozdoby 
i strašidelnější výtvory.

5 Již sedmý ročník signal 
festivalu byl k vidění v centru 
prahy. Videoprojekce, laserové 
show a umělecké instalace 
měly za hlavní téma 30. výročí 
sametové revoluce.

1

2

3

4

5
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prostředí, ve kterém člověk bydlí, obvykle 
nejlépe obstará právě on sám. Něco podob-
ného teď dělají lidé bez domova ve Vrchlic-
kého sadech u hlavního nádraží, kde řada 
z nich dříve pobývala či stále pobývá. a právě 
pro ně je určen program prahy 1, která zatím 
zkušebně zaměstnala několik z nich pro úklid 
a drobnou údržbu. s dalšími zájemci jedná.
postupně by jich radnice chtěla zaměstnat 
až dvacet, aby se mohli střídat. „Vrchlického 
sadům věnujeme speciální pozornost. Díky 
podpoře pozice koordinátora zlepšujeme 
bezpečnost ve spolupráci s policií a strážníky 
a navyšujeme a zlepšujeme úklid včetně 
odstraňování graffiti,“ vysvětlil radní pro 
životní prostředí a úklid petr Kučera.
pracovnice a pracovníky má na starost 
především magistrátní koordinátor snižování 
rizik na praze 1 Zdeněk horák. ten řeší pro-
blémy lokalit, kde se schází lidé bez domova 
a narkomani, tedy kromě okolí hlavního 
nádraží například také Čelakovského sady. 
podle něj se lidé na práci sami hlásí.
„Někteří z nich zde pracovali již v létě, od 

začátku října však začal projekt Prahy 1. 
Kromě úklidu je zapojujeme i do odstraňová-
ní samolepek či přetírání graffiti na obecním 
majetku. Také rozšiřujeme místa, kde by 
mohli působit,“ uvedl horák.
Jedním z dalších míst, kde brigádníci působí, 
je park za kostelem na rohu Jeruzalémské 
a Jindřišské. Jako zázemí jim nově slouží 
prostor v obecní budově ve Štěpánské ulici. 
ten si sami vymalovali a dále ho zvelebují. 
Budou tady mít uskladněné pracovní náčiní 
a pomůcky. 
„Každý si zaslouží druhou šanci – nabídka 
práce lidem bez domova řeší jejich jinak 
těžkou situaci na trhu práce, obtíže se 
získáváním finančních prostředků, přispívá 
k integraci a nabízí jim reálnou alternativu 
využívání času. Městská část tím jenom 
získá, a to nejen z hlediska úklidu, ale i z hle-
diska sociálního,“ doplnil předseda Výboru 
pro sociální a bytovou politiku, bezdomo-
vectví a protidrogovou problematiku Martin 
Špaček. Kromě řešení sociálních problémů 
ve Vrchlického sadech připravuje vedení 

prahy 1 projekt jejich revitalizace, do kterého 
by měl být začleněn i plán magistrátu na 
vedení tramvají kolem hlavního nádraží. 
o tom se však bude ještě debatovat. ∙
text: Michal Kalina  
foto: archiv ÚMČ

Vrchlického sady a okolí  
uklízí lidé bez domova

Názory  
rodičů nás zajímají…

o park u hlavního nádraží i další frekventovaná místa, kde bývá hodně odpadků, 
se nově nestarají jen najaté firmy. od října k nim přibyla zhruba desítka brigádníků 
z řad lidí bez domova, které najímá Praha 1. Zapojují se hlavně tehdy, kdy firmy 
nepracují, ale přesto je úklid potřebný, tedy odpoledne a večer.

V červnu a září letošního roku jsme na 
informativních schůzkách požádali rodiče 
budoucích prvňáčků o vyplnění připraveného 
dotazníku. Jejich rozhodnutí odpovědět na pět 
otázek bylo dobrovolné a anonymní. Získali 
jsme odpovědi od 172 rodičů ze všech pěti 
základních škol. Na základě jejich odpovědí 
jsme „zmapovali“ názory a potřeby jak po 
jednotlivých školách, tak souhrnně za celou 
městskou část.
Jaké jsou výsledky? Mezi témata, která 
rodiče zajímají a uvítali by jejich zprostřed-
kování odborníky, patří šikana a kyberšikana, 
následují vnitřní motivace dětí a strategie 
učení. Rodiče naopak v tomto směru málo 

zajímá problematika stravování nebo kritické-
ho myšlení. Rozhodující hledisko při výběru 
školy rodiči jsou reference, blízkost od bydliště 
a osobní zkušenost. Na předposledním místě 
jsou webové stránky školy, stránky zřizovatele 
neuvedl jako zdroj nikdo.
Jaká rizika spatřují rodiče v plnění povinné 
školní docházky? Na prvních příčkách se 
umístily vztahy mezi spolužáky a přístup 
pedagogů. teprve až pak následovalo riziko 
neúspěchu ve zvládání učiva. Rodiče nejčas-
těji očekávají e-mailovou formu komunikace 
se školou. Zajímavým zjištěním bylo, že 28 % 
rodičů má zájem aktivně spolupracovat se 
školou, ať už v rámci své profese, znalostí, 

kontaktů, materiálně či jinak. toto zjištění 
nás velice těší. Získaná data budou sloužit 
jako podklad pro aktivity, které připravujeme 
ve spolupráci s renomovanými odborníky. 
Formou workshopů, seminářů, přednášek či 
diskusních fór chceme pomáhat v komunikaci 
mezi školou a rodinou.
děkujeme ještě jednou touto cestou všem 
rodičům za názory. Školám děkujeme za spo-
lupráci. doufáme, že očekávání rodičů se nám 
podaří právě díky aktivitám Map ii naplnit. ∙
text: Libuše Vlková, facilitátorka projektu, 
Michaela Vencová, vedoucí oddělení školství

každoročně v září nastupují desítky malých školáků do prvních tříd základních 
škol. a co jejich rodiče, na co se těší a z čeho mají obavy? Získání odpovědí 
na takové otázky si dala za cíl jedna z aktivit Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání ii v Praze 1, zkráceně MaP ii.
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lennonova zeď na Velkopřevorském ná-
městí je už několik týdnů pod lešením. Řád 
maltézských rytířů, kterému zeď patří, spolu 
s prahou 1 nechává opravit ty části zdi, které 
byly nejvíce poškozené, ošetřit historický 
vstupní portál do zahrady a celkově zeď 
stabilizovat. ta také dostane nový nátěr.
„Rekonstrukce bude stát asi čtvrt milionu 
korun. Rozsah prací postačí na to, abychom 
zeď uvedli do důstojného technického stavu,“ 
uvedl Johannes lobkowicz, kancléř Řádu. 
proměna reaguje také na vyhrocenou situaci, 
kdy se zeď i okolí staly terčem vandalismu 
a bezohledného chování návštěvníků, někdy 
také vybízených ke sprejování přímo průvod-
covskými agenturami.

Lennonova zeď  
jako venkovní

galerie
Jeden ze symbolů boje 
s komunismem prochází 
rekonstrukcí. Zeď je ve 
špatném stavu a spolu 
s okolím trpí pod náporem 
turistů a sprejování. 
vlastník se proto odhodlal 
k opravě, během listopadu 
by se na zdi mělo objevit 
umělecké dílo s odkazem 
k historii.

podle radního pro dopravu pra-
hy 1 davida skály jsou opatření 
v ulicích Malé strany navržena 
tak, aby sloužila co nejlépe 
místním obyvatelům a byla 
zachována dopravní obslužnost 
obchodů, firem a institucí, které 
v místech sídlí. Všechny výsuvné 
sloupky pak bude mít na starost 
jeden centrální velín. 

Tržiště
V ulici tržiště se opatření 
řeší v koordinaci s americkou 
ambasádou. Nový vysouvací 
sloupek by se zde měl objevit 
během ledna a bude ovládán 

ze společné centrály, která 
obslouží i další dopravní opatření 
v okolí. dostupnost Nemocnice 
milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského a vjezd pro 
rezidenty zůstanou samozřejmě 
zachovány.

okolí Poslanecké sněmovny 
Výsuvné sloupky se budou 
používat pouze při mimořádných 
bezpečnostních opatřeních 
a budou umístěny v okolí 
poslanecké sněmovny, například 
v ulici tomášská či sněmovní. 
K instalaci by mělo dojít během 
začátku příštího roku.

U Lužického semináře a Cihelná
Výsuvné sloupky s technologií, 
která zajistí průjezd pouze pro 
rezidenty a oprávněné osoby, 
by měly podpořit dodržování 
stávajícího zákazu vjezdu, 
kterým často projíždí i pseudo-
historická vozidla s turisty. první 
bude umístěn na začátku ulice 
U lužického semináře směrem 
od Klárova, druhý pak u výjezdu 
v opačném směru na konci 
Cihelné ulice.

o podrobnostech jednotlivých 
opatření bude radnice prahy 1 
informovat na webových 

stránkách www.praha1.cz  
nebo je na vyžádání poskytne  
odbor péče o veřejný prostor, 
e-mail na vedoucího:  
lukas.pirkl@praha1.cz ∙
 
text: Kateřina Písačková

Plánované dopravní 
změny na Malé Straně

na několika místech Malé strany se začátkem příštího roku objeví 
z bezpečnostních a dopravních důvodů výsuvné sloupky. sloupky umožní 
vjezd do dotčených oblastí rezidentům a oprávněným osobám. Přesné termíny 
zavedení změn ještě budou zveřejněny.
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deset let plánovanou revitalizaci prostoru 
kolem bývalé jízdárny a herny V Cípu měl 
původně provést nizozemský developer 
Ballymore. Jeho návrh ovšem necitlivě 
zasahoval do tamních historických budov, což 
kritizovali památkáři. projekt posléze odkoupil 
nový investor, maltská firma Crestyl, která 
k realizaci přizvala respektovaného architekta 
Thomase heatherwicka.
Jeho studio přišlo s návrhem, který je 
vstřícnější k historickému prostředí komplexu 
„Zlatého kříže“. Renovace se dočká palác 
savarin a také barokní jízdárna, která by 
měla fungovat jako centrum celého objektu. 
Nejenže jako jediná bude sloužit nekomerčním 
účelům, ale měl by zde přibýt i nový výstup ze 
stanice metra Můstek.

Otevírání prostoru
heatherwick, který stojí mimo jiné za centrál-
ními budovami firmy Google v londýně a Ka-
lifornii, se při představování projektu zmínil 
o inspiraci klasickou pražskou architekturou, 
především pak starými pavlačovými domy, byť 
v těchto místech pavlačové domy nestály.
Jedním z cílů projektu savarin má být 
propojení Václavského náměstí a okolních ulic 
skrze revitalizovaný vnitroblok. Nové pasáže 
podle developera zapadají do koloritu náměstí 
a umožní průchod dříve nepřístupným mís-
tem, život by pak prostoru měl vdechnout park 
a náměstíčko ve vnitrobloku, a také veřejně 
přístupné střešní terasy s výhledem na prahu.

Přesun ramp z náměstí
Nejvíce sporným bodem celé stavby jsou nyní 
rampy vjezdů do podzemních garáží z Vác-
lavského náměstí, na které získal developer 

územní rozhodnutí. s dolní částí náměstí se 
však do budoucna počítá jako s pěší zónou. 
„Spějeme k podpisu smlouvy, ve které by 
vedení Prahy 1 podpořilo výstavbu projektu 
a investor by se naopak vzdal nájezdových 
ramp z Václavského náměstí,“ komentoval 
situaci starosta pavel Čižinský. dopravní 
obsluha by se nakonec měla přesunout do 
vedlejších ulic panské a Jindřišské.
Někteří zástupci prahy 1 také v projektu po-
strádají prostory pro bydlení. přitom místo ve 
vnitrobloku, které je ušetřeno hlučné dopravy 
a turismu, by bylo pro výstavbu nových bytů 
vhodné. „V žádné ze stávajících budov, které 
projekt zahrnuje, byty nejsou, takže není ani 
historický důvod je tam stavět,“ uvedl mluvčí 
investora ondřej Micka. ∙
text: Filip Liška, vizualizace: Crestyl

U stavby Savarinu  
se řeší doprava

do roku 2022 by mohlo ve vnitrobloku mezi václavským náměstím a ulicemi 
na Příkopě, Jindřišskou a Panskou vyrůst nové multifunkční centrum savarin. 
nabídnout má veřejně přístupné střechy nebo nový vstup do stanice metra. 
investor však musí získat stavební povolení a dohodnout se s Prahou 1  
na řešení dopravy.

Cílem rekonstrukce je změnit lennonovu zeď 
během listopadu na venkovní galerii u příle-
žitosti oslav 30. výročí sametové revoluce. 
Místostarosta prahy 1 petr hejma při té 
příležitosti chce navrhnout prohlášení zdi pa-
mětním místem a nastavit u ní jasná pravidla, 
která se v lokalitě budou muset dodržovat.
„Lennonova zeď je symbol svobody, kvůli 
tomu ji navštěvují jak zahraniční, tak domácí 

návštěvníci. To ale znamená, že se tu lidé vzá-
jemně musejí respektovat, ne, že tu neplatí 
žádná pravidla,“ vysvětlil hejma.
Nápisy na zdi se začaly objevovat v 60. letech 
minulého století, první z nich byly vzkazy 
pro Jana Wericha. Více nápisů zde vznikalo 
během tzv. pražského jara a především po 
srpnové okupaci v roce 1968. Nová éra zdi 
se začala psát po zavraždění zpěváka kapely 

Beatles Johna lennona na začátku 80. let, 
kdy na zdi vznikl jeho symbolický náhrobek. 
slavnostní odhalení nové podoby zdi po 
nynější rekonstrukci se má konat  
7. listopadu. ∙
(mk), foto: Eva Ticháková
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policisté z Krystalu se zaměřují zejména 
na nejproblematičtější oblast – Václavské 
náměstí. přestože většina českých narko-
manů užívá pervitin, při policejních zásazích 
tady zatím převažuje kokain s marihuanou. 
Zadržení dealeři jsou podle šéfa týmu a jinak 
velitele hlídkové služby v praze 1 Jana 
Kloubka většinou cizinci, hlavně  
z afrických zemí.

„Mnoho z nich má kriminální zkušenost 
z jiných států, takže pokud k nim přijde 
policie, tak se snaží prát, anebo utíkají. 
Neváhají také drogy polykat,“ vylíčil Kloubek 
své zkušenosti. drogy dealeři schovávají na 
intimní místa, do speciálně upravených částí 
oblečení, pod blatníky aut. používají i vynalé-
zavé skrýše, jako třeba prostor mezi cihlami 
známé charitativní akce.
Většina z dealerů zadržených týmem Krystal 
už byla odsouzena a minimálně polovina 
z nich už také musela opustit Česko. práci 
policejních specialistů ocenil i místostarosta 
prahy 1 petr hejma, do jehož gesce spadá 
bezpečnost. „Od nástupu na radnici inten-
zivně spolupracujeme a policie od konce 
minulého roku realizuje v centru několik 
druhů policejních akcí k zajištění veřejného 
pořádku. Jsem rád, že k úspěšnosti přispívá 
i náš kamerový systém,“ uvedl hejma.
V centru mají Češi mezi zadrženými dealery 
drog minimální podíl, o to vynalézavěji někdy 

„pracují“. Jeden ze specializovaných týmů 
dlouhodobě sledoval muže, který při rozvozu 
dávek po praze kroužil na elektrokoloběžce. 
další zadržená dealerka pro změnu využí-
vala pro svůj byznys kadeřnictví, ve kterém 
pracovala. ∙
text: 2× Petr Bidlo, 
foto: záznam Policie ČR

Drogy  
v centru řeší  

speciální policejní tým
více než stovka zadržených dealerů, přes tisíc zkontrolovaných osob, soudy, 
vyhoštění. taková je ve stručnosti bilance speciálního policejního týmu  
krystal od začátku letošního roku.

156
Statistiky městské policie 
Městští strážníci v Praze 1 během prvního 
pololetí letošního roku řešili téměř  
70 tisíc přestupků. Za stejnou dobu 
uložili neukázněným řidičům pokuty 

ve výši 6,7 milionu korun. Kromě 
nedovoleného parkování se strážníci 
nejvíce potýkali s parkováním na 
chodníku, a to v počtu 3 420 přestupků, 
se stáním na parkování pro invalidy 
v počtu 1 213 přestupků, nebo se 
stáním na přechodu pro chodce – 1 670 
přestupků. 
„Samozřejmě jsme zaznamenali nárůst 
přestupků cyklistů, resp. koloběžkářů, 
u nichž jsme řešili 1 327 dopravních 
přestupků, zejména pak jízdu po 

chodníku,“ uvedl ředitel MP Praha 1 
Miroslav Stejskal.
Už celé roky se mluví o nedostatku 
strážníků v centru, situace se přitom 
příliš nemění. „V současné době nám 
chybí 48 strážníků do tabulkového 
stavu, ale kromě toho bychom na 
zajištění kvalitní hlídkové služby 
s maximálním pokrytím území Prahy 1 
potřebovali dalších 50 strážníků,“  
dodal ředitel.
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Kdy: 21. 11. 2019 od 17:30 hod.
Kde: galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

Panelová diskuze s dotazy k tématům:
Jaké jsou povinnosti ubytovatelů?
Jak se bránit negativním jevům spojeným  
s krátkodobým ubytováním?
Co mohou dělat sVJ, družstva či jednotlivci?
Co mohou dělat úřady?

K problematice vystoupí:
Jan Vobořil – advokát a výkonný ředitel  
iuridicum Remedium, z.s., seznámí s povinnostmi 
a možnostmi obrany z pohledu práva
pavel Nazarský – místostarosta MČ praha 1, shrne 
zkušenosti a aktivity MČ praha 1 v dané oblasti.
petr Městecký – člen koordinačního výboru 
iniciativy snesitelné bydlení v centru prahy, před-
staví iniciativu a shrne problematické aspekty 
krátkodobého ubytování  
Zástupci souvisejících odborů ÚMČ praha 1

Pořádá MČ Praha 1 a organizace  
Iuridicum Remedium, z. s.

Jak se bránit 
negativním dopadům  

ubytování přes 
Airbnb?

Výběrové řízení na 
„rybářský domeček“

Michnovský letohrádek, známý také jako „rybářský domeček“ na 
Kampě, je včetně přilehlého pozemku k pronájmu. V minulosti 
U sovových mlýnů fungovala rybí restaurace, slávu mu přinesl 
také legendární film Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků 
v Čechách. Nyní už delší čas čeká na smysluplné využití.
podmínky výběrového řízení na pronájem domu U sovových 
mlýnů č. 1 jsou vyvěšeny na úřední desce prahy 1 od pondělí  
21. října. první prohlídka objektu je naplánována na 14. listopadu, 
druhá pak na 5. prosince, vždy od 13:00 do 14:00 hodin. termín 
pro podání přihlášek (nabídek) je 13. ledna 2020 do 12:00 hodin. 
K podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení by mohlo dojít  
v březnu 2020.

„Rada Prahy 1 schválila vypsání záměru na pronájem a zároveň 
zdůraznila, že přivítá takové komerční projekty, které vhodným 
způsobem posílí genius loci či propojení místa s významnými 
osobnostmi české kulturní sféry. Proto jsme také v bodovém 
hodnocení dali poloviční váhu účelu nájmu a přínosu danému 
místu,“ vysvětlil radní pro majetek a bytovou politiku david 
Bodeček.

Výběrové řízení je jednokolové a podmínkou účasti je zaplacení 
kauce. po kontrole formálních náležitostí nabídek se jejich 
obsahem bude zabývat hodnotící komise. podrobné podmínky 
a další náležitosti naleznou zájemci na úřední desce  
www.praha1.cz, na realitním portálu reality.praha1.cz  
a na www.realitniportalpraha.cz. ∙
(pb), foto: archiv ÚMČ

Rozhodující parametry pro výběr jsou čtyři:

účel nájmu, význam a přínosy projektu (50 %)

výše nájemného a doba nájmu (35 %)

realizace kompletního stavebně-technického záměru (10 %)

stavební úpravy v podkroví (5 %)
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Praha 1 Sobě

Milí sousedé, v posledních týdnech se poda-
řilo významně posunout několik léta neřeše-
ných věcí. Na mysli máme hlavně Nemoc-
nici Na Františku, v níž by měly vzniknout 
pohotovost s lékárnou a urgentní příjem pro 
záchranku, a ateliér hany Wichterlové, který 
se konečně dočká rekonstrukce a otevření 
veřejnosti. Velkou část naší práce ale tvoří 
nezbytné dílčí kroky. Jedním takovým jsou 
naším radním pro dopravu davidem skálou 
navržené změny v systému parkování. Zóny 
placeného stání se v průběhu let odklonily od 
svého původního smyslu, kdy měly chránit 
zájmy rezidentů. Namísto toho na nich 
krátkodobě parkovali návštěvníci, což v naší 
městské části znamenalo pro rezidenty velký 
problém. My jsme proto navrhli, že by modré 
zóny sloužily jen rezidentům a abonentům, 
návštěvníkům by zůstaly vyhrazené jen 
mírně pozměněné fialové zóny. pro fyzické 
a právnické podnikající osoby pak navrhuje-
me parkovací oprávnění zdražit a motivovat 
je primárně k parkování v dlouhodobě nevyu-
žívaných podzemních garážích. svou zvláštní 
kategorii by měly dostat limuzíny, pro které 
by mělo být parkovací oprávnění násobně 
dražší. poslední navrhovanou novinkou je 
návrat parkovacích karet. ty by si mohli jejich 
majitelé nově umisťovat i ve fyzické podobě 
za přední sklo a umožnit tak méně výjezdů 
strážníků „naslepo“, kdy přijedou řešit auto, 
které parkovací oprávnění má. V polovině 
října dala našim návrhům kladné stanovisko 
magistrátní Komise pro parkování, která 
je pro přijetí změn klíčová. díky spolupráci 
s naším kolegou z prahy sobě, pražským 
náměstkem pro dopravu adamem schein-
herrem, se také povedlo zajistit více odtahů. 
doposud řidiči dostali jen obsílkou pokutu, 
ale tím se místním nijak nepomohlo. teď 
budeme moci řešit nepoctivé řidiče rychleji. 
hezký podzim všem!

ODS

Promarněný rok
připomínáme si rok od komunálních voleb. 
a je proto čas podívat se, jak se poměry 
v naší městské části změnily a jak jsou plně-
ny předvolební sliby. strany současné koalice 
šly do voleb s hesly, v nichž slibovaly vyřešit 
většinu problémů prahy 1 v řádu měsíců.
hlavním tématem bylo nelehké soužití nás 
místních s neustále rostoucí vlnou turistů 
a všemi problémy, které tento průmysl při-
náší. a je zřejmé, že situace je horší, než byla 
před rokem. Regulace sdíleného ubytování 
nenastala. hluk a nepořádek se ještě zvýšil, 
aniž by s tím městská policie cokoliv dělala.
doprava se stala předmětem neuvěřitelných 
experimentů. Bez znalosti místní situace 
a bez ohledu na širší dopady byly schváleny 
změny, které doslova odřízly několik čtvrtí od 
automobilové dopravy. Výsledkem jsou jen 
zácpy a více místa pro turistickou zábavu.
hlavním tématem před volbami byla „zá-
chrana“ Nemocnice Na Františku. Její stav 
byl přitom dobrý, v roce 2018 byl dokonce 
schválen mechanismus jejího udržitelného 
financování. Rodinné vazby starosty pavla 
Čižinského ale dostaly přednost: praha 7, 
odkud přichází nejvíce pacientů, nechtěla 
zaplatit spravedlivý podíl. proto začala naše 
radnice složitý, nepřipravený a v důsledku 
nebezpečný proces převodu NNF na hlavní 
město. Rizika jsou vysoká, přínos pro občany 
prahy 1 je naopak záporný.
ani další sliby nejsou plněny. tolik zmiňo-
vaná transparentnost nenastala. Většinu 
klíčových kroků schvaluje samotná Rada, 
jí nadřízené Zastupitelstvo je obcházeno. 
Zvýšení daní je toho nejhorší ukázkou. Zatím-
co zahraniční majitelé pronajímaných bytů 
to neodradí, místních se to v drahém centru 
dotkne citelně.
ods chce a bude současnou radnici důsled-
ně kontrolovat. a stejně tak prosazujeme, 
aby projekty, které jsme v minulosti připravili, 
mohly co nejdříve sloužit všem občanům 
prahy 1.

 Pirátská strana

Odkaz občanských fór
třicet let trvalo, než se do parlamentu do-
stala strana, která skutečně naplňuje odkaz 
a ideály občanského fóra. ano, mluvíme 
o pirátech, kteří důsledně uplatňují demo-
kratické principy nejen navenek, ale i uvnitř 
strany. Jestliže se strany vzešlé z původního 
občanského fóra odchýlily od všeobecné 
diskuze k aparátčickému modelu fungo-
vání, pak s odstupem let to byli piráti, kteří 
diskuzi a kolektivní rozhodování povýšili na 
základní princip své práce. a není náhodou, 
že svou rozhodovací a hlasovací platformu 
nazvali pirátské fórum. do svobodné diskuze 
mohou přispívat skutečně všichni a každý 
může zvednout libovolné téma nebo přispět 
v hledání řešení. až hlasování rozhodne, zda 
jde zároveň o téma pirátské, které se stane 
součástí našeho programu a které budeme 
prosazovat. při hlasování uvnitř strany mo-
hou samozřejmě hlasovat všichni členové, 
nepotřebujeme delegáty, aby rozhodovali  
za nás.
Není proto náhodou, že i při řízení obcí 
a měst prosazujeme širokou diskuzi a partici-
paci občanů. tam, kde máme své zastupite-
le, je již samozřejmostí rozklikávací rozpočet 
s podrobným seznamem všech faktur 
a smluv, veřejně dostupné zápisy z jednání 
nejen zastupitelstva, ale i komisí a výborů, 
a pravidelné seznamování občanů se záměry 
obce. od besed se posouváme k pořádání 
kulatých stolů a veřejných fór. Veřejná fóra 
si kladou za cíl definovat spolu s občany 
priority rozvoje obce. po třiceti letech se 
vracíme k tomu nejlepšímu, co občanské 
fórum započalo, ale nedokončilo.

Pavel Nazarský

rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
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My, co tady žijeme

Když jsem se nedávno účastnil setkání 
radních, co mají v jednotlivých městských 
částech na starosti kulturu, byli jsme každý 
vyzváni, abychom vyjmenovali významná 
kulturní zařízení ve svém obvodu. požádal 
jsem své kolegyně a kolegy, abych nemusel 
popisovat, co se všechno nachází na území 
prahy 1. skutečně začít od strahovského 
kláštera s památníkem písemnictví a skončit 
u Činoherního klubu nebo tam někde na 
hranicích Nového Města zabere mnoho času. 
ano, máme být právem na co pyšní. Naši 
předkové, až na výjimky, budovali svato-
stánky naší kultury v praze 1. Což nás sice 
naplňuje pýchou, ale přináší to také vysokou 
dávku odpovědnosti. Zde je malý příklad. 
Významné budovy, jako Rudolfinum, Národní 
či stavovské divadlo, patří státu, tedy jejich 
činnost je kryta Ministerstvem kultury. to 
obecní dům, pokud svojí činností vydělává, 
odevzdává své přebytky hlavnímu městu, 
a když nastane ztráta, je tady Magistrát se 
svým rozpočtem: tak je to stejné s Vinohrad-
ským a Karlínským divadlem, pokud zabřed-
neme i na prahu 2 a 8.
Je skutečně společensky devastující, když 
si uvedené instituce ve svém rozpočtu, který 
je krytý buď státem, anebo hlavním městem 
prahou, nenajdou částku na zabezpečení 
odpovídajícího oblečení svých návštěvníků. 
Výrazu dress code vytištěnému na vstupence 
rozumí každý a připlatit několika chlapíkům, 
kteří zajistí u vchodu jeho plnění, vyvolá 
náklady, co určitě nezruinují ani rozpočet 
Ministerstva kultury, ani hlavního města 
prahy. Vstupné od několika turistů, kteří 
v kraťasech neuslyší na živo Mou vlast, snad 
můžeme oželet.

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

 Zelená pro jedničku

svým voličům jsme slíbili uvolnit prahu 1 od 
náporu automobilů, aby sem jezdili jen ti, 
kdo tu bydlí nebo sem doopravdy potřebují 
jet autem. to znamená odvést průjezdní 
dopravu na hlavní tahy, aby nezaplňovala 
ulice centra. Jsem proto rád, že tato radnice 
ihned započala zpracovávat plán, jak přerušit 
různé zkratky a při tom stále zaručit místním 
občanům, že se ke svému bydlišti autem 
dostanou.
prvním opatřením bylo přerušení průjezdu 
lázeňskou ulicí, kdy z Mostecké již nejde 
projet směrem k Maltézskému náměstí. tato 
změna byla přes určité nepohodlí přijata 
kladně a Mostecká se změnila k lepšímu. 
Mimochodem se zde též vyřešil problém ne-
ukázněného parkování pseudohistorických 
aut a vozidel taxi. další opatření, zneprůjezd-
nění Mariánského náměstí, už vzbudilo větší 
pozdvižení. informování občanů před prove-
dením změny neproběhlo tak, jak by mělo, 
takže někteří byli zaskočeni a správnou cestu 
hledali až za volantem. pro některé místní 
také nebylo příjemné, že byl znemožněn 
průjezd zkratkou ulicí husova a přes Židov-
ské město do Revoluční, místo toho je nutné 
jet po nábřeží. pravidelné zácpy v ulicích se 
někde dočasně zhoršily, ale řidiči si po pár 
týdnech zvykají. odměnou je tak pro všechny 
nový veřejný prostor spojující tak významné 
instituce, jako je Národní knihovna, Městská 
knihovna a magistrát.
další omezení průjezdu se chystají, takže je 
velmi důležité nezopakovat chyby a důklad-
ně představit, co změny přináší. Myslím, že 
automobily mají městu sloužit a řidiči se na-
konec rádi přizpůsobí rozumným pravidlům. 
Místní tak sice nebudou moci jet nejkratší 
cestou, ale odměnou by jim nakonec mělo 
být méně dopravních zácp, větší bezpečnost 
a čistší vzduch, což za to, myslím, stojí.

Petr Kučera (Zelená pro jedničku), 
radní pro IT, životní prostředí, 
úklid a rozvoj hřišť

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).

rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
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Tender procedure for the rent  
of the Fisherman's Kampa building

The Michnovský letohrádek also known 
as the “Rybářský domeček” (the Fisher-
man's house) on the Kampa island is looking 
for new renters. The building previously 
served as a fish restaurant and is well-known 
for its appearance in the Czech movie “Jak 
utopit dr. Mráčka aneb konec vodníků v Če-
chách”. Vacant for a longer time, the building 
is awaiting to be repurposed.
The building is located at the heart of Kampa 
at the address: U sovových mlýnů 1. The 
conditions for the tenant selection procedure 
are available at the municipal office desk of 
prague 1 from Monday 21st october. The 
viewings will take place on 14th November 
and on 5th of december, on both dates 
between 13:00—14:00. The deadline for 
applying is 13th of January 2020 at 12:00. 
The final contract is to be signed in the 
course of March 2020.
The selection procedure will consist of one 
round. only applicants that have paid the 
application fee will be considered. Their 
applications will first be checked for forma-
lities, then handled and evaluated by the 
selection committee. The specifics of the 
procedure may be found at the prague 1 mu-
nicipality office desk (www.praha1.cz) and on 
the real-estate platform reality.praha1.cz and 
at www.realitniportalpraha.cz. ∙

∑xpats page
in the november issue, we bring for the first time a page for english-speaking 
foreigners living in the centre of Prague. We summarized three interesting articles 
in the translation that inform about current events in Prague 1. We believe that the 
site will be useful and can help improve english for czech readers, too.

Lennon's wall  
— the new street gallery

You may have noticed the scaffolding 
covering John lennon wall. order of Malta 
(owner of the wall) and municipality of 
prague 1 have agreed to repair its damaged 
parts. The aim is to revitalize the historical 
entrance to the surrounding garden and 
stabilize the wall, which is to receive a fresh 
coat of paint.
The reparations are in part due to the acts 
of vandalism by disrespectful tourists who 
have been utilizing the lennon wall as a scri-
bble board for rude messages. some of this 
behaviour was even supported by tourism 
agencies themselves.
The aim is to transform the wall into a street 
gallery in commemoration of the 30 years 
since the fall of communism, the Velvet 
revolution. The deputy Mayor of prague 1 
municipality petr hejma will suggest to give 
the wall a memorial status. This would entail 
rules of conduct in the surrounding areas.
during the sixties, the first notes on the wall 
were aimed at Jan Werich (Czech actor 
and playwright). More messages appeared 
during the prague spring, the 1968 era 
of liberalization that was followed by the 
invasion of the soviet army. Following the 
assassination of John lennon, the wall 
became a symbol of freedom. ∙

Homeless hired to maintain  
the Main station area free of rubbish

The municipality of prague 1 is employing 
people without a home to help maintain 
the prague main station and surrounding 
area free of rubbish. They work alongside of 
cleaning companies in maintaining the often 
frequented spots during the afternoons and 
evenings.
about ten people were hired to aid with city 
maintenance such as removing unwanted 
stickers and graffiti from public spaces. if 
the pilot run proves to be successful, more 
positions will be offered. The aim is to hire up 
to twenty people.
The municipality social coordinator Zdeněk 
horák is responsible for hiring and taking 
care of the workers. he is in charge of loca-
tions where homelessness and drug use are 
most prevalent as exemplified by the central 
station and its surrounding area. according 
to horák, the homeless have been enthusias-
tic about the possibility of work.
The workers have also been cleaning the 
park behind the church at the crossroads 
of Jeruzalémská and Jindřišská streets. 
Besides this, they are also revitalizing the 
facilities in Štěpánská which will serve as 
their new central meeting point and storage 
unit for tools. ∙
překlad: Anna Košlerová, Patrik Kuba, 
foto: z předcházejících stran

pRaha 1 ExPATS PAgE
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Vyšla vám znovu kniha vašich vzpomínek. Co 
vás k sepsání vedlo a změnil jste v ní něco?
Já jsem ji začal psát v polovině 90. let a trvalo 
mi to dlouho. původně měla být o studentské 
stávce, ale má dvě, vlastně tři roviny. prolíná 
se tam minulost, události ve světě, které mě 
dovedly až na barikády, a dění po převratu. 
Je tam doplněná jedna krátká kapitola, téma 
nevyrovnání se s komunistickou minulostí. 
tomu jsme hodně dlužni. Vývoj od dob 
Václava Klause, který se mnohým nelíbí, je 
toho důsledkem. důsledkem Klausovy tlusté 
čáry za komunistickou minulostí.

Je to tím, že téměř každý měl v rodině 
někoho, kdo se s režimem nějak zapletl?
Mohla to být jedna z příčin. Mohl to být 
důvod, o kterém přemýšlel Václav havel, že 
se to týká příliš velkého počtu lidí a je těžké 
s tím něco dělat. ale tenhle argument neberu. 
Už proto, že dosud ještě žijí vězni komunistic-
kého režimu, jejich rodiny, které byly režimem 
perzekvovány. oběti pobírají mizerné 
důchody a vedle toho tu jsou estébáci a jejich 
spolupracovníci, kteří důchody mají vyšší než 
ostatní, pobírají výsluhy za věrnou službu 
bolševikům. to je samozřejmě obrovská ne-
spravedlnost. havel a většina popřevratových 
politiků brali ohledy na komunisty, ale jaksi se 
zapomnělo na jejich oběti.

Jak podle vás mělo to vyrovnání s minulostí 
vypadat?
transformace byla složitá, mnohé se povedlo, 
mnohé ne, ale co snad podráží demokracii 
u nás nejvíce, je stav justice – ta pokulhává 
ještě teď. Justici jsem řešil ke konci svého 
volebního období v senátu, tedy v roce 2008, 
ještě tehdy bylo na soudech kolem třiceti 
procent komunistických soudců. informace 
o jejich profesní a politické minulosti byly 
neveřejné. Člověk, který se soudil o svůj 
majetek, se nedozvěděl, jestli soudce není 
bývalý komunista, který se na tom bezpráví 
podílel. Ministrem byl tehdy Jiří pospíšil 

a zatajování minulosti soudců, tedy jejich 
možnou podjatost, obhajoval. Nakonec 
o právu na informace o minulosti soudců 
musel rozhodnout Ústavní soud.
Jako studenti roku 1989 jsme spoléhali, že 
komunisté budou postaveni mimo zákon. 
Vzhledem k tomu, že měli v celosvětovém 
měřítku na svědomí tak obrovské množství 
lidí, jsme předpokládali, že vznikne meziná-
rodní tribunál podobný Norimberskému, který 
komunismus a hlavní představitele odsoudí. 

asi to bylo naivní, ale přišlo nám to přirozené. 
aby se spravedlnost odvíjela od konstatování, 
že komunismus byl zločinný, po potrestání 
jeho exponentů. Nikdo by si tady nedovolil 
mávat praporem se srpem a kladivem. teď 
máme komunisty v parlamentu, kteří nás 
poučují, jak má vypadat demokracie.

Píšete také, že se tématu věnují málo 
historici…
Moje kniha, deník – řekněte jim, že same-
tová… a kniha sto studentských revolucí 
jsou snad jediné, které se uceleně zabývají 
studenty a jejich rolí před a po listopadu 
1989. a to ta druhá je jen kniha rozhovorů, 
není to studie. V deníku se zabývám tím, jak 
je možné, že na téma studentské stávky, co 
se dělo uvnitř strany a státní bezpečnosti, 
tedy co předcházelo 17. listopadu, historici 
rezignovali. to jsou přece klíčová témata – 
a dosud kolem nich panuje podezřelé ticho.

NIKDO TO NEPOSKLÁDAL DOHROMADY

Myslíte, že je to záležitost generační, že ti 
mladší se tomu budou věnovat?
spoléhal jsem na to, ale zdá se, že se těm 
tématům vyhýbají také. Bůh ví, proč. Existují 
dílčí studie, které upozorňují, že minimálně 
část komunistů se na změny připravovala, 
byli třeba připraveni na zakládání akciových 
společností a družstev. ale nikdo to nepo-
skládal dohromady, neobjasnil, co vše se 
uvnitř KsČ dělo, jaká byla role stB, KGB či 
jednotlivých postav.

Existuje i teorie o předání moci a nestíhání 
komunistických funkcionářů…
dospěl jsem k tomu, že nějaká dohoda mu-
sela existovat, že Václav havel o tom věděl. 
před lety jsem v rozhovoru řekl, že havel 
nedokázal říct ďáblovi ne, což je narážka na 
písničku od sváti Karáska, kterou jsme v době 
totality poslouchali. Nemyslím si, že by o tom 
vědělo více lidí, byly to ale klíčové figury, které 

„Ani Havel  
nedokázal říct 

ďáblovi ne“
byl u hlavních událostí listopadu 1989. Podílel se na organizaci shromáždění 
na albertově, byl i v průvodu na národní třídě. výsledek těchto událostí však 
bývalý studentský vůdce a zastupitel na Praze 1 Martin Mejstřík vnímá rozpačitě. 
Podle něj jsme se dodnes s komunistickou minulostí nevyrovnali, a to se odráží 
i v aktuálním politickém dění.

Martin Mejstřík (*1962)
V roce 1991 absolvoval divadelní 
fakultu AMU v Praze, obor loutkářství. 
V roce 1987 zde spoluzakládal 
časopis, v němž se objevovaly kritické 
články. Kvůli legálnosti vydávání se 
stal místopředsedou tamního SSM. 
18. listopadu 1989 vyhlásil zahájení 
společné stávky studentů a herců. Stál 
v čele stávkového výboru studentů 
vysokých škol. Od roku 1998 byl 
zastupitelem na Praze 1, mezi roky 
2002 a 2008 senátorem. Mj. usiloval 
o postavení KSČM mimo zákon. V roce 
2010 se odstěhoval na Vysočinu, kde se 
věnuje chovu koní a psaní.

TÉMA: SAMETOVÁ REVOLUCE
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určovaly směr. ano, myslím si, že součástí té 
dohody bylo, že žádné perzekuce nebudou 
a že KsČ tu zůstane bez omezení dál.
My jsme koncem roku 1989 ve stávkovém 
výboru řešili, co s těmi komunisty – bylo jich 
milion sedm set tisíc. ti se nedali zavřít do 
lágrů ani odvézt na Kubu. Utnout tipec se jim 
ale dal. poukazovali jsme na jejich bankovní 
konta, nejen zde, ale i ve Švýcarsku, na straně 
občanského fóra však nebyla vůle. Když 
začaly skartace archivů stB, někdy začátkem 
prosince 1989, tak nebyla vůle to zastavit. 
skartace probíhaly ještě za ministra Richarda 
sachera v roce 1990. to prostě nebyly 
náhody.

Na vás tehdy někdo vyvíjel nějaký nátlak?
studenti drželi při těch skartacích hlídky, 
zapisovali si značky aut, sledovali je. Když 
jsem volal kvůli tomu na občanské fórum, 
někdo mi tam řekl, že je to nebezpečná věc, 
ať se tím nezabýváme. a pak někdo z stB 
volal k nám, už nevím kdo, nějaká šajba, ať 
se stáhneme, že nemůže ručit za bezpeč-
nost těch studentů. Byla to jasná výhrůžka 
a tím, že nás nepodpořilo oF, jsem studenty 
odvolal.

Také jste nedokázal říct ďáblovi ne, když jste 
působil v SSM?
Já absolutně nelituji, že jsme se vědomě 
rozhodli nedělat aktivity mimo zákon a zkusili 
využít nástroje, které režim nabízel. stejně 
jako Charta 77 žádala dodržování platných 
zákonů a smluv, i my jsme se snažili je přimět, 
aby realizovali, co od roku 1985 deklarovali 
slovně, tedy reformy. použili jsme k tomu ale 
jejich vlastní strukturu, v našem případě tedy 
ssM. tlačili jsme na to, aby otěže popustili. 
Nikdo z nás se do ssM nehrnul, ale nechtěli 
jsme se uzavřít do ghetta jako Chartisté. 
Chtěli jsme oslovit co nejvíce lidí, proto roku 
1987 vznikl náš časopis, časopis studentů 
aMU Kavárna a. F. F. a. okruh lidí kolem něj 
se pak stal jádrem stávkového výboru. Chtěli 
jsme jít legální cestou s podmínkou, že nám 
nebudou obsah cenzurovat. tehdejší rektor 
ilja Bojanovský nám to slíbil a až na jeden 
okamžik to dodržel.

Nevyčítal vám angažmá v SSM někdo?
Někdy v září, říjnu 1989 se objevila skupina 
aktivistů, která si říkala Nezávislí studenti. 
lídry byli kluci z disidentských rodin, bratři 
Bendovi, Martin Klíma nebo Jiří dienstbier. 
s oficiálními strukturami nechtěli nic mít 
a nás se tak trochu štítili. ale nakonec jsme je 
přesvědčili, abychom spolupracovali a zor-
ganizovali mítink na albertově 17. listopadu 
společně. to byl myslím jeden z důvodů, proč 
tam přišlo tolik lidí, díky propojení studentů 
a díky roli pražské vysokoškolské rady ssM, 
která zařídila povolení té studentské akce.

Byl jste 17. listopadu přímo  
na Národní třídě?
Byl jsem přímo v čele průvodu. tím, že 
jsem tam byl jedním z mála pořadatelů a že 
postupně stoupala nervozita hlavně policistů, 

studentští vůdci  
Martin Mejstřík a Monika
pajerová v prosinci 1989

když nás tam drželi, snažil jsem se najít 
velitele, abych se s ním dohodl, co bude dál. 
Cítil jsem za ty lidi obrovskou zodpovědnost 
a tušil, že se chystá něco hodně nepěkného. 
takže jsem se dostal mimo ten kotel. policajti 
mě ale pak posílali od čerta k ďáblu, a než 
jsem se k veliteli dopracoval, kdosi zásah 
spustil. s hrůzou jsem to pak sledoval zvenčí 
z nějakého betonového koše. takže jsem 
tomu masakru unikl.

Stále není jasné, kdo tam průvod nasměro-
val. Co si o tom myslíte?
podobně jako v komunistické straně byly 
i uvnitř stB minimálně dva proudy, konzer-
vativní a reformní. Jsem přesvědčený, že 
ten proreformní proud v čele s generálem 
lorencem připravil zásah jako nátlak na 
konzervativce, kterých se nebyli sto zbavit. 
My, tedy studenti, jsme ale v těch prvních 
týdnech vystupovali s takovou razancí, že 
jsme zaskočili nejen komunisty, ale i lidi 
kolem havla. Minimálně těch prvních čtrnáct 
dní jsme jim z připravených scénářů utekli. 
Byla to revoluce. Naše, studentská revoluce. 
drželi jsme ji pevně v ruce. až později z toho 
udělali sametovou a převzali otěže.

Před deseti lety jste se zapojil do výzvy 
Děkujeme, odejděte. Měla nějaké výsledky?
Byl jsem jedním z iniciátorů té výzvy. Václav 
Klaus tehdy prohlásil, že se nebude bavit 
s ulicí, která ho přitom vynesla až na post 
premiéra, a ať využijeme standardní nástroje 
politiky. Ulice je přece politickým nástrojem. 
Zvedl jsem tu hozenou hozenou rukavici 
a dva roky na to kandidoval do senátu.
dva hlavní aktéři opoziční smlouvy se stali po 
sobě prezidenty, jediným reálným dopadem 
tak byla moje účast v senátu, kde jsem se 
snažil revoluci dotáhnout do konce a postavit 
komunisty konečně mimo zákon. podal jsem 
ten návrh třikrát, třikrát neprošel, a nebylo to 
jen vinou KsČ(M) a Čssd... Když jsem pak 
v senátu končil, prohlásil tehdejší předseda 
senátu za ods, že jeho strana předloží lepší 
návrh, než je ten můj. Čekám dodnes.

ZA ZMĚNU JSEM RÁD

A jak hodnotíte současnou politiku?
Mně je líto nevyrovnání se s minulostí vůči 
lidem, kteří za totality neskutečně trpěli. 

Nebyla to jen padesátá léta. poslední známou 
obětí komunistů byl pavel Wonka, který umřel 
v roce 1988 jen proto, že chtěl jako nezávislý 
kandidovat do tehdejšího parlamentu. Zemřel 
po výsleších v komunistickém kriminálu. 
proboha, jak se můžeme obětem totality 
a jejich blízkým dívat do očí?
Nicméně žijeme v demokracii, máme svo-
bodu slova, shromažďování, parlament, jakž 
takž nezávislou policii a justici. ten systém 
je dobrý, co selhává, jsou lidé. Chybí elity, ti 
stateční, neúplatní, s rovnou páteří, s pevnou 
morálkou… to zdravé jádro národa, elita, 
kterou nejdříve vyvraždili nacisté a zbytek 
komunisté.

Už delší čas bydlíte na Vysočině, jak se vám 
tam žije?
Já bydlím nějakou shodou náhod nedaleko 
Babic, tedy místa, kde to vlastně všechno 
začalo. Komunistický teror, likvidace sta-
tečných lidí se zdravým rozumem, likvidace 
českého venkova... třicet let po převratu se tu 
lidé stále bojí o tom mluvit. stále tu žijí ti, co 
v padesátých letech té hrůze napomáhali, či 
jejich potomci. Z tohoto pohledu jsem si mohl 
vybrat lepší destinaci. ale jinak je tu hezky.

Sledujete i dál dění na Praze 1?
tak jedním okem. Byl jsem rád, že se vedení 
radnice trochu obměnilo. Už je to daleko, 
deset let, co jsem se odstěhoval… do prahy 
jezdím málo. ale žil jsem tam hrozně rád, za 
mnohé jsem praze vděčný, rád jsem působil 
i v zastupitelstvu, ale už mi docházela ener-
gie. historicky, pokud se něco dělo v Českých 
zemích, v dobrém i ve zlém, většinou to 
začínalo v praze. takže držím palce, aby se 
tam politické klima dařilo měnit k lepšímu. 
aby politici brali svou práci jako službu. aby 
nás, občany, neustále nezrazovali. Když 
se začne dařit v praze, půjde to i tady, na 
Vysočině. držte se. ∙
text: Michal Kalina, 
foto: archiv M. Mejstříka, Vladimír Birgus
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Národní třída 
komiksová

studenti Západočeské univerzity v Plzni ztvárnili různé podoby sametové 
revoluce pomocí grafiky a ilustrací. v rámci projektu velvet effect vznikla výstava, 
která byla letos k vidění mimo jiné na velvyslanectví v Usa či v Českém centru 
ve stockholmu. Její součástí je také komiks kristiny bártové, který si můžete 
exkluzivně prohlédnout i na našich stránkách.
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Ilustrace a text: Kristina Bártová, studentka ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na Sutnarce  
(Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni).
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KAROL SIDON  
vrchní zemský rabín, disident

1) Na otázku, co jsem dělal 17. listopadu 
1989, mohu odpovědět jen tak, že jsem žil 
v heidelbergu, telefonoval s přáteli v praze 
a netrpělivě čekal, kdy padne komunistický 
režim i v Československu. Nic konkrétnějšího 
nemohu bohužel říct.

2) spíš je, než byl. Jde totiž o to, zda umírně-
ný český idealismus, který ji snad v podhoubí 
přežil, přinese úrodu, až naprší a bude tepleji.

TÉMA: SAMETOVÁ REVOLUCE

Anketa k výročí
oslovili jsme několik zajímavých lidí, kteří dlouhodobě žijí či pracují na Praze 1, 
aby zavzpomínali a odpověděli na dvě otázky spojené se sametovou revolucí: 
vzpomínáte si, co jste dělali 17. listopadu 1989? Jaký pro vás je či byl význam 
sametové revoluce?

JAN ADÁMEK 
podnikatel, předseda Sdružení  

Nového Města pražského

1) Já byl tehdy ve druhém ročníku na 
gymnáziu a naše třídní říkala, že se chystá 
velká demonstrace. ať tam raději nechodíme, 
protože nejspíš dojde k násilí. odpoledne 
jsem se sebral a šel na albertov. tam bylo 
spousta lidí, hlavně studentů. Nejvíce mi 
v hlavě utkvěl projev akademika Katětova. 
Bylo mi 16 let, nevěděl jsem, co mohu čekat. 
Když se dav hnul dál, tak jsem šel pryč. doma 
jsme poslouchali svobodnou Evropu a byli 
nadšení. Na gymnáziu jsme ustavili stávkový 
výbor. po večerech jsme se scházeli a psali 
dopisy, výzvy, petice. Můj úkol byl propojit 
se s gymnáziem Wilhelma piecka (dnes 
Christiana dopplera) a společně vyrazit 
do boje za svobodou. Vybavuji si, že mě to 
ohromně bavilo. pamatuji si ty úžasné emoce, 
velká očekávání a také pospolitost. Byli jsme 
všichni milejší a tolerantnější.

2) Ze všeho nejvíce svobodu, smět říkat, co 
si opravdu myslím. Možnost cestovat. Volit. 
doteď si sametové revoluce nesmírně vážím. 
Nevynechal jsem ani jedny volby. Členství 
v Nato a hlavně EU je pro celou zemi na-
prosto zásadní. Jsme součástí Západu. Kdo 
chce, může si založit politickou stranu a uspět 
ve volbách. Kdo chce, může si založit spolek 
a bojovat za téma, které je důležité. Mohu 
cestovat, po velké části Evropy dokonce je-
nom s občankou. Když dostanu dobrý nápad, 
začnu podnikat a je jen na mně, jestli uspěji, 
nebo ne. Ukazuje se, že svoboda a demokra-
cie nejsou i třicet let od revoluce samozřejmé. 
Za tyto hodnoty musíme neustále bojovat. 
Z mého pohledu je paradoxní, že jen málo 
politiků obhajuje systematicky Evropskou 
unii. přitom z členství těžíme tolik zásadních 
a dobrých věcí.

PETR NAŠIC  
fotograf

1) Byl jsem voják povinné základní vojenské 
služby, fotograf armádního uměleckého 
souboru, v kasárnách na pohořelci.

2) Na druhou otázku hledám sám v sobě 
odpověď velmi intenzivně od smrti  
Václava havla.

RENÁTA FUČÍKOVÁ  
výtvarnice, předsedkyně Komise pro obč. 
záležitosti, čest. občanství a ceny Prahy 1

1) 17. listopadu 1989 jsem se sice o chys-
taném shromáždění studentů dozvěděla, 
ale nebyla jsem student, rok a půl jsem se 
živila jako výtvarnice na volné noze jako 
absolventka UMpRUM. právě bývalí spolu-
žáci mi tenkrát o shromáždění řekli, avšak 
s určitými pochybami. akci totiž částečně 
zaštiťoval svaz mládeže. hned ten večer 
jsem se pak od spolužáků dozvěděla, co se 
dělo na Národní třídě. Následujícího dne mi 
pak naše sousedka vyprávěla o zraněných 

studentech hospitalizovaných v nemocnici 
pod petřínem. a proto už v neděli jsem byla 
na Národní třídě ve spontánní demonstraci, 
v pondělí na shromáždění výtvarníků v Máne-
su – a pak střídavě tam a v ulicích.

2) listopad 1989 otevřel cestu ke svobodě 
projevu a ke svobodě pohybu. tyhle dvě 
složky svobody jsou opěrnými pilíři demokra-
cie. Naše generace prožila celé dětství a celé 
mládí v nesvobodě, v pokrytecké atmosféře, 
kdy se ve škole mluvilo jinak než doma. Žili 
jsme pod neustálým dozorem, ve strachu, že 
třeba i někdo z mých kamarádů je estébák 
– a to se mi po sametovce potvrdilo. do té 
doby jsme nemohli svobodně rozhodovat 
o své budoucnosti, nesměli jsme cestovat. 
Na celé společnosti ležel totalitní poklop 
lži a přetvářek. Nechápu, jak dnes může 
někdo zpochybňovat význam listopadu 1989 
a naše členství v Evropské unii. patříme do 
svobodné a spojené Evropy a jsem šťastná, 
že sametová revoluce nám dala šanci řídit 
svůj život podle vlastních představ.
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ANTONÍN EDERER  
kronikář Prahy 1, publicista

1) 17. listopadu odjel jsem na chalupu do 
Mirovic u písku, vystoupil jsem z autobusu, 
zastavil se na skok v místní hospodě, tam 
jsem se dozvěděl od místních, že na Ná-
rodní třídě teče krev. Bydlel jsem v té době 
ve Vyšehradské ulici, tudy se valil průvod 
studentů od albertova do centra prahy a na 
Národní třídu. až po víkendu a po návratu 
do prahy dozvídal jsem se podrobnosti. Učil 
jsem v té době na jazykové škole Nikose 
Belojannise na smíchově, naším žákem byl 
také Marek Eben, sám jsem ho ale neučil, 
minuli jsme se. Když jsem vstoupil do třídy, 
stály děti v pozoru a v ruce držely zapálené 
svíčky. společně jsme tiše postáli a podpořili 
stávkující prahu. Kamarád z Barrandova mi 
nabízel, že k nám do školy přijedou filmovat, 
tehdejší ředitelka odmítla, nevědělo se ještě, 
jak se situace vyvine.

2) Získali jsme svobodu, ale společně se 
svobodou zase nové zkušenosti s tvrdým 
kapitalismem. ani Václav havel netušil, že si 
zopakujeme ten nejdrsnější kapitalismus.
 
zpracoval: Michal Kalina
Některé příspěvky byly redakčně  
zkráceny, pozn. red.

PETR BIDLO  
redaktor magazínu Jedna, scetnárista

1) pamatuji si, že jsem byl buď v pařížské 
redakci čtvrtletníku svědectví, který vydával 
skvělý český novinář pavel tigrid a kam jsme 
s ostatními mladými Čechy v paříži téměř 
denně chodili, anebo jsme byli v sousedním 
bistru u Korsičana. a tam nás také zastihly 
první zprávy o krvavém potlačení studentské 
demonstrace. V dalších dnech jsme pak 
prakticky neřešili nic jiného – byli jsme 
střídavě ve svědectví a u jezuity petra Koláře, 
sledovali jsme zprávy, šířili jsme dál informa-
ce a snažili jsme se zapojit do pomoci.

2) díky sametové revoluci jsem se vrátil 
zpátky. pamatuji si, že jsem z paříže vyrazil 
stopem přesně na své narozeniny a navíc 
v den, kdy jsem původně měl díky podpoře 
fondu pro československé uprchlíky odlétat 
do Bostonu, kde na mě čekalo studium 
na univerzitě a nový život. díky revoluci 
a návratu jsem ještě zažil doznívající euforii, 
nadšené pirátské vysílání v Rádiu stalin ane-
bo založení Rádia 1, a na to se nezapomíná.

JIŘINA ŠIKLOVÁ  
socioložka, disidentka

1) přesně si vzpomínám, bylo to první 
povolené setkání. toto datum se stalo 
symbolem i v cizině, pro masakr po pohřbu 
Jana opletala a zavření vysokých škol, proto 
jsem neočekávala, že by tehdejší režim 
byl tak omezený, že by zasáhl. Šla jsem se 
podívat na albertov, promluvila a pak jsem 
šla do úklidu, pracovala jsem jako uklízečka 
ve Vodních stavbách. tam byly i mezinárodní 
linky, takže jsem referovala o stavu v praze 
do ciziny – do svobodné Evropy, Medkovi do 
Vídně, do paříže atd. pak jsem šla na oslavu 
narozenin Vlasty Chramostové. dokonce tam 
přišel i Václav havel a další. Na Václavském 
náměstí byl klid. Na Národní třídě, kde 
proti demonstrantům byla nasazena policie, 
která měla kasárna v hrdlořezích (kouzelné 
spojení, to si teď uvědomuji), jsem nebyla. až 
druhý den na Václavském náměstí, „u koně“.

2) po převratu jsem byla znovu pozvána na 
Filozofickou fakultu, spoluzaložila katedru 
sociální práce, kterou jsem až do svých 65 
let vedla. domnívám se, že v současnosti 
patříme mezi standardní státy střední Evropy 
s relativně vysokou životní úrovní. Naše dneš-
ní nespokojenost s politiky je pochopitelná, 
ale máme možnost vybrat si i jiné dobré lidi. 
Možnost se osobně angažovat je největší 
přínos převratu z roku 1989.
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V pátek 26. listopadu 1971 kolem 22:00 
v liliové ulici neznámý muž bezdůvodně se-
dmkrát smrtelně postřelil studentku taťjanu 
Máčikovou. Vážným zraněním po převozu do 
Nemocnice Na Františku podlehla. Neznámý 
také jednou střelou zasáhl její kamarádku 
lenku Šoulovou. o chvíli později na rohu 
Betlémského náměstí postřelil šesti ranami 
Jiřího Kouklíka, který utrpěl mnohočetná zra-
nění. Muž ještě vystřelil proti dvojici starších 
lidí a třikrát proti svědku Zdeňku ambrožovi. 
potom odešel do Konviktské ulice. po výzvě 
k odhození zbraně vystřelil směrem k přísluš-
níku sNB a před domem číslo 20 spáchal 
sebevraždu.
podle výslechu lenky Šoulové dívky minuly 
neznámého muže se zvláštním výrazem 
v očích na rohu ulic skořepka a Na perštýně. 
Muž je potom mlčky sledoval. podle svědec-
tví matky (lenka Šoulová-hájková zemřela 
roku 2004) se proto lenka na úrovni anenské 
ulice rozběhla. Volala na táňu, která se ale 
zastavila a otočila. V té chvíli na ni muž zblíz-
ka zahájil střelbu. Rovněž zasažená lenka 
Šoulová vběhla pro pomoc do restaurace 
U Modré štiky.
totožnost vraha ani jeho motiv nebyly 
oznámeny ani veřejnosti, ani poškozeným. 
publikována byla jen stručná zpráva ve 
Večerní praze. V den spáchání činu se totiž 
konaly první volby po roce 1968 a společnost 
byla mobilizována k manifestování jednoty 
s komunistickou stranou. podle deníku 
spisů Městské správy Veřejné bezpečnosti 
bylo vyšetřování události vedeno do 11. září 
1972, kdy vyšetřovatel trestní stíhání přerušil 
(pachatel není pro duševní nemoc za čin 
odpovědný). Vyšetřovací spis byl skartován.

Identitu znaly desítky osob
ani rodiče zastřelené, ani zranění nebyli 
nikdy informováni, kdo tehdy střílel. Říkalo 
se, že pachatel byl synem komunistického 
funkcionáře. Jiří Kouklík se později na přímý 
dotaz inspekci Ministerstva vnitra dozvěděl, 
že identitu pachatele nelze zjistit. V archivu 
bezpečnostních složek se nachází zpráva pro 
ministra vnitra Radko Kasku. podle zprávy 
byla naproti restauraci U Betlémské kaple na 
chodníku nalezena sovětská pistole Makarov 
ráže 9 mm. sebevraždu v Konviktské spáchal 
muž druhou pistolí stejné značky. V civilním 
oblečení mrtvého byly nalezeny sovětské 
vojenské doklady na jméno alexandr ivanovič 
Čalij, nar. 25. 5. 1948 ve stavropolskyj, sssR.
Veřejná bezpečnost zahájila formálně trestní 
stíhání. Zprávu o události podal náčelník 
Městské správy VB ministru vnitra v jediném 
exempláři. Kromě ministra vnitra ČssR 
Kasky, ministra vnitra ČsR Junga, náměstků 
ministrů a příslušníků sNB, znali identitu 
vraha vedoucí tajemník MV KsČ v praze 
antonín Kapek, pracovník Městského výboru 
KsČ v praze tamchyna, pražský náčelník li-
dových milicí tichý, dále Josef Kempný, první 
tajemník ÚV KsČ Gustáv husák (celkem 32 
osob) a ze sovětské strany generál sinicin, 
plk. Murgačov, pplk. Maslov a mjr. sapirin.
Z dochované dokumentace vyplývá, že 
příslušníci sNB záměrně kryli identitu 
pachatele, která jim byla bezpečně známa 
hned od ohledání těla. důvodem jednání byly 
s největší pravděpodobností právě probí-
hající volby. Zprávy o incidentech s účastí 
sovětských vojáků nebyly nikdy publikovány, 
ovšem v tomto případě by mohl mít čin 
negativní vliv na veřejné mínění.

Za komunismu padla také řada náhodných obětí. Patřila mezi ně i sedmnáctiletá 
dívka, kterou v listopadu 1971 zastřelil sovětský voják. Čs. úřady s vědomím 
nejvyšších funkcionářů jeho totožnost úmyslně nezveřejnily a případ odložily. 
iniciativa Černé šeříky, která se podobnými případy zabývá, nyní plánuje umístit 
v místě činu, v liliové ulici, alespoň pamětní desku. Podrobnosti vraždy odkryl před 
několika lety historik Prokop tomek, jehož zkrácený text nyní přinášíme.

Vraha z Liliové 
komunisté zatajili

?
Černé šeříky
Předseda spolku Pomníky obětem 
bezpráví Lukáš Cvrček: V rámci 
naší iniciativy Černé šeříky, která je 
zaměřena na připomínání památky 
obětí okupačních vojáků v letech 1968 
až 1991, usilujeme o instalaci pamětní 
desky poblíž místa vraždy Taťjany 
Máčikové. Díky soukromým dárcům jsme 
získali dostatek finančních prostředků, 
máme i souhlas s umístěním od majitele 
vhodné nemovitosti, ale čeká nás ještě 
jednání s památkáři. Není proto jisté, zda 
pamětní desku stihneme odhalit už při 
letošním výročí, nebo až v roce 2020.

1 Vražedná zbraň u těla pachatele 
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Podstrčené zbraně
Nejzajímavější jsou znalecké posudky 
z balistiky. Ve spisové dokumentaci se totiž 
dochovaly dva posudky se shodným číslem 
jednacím. Jeden je vystaven na dvě samona-
bíjecí pistole sovětské výroby Makarov. druhý 
je vypracován na dvě pistole československé 
výroby ČZ, vzor 24. Z dokumentace tedy 
vyplývá, že Veřejná bezpečnost podstrčila 
dvě zcela jiné pistole. Na fotografiích z místa 
činu je ale na první pohled vidět, že vedle těla 
sebevraha leží Makarov.
do archivu MV (fond náměstků ministra vni-
tra) se dostala neúplná dokumentace spolu 
s fotodokumentací místa činu, doličnými 
předměty a s pokynem „spis vydat jen se 
souhlasem příslušného náměstka“. opravdu 
překvapivý nález čekal v zalepené krabici 
u spisu. Zde se nacházely i dvě zmíněné 
pistole ČZ. současně je ale díky spisové 
dokumentaci možno tento podvod bezpečně 
zjistit.

Bez odškodnění
V listopadu 2013 byli s nově zjištěnými 
skutečnostmi seznámeni poškození. Rodiče 
taťjany Máčikové již zemřeli. Rodina se nikdy 
nedozvěděla, co všechno se skrývalo za 
strašnou událostí. půvabná sedmnáctiletá 
studentka gymnázia byla mimořádně nadaná 
a její okolí jí předpovídalo skvělou budouc-
nost. Jiří Kouklík strávil v nemocnici sedm 
měsíců. Žádný ze zásahů kupodivu neza-
sáhl vnitřní orgány. Zprvu odešel do plného 
invalidního důchodu, ale fatální následky 
zranění neměla.
případ, kdy se orgány činné v trestním řízení 
podílely na falšování důkazů a krytí mrtvého 

pachatele, je mimořádný. dnes tedy víme, 
kdo a jak smrt způsobil a jak byla událost 
politicky manipulována. Komunistická moc 
v Československu upřednostňovala zájmy 
sovětských okupantů před ochranou životů 
a majetku lidí. díky zatajené pravdě nemohli 
mimo jiné poškození z pátečního večera 26. 
listopadu 1971 nikdy požádat ani o symbo-
lické odškodnění po listopadu 1989. ∙
text: Prokop Tomek/Vojenský historický 
ústav Praha, foto: archiv autora, 
Archiv bezpečnostních složek

2 Zavražděná táňa Máčiková

11. — 17. listopad
akce k výroČí

KORZO NÁRODNÍ 

17. 11., 11:00–22:00, Národní třída (pořádá 
studentský spolek díky, že můžem) – diskuze, 
přednášky, prezentace neziskového sektoru i oblíbený 
obývák Václava havla doplní řada koncertů – vystoupí 
např. david Koller, Zrní, prago Union, dagmar 
pecková či tata Bojs. Živou atmosféru navodí pouliční 
divadelníci, tanečníci a artisté. K vidění bude přímo 
na ulici také několik expozic. Večer pak proběhne 
velkoformátová světelná instalace a projekce příběhů 
sametové revoluce s názvem paměť národa: 1989. 

› ›
›

PRAHA 1 SVOBODNÁ 

11. 11., 18:00, divadlo archa, Na poříčí 26 – 
slavnostní večer spojený s udělením čestných 
občanství prahy 1. Vstup zdarma, kapacita omezená, 
registrace na www.divadloarcha.cz. 

FESTIVAL SVOBODY 
REKONSTRUKCE PRŮVODU ALBERTOV—NÁRODNÍ 

17. 11., 14:30, albertov (pořádají společně iniciativy 
platformy Festival svobody) – průvod zamíří nejprve 
na Vyšehrad a odtud přes Rašínovo nábřeží až 
k Národní třídě. pořadatelé očekávají, že bude trvat 
přes dvě hodiny. průvod budou doprovázet herci 
v dobových kostýmech, projekce a zvukové kulisy.
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KONCERT PRO BUDOUCNOST 

17. 11., 16:30–22:00, Václavské náměstí (pořádá 
spolek Nerudný fest) – pásmo promluv významných 
osobností a krátkých koncertních bloků kapel 
zvučných jmen. Vystoupí např. aneta langerová, 
lenka dusilová, Buty, MiG 21 nebo tata Bojs. poslední 
jmenovaná kapela připraví pro svoji show i speciální 
projekci. promluvit přijde mj. Michael Žantovský, 
tomáš halík, Šimon pánek, Martin Mejstřík nebo 
hynek Čermák, a také bývalý velvyslanec Usa v ČssR 
v letech 1983–1986 William luers. 

SAMETOVÉ POSVÍCENÍ 

17. 11., 13:00–18:00, náměstí Republiky (pořádá 
spolek FórUM) – satirický karnevalový průvod, 
který projde prahou letos poosmé. akce připomene 
17. listopad také jako Mezinárodní den studentstva, 
které se právě v posledních letech nebojí ozvat. Motto 
letošního ročníku zní UlÍtlY ti VČElE?! reflektující 
deziluzi z porevolučního vývoje i dnes tolik rezonující 
globální problémy. 

CENY PAMĚTI NÁRODA  
A DALŠÍ AKCE ORgANIZACE POST BELLUM 

17. 11., Národní divadlo, Národní třída, celá ČR – 
post Bellum letos již podesáté v Národním divadle 
udílí Ceny paměti národa osobnostem, které ve 
svých životech prokázaly, že čest, svoboda a lidská 
důstojnost nejsou jen prázdná slova. letošní novinkou 
jsou projekce a světelné instalace na domech Národní 
třídy. spolu se spolky díky, že můžem a Nerudný 
fest vytvořila organizace výstavu střípky revoluce. 
Celou Českou republiku také spojí jedinečné gesto: 
17. listopadu v 17:11 hod. se rozezní všechny zvony 
kostelů a radnic. 
 
Více podrobností najdete na:  
www.festivalsvobody.cz a www.dikyzemuzem.cz/ 
korzo-narodni 

OSTATNÍ 

7. 11., 16:00, Vernisáž nové podoby lennonovy zdi, 
Velkopřevorské náměstí 
 
 

15. 11.–15. 12., Výstava ke 30. výročí sametové 
revoluce, Mariánské náměstí 
 
 

16. 11., 17:00–22:00, Noc divadel – vystoupení na 
téma 30. výročí sametové revoluce, Ústřední knihovna, 
Mariánské nám. 1 
 

 
 
 
 
 
 

TýDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR 

letošním tématem jsou přírodní hrozby, jako například 
klimatické změny nebo extrémní projevy počasí, 
vesmírné vlivy, ale i plýtvání potravinami či civilizační 
choroby nebo fake news. přednášky vědců doplní 
spousta tvořivých workshopů a promítání filmů. i letos 
bude připravena speciální úniková hra. o víkendu 
16. a 17. 11. pak budou akce zaměřeny na výročí 
sametové revoluce. Vstupné je zdarma. 
 
Výběr z programu: 
11.–17. 11., 11:00, Národní 3, akademie věd ČR  
– výstava Vědci dělají revoluci; úniková hra Globální 
hrozby; výstava listopad 1989: Cestou k demokracii. 
 
16. 11., 11:00, Národní 3, akademie věd ČR  
– přednáška sto studentských (r)evolucí: 
Vysokoškolští studenti roku 1989 v časosběrné 
perspektivě. 
 
16. 11., 16:00, Národní 3, akademie věd ČR  
– sametová revoluce po třiceti letech, promítání 
dokumentu a beseda s pamětníky. 
 
16. 11. 18:00–19:30, Národní 3 – videomapping 
na budovu akademie věd ČR k 30. výročí sametové 
revoluce. 
 
16.–17. 11., 10:00–17:00, resp. 18:00, Národní 3, 
akademie věd ČR – interaktivní výstava s názvem 
Retro laboratoř. 
 
16.–17. 11., 10:00–17:00, resp. 18:00, Národní 3, 
akademie věd ČR – Vězení a literatura let 1948–1989, 
stánek ÚČl aV ČR se promění v improvizovanou celu 
a představí fenomén vězeňské literatury z období 
komunismu. 
 
17. 11., 13:00, Bartolomějská 11, Kino ponrepo – 
týden vědy a techniky v ponrepu, pásmo krátkých 
filmů z cyklu Nezkreslená věda, které se věnují 
aktuálním problémům a hrozbám naší planety. 
studentskými snímky z FaMU a UMpRUM připomene 
třicetileté výročí sametové revoluce, tematicky 
zaměřená výtvarná dílna a prohlídka zákulisí kina. 
 
Na některé akce je třeba provést rezervaci.  
Více podrobností a celý program najdete  
na www.tydenvedy.cz 

Upozornění: Na den výročí 17. listopadu je vzhledem 
ke konání řady akcí třeba počítat s mnoha dopravními 
omezeními. Aktuální informace najdete na webových 
stránkách magistrátu www.praha.eu, stránkách MČ 
Praha 1 www.praha1.cz i na stránkách dopravního 
podniku www.dpp.cz 

›

›

›
›

›

› ›
TÉMA: SAMETOVÁ REVOLUCE
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Cesta k otevření muzea v centru prahy vůbec 
nebyla jednoduchá. „Přemýšleli jsme, jak 
vystavovat film tak, aby návštěva muzea 
byla zážitek, při kterém se návštěvníci nejen 
baví, ale zároveň se díky interakci s exponáty 
dozvídají o tom, jak film funguje,“ líčí jedna 
ze zakladatelek Národního filmového muzea 
NaFilM terezie Křížkovská.
Muzeum nyní i díky finanční podpoře radnice 
prahy 1 funguje v budově Mozartea v Jung-
mannově ulici. „Majiteli se nápad muzea líbil, 
protože se tak dům vrátil k počátkům své 
kulturní tradice. A nejen to — část expozice, 
která se věnuje meziválečné avantgardě, 
na historii Mozartea přímo navazuje. Hnutí 
Devětsil v čele s Teigem, Voskovcem nebo 
Seifertem bylo shodou okolností založeno 
právě tady,“ dodává Křížkovská.
studentka filmové historie spolu s kolegy 
adélou Mrázovou a Jakubem Jiřištěm tady 
otevřela prostor, kde najdete všechno, jenom 
ne zatuchlé muzejní exponáty s nápisem 
„nesahat!“. dvoupatrové muzeum odhaluje 
princip filmové projekce i zvuku, základy 
animace a navrch nastiňuje, jak fungovala 
česká filmová avantgarda.

Laboratoř zraku
V první části výstavy se tak návštěvníci 
seznámí třeba s českým vědcem Janem 
Evangelistou purkyněm, který zkoumal lidský 
zrak a občas při tom i nasazoval vlastní život. 
K dispozici je tak svérázná „laboratoř“, v níž 
si lze otestovat experimenty se zrakovými 
vjemy. „Všechny exponáty jsme vyráběli 
sami. Přišlo nám důležité, aby si je každý 
mohl vyzkoušet, a díky tomu pochopit, jak 
fungují,“ vypráví Křížkovská. podle nákresů 
tak vyráběli třeba repliky laterny magiky 
a do procesu zapojili studenty FaMU nebo 
UMpRUM.
K vyzkoušení je třeba optická hračka nazvaná 
zoetrop, což je jakýsi předchůdce kinemato-
grafu. „Nejedná se jen o obyčejnou repliku. 
Náš zoetrop je naprostý originál, který je 
možné rozložit a díky blikajícímu světlu z něj 
udělat vlastně takovou promítačku,“ říká 
Křížkovská. U každého exponátu je návod 
k použití, obsluha ale zájemcům ochotně 
pomůže a jednotlivé principy vysvětlí.
„Máme tu tým lidí a jedním z nich je i eduká-
tor, který je k ruce návštěvníkům. Dopoledne 
přicházejí školní skupiny, odpoledne potom 
veřejnost,“ doplňuje Křížkovská. Vedle kla-
sické promítačky na 35mm film, v níž je vidět 

filmový materiál, pracují v muzeu i s rozší-
řenou nebo virtuální realitou. Návštěvník si 
nasadí speciální brýle a sluchátka a stane se 
pasažérem vlaku. Křížkovská podotýká, že 
princip virtuální reality znali už na začátku 
20. století.

Jak se pracovalo u Disneye
asi nejvíce interaktivní částí je potom 
ruchárna, v níž si každý může za použití 
různých předmětů ozvučit krátkou pasáž 
z filmu. K dispozici jsou pružiny, hrací 
skříňka i mikrofon. Kokosové ořechy vytváří 
například zvuk koňských kopyt. poslední 
část expozice se věnuje československé 
filmové avantgardě a animaci, k dispozici je 
i šestnáctimístné kino. Návštěvníci nejprve 
uvidí, jak se pracovalo ve studiu Walt disney, 
v němž musí mít stovky animátorů jednotný 
pracovní styl, pak si mohou i naanimovat 
vlastní filmový „kraťas“.
„V dalších částech budovy bychom se chtěli 
věnovat střihu. První rok ale chceme hlavně 
zajet provoz a užít si, že to stojí a funguje,“ 
nastiňuje zakladatelka plány do budoucna. 
projekt začal jako studentská iniciativa 
v rámci dvou výstav, pak organizátoři hledali 
stálý prostor. samotné místo má bohatou 
historii spjatou s koncertním sálem, jenž se 
v budově nachází. studenti dali nápad do 
pohybu díky sbírkám na platformě hithit, 
pomohly i Ministerstvo kultury a státní 
fond kinematografie. samotná expozice se 
budovala celých pět let. ∙
text: Jan Škoda, 
foto: www.nafilm.org

Muzeum, kde si  
můžete osahat film

Přímo z Františkánské zahrady se můžete dostat do interaktivního muzea, které 
v Česku nemá obdoby. Parta studentů tady totiž otevřela prostor, jenž ukazuje, 
jak vlastně funguje film.

0 
NaFilM: Národní filmové muzeum
Mozarteum, Jungmannova 748/30, 
Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady)

Otevřeno: úterý–neděle, 13:00–19:00 
(dopoledne školní skupiny)
Vstupné: základní: 140 Kč, 
snížené: 120 Kč, rodinné (2+2): 480 Kč

Speciální akce pro rodiny  
s dětmi a seniory: 
11.11. od 17:00 přednáška z kapitol 
filmové historie pro seniory
6. 12. 13:00–19:00 speciální Mikulášská 
akce – děti si mohou přinést vlastní 
rekvizity na tvorbu animovaného filmu 
(snížená cena vstupného)
7. 12. 10:00–13:00, speciální otevření 
muzea před otevírací dobou – děti si 
mohou přinést vlastní rekvizity na tvorbu 
animovaného filmu (snížená cena 
vstupného)

KULTURA
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Židovská obec v Praze, 
Maiselova 18, 
Helga Hošková „90“
www.kehilaprag.cz 

U příležitosti významného životního jubilea 
akademické malířky helgy hoškové-Weissové 
pořádá Židovská obec v praze v Jeruzalém-
ské synagoze unikátní výstavu jejích obrazů. 
helga hošková se narodila v pražské židovské 
rodině. V prosinci 1941 byla s rodiči depor-
tována do terezínského ghetta a je jedním 
z mála bývalých terezínských dětí, které 
přežily holocaust. V terezíně kreslila dění 
kolem sebe a její deník, který byl přeložen do 
šestnácti jazyků, se stal světovým symbolem 
holocaustu a lidského utrpení. obrázky, které 
nakreslila při pobytu v terezíně, jsou ojedině-
lým a cenným dokumentem a jsou i nadále 
užívány v mnoha publikacích a filmech 
o holocaustu. 
V roce 1944 byla společně s matkou depor-
tována do koncentračního tábora osvětim 
a poté do Freibergu, kde pracovala v letecké 
továrně. V polovině dubna 1945 byla převe-
zena do koncentračního tábora Mauthausen, 
kde byla 5. května osvobozena americkou 
armádou. 
po válce se vrátila s matkou do prahy, otec 
byl zavražděn v osvětimi. dohnala ztracená 
školní léta, vystudovala střední grafickou 
školu a současně externě gymnázium 
a pokračovala ve studiu na VŠUp v praze 
v ateliéru Emila Filly a aloise Fišárka. 
Úspěšně nastartovanou kariéru však zastavil 
rok 1968. přestala malovat a začala vyučovat 
na lidové škole umění. K vlastní tvorbě se 
pak vracela postupně. hlavním poselstvím 
díla helgy hoškové-Weissové je podat svě-
dectví o holocaustu a zabránit tak tomu, aby 
se něco podobného opakovalo. V posledním 
období až do současnosti se autorka ve své 
malbě zaměřuje na židovskou tématiku. 
Výstava helga hošková „90“ je v Jeruza-
lémské synagoze, Jeruzalémská 7, praha 1 
otevřena do 10. ledna 2020 denně mimo 
sobot a židovských svátků od 10 do 17 hodin. 

Dita Šnajdrová
Ateliér ŠUM, 
V Jirchářích 152/14
www.kurzyuzuzy.cz

to bylo tenkrát, kdy řeka Vltava byla v březích 
ještě svobodná a její břeh sahal o nějakých 
pár desítek metrů blíž k dnešnímu ateliéru 
ŠUM. 
V Jirchářích 14: dům, kde sídlíme 
Myslím, že zde bylo slyšet šplouchání říčních 
vlnek. a také klapot kol vodních mlýnů, 
dunění kol povozů a tak trochu to zde páchlo. 
V zahradách vnitrobloku se výborně dařilo 
dýním a ovocným stromům. Byl zde téměř 
posvátný klid, co poněkud kontrastoval s ru-
chem za zdmi zahrady. to koželuhové, barvíři 
a jircháři chystali kůže pro jemné rukavičky 
dam a hrubá sedla šlechetných jinochů. do-
dnes cítím zvláštní atmosféru tohoto domu. 
Má svoji duši. Je zkušeně klidná a vyrovnaná. 
Navzdory zvonění tramvají, provozu aut, 
houkání sanitek a zvonění mobilů.  
Chcete to zažít? 
přijďte. Navštivte některý z našich výtvarných 
kurzů. Náš dům vám předá svůj klid. Naši 
zkušení lektoři povedou vaši fantazii i ruku. 
Jsme po vašem boku již přes 20 let. letos, 
jako každý rok, přicházíme s nějakým výtvar-
ným bonbónkem, kurzem cínovaného šperku 
a fusingu. ostatně techniky, které zvládnete 
i bez talentu a výsledek předčí vaše očeká-
vání. V našich dalších výtvarných kurzech si 
vyberou začátečníci i pokročilí, děti, dospělí 
a senioři. Kreslení, malování, keramiku… ale 
o nich zase příště.
Nebude problém slyšet šplouchání říčních 
vlnek, vyvolaných vesly loděk, bloumajících 
mezi břehy dnes ukázněné řeky Vltavy. Ote-
vřete vrata našeho domu. Vstupte. Zažijte to. 
Jsme zde pro vás v Ateliéru ŠUM v jiném, 
tvůrčím světě. Tak zazvoňte.
 
Zuzana Klápšťová

Rodinné centrum 
YMCA, Haštalská 21
www.rodinne-centrum
-ymca.cz, www.facebook.
com/rodinne.ymca
 
Cesta světel
Rodinné centrum YMCa vás srdečně zve na 
tradiční Cestu světel. přijďte společně s námi 
přivítat advent průvodem v srdci prahy s živou 
hudbou a lampiónky. setkáme se  
29. 11. v 16:30 na Kampě pod Karlovým 
mostem. trase povede přes Karlův most na 
nádvoří Klementina. Vezměte s sebou lampi-
onky a hudební nástroje (bubínky, chrastidla). 
akce je zdarma. těšíme se na vás! 
Herna pro veřejnost 
Rodinné centrum YMCa zve do svých prostor 
otevřené herny pro rodiny s dětmi na adrese 
haštalská 21, praha 1. přijďte si užít naši 
dětskou herničku, setkat se s dalšími rodina-
mi a strávit tak příjemné odpoledne v milém 
a podnětném prostředí. 
otevřeno máme: úterý 16:00–18:00, středa 
a čtvrtek 15:00–18:00. Vstupné, včetně 
možnosti uvaření si čaje nebo kávy, je 50 Kč 
pro celou rodinu/den.

Za Rodinné centrum YMCA Aneta Žďárská
 

yourchance o.p.s., 
Argentinská 38, Praha 7
www.yourchance.cz
 
společnost yourchance o.p.s. se sídlem ve 
Washingtonově ulici na praze 1 je obecně 
prospěšná společnost založená v roce 2010 
Janou Merunkovou a Ing. Gabrielou Křiván-
kovou. Realizuje tři projekty celorepublikové 
a v dnešní době už i mezinárodní působnosti. 
Klíčovým projektem yourchance je Finanční 
gramotnost do škol. Jeho smyslem je přede-
vším pomoci učitelům uchopit téma výuky 
finanční gramotnosti v širokých souvislos-
tech, vytvořit ucelenou koncepci finančního 

v listopadovém magazínu přinášíme poprvé rubriku pro spolky a sdružení 
z Prahy 1. každý měsíc v ní naleznete zprávy a novinky od těch, které projevily 
o spolupráci zájem. spolky se budou pravidelně střídat. nyní zveřejňujeme prvních 
sedm příspěvků této rubriky.

Spolková  
rubrika
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vzdělávání podle individuálních potřeb školy 
a rozšířit škálu nástrojů, jak finanční gramot-
nost učit a přistupovat k ní. 
projekt Finanční gramotnost do škol odstarto-
val začátkem října 2019 již 7. ročník interak-
tivní hry Rozpočti si to! a osloveny byly také 
všechny školy na Praze 1. smyslem soutěže 
je rozvinout finanční gramotnost účastníků 
– žáků ZŠ a sŠ, jejich rodičů a učitelů, a to 
zejména v tématu domácího hospodaření. 
soutěž je postavena na hře, která běží ve 
webové aplikaci, a soutěží se v týmech 
o dvou až čtyřech žácích a jedné dospělé 
osobě. týmy mohu být školní, kdy je dospělou 
osobou učitel, mohou to však být také rodinné 
týmy, kdy je dospělou osobou jeden z rodičů 
nebo oba rodiče a jejich děti. Registrace 
probíhá přímo ve webové aplikaci na www.
rozpoctisito.eu. další důležitou oblastí, na 
kterou yourchance zaměřuje svou pozor-
nost projektem Začni správně, je integrace 
mladých dospělých opouštějících náhradní 
rodinnou výchovu a jejich podpora. Úspěchem 
v tomto ohledu je zcela „normální život“ – mít 
práci, rodinu, vytvořené zázemí, zvládání 
běžných situací, život mimo rizika jako je např. 
dluhová spirála. Každý rok udělujeme ocenění 
Bílá vrána, které je určeno těm, kteří prošli 
v průběhu svého života ústavní výchovou 
nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve 
svém životě uspěli.

Renata Majvaldová 
 

O České unii neslyšících, 
Dlouhá 729/37
www.cun.cz
 
Česká unie neslyšících, z. ú. (dále jen ČUN), 
vznikla 17. 7. 1990. posláním ČUN je pomoc 
lidem se sluchovým či kombinovaným 
postižením tak, aby efektivně a adekvátně 
odpovídala jejich nepříznivé životní situaci, 
ve které se v důsledku svého postižení 
mohou ocitnout. Unie se věnuje výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, klientům 
zprostředkovává kontakt se společenským 
prostředím, zajišťuje sociálně terapeutickou 
činnost a pomáhá při uplatňování práv 
a obstarávání osobních záležitostí. Nabízí 
také individuální konzultace s klíčovým pra-
covníkem, skupinové aktivity, jako např. kurzy 
pC, kurzy aJ, cvičení pro maminky s dětmi 
nebo seniory, Klub neslyšících maminek, 
přednášky či výlety a exkurze. svým klientům 
poskytuje také tlumočení do/z znakového 
jazyka a simultánní přepis. od roku 1992 
vydává časopis UNiE. služby jsou určeny pro 
osoby se sluchovým postižením, s kombi-
novaným postižením a jejich rodiny s dětmi 
bez omezení věku. Zakladatelem České unie 
neslyšících, z.ú. je spolek Českomoravská 
unie neslyšících z.s.
 
Kontakt: Martin Novák, ředitel, e-mail: 
martin.novak@cun.cz, SMS: +420 777 00 23 
65 (nevolejte, pište prosím SMS, neslyším)

Obec baráčníků Prahy 
I. a V., XXIV. župa Jana 
Žižky z Trocnova, 
Tržiště 555/23
obpraha1-5.estranky.cz
 
Vybudování Všebaráčnické rychty  
v roce 1934 
Byl to velmi rušný rok, kdy se počítalo 
a opět počítalo. Vzniklo stavební družstvo 
při Veleobci, pracovní sbor pro vybudování 
Všebaráčnické rychty a Kruh přátel pro 
vybudování rychty. Bylo vydáno provolání 
k české veřejnosti, z něhož bylo patrno, že 
byla započata velká akce, která vyústí ve 
vybudování samostatné budovy přestavbou 
bývalého „renthausu“ na Malé straně. 
V provolání bylo uvedeno, že za zakladatele 
Všebaráčnické rychty bude považován ten 
jednotlivec, který složí finanční částku ve 
výši tisíc korun jako minimální podporu. také 
bylo přislíbeno, že jména zakladatelů budou 
uveřejněna na čelním místě velkého sálu. 
tato výzva byla směrována především k ba-
ráčnickým obcím a župám, aby nebylo jediné 
obce, která by na přestavbu nepřispěla. 
Výzvu podepsali rychtář Veleobce soused a. 
soukup, syndik E. tůma a berní J. Kopejtko. 
stavební družstvo evidovalo drobné peněžité 
dary a vyhlášenou daň. sbor pro vybudo-
vání Všebaráčnické rychty zaevidoval velké 
příspěvky od dr. ing. Viktory 100 tisíc, dále p. 
F. Ringhoffera 20 tisíc a postupně se hlásili 
další příznivci. Králodvorská cementárna 
věnovala 300 q cementu, soukromník J. 
průcha ze satalic věnoval 1 500 cihel, Čs. 
národní demokracie věnovala 20 tisíc. 
V červenci 1934 sbor sdělil, že „bouráním 
staré stavby“ se již začalo, a současně se 
již staví nové zdivo. Nová rychta měla být 
hotova za tři měsíce. sbor oznámil v srpnu 
1934 částku 309 525 Kč, na darech bylo 
sebráno 260 tisíc. V říjnu 1934 oznámeno, že 
náklad na novou stavbu bude činit 520 tisíc 
Kč a s poplatky ze smlouvy stoupne na 560 
tisíc Kč. Čsl. Baráčník oznámil, že výstavba 
se dokončuje, a ta bude 3. listopadu t. r. 
odevzdána slavnostním způsobem svému 
účelu.
 
Z historických pramenů upravil Rychtář  
XXIV. župy Pavel Klíma (pokračování příště) 

Klub Samaří, 
Soukenická 15
www.klubsamari.cz
 
Činnost klubu samaří byla zahájena 
v listopadu 2011 v prostorách domu 
v soukenické 15 s přímým vstupem z ulice, 
kde sbor Církve bratrské v praze 1 podpořil 
klubovou činnost, která by spojovala občany 
bez ohledu na jejich víru či vyznání. V klubu 
se střídají přednášky, divadelní a hudební 
představení, promítání dokumentárních 
filmů s diskusí či autorská čtení. Zkušenosti 
z uplynulých let potvrdily, že klub je místem, 
kam rádi zavítají jak mladí lidé, tak senioři – 
má tedy potenciál spojovat různé generace 
a skupiny. společným nevyřčeným jmenova-
telem všech programů je snaha poskytnout 
prostor pro vzdělávání a diskusi o základních 
všelidských hodnotách, jako jsou svoboda 
a demokracie, tolerance k odlišným kulturám 
a minoritám.  
V klubu se můžete setkat s mnoha zajíma-
vými lidmi, kteří působí v různých oblastech 
veřejného, uměleckého i duchovního života. 
Většinou jsou to osobnosti, které svoje 
poznání či dovednosti předávají poslucha-
čům nebo divákům přirozenou a nenásilnou 
formou. setkání pak mívají příjemnou až 
rodinnou atmosféru, kdy se nemusíte bát 
zeptat na vše, co vás zajímá. V posledních 
třech letech jsme byli vděčni za spolupráci 
s dobročinnou kavárnou Cesta domů, 
která ale v květnu tohoto roku svoji činnost 
ukončila. V současnosti se jedná se zájemci 
o provozování kavárny v prostorách klubu. 
setkání klubu jsou vždy ve čtvrtek od 18 
hodin, většinou dvakrát za měsíc v období le-
den – květen a říjen – prosinec. Na nejbližší 
dobu jsou plánovány přednášky: 7. 11. petr 
Jandejsek: Člověk jako politická bytost, 21. 
11. pavel hošek: Evangelium lesní moudros-
ti, 5. 12. Karavana – autorský večer. program 
je každoročně podporován grantem prahy 1 
na spolkovou činnost a grantem nadace 
Život umělce. Více se dozvíte na 
www.klubsamari.cz. 

Jan Voves
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onen dům, zvaný historicky též U Bílého 
vlka, je místem, kde se 23. 6. 1893 narodila 
a po většinu svého života žila jeho pozdější 
majitelka, Marie schmolková, rozená Eisne-
rová, ve třicátých letech hlavní koordinátorka 
pomoci uprchlíkům v Československu, 
zástupkyně Československa v hlavní komisi 
společnosti národů pro uprchlíky i v meziná-
rodních židovských organizacích. Žena, která 
uprchlíkům před nacismem zasvětila doslova 
celý svůj život. 
Byla jednou z prvních zadržených gesta-
pem v Československu. Během věznění 
nacisty, které trvalo od 16. 3. 1939, se jí 
vinou neposkytnuté lékařské péče zásadně 
zhoršilo zdraví. poté byla 18. května díky 
nátlaku protektorátních ministrů a zahranič-
ních diplomatů a ze zájmu okupantů řešit 
takzvanou „židovskou otázku“ masovou 
emigrací propuštěna. V srpnu 1939 ji adolf 
Eichmann poslal vyjednávat do Francie 
a anglie o další vynucené židovské emigraci. 
V březnu 1940 zemřela v londýnském exilu 
na srdeční příhodu následkem přepracování 
ve věku pouhých 46 let.
Na jejím pohřbu v dalekém londýně, kam 
dorazily přední osobnosti československého 
exilu hana Benešová nebo Wenzel Jaksch, 
i lídři britských sionistů, pronesl ministr Jan 
Masaryk proslov, ze kterého se dochovala 
citace: „S Pánem Bohem, Mařenko, spo-
lehněte se na nás. Budeme svorni, budeme 
se mít rádi, zvítězíme a domů si Vás odve-
zeme. Do té doby odpočívejte a duch Váš 
pomáhej nám ve společné svaté práci, pro 
mír, slušnost a svobodu.“ 

Ostatky jsou neznámo kde
Její ostatky ale do Čech nikdy převezeny 
nebyly a není přesně známo, kde se nachází. 
po válce jméno Marie schmolkové upadlo 
v zapomnění. až nyní se díky společnosti 
Marie schmolkové/The Marie schmolka 
society její příběh dostává na světlo.
Jak už to tak bývá, při vší výjimečnosti 

schmolkové je to rovněž příběh mnoha 
dalších, historií velmi často přehlížených od-
vážných žen a organizací, jejichž jména dnes 
zná málokdo. ty všechny pojí, že společně 
věnovaly spoustu energie a sebeobětování 
na pomoc lidem v nouzi. 
V prosinci 1938 schmolková s hannou 
steinerovou sepsaly výzvu o pomoc adreso-
vanou dobrovolníkům v zahraničí. právě tato 
výzva přivedla do prahy do té doby nezná-
mého mladého bankéře Nicholase Wintona, 
který spolu s dalšími následně spolupracoval 
na organizaci emigrace dětí uprchlíků v rám-
ci tzv. Kindertransportů do Velké Británie.
přesvědčená sociální demokratka a sionistka 
schmolková pomáhala židovským a poli-
tickým uprchlíkům z Německa, z Rakouska 
a obsazeného pohraničí, intervenovala ve 
prospěch uprchlíků lapených v takzvané 
zemi nikoho mezi Německem a polskem či 
slovenskem a Maďarskem. Každý uprchlík 
v Československu ji bez nadsázky znal, a ona 
znala každého z uprchlíků. Jak její kancelář 
v budově, kde též sídlila židovská škola, v uli-
ci Jáchymova 3, tak její byt byly soustavně 

Žena,  
která pomohla 

tisícům uprchlíků 
a přivedla Wintona

na čestné občanství Prahy 1 byla navržena osobnost, o které se toho v Česku 
příliš neví. Marie schmolková přitom působila jako hlavní koordinátorka 
československé pomoci uprchlíkům před nacismem. většinu života strávila 
v domě v kamzíkově ulici.

Z HISTORIE
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obléhány osobami orodujícími za zatčené, 
deportované, protože Československo bylo 
posledním útočištěm. Návrat domů by 
znamenal cestu do koncentračního tábora. 
spisovatel Max Brod vzpomíná, jak ne-
sčetněkrát u schmolkové doma orodoval 
za uprchlíky v nouzi, otřesné případy, které 
potřebovaly okamžitou pomoc: „Pokaždé, 
když jsem vytáčel její telefonní číslo, cítil 
jsem, že pomoc je již nablízku. Jenže volal 
jí každý, a tak devět z deseti telefonátů bylo 
bez spojení. Buď nebyla doma, nebo bylo 
obsazeno.“ Jakmile se Brod dovolal, schmol-
ková vždy našla řešení i toho nejsložitějšího 
problému.

„Ladný a kulturní byt“
Novinářka Milena Jesenská poznala 
schmolkovou až za mnichovské krize, když 
psala o uprchlících a jejich zoufalství po 
odstoupení československého pohraničí. 
„Bydlí na Starém Městě v malé uličce, kterou 
jsem já, rodilá Pražačka, neznala, v malém, 
křivém domečku s dřevěnými schody. Když 
však vejdete do bytu, najdete podivuhodně 
ladný a kulturní byt, krásné knihy, Štursovy 
sochy, krásný, temný nábytek a telefon, který 
nepřestává zvonit,“ líčila. 
dne 14. března 1939 večer se vedoucí čeští 
sionisté shromáždili na Wilsonově nádraží, 
aby se rozloučili s přáteli odjíždějícími do 
emigrace: Maxem Brodem, Felixem Welts-
chem a dalšími. Jako již mnohokrát předtím 
Marie schmolková nabídky k emigraci 
odmítla. 
spolupracovnice irma poláková vzpomíná, 
jak hned druhý den ráno telefonovala 
schmolkové a křičela na ni: „Musíš okamžitě 
zmizet!“ schmolková jen lakonicky konsta-
tovala: „Jsi už sedmá, kdo mi od čtyř ráno 
telefonuje. Rozhodně nic takového nemám 
v plánu.“ 
Za pár hodin již schmolková intervenovala na 
různých ambasádách kvůli nejohroženějším 
uprchlíkům z Německa. společně s polako-
vou pak zlikvidovaly dokumenty, které zůstaly 
v Kamzíkově a nesměly padnout okupantům 
do ruky. Následujícího dne byla stejně jako 
většina jejích kolegů zatčena gestapem. 

Dočká se více připomínek?
V návaznosti na práci společnosti Marie 
schmolkové bylo dnešním pomyslným Marii-
ným sousedem z Železné navrženo podpořit 
povědomí o jejím přínosu a osudu i lokálně: 
udělením čestného občanství prahy 1 in 
memoriam, pojmenováním významného 
veřejného prostranství a také připomenutím 
jejích zásluh i tam, kde to měla ráda: na 
dříve jejím, dnes z poloviny obecním domě 
v Kamzíkově 3. ∙
text: Anna Hájková, Martin Šmok, Vít Masare,
foto: Národní archiv (Policejní ředitelství 
Praha II – všeobecná spisovna,  
1931 – 1940, sign. S 3958/1, kart. 10 807, 
Marie Schmolková, nar. 23. 6. 1893), 
Jakub Stránský/Wikimedia Commons
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Věra Perlínová
Věra perlínová se narodila 21. června 1939. své dětství prožila 
v Novém strašecí, kde její maminka založila dívčí skautskou 
organizaci.
do první třídy nastoupila 1. září 1945, tedy těsně po 2. světové 
válce. V roce 1948, kdy přišel komunistický puč, nemohl její otec 
dále vykonávat povolání advokáta. Musel jít pracovat na neda-
lekou pilu jako dělník. současně byl vyloučen ze sokola a byl 
degradován na prostého vojína. Maminka paní perlínové si do 
domu koupila tkalcovský stav a stala se domácí tkadlenou.
téhož roku se rodina přestěhovala do prahy a Věra perlínová 
začala studovat gymnázium, kde také odmaturovala. Chtěla se 
stát právničkou, ale na právnickou fakultu UK ji nepřijali z důvodu 
nedělnického původu. po roce v pracovním poměru se proto 
přihlásila na nově otevřenou pedagogickou fakultu. Vystudovala 
ruštinu a hudební výchovu.
paní perlínová byla brzy přijata na místo učitelky v sušici. po roce 
přešla do prahy na základní školu v Klimentské ulici v praze 1.
V roce 1989 byla svými kolegy zvolena za mluvčí občanského 
fóra ve škole v ostrovní ulici, kde léta působila. to obnášelo 
zúčastnit se všech jednání o hledání nové budovy pro školu, 
neboť škola v ostrovní byla navrácena řádu voršilek. Roku 1991 
se škola přestěhovala do Mikulandské ulice. o tři roky později se 

Věra perlínová stala ředitelkou školy. tuto funkci vykonávala až 
do roku 2005, kdy odešla do důchodu.
Za svou ředitelskou kariéru paní Věra perlínová změnila mnoho 
věcí a zavedla i nové. příkladem jsou například každoroční plesy 
či školní akademie – Večery pod lipou. další mimořádnou věcí 
zavedenou paní perlínovou je tradice (od roku 1991 dodnes) vy-
stavování děl nejlepších sochařů v prostorách školy, kde dílo žije 
s žáky celý školní rok. Za svou práci byla oceněna Medailí Jana 
amose Komenského. Její žáci i kolegové na ni vděčně vzpomínají 
a setkávají se s ní dodnes. ∙

Příběhy našich sousedů

na stránkách magazínu Jedna letos naposledy přinášíme medailonky dvou 
pamětníků z projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Post bellum 
a Praha 1. Životní osudy věry Perlínové zpracovali žáci Základní školy brána jazyků 
pod vedením paní učitelky evy Wolfové, reportáž o Františku Piškaninovi vznikla na 
Gymnáziu J. Gutha Jarkovského pod vedením paní učitelky aleny Pěkné.

1
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František Piškanin
František piškanin se narodil 17. března 1947 ve sta-
novicích. pochází z národnostně smíšeného manželství. 
Jeho matka byla původem Němka a otec zahraniční voják, 
pocházel ze slovenska. aby mohl navštěvovat základní 
školu, museli jej rodiče, kteří dlouhou dobu ani nemohli 
uzavřít právoplatný sňatek, dát k adopci. adoptivní rodiče 
byli původem Němci, byli naštěstí pro pana piškanina 
velmi vstřícní, mohl se tak o víkendech vracet ke svým 
pravým rodičům. po ukončení základní školy a střední 
zemědělské školy pracoval jako agronom. Nakonec jej při-
jali na Vysokou školu zemědělskou v Nitře. studium však 
bohužel nemohl dokončit, byl vyloučen za organizování 
studentského hnutí proti okupaci Československa vojsky 
Varšavské smlouvy.
po sametové revoluci začal podnikat, stal se ředitelem 
státního podniku agra Karlovy Vary. V roce 1992 z agry 
odešel a začal budovat vlastní firmu hopi. tuto firmu 
původně vlastnil s panem houdkem, jeho podíl pan 
František piškanin později odkoupil a vytvořil tak zcela 
rodinný podnik. V současnosti patří mezi nejúspěšnější 
podnikatele v České republice. dnes vlastní vedle známé 
logistické firmy hopi také stále rostoucí firmu hollandia. 
V roce 2012 získal v prestižní světové soutěži podnikatelů 
EY (Entrepreneur of The Year®) titul podnikatel roku 
České republiky. ∙

1 společná fotografie 
s panem piškaninem
2 tým při stříhání 
nahrávky

1 Věra perlínová při ročníkovém koncertu
2 Věra perlínová přejímá z rukou ministra školství  
Medaili Jana amose Komenského
3 tři významné ženy, každá svým způsobem – Věra perlínová,  
olga havlová, Barbara Bushová na návštěvě školy – při státní 
návštěvě prezidenta Bushe staršího v roce 1990

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

zdroj: Post Bellum a Paměť národa, 
připravila Michaela Szkála

3
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Dnes jsou  
rohlíčky obzvláště 

vypečené…
v Praze panoval zvyk nepoctivé pekaře koupat v koších ve vltavě. ti naši se toho 
obávat nemusí. všechny spojuje nejen lákavé prostředí, ale i záruka kvality, ať už jde 
o křupavé houstičky, zlatavé pecny chleba či vánoční cukroví. Mají společnou řeč, 
a tou je široký sortiment a stálý útok na naše chutě. obchody, kde náš den začíná 
a kam všichni rádi chodíme. Milí pekaři, naše chuťové buňky vám srdečně děkují.
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Jizerské pekárny
Dušní 1
pekárna na rohu ulic dlouhá a dušní má 
dlouhou historii. Je svého druhu v širokém 
okolí jediná. Má léta stálé zákazníky, kteří se 
tady rádi potkávají a kvalitu ve své pekárně 
umějí ocenit. společnost Jizerské pekárny 
v čele s ředitelem Romanem Kozákem pře-
vzala v roce 2013 prodejní prostory i s perso-
nálem a za to jí patří od místních dík. Vedoucí 
prodejny Renata Ševečková tady s některými 
prodavačkami spolupracuje víc než dvacet 
let a pro všechny je vlídné chování samozřej-
mostí. se svými zákazníky se vzájemně znají 
a atmosféra je víc než přátelská.
pekárna nabízí ve svém širokém sortimentu 
nefalšovaný kváskový chléb, poctivé koláče 
a pečivo, chlebíčky, dorty všeho druhu nebo 
tradiční houskové knedlíky. V současnosti 
Jizerské pekárny patří mezi největší domácí 
výrobce bezlepkových pekařských produktů 
pro celiaky. Z jejich iniciativy byla vyvinuta 
oblíbená bezlepková mouka Jizerka. V ka-
menném obchodě čerstvé pečivo a výrobky 
přímo prodávají, další možností nákupu je 
internetový obchod, kde lze snadno a kdykoli 
objednat bezlepkový sortiment s dodávkou 
až k vám domů.
„Před několika lety dostal náš obchod výpo-
věď z nájmu. Okamžitá petice s více než třemi 
tisíci podpisů našich spokojených zákazníků 
a žádost o zachování naší prodejny od 
Sdružení celiaků měly silnější hlas než přání 
podnikavých jednotlivců, a obchod musel být 
zachován. Hodně nás to se zákazníky spojilo 
a potvrdilo se, jak se navzájem potřebujeme. 
Pro nás je to ta nejlepší vizitka. Dovolte mi 
touto cestou všem zákazníkům za jejich 
stálou přízeň poděkovat,“ říká s úsměvem 
vedoucí obchodu, která díky své profesionali-
tě dohlíží Jizerským pekárnám na řádný chod 
několika dalších obchodů po celé praze.

Otevírací doba:
PO–PÁ 6.30–18.00
SO 8.00–14.00
Kontakt: 222 316 516, 
www.jipek.cz
 
Pekařství Moravec
Biskupský dvůr 1
Rodinné pekařství Moravec působí na trhu 
od roku 1991, obchod v Biskupském dvoře 
je v provozu od dubna 2010. Nabízí široký 
sortiment pečiva, obložených chlebíčků, dortů 
a spousty dalších pekařských a cukrářských 
výrobků.
„Naše pekárna je hned vedle dětského 
hřiště u Petrské věže a Základní umělecké 
školy. Mám radost, že se stala i díky malému 
a útulnému posezení příjemným místem pro 
setkávání místních, maminek s dětmi, a že 
jim u nás chutná. Vycházíme vstříc přáním 
našich zákazníků, někteří k nám chodí téměř 
denně. Při objednávkách máme krátkou 
dobu doručení, protože pečeme a lahůdky 
vyrábíme průběžně čtyřiadvacet hodin 
denně. Díky tomu zásobujeme všechny naše 
prodejny třikrát denně čerstvým zbožím. 

Blíží se nejkrásnější svátky v roce a my jsme, 
jako vždy, dobře připraveni a už přijímáme 
objednávky na vánoční cukroví,“ připomíná 
jednatelka firmy hana Moravcová, která je 
stále v jednom kole. práce je jejím koníčkem 
a takový zápřah považuje za základ, aby malá 
firma mohla konkurovat velkým.

Otevírací doba:
PO–PÁ 6.30–17.30
SO 7.00–12.30
Kontakt: 724 535 530, 
www.pekarstvimoravec.cz
 
Cukrárna Astra
Perlová 8
pro majitelku Evu hruškovou je cukrárna 
splněným snem a ve svém obchodě je denně. 
obchod otevřela v roce 1993 a od té doby 
se cukrárna astra stala v okolí vyhlášenou, 
oblíbenou a hojně navštěvovanou. Velkou 
část zákazníků tvoří hlavně místní, kteří se 
sem rádi a často vracejí.
V nabídce tady mají nejen dorty, ale také 
klasickou pekařinu od staročeské pekárny, 
se kterou majitelka osm let spolupracuje. tak 
nabízí i vynikající chléb, housky, chlebíčky 
a obložené bagety. přímo na místě před 
očima zákazníků zručný pekař smaží a peče 
vyhlášené koblihy, koláče, buchty, štrúdl 
a další laskominy. Cukrárnu už díky vůni 
nemůžete minout.
„Mám své zákazníky ráda, vážím si jich 
a ráda si s nimi povídám. Kolikrát se stane, že 
někteří přijdou jenom tak na kus řeči, že jdou 
kolem, ale nikdy pak neodchází s prázdnou. 
Znám jejich chutě a ráda je překvapuji novou 
nabídkou dobrot. Jsou pro mě inspirací při 
nápadech na stálé rozšiřování nabídky. 
Máme tady k tomu příjemné, domácké 
prostředí a šikovný personál,“  
říká Eva hrušková.

Otevírací doba:
PO–SO 7.30–19.00, NE 9.00–19.00
Kontakt: 224 263 168, 
www.cukrarna-astra.cz
Libeřské lahůdky

Vodičkova 9 a Biskupská 1
při vstupu do obchodu najednou nevíte, co 
si dát. Nejraději od všeho kousek. libeřské 
lahůdky nabízejí široký sortiment výborných 
klasických českých výrobků, slané i sladké 
pečivo, vyhlášené housky a karlovarské 
rohlíky, nepřeberné množství koláčů, mnoho 
druhů chleba, chlebíčky, bagety, saláty 
a dorty. připraví vám kompletní pohoštění na 
oslavy, které si zákazníci nemohou vynachvá-
lit. o tom svědčí plné ruce krabic se zákusky 
a chlebíčky. V létě láká kolemjdoucí okénko 
s výbornou točenou zmrzlinou, které v parnu 
málokdo odolá.
Na praze 1 má firma obchody dva.  
Ve Vodičkově ulici má lahůdkářství u tram-
vajové zastávky dlouholetou tradici, libeřské 
lahůdky v ní pokračují od roku 2009. obchod 
na rohu ulic Biskupská a Na poříčí je v provo-
zu od roku 2015. oblíbenost obou prodejen 
je na první pohled patrná: stále plné dlouhé 
pulty čerstvého lákavého zboží a zástupy 
spokojených zákazníků.

Otevírací doba obou obchodů:
PO–PÁ 6.30–19.00
SO–NE 8.00–18.00
Kontakt: 222 540 828 (Vodičkova), 
721 151 310 (Biskupská), 
www.liberskelahudky.cz

text: Dagmar Koníčková
foto: Petr Našic
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KATEgORIE DOTAZU: 
OBCHOD, SLUŽBY A PODNIKÁNÍ

Máme k dispozici malé přenosné zařízení 
o devíti fotoaparátech, se kterým se dají 
pořizovat pohyblivé fotografie, které lze 
okamžitě sdílet na sociální sítě a označit je 
konkrétním logem. Jde o atraktivní službu, 
o kterou projevují velký zájem také turisté. 
A tak bychom rádi naše zařízení umístili 
na nějaké zajímavé místo v centru tak, aby 
na výsledné fotografii v pozadí byla nějaká 
pražská dominanta. Celkový výsledek pak 
turistům poslouží jako suvenýr z jejich ná-
vštěvy Prahy a Praze zase jako skvělá virální 
reklama (…) To, co nás v rámci této služby 
zajímá je, jestli by se poskytování takovéto 
služby řídilo nějakým nařízením 
/vyhláškou. Zkrátka, co je potřeba udělat  
pro to, abychom mohli tento náš nápad 
převést do reality?

Prodej a poskytování služeb mimo kamen-
nou provozovnu se řídí podle Nařízení č. 
9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává 
tržní řád. Celé znění nařízení je umístěno 
na www.praha.eu. Výňatek, který se týká 
pochůzkového prodeje: § 8 Zakázané formy 
prodeje zboží a poskytování služeb
(3) Pochůzkové poskytování služeb na území 
hlavního města Prahy je zakázáno s výjim-
kou doprovázení skupin nebo jednotlivců 
s výkladem průvodce.
(6) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej 
zboží s použitím přenosného nebo neseného 
zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, 
ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) 
nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda 
ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo 
postává na místě.
(8) Za pochůzkové poskytování služeb se 
pokládá též činnost, která souvisí s reali-
zací předem zakoupené nebo objednané 
služby. Není rozhodující, zda ten, kdo službu 
poskytuje, se při této činnosti přemisťuje 
nebo postává na místě.

– Dagmar Koníčková, 
vedoucí oddělení obchodu a služeb

VZKAZY REDAKCI

Vážený pane šéfredaktore,
úvodem bych Vám i všem Vašim spolupracov-
níkům poděkovala za časopis JEDNA, ve kte-
rém nacházím důležité a zajímavé informace. 
Ráda bych Vás požádala, zda by bylo možné 
uveřejnit můj názor na často používaný termín 
„sdílené ubytování“. 
V Praze 1 se nejedná o sdílené ubytování, 
ale o pronajímání bytů, přebudovaných na 
ubytovny, prostřednictvím platforem Booking, 
AirBnb, Agoda apod. Takové byty slouží stejně 
jako hotely, hostely a penziony pro krátkodobé 
ubytování cizinců, tedy majitelé bytů bydlí 
jinde a ani nevědí, co se v jejich bytě děje 
a kdo si vyzvedne klíče z „mrtvé schránky“, 
z vietnamské večerky apod. Ráda bych uvedla 
výklad pojmů: nájezdník s kufrem na koleč-
kách – ubytovaný cizinec; ubytovna – byt, 
původně určený k dlouhodobému bydlení, 
nyní přeměněný na ubytovnu s kapacitou co 
nejvíce lůžek; „mrtvá schránka“ – schránka na 
klíče od ubytovny umístěná na mříži, zábradlí, 
sklepním okénku, okapové rouře atd.
Věřte mi, že my, stálí obyvatelé, nechceme 
sdílet s nájezdníky a jejich kufry na kolečkách 
vůbec nic, zejména ne: povykování na chodbě 
domu; stálý pohyb cizích osob po chodbách 
domu (cizinci všech národností, osoby, které 
zajišťují úklid ubytoven); rachot při manipulaci 
s kufry na kolečkách; ničení dlažby na chodbě 
kolečky kufrů; množství netříděného odpadu 
nacpaného v popelnicích (v lepším případě) 
nebo pohozeného na chodbě domu či před 
vchodem do domu; cigaretový kouř na chodbě 
domu a ve výtahu; blokování provozu výtahu 
nezavřenými šachetními dveřmi, poškozování 
výtahové kabiny; otloukání zdí na chodbách 
kufry a klecemi s prádlem; mnohačetný pohyb 
ubytovaných osob, neustálé jízdy výtahem, 
permanentně rozsvícené osvětlení chodeb 
domu; rušení bydlení zvoněním na domovní 
zvonky; bouchání dveřmi výtahu i bytů 
přeměněných na ubytovny; poškozené zámky 
vstupních dveří do domu zkoušením, kterým 
ze svazku klíčů je možné dveře odemknout; 
ničení a rychlé opotřebování interiéru domu, 
jehož údržbu zajišťuje SVJ; nebezpečí požáru 
– byty přeměněné na ubytovny nesplňují 
prvky protipožární ochrany.
Ujišťuji Vás, že jsem vzniklou situací velmi 
znepokojena. V Praze 1, na několika adresách, 
bydlím nepřetržitě celý život a o privatizaci by-
tového fondu jsem se zpočátku domnívala, že 
zabrání odlivu stálých obyvatel, kteří v centru 
Prahy bydlí rádi.

Děkuji Vám. 
S pozdravem a přáním hezkého dne, 
Libuše Hamšíková

vzk@zy 
red@kci

dot@zy  
z webu 

praha1.cz

Vážená paní Hamšíková,
děkuji Vám za pochvalu. Problematice krát-
kodobého ubytovávání se věnujeme téměř 
v každém vydání magazínu. V tomto čísle 
naleznete pozvánku na panelovou diskuzi 
s názvem Jak se bránit negativním dopa-
dům ubytování přes Airbnb? Koná se 21. 11. 
od 17.30 v Galerii 1, Štěpánská 47, a vy-
stoupí na ni mimo jiné místostarosta Pavel 
Nazarský či Jan Vobořil, ředitel organizace 
Iuridicum Remedium. Tímto jste srdečně 
zvána, mimo jiné si budete moci vyměnit 
zkušenosti s jinými obyvateli a správci domů 
na Praze 1.
Zároveň budu rád, pokud nám sdělíte, zda 
nějakým způsobem vymáháte škodu či 
dodržování povinností po provozovatelích 
těchto pronájmů. Současné vedení radnice 
avizovalo, že po pečlivém uvážení je ochot-
né v takových případech podpořit stranu 
žalobce.

– Michal Kalina, šéfredaktor

KATEgORIE DOTAZU: 
ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jako cizinec mám i s rodinou nahlášený 
trvalý pobyt na adrese Široká č. … Dlou-
hodobě se tam nezdržuji, ale napadlo mě, 
jestli nejsme v evidenci na placení za odvoz 
odpadu. Kde se dá tato informace zjistit? 
Aby tam nenarůstal nějaký dluh apod.

Poplatek za odvoz odpadů je v hl. m. Praze, 
dle obecné závazné vyhlášky č. 2/205 Sb., 
hl. m. Prahy, povinen hradit vlastník objektu, 
který následně částku rozúčtovává mezi 
nájemce. Zda Vám vznikl nějaký dluh, se 
prosím informujte u vlastníka objektu.

Podrobnější informace naleznete na 
stránkách magistrátu hl. m. Prahy, lze 
využít přímo odkaz: www.praha.eu/jnp/cz/
potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/
poplatek_za_komunalni_odpad.html

– Zdeněk Krenk, 
vedoucí oddělení životního prostředí

Omluva
Jménem celé redakce se omlouvám 
za chybu v říjnovém vydání magazínu 
Jedna. Na straně 19 v článku nazvaném 
Nová pravidla pro nebytové prostory 
byl omylem umístěn perex patřící 
k druhému článku na stejné straně. 
Správný text měl znít: „Praha 1 v diskusi 
s magistrátem usiluje o nastavení nových 
transparentních pravidel pro pronájmy 
obecních nebytových prostorů.“ Děkuji za 
pochopení.

– Michal Kalina, šéfredaktor.
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obyvatelka Říční ulice, paní Vlastimila Šrůtková, oslavila začátkem 
října 101. narozeniny. Vídeňské rodačce, která se narodila ve stejném 
roce jako Československo, k nim pogratulovali zástupci prahy 1 v čele 
se starostou pavlem Čižinským. a jaký je recept na dlouhověkost 
matky čtyř dětí, která dodnes čte bez brýlí? prý zásadně nechodí 
k lékařům...

dalším jubilantem je pan Bohumil Janiga z Navrátilovy ulice, který 
v říjnu oslavil 100 let. K výročí mu popřáli spolu s dalšími starosta 
prahy 1 a ředitelka střediska sociálních služeb helena Čelišová. 
Mimochodem, pan Janiga je i přes úctyhodný věk stále aktivním 
řidičem. Gratulujeme!

Výročí
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praha 1 je, a myslím, že nejen pro mne, osou 
řady životních příběhů. praha 1 je bezpochyby 
nejen správním, ale také pocitovým centrem 
České republiky, aniž bych chtěl jiným malebným 
zákoutím vlasti cokoliv upírat. táta mě jako malého 
kluka vodil nejen po Karlově mostě a Zlaté uličce, 
ale také po tehdy tichých a tajemných uličkách 
starého Města a Malé strany, kde se dal potkat 
maximálně někdo místní. atmosféru vycházek, bě-
hem kterých jsem poslouchal příběhy domů i lidí, 
si pamatuji dodnes, ale je bohužel nesdělitelná. 
Měl jsem to štěstí, že v dospělém věku se s malými 
přestávkami moje pracoviště počínaje rokem 1988 
nacházejí v praze 1 a že většinou leží v místech, 
kudy se valila historie po širokých ulicích i pro-
tahovala v úzkých uličkách. Moje první pracovní 
místo se nacházelo na Národní třídě, na dohled 
od budovy Národního divadla, ve kterém se udála 
nekonečná řada skvělých divadelních vystoupení, 
ale také depresivní shromáždění herců v roce 1942 
a 1977. Na dohled byla i kavárna slavia, ve které 
sedávali Kamil lhoták, Jiří Kolář, Václav havel 
a další, kteří nepodlehli totalitní šedi a snažili se 
do pražského života vracet barvy a jiskry. Moje 
další pracovní místo bylo v dnes již neexistujícím 
legendárním knihkupectví Fišer v Kaprově ulici, 
kousek od staronové synagogy, kousek od budovy 
Magistrátu, kterou z jedné strany bedlivě hlídá 
socha jednoho z největších učenců působících 
v praze, Rabiho löwa. přes výklady knihkupectví 
bylo vidět téměř až do poslucháren a učeben Fi-
losofické fakulty University Karlovy, na budovu, ve 
které se učili nebo ve které učili Josef Škvorecký, 
Růžena Vacková, Václav Černý nebo Jan patočka. 

Na budovu, ze které byli někteří z nich potupně 
a bezprávně vyhozeni a kam se vrátil svobodný 
duch university až v listopadu 1989. Na chvíli jsem 
si potom odskočil na prahu 2, ale na dohled od bu-
dovy Národního muzea, tehdy šedočerné se šrámy 
po kulkách okupantů z léta 1968. Nakonec jsem 
se ocitl v samém centru centra, tedy na Václav-
ském náměstí. V dnešním shonu a pod nánosem 
turistů a reklam se málokdy zastavíme, abychom 
si uvědomili, na jakém místě se nacházíme. pokud 
bychom si chtěli připomenout, co všechno se na 
Václavském náměstí stalo během dvacátého a na 
začátku dvacátého prvého století, nestačilo by 
celé vydání tohoto periodika. Když se vykloním 
z okna kanceláře a přivřu oči, mohu vidět Franze 
Kafku, kráčejícího ke svému kancelářskému stolu 
v pojišťovně, mohu vidět Jana palacha, zahýbající-
ho do průjezdu, aby se tam polil hořlavinou, mohu 
vidět Emila háchu, smutně žmoulajícího krempu 
cylindru při pohledu na pochodující nacistické 
jednotky. Mohu vidět i Klementa Gottwalda, slibu-
jícího z korby náklaďáku lepší a šťastné zítřky pro 
všechny, kdo budou souhlasit. Naštěstí také mohu 
vidět náměstí plné lidí, kterým se ulevilo. Náměstí 
prosince 1989, kdy skončila nejen pro prahu 1, ale 
pro celou zemi doba, kdy se souhlasit muselo. ∙
Jiří Padevět – spisovatel,  
ředitel Nakladatelství Academia,  
Vodičkova ulice

Jak se náM tU ŽiJe




