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Milí sousedé,

vítám vás na stránkách dvojčísla magazínu Jedna. Začíná advent, 
pro mnohé z nás nejkrásnější čas roku.
Jako kluk jsem byl se sourozenci členem sboru při Týnské škole 
a vedl nás Bohuslav Korejs, významná postava duchovní hudby. 
před Vánocemi jsme občas chodili zpívat koledy pacientům do 
nemocnic na Františku a pod petřínem. po letech, v roce 2017, 
jsem se před Vánocemi od tehdejších opozičních zastupitelů 
dozvěděl o hrozbě privatizace nemocnice na Františku a rozčílil 
jsem se. společně jsme začali protestovat, sbírat podpisy, pak jsme 
kandidovali v obecních volbách a po nich, zase v předvánočním 
čase, jsme ujednali stávající koalici.
Tak trochu z nostalgie jsem vloni už jako starosta zorganizoval krátký 
koncert a zpívání koled pro ty pacienty nemocnice na Františku, 
kteří ani na Vánoce nemohou domů. nemocnice ale potřebovala 
více než můj baryton. po letech prohlubování ztrát či rušení oddělení 
potřebovala nemocnice hlavně dvě věci: dobré vedení a správné 
ukotvení v systému pražského zdravotnictví.
To první jsme paradoxně zdědili po předchůdcích. s kolegy jsme 
slibovali, že to dobré, co po předchůdcích zůstalo, zachováme.  
a to plníme! povinností politika je přeci vytvořit prostor pro práci 
dobře vybraného odborníka. a právě taková profesionální spolupráce 
se s panem ředitelem erhartem, který se vedení nemocnice ujal 
vloni v létě, denně daří. a za to jemu i všem pracovníkům  
nemocnice děkuji.
To druhé jsme museli vyjednat s magistrátem. Bylo třeba najít pro 
nemocnici vhodnějšího zřizovatele, než je praha 1. pokračování 
anomálie, že pouhá malá městská část provozuje nemocnici 
takového významu, by ji dříve či později přivedlo opět do chřtánu 
privatizačních choutek. podařilo se nám dohodnout, že nemocnici 
převezme hlavní město, které začne budovat síť metropolitního 
zdravotnictví, tak jako to dělají ostatní kraje. Hlavní město bude 
propojovat nemocnici se svými poliklinikami a se záchrankou, 
společně budou mít lepší vyjednávací pozici vůči zdravotním 
pojišťovnám a dodavatelům.
plody tohoto rozhodnutí sklízí nemocnice již teď. od roku 2013 měla 
nemocnice smlouvu s VZp vždy jen na jeden rok a byla v nejistotě, 
zda se smlouva prodlouží. letos v listopadu ovšem pojišťovna 
uzavřela s nemocnicí smlouvu až do roku 2023. To je velký úspěch 
a zvrat v dosavadním vývoji. 
Budeme se snažit uspořádat zpívání pacientům i letos, potkat se ale 
můžeme i při jiných tradičních vánočních akcích v praze 1, jejichž 
kalendář najdete uvnitř magazínu. Každopádně všem přeji krásný 
a klidný adventní čas, překrásné Vánoce a šťastný nový rok!

Pavel Čižinský
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stalo se, děje se

Praha 1 proti černé reklamě
V rámci projektu první městské části, do 
kterého se zapojily i další organizace jako 
TsK, dopravní podnik, Technologie hl. m. 
prahy a Městská policie a který se zaměřuje 
na černý výlep nálepek a plakátů, postupně 
přibývá mobiliáře natřeného antiplakátova-
cím nátěrem.
Ještě do konce roku by jím měly být natřeny 
lampy například na Václavském náměstí, 
v ulici 28. října, linhartské nebo platnéřské. 
speciální nátěr rovněž dostaly všechny lampy 
veřejného osvětlení ve Vrchlického sadech 
a postupně se také objevuje na světelném 
dopravním značení (Karlova, revoluční nebo 
lannova).
Kromě toho jsou odstraňovány reklamní 
nálepky z dopravních značek a dopravní 
podnik přislíbil aplikaci nátěru na sloupy 
tramvajového vedení. někteří výtečníci se 
i přes aplikovaný nátěr snaží letáky například 
přidrátovat, projektový tým místostarosty pet-
ra Hejmy taková místa monitoruje, reklamu 
odstraňuje a ve spolupráci s Městskou policií 
původce postihuje. ∙
Nové komunitní centrum v Navrátilově
na začátku prosince se v navrátilově č. 8 ote-
vírá nové centrum pro rodiny s malými dětmi. 
Komunitní centrum dismas bude sloužit jako 
místo pro setkávání, místo, kde děti mohou 
smysluplně trávit volný čas, zatímco mamin-
ky si alespoň na chvíli odpočinou a v klidu si 
vypijí kávu nebo čaj.
V komunitním centru se můžete těšit na 
spoustu aktivit pro děti i pro rodiče. provozo-
vatelé připravují tyto: dětská herna – otevře-
na široké veřejnosti, dětské oslavy; dětské 
dílny – zaměřeny na rozvoj dětí v různých ob-
lastech (výtvarné, hudební, tvořivé); divadlo 
– pravidelná divadelní představení pro děti; 

vzdělávací kurzy pro rodiče, sebezkušenostní 
skupiny; jednorázové akce pro děti i dospělé; 
příměstské tábory pro děti; akreditované 
vzdělávání pro odborníky i veřejnost.
Více informací naleznete na webových 
stránkách www.dismas.cz nebo na FB profilu 
komunitni.centrum.dismas. ∙

Vydláždění cesty na Klárově
V parku na Klárově vzniká další dlážděná 
cesta, která nahradí dosavadní mlatovou 
stezku spojující tramvajovou zastávku a pa-
mátník ii. odboje. Ta se především v zimním 
období měnila v bahnitý povrch. provedení 
zakázky za šest set tisíc korun schválili radní 
prahy 1 v listopadu.
„Jsme si vědomi, že to neřeší problém 
neutěšeného stavu celého parku, ale jsme 
rádi, že tato menší změna zpříjemní pohyb 
v něm především v zimě,“ upřesnil radní pro 
investice Vladan Brož. podle něj se navíc 
připravuje celková revitalizace parku a také 
jsou v běhu plány na změnu dopravního ře-
šení hlavní ulice, které má na starost institut 
plánování a rozvoje. Ten chystá přeměnu 
tramvajových zastávek, úpravy chodníků 
a stromořadí. ∙
U Jezulátka se sejde tři sta dětí
V kostele panny Marie Vítězné v Karmelitské 
ulici se 13. prosince setká v rámci projektu 
stopady lidí na tři sta dětí z různých základ-
ní škol. společně budou vyrábět kometu, 
která bude celé Vánoce viset nad betlémem, 
a navzájem se obdarují.
Zároveň v kostele probíhá před Vánoci 
program po stopách pastýřů. děti, které se 
svojí třídou přijdou a vymyslí, jak pastýře 
vzbudit, budou provedeni betlémem až 
k jesličkám připraveným na narození Jezu-
látka. děti se také aktivně zapojí a hvězda 

přání z jejich návštěvy v kostele zůstane 
jako součást vánoční výzdoby.
„Programy pro školy děláme v kostele 
celoročně. Před Vánoci se sem mnoho tříd 
přicházelo podívat na betlém, a tak jsme na 
to navázali. Postavy z malovaného betléma 
oživíme a nahlédneme také trochu hlouběji 
pod vánoční výzdobu – k poselství, které je 
s nimi spojené,“ vysvětluje lektorka denisa 
Molatová. ∙ 

Prodejna suvenýrů s Hitlerem končí
radní prahy 1 schválili výpověď nájemní 
smlouvy provozovně v Karmelitské 30, ve kte-
ré bylo možné koupit gumovou masku adolfa 
Hitlera, na což upozornil na sociálních sítích 
německý velvyslanec. nájemce deklaroval, 
že účelem nájmu bude mimo jiné prodej 
předmětů představující tradiční pražskou 
a českou kulturu nebo výrobky z chráněných 
dílen.
„Na základě podnětů jsem sortiment obcho-
du ještě o víkendu zkontroloval a zjištěné 
informace jsme porovnali s nájemní smlou-
vou a dokumenty k nájmu. Na základě těchto 
zjištění jsem podal návrh na vypovězení 
smlouvy, aby byl prostor znovu soutěžen.  
Do nového výběrového řízení se klidně může 
přihlásit i stávající nájemce,“ okomentoval 
krok radní pro majetek david Bodeček.
nájemní smlouva současnému nájemci 
skončí začátkem příštího roku. podrobnosti 
k novému výběrovému řízení budou zveřejně-
ny na úřední desce a na stránkách prahy 1. 
„Přiznejme si, že některé obchody jsou pro 
Pražskou památkovou rezervaci opravdu 
ostuda, snažíme se to konečně řešit. Byl 
bych rád, kdyby úroveň suvenýrů nabízených 
turistům byla mnohem vyšší, než co vídáme 
v některých obchodech dnes,“ doplnil staros-
ta pavel Čižinský. ∙

Magistrát přispěje na sousedské akce 
Plánujete uspořádat sousedskou akci 
během ledna–března 2020? Díky 
novému programu, který připravila 
magistrátní radní pro kulturu Hana 
Třeštíková, můžete požádat hlavní město 
o finanční podporu až 50 tisíc korun. 
Žádost se podává prostřednictvím 
krátkého formuláře v elektronické 
i tištěné podobě a magistrát plánuje 
v pilotním projektu rozdělit až tři miliony. 
Z průzkumu o sousedských vztazích 
v Praze vyplývá, že nejvíc společných 
akcí pořádají právě lidé na Praze 1. 
O příspěvek můžete žádat  
do 13. prosince 2019.  
Více info: www.kultura.praha.eu.
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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 postiže-
ním neocenitelná tísňová péče. při zhoršení 
zdravotního stavu, při náhlé nevolnosti, 
havárii v bytě nebo dokonce při napadení 
využijte službu střediska sociálních služeb. 
není nutné mít pevnou linku ani mobilní 
telefon, stačí pouze siM karta. 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 

Nabízíme péči seniorům
na praze 1 si vážíme svých obyvatel 
v seniorském věku, a proto jim poskytujeme 
péči v mimořádném rozsahu a za příznivou 
úhradu v domácím prostředí. poskytujeme 
např. nákupy a pochůzky, doprovod, dovážku 
obědů, pomoc při osobní hygieně a mnohé 
další. služby zajišťuje tým profesionálních 
pečovatelek. senioři mohou díky těmto 
službám déle setrvat ve svém domácím 
prostředí a jejich rodiny vědí, že je o ně dobře 
postaráno. pečovatelskou službu poskytuje-
me 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 komunikaci 
s klientem, který potřebuje pomoc. 

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

Denní stacionář
nedílnou součástí nabídky střediska 
sociálních služeb prahy 1 je péče o seniory, 
kteří trvale žijí s příbuznými, ovšem ti musí 
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 potřeb-
nou společnost vrstevníků, rodinné prostředí 
a milé a usměvavé pracovnice, které se 
jim individuálně věnují. samozřejmá je 
i možnost začlenit se do všech klubových 
programů střediska.
rodinné prostředí v historickém prostoru 
v budově dps Týnská nabízí kromě pobytu 
v obývací místnosti a sociálního zařízení 
také odpočívárnu, možnost procházek 
v zahradě ve vnitrobloku domu nebo třeba 
možnost využít naši knihovnu. Ve stacionáři 
je klientům zajištěno celodenní stravování 
a péče v odpovídajícím rozsahu. Klientem 
se může stát osoba s trvalým bydlištěm 
v praze 1. Jedná se o ambulantní sociální 
službu, klienti tedy ráno přicházejí a večer 
odcházejí domů.
na pobyt v denním stacionáři se s klientem 
uzavírá smlouva a všechny úkony jsou 
hrazeny v souladu s platným sazebníkem 
úhrad. Jako fakultativní službu je možné 
objednat dopravu do stacionáře a/nebo 
zpět domů.

Více informací:
Marta Koucká, tel. 724 021 782
e-mail: koucka@socialnisluzbyp1.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz
 
„služby, které našim seniorům a dalším kli-
entům nabízíme, v sobě odrážejí to, že jejich 
poskytování považujeme za svoji přirozenou 
a radostnou povinnost, a já věřím, že je to 
na jejich vysoké kvalitě i přívětivosti znát,“ 
dodává radní prahy 1 petr Burgr, do jehož 
gesce patří středisko sociálních služeb.

slUŽby Pro seniory 

‽
Služba pro seniory a hendikepované
Středisko sociálních služeb 
u sv. Vojtěcha pomáhá seniorům a lidem 
se zdravotním postižením zůstat co 
nejdéle ve vlastním domově. Usnadňuje 
svým klientům zvládat každodenní úkony, 
na které již sami nestačí. Svoji nabídku 
rozšiřuje nyní i pro zájemce z Prahy 1. 
Služba je placená (130 Kč/hod.).
Kontakt: Charita Starý Knín, pobočka 
v Praze – Středisko charitních sociálních 
služeb u sv. Vojtěcha, Wuchterlova 
343/1, Praha 6
 
více informací: Ing. Marie Martinů,  
praha@socialnipece.cz,
tel.:739 133 443

Z pravidelných aktivit  
pro vás tentokrát vybíráme: 
Setkávání s dětmi z mateřských škol, 
která se pořádají jednou měsíčně 
v domech s pečovatelskou službou. 
BDPS Benediktská byla za přínos 
k mezigeneračnímu setkávání seniorů 
a dětí v tomto roce oceněna značkou 
Mezigeneračně. 

Výtvarné kroužky v klubu  
seniorů Haštalka  
V pondělí se scházejí zájemci o malbu 
horkým voskem neboli enkaustiku. 
V úterý se schází kroužek, který se zabývá 
různými, převážně textilními rukodělnými 
činnostmi a výrobou tzv. panenek  
pro UNICEF. 

Konverzace v němčině v klubu  
seniorů Tomáš probíhá každé úterý 
a slouží k upevňování jazykových 
dovedností účastníků.

∙∙∙
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prosinec
kalendář akcí

16:30 rozsvícení vánočního stromu prahy 1  
před radnicí 
 
 

10:00 otevření kluziště na ovocném trhu; 16:00 
adventní zpívání, Kozí plácek; 18:00 Vernisáž 
výstavy Zdeněk lhoták: Tenkrát na spartě – do 
21. 12., Galerie 1, Štěpánská 47 

16:00 Mikuláš v rodinném centru YMca, 
Haštalská 21; 17:00 Malostranský Mikuláš 
a rozsvícení vánoč. stromečku, Kampa; Mikulášská 
besídka, studio citadela, Klimentská 16 

10:00 Turnaj v nohejbale trojic o pohár MČ 
praha 1, tělocvična ZŠ Truhlářská. přihlášení  
do 6. 12. na dorian.gaar@praha1.cz  
či na 603 438 053 

15:00 nedělní dílny v artparku, pro děti od 4  
do 12 let, Galerie rudolfinum, alšovo nábřeží 12; 
17:00 pohádka pohádková, divadlo ančí&Fančí, 
studio citadela 

18:00 pondělky ve věži: Beton, Břasy, Boletice. 
praha na vlně brutalismu, přednáška Klubu  
Za starou prahu, Juditina věž 
 

19:30 spálená 16, premiéra divadelní hry Jana 
schmida, reprízy 12. 12., 22. 12., 6. 1. a 27. 1., 
studio Ypsilon, spálená 16 
 

16:30 Komise pro participaci, Galerie 1; eva 
pospíšil Hanušová, Josef pospíšil: Tajemství, 
výstava – do 4. 1., Galerie nová síň, Voršilská 3 
 

14:00 Vítání občánků, staroměstská radnice; 
17:00 adventní zpívání, Uhelný trh;  
18:00 d. pitín a J. Bolf v Gal. rudolfinum, komen-
tovaná prohlídka výstavy d. pitína papírová věž 

15:00 svátek sv. lucie – plavení světel, průvod, 
Kc Kampa – salla Terrena 
 
 

16–20. 12. 10:00–16:00 Zdobit může každý  
– zdobit bude každý, soutěž o nejkrásnější 
vánoční stromeček, loretánská zahrada, 
loretánská 8

16:00 Zastupitelstvo prahy 1, s interpelacemi 
občanů od 18:00, palác Žofín (online přenos) 
 
 

14:00 Vítání občánků, staroměstská radnice; 
17:00 adventní zpívání, petrské náměstí 
 
 

20:30 Jablkoň, koncert, Malostranská beseda 
 
 
 

Štědrý den; 23:25 půlnoční mše svatá, katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
 
 

19:00 pingls aneb Hot café revue – originální 
pražský synkopický orchestr, hudebně-taneční 
groteska, Malostranská beseda 
 

20:30 silvestr 2019: ivan Hlas Trio, koncert, 
Malostranská beseda 
 
 
 
 
 
 
15:00 průvod tří králů z Malostranského náměstí 
na staroměstské náměstí  
 
 

18:00 Vernisáž výstavy, pavla Gajdošíková: 
Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor  
– do 31. 1., Galerie 1 
 

20:30 děda Mládek illegal Band/Masový hrach, 
koncert, Malostranská beseda 
 
 

18:00 pondělky ve věži: Šlechtova restaurace, 
přednáška Klubu Za starou prahu, Juditina věž 
 
 

16:00 Zastupitelstvo prahy 1, s interpelacemi 
občanů od 18:00, palác Žofín (online přenos)

02    05 
›    07    08    09    10  
11    12    13    16     

leden

17   19    23     24     29    31     06 
›   11   20    21
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Trénování paměti s M. Kahounovou 
4. 12. ve 14 hodin v dps pštrossova 
11. 12. ve 14 hodin v klubu seniorů Tomáš 
18. 12. ve 14 hod v Bdps Benediktská  

Hodinky s hudbou vedené M. Dražanovou 
10. 12. od 10 hod. v dps Týnská 
18. 12. od 10:30 hod. v dps U Zlaté studně 

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 a jeho sólistů 
8. 12. od 15 hod. v divadle aBc. Vstupenky v infocentru od 19. 11. 

Přednáška z cyklu Krásné toulky: Praha filmová 
9. 12. od 14:30 hod. v klubu seniorů Haštalka, přihlášky od 2. 12. 
do naplnění kapacity 

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

Setkání s kulturou: Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií 
18. 12. od 15 hod. v Malostranské besedě, vystoupí eva 
Šašinková, František novotný a Miloš Černý. Vstupenky 
v infocentru od 3. 12. 

Vánoční oběd pro osamělé seniory 
24. 12. od 12 do 14 hod. v restauraci Malostranská beseda, 
zájemci se mohou hlásit u Terezy noskové. 

Vánoční besídky v domech s pečovatelskou službou 
Konají se v Bdps Benediktská, dps pštrossova, Bd samcova, 
dps Týnská a dps U Zlaté studně. akce jsou určeny pro obyvatele 
domů s pečovatelskou službou. 
 
leden – plánované 
 

Setkání s kulturou: Novoroční koncert Fóra mladých 
v Malostranské besedě, vystoupí Kristina Fialová, Yukie ichimura 
a Marian lerche. Vstupenky v infocentru. 

Přednáška z cyklu Klikaté cesty Prahou 
další díl tematického okruhu pražské podzemí, tentokrát na téma 
středověké chodby, katakomby a kasematy. přednáší Jaroslava 
náprstková v klubu seniorů Tomáš. 

Sovy v Haštalce 
setkání s tajemnými ptáky přímo v klubu seniorů. na akci je třeba 
se předem přihlásit. 

Přednáška z cyklu Krásné toulky: Pražské kabarety 
v klubu seniorů Haštalka, na akci je třeba se předem přihlásit. 

 
Pro podrobnosti sledujte nástěnky v klubech seniorů, DPS,  
v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 a webové stránky  
www.socialnisluzby-praha1.cz, kde najdete i praktický kalendář 
akcí nebo se můžete přihlásit k odběru novinek e-mailem. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCE A DALŠÍ INFORMACE: 
TEREZA NOSKOVÁ, 607 048 183,  
KAROLÍNA SCHwARZOVÁ, 725 397 934

AKCE PRO SENIORY

akce Pro seniory 

CELODENNÍ VýLETY

čtvrtek 5. 12. 2019 v 8 hod. – Vánoční lipsko (srn)  
– přihlášky v infocentru od 14. 11. 

sobota 14. 12 2019 v 9 hod. – Vánoční saská Kamenice (srn), 
přihlášky v infocentru od 21. 11. 

úterý 21. 1. 2020 v 8 hod. – dobříš (zámek), příbram  
– přihlášky v infocentru od 5. 12. 

čtvrtek 30. 1. 2020 v 8 hod. – Veltrusy (zámek), Velvary  
– přihlášky v infocentru od 17. 12. 

úterý 11. 2. 2020 v 7:30 hod. – vila Tugendhat (Brno) – přihlášky 
v infocentru od 14. 1. 2020 – vzhledem k vysokému vstupnému 
příspěvek 100 Kč 

čtvrtek 27. 2. 2020 v 8 hod. – porcelánka royal dux (duchcov), 
lovosice – přihlášky v infocentru od 30. 1. 2020 

Odjezdy autobusů od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici.  
Více informací o pravidlech přihlašování v infocentru ÚMČ 
Vodičkova 18.

prosinec

leden (plánované)
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1 V listopadu, na výročí 
sametové revoluce, představil 
Řád maltézských rytířů novou 
podobu lennonovy zdi, ze 
které se stala venkovní galerie. 
nechyběl u toho místostarosta 
petr Hejma. 

2 na 11. Malostranském 
candrbálu v Malostranské 
besedě slavil v listopadu 
30. výročí také spolek občanů 
a přátel Malé strany a Hradčan. 
K tanci zahrála mimo jiné kapela 
laura a její tygři. 

3 V divadle archa obdrželi 
11. listopadu čestná občanství 
prahy 1 disidentka J. Šiklová, 
herec J. potměšil a in memoriam 
humanitární pracovnice 
M. schmolková a spisovatel 
J. stránský, jehož synovi předával 
ocenění starosta pavel Čižinský. 

fo
to



prosinec a leden 2019/2020 9

st
ra

na

FOTOSTRANA

4 Zašlou zeď na Kampě 
u břehu Vltavy promění 
příští rok dlaždice s obrazem 
světoznámého výtvarníka petra 
síse, který na podzim dílo 
osobně představil.
 
5 nejnovější výtvarné dílo síse 
znázorňuje ikonu prahy Karlův 
most. do oblouků mostu umístil 
12 obrazů, které symbolicky 
vypráví o historii Československa 
v letech 1918 až 1989. 

6 Zrekonstruované 
Čelakovského sady uspěly 
v soutěži park roku 2019 
a ze 14 soutěžících parků 
získaly 2. místo. na přeměně 
zanedbaného místa se finančně 
podílely praha 1 a hlavní město.
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na mimořádném jednání na konci listopadu 
projednají zastupitelé prahy 1 smlouvu 
o zajištění provozu nemocnice na Františku 
(nnF). pokud dojde k jejímu schválení, 
převezme po letech nejistoty provoz i finan-
cování nemocnice magistrát, a to na  
padesát let.
Jedno je však jisté již nyní. Vedení nemoc-
nice se domluvilo se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou, že bude hradit zdravotní služby 
do roku 2023. „Došli jsme k závěru, že 
nemocnice je poměrně významným sub-
jektem poskytujícím akutní péči na území 
hlavního města. V tuto chvíli neuvažujeme 
o jejím převedení na nemocnici následné 
péče, naopak podporujeme, aby se ještě 
více profilovala v urgentní péči,“ uvedl ředitel 
regionální pobočky VZp Jan Bodnár.
Znamená to, že v příštích letech by měly být 
v nemocnici zřízeny urgentní příjem, stano-
viště záchranné služby, lékařská služba první 
pomoci a lékárna s nepřetržitým provozem. 
na základě dalších jednání by měla vznik-
nout také oddělení aro, lůžkové oddělení 
plastické chirurgie a lůžková rehabilitace.
podle starosty pavla Čižinského k uzavření 
smlouvy došlo právě díky dohodě s magis-
trátem, která dává zdravotnickému zařízení 
na břehu Vltavy perspektivu. „Je to jasná 

známka toho, že léta špatného vedení, 
snah nemocnici zprivatizovat a trestních 
stíhání jsou pryč. Samotná změna na radnici 
ovšem pojišťovnu určitě nepřesvědčila. 
Postoj se změnil poté, co padlo rozhodnutí 
svěřit nemocnici hlavnímu městu a učinit 
z ní součást metropolitního zdravotnictví,“ 
vysvětlil Čižinský.

Změna po Novém roce
po schválení dohody s magistrátem by mělo 
dojít k podpisu smlouvy. Budova nemocnice 
zůstane městské části a magistrát ji bude 
využívat díky zřízení „služebnosti“, vybavení 
nemocnice magistrát odkoupí na základě 
ocenění znalcem. nový provozovatel by měl 
vše převzít během první poloviny příštího 
roku.

nyní má nnF 159 lůžek, z toho 113 lůžek 
akutní péče a 46 lůžek následné péče, 
a zaměřuje se především na chirurgické, 
ortopedické a interní problémy pacientů, 
provozuje též řadu odborných ambulancí 
a poraden. patří mezi přední česká pracovi-
ště pro chirurgickou léčbu karcinomu prsu, 
rakoviny tlustého střeva a konečníku. ∙
(mk), foto: VitVit/Wikimedia Commons

!+
Fakta Nemocnice Na Františku
Založena: r. 1354
Současná budova: stavba z r. 1926
Současný zřizovatel: MČ Praha 1
Ředitel: MUDr. David Erhart
Ročně ošetřeno 80 tisíc pacientů
Ročně hospitalizováno 5 500 pacientů
 
Kontakt: Nemocnice Na Františku,
Na Františku 847/8, Praha 1
www.nnfp.cz, e-mail: info@nnfp.cz
tel.: +420 222 801 111

Problém 
vyřešen. 

Nemocnice  
má smlouvu 

na čtyři  
roky

nemocnice na Františku po šesti letech získala opět 
víceletou smlouvu s největší zdravotní pojišťovnou 
vZP. Přispěla k tomu dohoda o vzniku metropolitní 
nemocnice, kterou by měl provozovat pražský 
magistrát.

😀
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smetanovo nábřeží bylo uzavřeno z důvodu 
rekonstrukce tramvajové trati, Malá strana 
se pak uzavřela pro motoristy na žádost 
prahy 1, aby přes její území nevedla objízd-
ná trasa. V návaznosti na první poznatky 
z probíhající uzavírky se ji magistrát rozhodl 
prodloužit a využít ji ke sběru cenných dat 
o vlivu na dopravu na objízdných trasách, 
především v tunelu Blanka a hlavních tazích 
v centru.
podle předběžných výsledků měření uzavírky 
automobilovou dopravu v praze sice ovlivnily, 
ale nezpůsobily kritickou situaci ani v tunelu 
Blanka, ani v Ječné ulici. Komplexní výsledky 
budou známy během prosince a na jejich 
základě se uskuteční další koaliční jednání 
na praze 1 i magistrátu o možných budou-
cích krocích.
„Omezit chceme pouze průjezdy centrem, 
které nejsou nutné,“ zdůrazňuje radní skála. 

„Jeden z hlavních argumentů pro výstavbu 
Blanky byl právě ten, že její otevření umožní 
snížit intenzitu tranzitní dopravy, která proudí 
historickým centrem a památkovou rezer-
vací, což nemá v Evropě obdoby. Podporuji 
variantu, která omezuje pouze průjezd, to 
znamená, že když v lokalitě máte legitimní cíl 
cesty, dostanete se k němu i zpět, pokud má 
řidič cíl cesty jinde, měl by jet jinudy,“ dodává 
radní.

Auta zpožďují veřejnou dopravu
o zahlcení automobilovou dopravou hovoří 
i čísla. podle měření Technické správy komu-
nikací jen na smetanově nábřeží loni v běžný 
pracovní den projelo na 20 500 aut. i kvůli 
tomu pak nabírají výrazná zpoždění tamní 
tramvajové spoje.
při nedávno skončených uzavírkách se situ-
ace v případě veřejné dopravy zlepšila. lépe 

fungovaly i navazující, například autobusové, 
spoje, vyplývá z dosavadních informací do-
pravního podniku, přičemž MHd přepraví po 
zmíněných trasách dvojnásobek cestujících 
než projíždějící auta (87 tisíc v tramvajích vs. 
42 tisíc v autech ve všední den).
pro připomenutí, zastupitelstvo prahy 1 
už v červnu 2015 schválilo usnesení, které 
požaduje omezení tranzitní automobilové 
dopravy na Malé straně a na starém Městě. 
současné vedení prahy 1 tedy postupuje 
v souladu s tímto usnesením. Za omezení 
tranzitní dopravy vznikla též občanská petice, 
v jejímž výboru je mimo jiné architekt nové 
podoby Václavského náměstí Jakub cígler. ∙
text: Kateřina Písačková

Praha 1 hodnotí  
dopravní uzavírky

radní pro dopravu david skála spolu s magistrátem vyhodnocuje dopady 
listopadových uzavírek smetanova nábřeží, křižovnické ulice a Malé strany pro 
automobilovou dopravu. v usměrňování tranzitní dopravy chce pokračovat.

obyvatelé domů v divadelní 12 a 14 si na 
tíživou situaci ve slepé uličce u divadelní, 
ve které se hromadily odpadky a parkovala 
bez povolení auta, stěžovali už v roce 2018. 
nynější vedení prahy 1 se po svém nástupu 
začalo problémem zabývat.
„Po projednání s fakultou jsme co nejdříve 
rozhodli o instalaci pevné kamery s inteli-
gentním softwarem, který dokáže rozpoznat 
a identifikovat podezřelé chování. Dále byly 
nainstalovány antiparkovací sloupky a ve 
spolupráci s magistrátem a po schválení 
památkáři přibydou ke stávající lampě ve-
řejného osvětlení další dvě kamery,“ popsal 
hlavní opatření místostarosta petr Hejma, 
který má ve své gesci bezpečnost a prevenci 
kriminality.

praha 1 také provedla důkladný prořez keřů 
v sousedním parku národního probuzení. 
V nich nalézali úkryt lidé bez domova a uži-
vatelé drog. Městská policie také nyní věnuje 
oblasti zvýšenou pozornost.
„Mám velkou radost, že díky spolupráci 
s občany, kteří nám poskytli detailní popis 
problému, a s Fakultou sociálních věd jsme 
společně dosáhli výrazného zlepšení. Velké 
poděkování patří našemu projektovému ma-
nažerovi Jakubovi Vaculínovi, který odvedl 
skvělý kus práce. Vyhráno samozřejmě ještě 
nemáme a dobře víme, že musíme průchod 
nadále pečlivě sledovat,“ shrnul Hejma. ∙
text: Petr Bidlo
foto: Petr Našic

Proměna uličky mezi  
nábřežím a Divadelní

Průchod kolem budovy hollaru na smetanově nábřeží je čistší a bez aut. na základě 
podnětů od občanů zde jsou díky spolupráci radnice Prahy 1 s Fakultou sociálních 
věd antiparkovací sloupky, kamera a došlo k prořezu keřů ze sousedního parku.
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Na sbírky opatrně
Před vánoci se v ulicích 
objevuje řada výběrčích 
pro všemožné sbírky. 
následující text by 
měl pomoci se v nich 
zorientovat a oddělit 
poctivé od méně 
poctivých, až podvodných.

Náležitosti sbírek: Veřejné sbírky se řídí 
zákonem č. 117/2001 sb., o veřejných 
sbírkách a změně některých zákonů. Veřejná 
sbírka dle něj slouží k získávání a shromaž-
ďování peněžitých prostředků od přispěvate-
lů pro předem stanovený veřejně prospěšný 
účel, zejména humanitární nebo charitativní, 
pro rozvoj vzdělání nebo sportu, k zajištění 
ochrany kulturních památek, tradic a životní-
ho prostředí.

Jak: shromažďováním peněžních příspěvků 
na zvláštním bankovním účtu; sběracími 
listinami; pokladničkami; prodejem předmě-
tů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně; 
prodejem vstupenek na vystoupení pořá-
dané za účelem získání příspěvku, jestliže 
je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek; 
dárcovskými textovými zprávami; složením 
hotovosti do pokladny zřízené právnickou 
osobou.
Veřejnou sbírkou není sbírka konaná 
politickými stranami, spolky, svazy, hnutími 
a odborovými organizacemi. Veřejnou 
sbírkou rovněž není sbírka konaná církvemi 
a náboženskými společnostmi k církevním 
nebo náboženským účelům, pokud se koná 
v kostelích, modlitebnách a jiných místech 
určených k provádění náboženských úkonů.

Kdo: Fyzické osoby veřejnou sbírku konat 
nemohou. Veřejnou sbírku může konat pouze 
obec, kraj, v hlavním městě praze rovněž 
městská část, nebo jiná právnická osoba 
mající sídlo na území České republiky, nebo 
jejíž sídlo je na území jiného členského státu 
evropské unie. pokud není veřejná sbírka 
oznámena a příslušný krajský úřad neosvěd-
čí přijetí tohoto oznámení, nesmí se sbírka 
provádět, uvádět v obecnou známost ani 
propagovat.
Fyzické osoby pověřené konáním sbírky 
jsou povinny vykázat se na požádání kopií 
osvědčení příslušného úřadu, plnou mocí 
právnické osoby, která obsahuje jméno, 
příjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu, údaje o právnické osobě a veřejné 

sbírce, včetně podpisů statutárních orgánů 
právnické osoby a otisk jejího razítka. Je-li 
sbírka konána sběracími listinami, dbají tyto 
osoby, aby přispěvatelé vyznačili poskytnutý 
příspěvek a podepsali se jménem a příjme-
ním. prováděním sbírky nelze pověřit mladší 
15 let a osobu, která není plně svéprávná. ∙
(mk), foto: www.charita.cz/Jakub Žák

?Kč
Vybrané sbírky:  

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně 
Charita Česká republika, Vladislavova 
12. Skupinky koledníků, doprovodné 
akce i distribuci pokladniček organizují 
jednotlivé místní Charity, často ve 
spolupráci s farnostmi, školami či různými 
mládežnickými organizacemi.
V neděli 6. ledna ve 14:30 v kostele sv. 
Tomáše v Praze 1 požehná koledníkům 
kardinál Duka. V 15:00 vychází průvod tří 
králů na velbloudech z Malostranského 
náměstí přes Karlův most na Staroměstské 
náměstí, kde zazní Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby.
Většina vybraných prostředků je určena 
na pomoc nemocným, hendikepovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 

jinak sociálně potřebným, část sbírky se 
vrací konkrétní charitě na vlastní projekty, 
desetina výtěžku směřuje na rozvojové 
projekty v zahraničí. Přispět lze koledníkům 
do pokladniček, převodem na účet či 
dárcovskou SMS.  
 
Sbírkový účet 66008822/0800.  
Více na: www.trikralovasbirka.cz/ 
o-sbirce/jak-prispet
 
Konto Bariéry
Nejdéle trvající veřejná sbírka v České 
republice každý den pomáhá lidem 
s hendikepem a organizacím, které 
o ně pečují. Naším cílem je vracet 
hendikepované zpět do života. 
Podporujeme je finančně díky našim 
partnerům a individuálním dárcům. Peníze, 
které nám dárci svěří, skutečně zlepšují 
neuvěřitelně náročné životy lidí s různými 
druhy zdravotního postižení. Přidat se 
můžete i vy.  

Transparentní účet  
Konta Bariéry 17111444/5500.  
Více na: www.kontobariery.cz
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obecní pokladna prahy 1 se může těšit na 
navýšení příjmů z pronájmu nebytových 
prostorů. podle radního pro majetek a byto-
vou politiku davida Bodečka přišly zajímavé 
nabídky především na nebytové prostory 
Ve smečkách 2, v Benediktské 6 anebo 
v liliové 16.
například právě v liliové bude masážní 
salon, ve kterém budou poskytovat služby 
nevidomí maséři. Záměr byl při výběrovém 
řízení podroben zřejmě největšímu množství 
dotazů. „Bylo dobře, že se zástupce zájemce 
osobně zúčastnil výběrového řízení a mohl 
projekt přítomným odprezentovat,“ upřesnil 
Bodeček.
V Benediktské 6 pak bude společnost rest 
art Kitchen, patřící do skupiny ambiente, 
provozovat jídelnu s vlastní řemeslnou pekár-
nou a školicí kuchyňské studio. nový koncept 
jídelny bude stát na lokálních surovinách, 
ekologii a udržitelnosti.
„Noví nájemci rozšíří síť služeb i nabídku 
pracovních příležitostí a přinesou Praze 1 
navíc také podstatně vyšší příjmy z nájem-
ného,“ shrnul radní výsledky, přičemž ze tří 
uvedených lokalit městská část nyní ročně 
získá zhruba o 1,65 milionu korun více, než 
tomu bylo dosud.
další výběrové řízení bude vyhlášeno během 
prosince a k vyhodnocení dojde v průběhu 
ledna. Bližší informace se objeví na úřední 
desce a na webu www.reality.praha1.cz. 

Od příštího roku s interaktivní mapou
podrobnější a rychlejší informování občanů 
a podnikatelů i zefektivnění nakládání 
s nebytovými prostory si radní Bodeček 
slibuje od připravované interaktivní mapy. Ta 
by během příštího roku měla nabízet detailní 
přehled volných nebytovek radnice.
„Praha 1 má v současnosti celkem sto vol-
ných nebytových prostorů, které mohou být 
okamžitě pronajmuty. U mnohých z nich se 
to bohužel dlouhodobě nedaří. Věřím proto, 
že interaktivní mapa poskytne dobrý servis, 
odpoví na nejčastější dotazy a zvýší zájem 
o naše provozovny,“ vysvětlil david Bodeček.
radnice by naopak měla získat širší zpětnou 
vazbu a bude moci rychleji reagovat na 
případný zájem o konkrétní prostory, stejně 
tak by měla mapa poskytovat dostatek 
informací, na které se lidé často ptají. „Ty 
jednak značně administrativně zatěžují 
zaměstnance a jednak žadatele mnohdy 
zavazují platit poplatek za náklady spojené 
s vyhledáváním. Z tohoto důvodu bude 
mapa postupně obsahovat nejpoptávanější 
údaje,“ uvedl petr Vaněk, vedoucí odboru 
technické a majetkové správy. ∙ 

text: Petr Bidlo 
foto: archiv ÚMČ

Radnice získá vyšší 
příjmy z nebytovek

rada první městské části schválila výsledky dalšího výběrového řízení na 
pronájem nebytových prostorů. nové nájemce získalo devět adres, z toho u tří 
z nich získá městská část v součtu téměř o dva miliony korun více než dosud.

Michnovský letohrádek, známý také 
jako „rybářský domeček“ na Kampě, je 
včetně přilehlého pozemku k pronájmu. 
Podmínky výběrového řízení na 
pronájem domu U Sovových mlýnů č. 1 
jsou vyvěšeny na úřední desce Prahy 1. 
Prohlídka se koná 5. prosince od 13:00 
do 14:00 hodin. Termín pro podání 
nabídek je 13. ledna 2020 do 12:00 
hodin. K podpisu smlouvy s vítězem 
výběrového řízení by mohlo dojít 
v březnu 2020.
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.

Výběrové řízení 
na „rybářský 

domeček“

!↓ 
Podvodníka dopadla policie
Podvodníka, tvrdícího, že za stotisícový úplatek zajistí zájemci pronájem nebytového 
prostoru Prahy 1, zatkla policie. Podezřelé jednání v říjnu odhalil radní pro majetek David 
Bodeček a díky spolupráci poškozeného s policií byl podvodník dopaden. Policie již 
zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání jednoho či více trestných činů.
Dopadený muž se obrátil na jistého podnikatele s tím, že mu za úplatu zajistí pronájem 
aktuálně nabízeného nebytového prostoru. Disponoval přitom padělanými úředními 
dokumenty. Podnikatel složil podvodníkovi zálohu z požadované částky a následně 
kontaktoval radního, s kterým se domluvili na společném postupu, jelikož bylo zřejmé,  
že dotyčný je obětí podvodu. Policie pak podvodníka zadržela při předání zbylé částky.  
(mk)

http://reality.praha1.cz/
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Krannerova fontána (též pomník Františka i. 
či Hold českých stavů) to od počátku neměla 
jednoduché. s myšlenkou postavit Františku 
i. pomník přišel už v roce 1835 Český zem-
ský sněm, ale i kvůli revolučnímu roku 1848 
bylo dílo sochaře Josefa Maxe a spolutvůrce 
dostavby chrámu sv. Víta, architekta Josefa 
ondřeje Krannera, odhaleno až o patnáct let 
později, víceméně ve vší tichosti.
V roce 1919 byla v rámci vlasteneckého 
nadšení součást fontány, císařova jezdecká 
socha od Josefa Maxe, odstěhována do la-
pidária národního muzea. samotná Kranne-
rova fontána zůstala. V roce 2003 praha 1, 
opět ve vší tichosti, sochu do gotické stély 
pomníku vrátila, i když už jen jako kopii. 
originál zůstal v lapidáriu.
a unikátní dílo to v českém kontextu nemá 
jednoduché ani teď. nedávno ukončený 
restaurátorský průzkum konstatoval, že 
povrch pomníku je znečištěn tmavými de-
pozity a exkrementy, na kameni se vyskytuje 
biologické napadení a trhliny. dochází ke 
zvětrávání kamene a chybějí části sochařské 
výzdoby. poškozeno je schodiště i izolace 
kaskád fontány. laboratorní průzkum také 

potvrdil zvýšený obsah solí, které velmi 
poškozují kámen.
Městská část praha 1 proto připravuje opra-
vu celého pomníku. „Na základě výsledků re-
staurátorského průzkumu věřím, že se nám 
už brzy podaří schválit potřebné finanční 
prostředky a následně zahájit restaurátorské 
práce,“ prohlásil iniciátor celého projektu, 
místostarosta prahy 1 petr Hejma.
radní pro investice a veřejné zakázky Vladan 
Brož však upozorňuje na finanční náročnost 
opravy. „Předpokládám, že půjde o miliony 
korun, možná nižší desítky. Budeme se 
proto snažit hledat prostředky rovněž mimo 
rozpočet městské části, například formou 
dotací na obnovu kulturních památek,“ 
upřesnil radní. ∙
text: Petr Bidlo, Michal Kalina
foto: Petr Našic

Krannerova fontána  
se dočká opravy 

∙∙∙
Praha 1 zahájila kultivaci parku národního probuzení na smetanově nábřeží 
i práce směřující k opravě krannerovy fontány z poloviny 19. století, která 
připomíná císaře Františka i. Pro financování by mohla radnice využít také dotace.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Airbnb a spol.: Co dělat, když…
Připravili jsme jednoduchý návod, jak a kde nahlašovat problémy spojené 
s krátkodobými pronájmy. Zásadní je ve většině případů přesná identifikace 
pronajímaného bytu, kde k problémům dochází, jelikož jich může mít provozovatel 
více. Pro lepší řešení podnětů je také vhodné poskytovat fotografie či nahrávky, 
v některých případech je třeba i svědecká výpověď.

… MÁTE POCHYBNOST, ZDA JE 
PRONAJÍMÁNÍ LEGÁLNÍ? 

Poskytování krátkodobého ubytování, 
pokud to není pouze příležitostný 
přivýdělek, je podnikání. Ubytovatel tak 
musí mít živnost a dodržovat povinnosti 
stanovené zákonem, především 
označení provozovny, a dále jsou to: 
vedení smluv s ubytovanými, registrace 
ubytovacích poplatků, nahlašování 
cizinecké policii apod. 
Dejte podnět odboru  
živnostenskému ÚMČ Praha 1,  
kontrolně-správnímu oddělení,  
e-mail: kristyna.solomonova@praha1.cz. 

 

… JE MOŽNé, ŽE PROVOZOVATEL 
NEPLATÍ VŠECHNY POPLATKY 
A DANĚ, JAK MÁ? 

Jako podnikatel musí ubytovatel 
platit daň z příjmu, případně DPH, ale 
i zákonná pojištění a místní poplatky 
městu. Je také třeba vést evidenční 
knihu ubytovaných. 
Dejte podnět Finančnímu úřadu,  
Územní pracoviště pro Prahu 1,  
e-mail: podatelna2001@fs.mfcr.cz. 
V případě poplatků dejte podnět odboru 
finančnímu ÚMČ Praha 1, oddělení 
místních příjmů, e-mail:  
pavlina.vojtiskova@praha1.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

… JSOU PŘEPLNĚNé POPELNICE 
KVůLI HOSTůM, NEBO 
PROVOZOVATEL NETŘÍDÍ ODPAD? 
 
Podnikatelé mají rovněž povinnost zajiš-
ťovat odvoz a třídění odpadů, neměli by 
zneužívat popelnice na komunální odpad 
v domě. Dejte podnět nejlépe spolu 
s fotodokumentací odboru péče o veřejný 
prostor ÚMČ Praha 1, oddělení životního 
prostředí, e-mail:  
zdenek.krenk@praha1.cz. 

 

… DOCHÁZÍ K RUŠENÍ NOČNÍHO 
KLIDU? 

Odpovědnost za dodržování nočního 
klidu nesou kromě hostů také 
provozovatelé. V případě, že přivolaní 
policisté či strážníci udělí hostům 
pokutu za nepřiměřený hluk, informují 
nově také odbor občansko správních 
agend Prahy 1, který následně 
s provozovatelem zahájí správní řízení. 
Oznamte policii ČR na tel. 158,  
městské policii na tel. 156 či odboru  
občansko správních agend ÚMČ Praha 1, 
e-mail: pavel.rucka@praha1.cz.  
Oznámení si můžete ověřit na: 
hlukairbnb@praha1.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… UBYTOVANÍ V DOMĚ NIČÍ 
MAJETEK? 

V případě poškozování cizí věci hosty 
v domě se u škody do 5 tisíc korun 
jedná o přestupek, v případě škody 
vyšší o trestný čin. Oznamte neprodleně 
policii ČR na tel. 158, nejlépe pořiďte také 
fotodokumentaci či videozáznam. 

 

… DOCHÁZÍ K NEPOVOLENýM 
STAVEBNÍM ÚPRAVÁM? 

Při úpravách bytů na ubytovací jednotky 
může docházet ke stavebním úpravám, 
které nejsou v souladu s předpisy. Dejte 
podnět, případně i s fotodokumentací, 
stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 1, odboru 
oddělení kontroly a stavebního řádu, 
e-mail: vratislav.turecek@praha1.cz. 

 

… VÍTE O CELéM  
PRONAJÍMANéM DOMĚ?  

Pokud je celý dům pravidelně pronajímán 
pro krátkodobá ubytování, jedná se 
o obcházení zákona, protože by musel 
provozovatel splňovat náležitosti pro 
provoz ubytovacího zařízení, penzionu  
či hotelu. Dejte podnět nejlépe 
s fotodokumentací stavebnímu úřadu 
ÚMČ Praha 1, odboru oddělení kontroly 
a stavebního řádu, a dále odboru 
živnostenskému ÚMČ Praha 1, kontrolně-
správnímu oddělení.

text: Michal Kalina s přispěním 
místostarosty Pavla Nazarského  
a Iuridicum Remedium, z. s.
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Co znamená MAP a jak na radniční  
úrovni funguje?
Map je zkratka pro projekt ministerstva 
školství s názvem Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání. a protože se jedná současně 
o dotační titul z evropských peněz, je pro naši 
městskou část vítanou příležitostí financovat 
širokou škálu aktivit v rámci formálního 
vzdělávání i toho neformálního, například 
volnočasových aktivit.

K čemu MAP slouží a v čem pomáhá?
projekt se zaměřuje na konkrétní oblasti, na 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 
a rozvoj potenciálu každého žáka, zvyšování 
kulturního povědomí, hledání zdrojů finan-
cování a v neposlední řadě problematiku 
rovných příležitostí.
nyní navazujeme na předcházející projekt 
Map i, který především „mapoval“ stav 
a reálné potřeby naší městské části. V rámci 
Map ii už plánujeme konkrétní aktivity, kde 
předpokládáme ještě širší zapojení nejen 
učitelů, ale především rodičů, dětí a dalších 
zainteresovaných osob.

Řeší projekt i něco specifického pro Prahu 1?
pro naši městskou část je nejtypičtější 
nebývale vysoký počet žáků cizinců nebo 
přesněji s odlišným mateřským jazykem. 
Jejich počet u nás desetinásobně převyšuje 
celorepublikový průměr.

Může také MAP pomoci zlepšit kvalifikaci 
a prestiž učitelů? Je s ním spojena i nějaká 
finanční motivace?
ano, to je jedním z našich cílů. pro pedagogy 
se uskutečnilo již několik aktivit. V příprav-
ném týdnu to byl seminář na téma Jak 
předcházet syndromu vyhoření, kterého 
se zúčastnilo dvacet tři zájemců. dále 
v listopadu proběhly dva workshopy, první 
k podpoře čtenářské gramotnosti ve spolu-
práci s Městskou knihovnou, který se zaměřil 
na čtenářské kluby a jejich význam, druhý 
ve spolupráci s národní galerií k podpoře 
vzdělávání kulturou. Výstupem jsou pak 
aktivity vytvořené školám v praze 1 takříkajíc 
„na míru“. V prosinci se tak uskuteční první 

komentovaná prohlídka národní galerie pro 
naše pedagogy. na leden 2020 je plánován 
seminář k novému financování škol a škol-
ských zařízení pro ředitele a jejich účetní.
projekt Map přímo nesouvisí s odměňová-
ním učitelů, nicméně reálně odvedená práce 
na přípravě a realizacích jednotlivých akcí je 
placená z dotačního titulu Map ii, což bylo 
od ministerstva prozíravé.

Jak na tom nyní Praha 1 je s financováním 
školství, co se týče provozu či zlepšování 
vybavení?
Městská část je na tom velice dobře a rozvoj 
našich škol patří k prioritám. V příštím roce 
jsou naplánovány investice ve výši sto še-
desát milionů korun, i když je potřeba uvést, 
že přibližně polovinu tvoří náklady na vznik 
komunitního centra v Truhlářské ulici 8.

Chystají se rekonstrukce některých budov?
Z velkých investičních akcí se jedná zejména 
o rekonstrukci objektu Vojtěšská, kde sídlí 
Brána jazyků, včetně prostor školní jídelny, 
budovy v Řásnovce, kam chodí děti mladší 
tří let ze školky národní, a zmíněná budova 
v Truhlářské. Ve škole Jiřího Gutha-Jar-
kovského a v Malostranské plánujeme 
výměny oken a výtahů a ve Vodičkově opravu 
školního hřiště.

A počítá se také s novými prostory pro 
aktivity typu školní kluby?
ano. V současné době máme vytipováno 
několik prostor. po úspěšném otevření nové-
ho školního klubu na Uhelném trhu chceme 
v podobných projektech pokračovat. ∙
text: Michal Kalina, Petr Bidlo
foto: Jaroslav Tatek

Školství mapuje 
a rozvíjí MAP

Místostarosta pro školství Pavel nazarský v rozhovoru 
ke konci pololetí vysvětlil, jak na Praze 1 funguje 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání. kromě toho také 
například shrnul plány dalších rekonstrukcí budov, 
v nichž sídlí školy a školky.

II.
Místní akční plán rozvoje  
vzdělávání (MAP II)
Projekt potrvá do 30. září 2022 a zapo-
juje se do něj 24 mateřských, základních 
a základních uměleckých škol. Součástí 
jsou odborné pracovní skupiny, v průbě-
hu projektu jsou pořádány rodičovské 
akademie, setkávání pedagogů, worksho-
py, semináře, výstavy i veřejná čtení. 
Jedním z výstupů bylo také nedávné 
dotazníkové šetření mezi rodiči žáků prv-
ních tříd ohledně jejich očekávání, obav 
a ochoty spolupracovat.
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současný stav revoluční, která kopíruje 
dřívější středověké hradby starého Města, 
vůbec neodpovídá důležitosti, kterou ulice 
hraje. lokalitu zatěžuje hustá tranzitní dopra-
va, každý den projede ulicí až patnáct tisíc 
aut. To souvisí s problematickou dvouúrovňo-
vou křižovatkou mezi Štefánikovým mostem 
a nábřežím ludvíka svobody.
„Břeh Vltavy je navíc z ulice téměř nedo-
stupný,“ komentuje ondřej Boháč, ředitel 
institutu plánování a rozvoje (ipr). právě 
ipr vypracoval koncepční studii na novou 
podobu ulice. „Studie s těmito problémy 
pracuje a prostředí a pohyb v něm významně 
zlepšuje,“ pokračuje Boháč.

Ulice pro chodce
Jedním z hlavních cílů změny je zlepšení 
pohybu chodců. Tomu by mělo napomoci 
rozšíření chodníků a rekonstrukce prostoru 
před obchodním domem Kotva na náměstí 
republiky, který nyní znehodnocují vjezdy 
do podzemních garáží. Větší bezpečnost by 
pak měly zajistit nové přechody v křížení ulic 
revoluční a dlouhé.
Výraznou změnou mají projít také tramvajové 
zastávky dlouhá třída. Zastávky se posunou 
blíže k řece, čímž má dojít k uvolnění uličního 
profilu a prodloužení nyní krátké vzdálenosti 
od zastávky náměstí republiky. refýže 
budou spojeny s chodníkem.
studie pamatuje i na cyklisty, pro které 
přibyde samostatný cyklistický pruh. 
automobilovou dopravu naopak studie 
doporučuje řešit v širším kontextu omezení 
tranzitní dopravy. příjemnější prostor by mělo 
tvořit především nové stromořadí na západní 
straně ulice a vytvoření malého náměstíčka 
na rohu Klimentské s lavičkami.
co se týče termínů, do konce příštího roku by 
měl ipr mít podklady pro společné územní 
rozhodnutí, přičemž je třeba zkoordinovat 
všechny zapojené organizace jako dopravní 
podnik, Technickou správu komunikací 
a další. se zahájením prvních stavebních 
prací, s přeložkami a opravami inženýrských 
sítí by se mělo začít koncem roku 2022.
 

Emoce před mostem
rekonstrukce revoluční souvisí s nutnou 
obměnou tramvajových kolejí, její koncepce 
však původně počítala i s rozvojem předpolí 
Štefánikova mostu. Jde o prostorově nede-
finované území uzavřené silničním sjezdem 
na nábřeží ludvíka svobody a přilehlý park. 
Kvůli nevyjasněné funkci a náročnosti se 
však prostor bude řešit samostatně.
„To území má závady a je třeba si ujasnit, 
k čemu má být předurčeno,“ poznamenal 
předseda komise pro územní rozvoj prahy 1 
Tomáš Vích. Komisi byl letos na podzim 
představen záměr architekta ondřeje 
císlera. „Chceme především vzbudit emoci. 
Je to nejvzácnější rozvojové území v Praze 
a obsahuje spoustu překonaných prvků, 
které město dnes nepotřebuje,“ vysvětlil.
V prostoru na pobřeží Vltavy si císler 
představuje novou knihovnu, ministerstvo 
nebo koncertní sál. Klíčovým bodem je však 
doprava. Jako jedno z nejschůdnějších 
řešení bylo prezentováno srovnání křižovatky 
revoluční, Štefánikova mostu a nábřeží na 
jednu úroveň, stejně jako zrušení Těšnovské-
ho tunelu a vytvoření nábřežní třídy s prome-
nádou. na rozdíl od rekonstrukce revoluční 
je však změna předpolí mostu a celého 
nábřeží stále na úplném začátku. ∙ 
text: Filip Liška 
foto a vizualizace: IPR Praha

Revoluční: Vytížená ulice  
projde obnovou 

∙∙∙
Ulici revoluční čeká v následujících letech rekonstrukce. Měla by se proměnit 
v příjemnou třídu, přibyde kvůli tomu nové stromořadí, pruh pro cyklisty, rozšíří  
se chodníky. stavební práce by měly začít do tří let.

!
Hradební korzo
Projekt IPRu, jehož je rekonstrukce 
Revoluční součástí, má za cíl revitalizovat 
linii bývalých staroměstských hradeb 
od Mostu Legií až po Štefánikův most. 
Záměrem je v této ose zlepšit kvalitu 
veřejného prostoru a vylepšit podmínky 
pro chodce, cyklisty a MHD. Na koncepci 
nyní pracují architekti, v listopadu se do 
plánování mohla při různých příležitos-
tech zapojit i veřejnost.



praHa 1 18

na říjnovém participativním setkání diskuto-
valo zhruba sto lidí hlavně o třech tématech: 
občanské vybavenosti, kritériích pro přidělová-
ní obecních bytů a využití loretánské zahrady. 
návrhy a podněty napsali zástupci radnice 
na velké archy a poté pro ně mohli všichni 
účastníci hlasovat.
„Od setkávání s jednotlivými radními jsme se 
posunuli k formátu kulatých stolů. Protože se 
nám debaty osvědčily, uspořádáme příští rok 
na jaře akci Velké fórum ke všem tématům 
udržitelného rozvoje města,“ konstatoval 
místostarosta pavel nazarský, který má 
participaci na starost. spolu s ním se do akce 
v Malostranské besedě zapojili místostarosta 
petr Hejma (územní rozvoj, obchod a služby) 
s radními davidem Bodečkem (majetek a by-
tová politika) a petrem Kučerou (životní pro-
středí a úklid) spolu s předsedou sociálního 
výboru Martinem Špačkem. Vzniklé přehledy 
jim poslouží jako podklad k další práci.

„Návrhy kritérií pro přidělování bytů 
zohledníme v návrhu nové bytové koncepce. 
Naprostou většinu z těch, pro něž obyva-
telé hlasovali, současný návrh dokonce již 
obsahuje, jsme tak rádi, že se potvrdilo, že 
jdeme správnou cestou. I nadále se budeme 
k výsledku setkání vracet,“ uvedl například 
předseda sociálního výboru.
nešlo však o zdaleka první setkání s radními 
k důležitým tématům. před létem se konala 
dvě větší k plánovaným změnám na petříně, 
k tématu vznikla také anketa, kterou vyplnilo 
107 respondentů, a vedení radnice k ní 
bude přihlížet při řešení projektů magistrátu 
v jednotlivých petřínských zahradách.
následovaly debaty o dopravních změnách 
v petrské a anenské čtvrti s radním davidem 
skálou, na základě kterých připravuje jeho 
kancelář jednotlivá opatření, která by měla 
omezit problematickou tranzitní dopravu 
v těchto lokalitách. 

Do ankety se zapojilo pět set lidí
se setkáním v Malostranské besedě souvisela 
nedávno skončená anketa o občanské vyba-
venosti. obyvatelé prahy 1 v ní na webových 
stránkách i v tištěné podobě vyplnili zhruba 
pět set odpovědí, v jakých místech a jaký typ 
vybavenosti postrádají.
Kancelář místostarosty nazarského rovněž 
nabízí obyvatelům Jedničky zapojení do 
„pocitové“ mapy městské části, která sbírá 
podněty o problematických lokalitách a návrhy 
na vylepšení veřejných prostranství. spolu 
s národní sítí zdravých měst, do níž praha 1 
vstoupila letos na jaře, plánuje spuštění také 
její digitální podoby. ∙
text: Michal Kalina 
foto: Jaroslav Tatek

Od malého k většímu.  
Zapojování obyvatel  

běží naplno
Participace, zapojování občanů do diskuze a rozhodování, letos na Praze 1 nabrala 
na obrátkách. Po několika menších setkáních k Petřínu či dopravním změnám se 
na konci října odehrála velká debata u kulatých stolů v Malostranské besedě.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Začínala tam kapela J.a.r. a Václav Havel 
v tamních prostorách slavil ukončení svého 
prezidentského mandátu. legendární klub 
rock café na národní třídě platil už od 
začátku 90. let za jedno z epicenter pražské 
kultury. před deseti lety však hrozilo, že klub 
definitivně zavře kvůli problému, který nejen 
první pražský obvod řeší dodnes. Totiž kvůli 
hluku a rušení nočního klidu.
obyvatelé domu v národní 20, kde klub sídlí, 
si stěžovali, že celá budova vibruje. „Dům byl 
přestavěn z jazykové školy na byty již kolem 
roku 2000 a první odhlučnění v roce 2006 
se moc nepovedlo. Dostali jsme dokonce 
výpověď,“ vzpomíná jednatel rock café 
pavel svoboda. Fakt, že městská část zaká-
zala klubu hudební produkci, ale nadzvedl 
fanoušky a příznivce legendárních prostorů.
„Lidé se za nás postavili, pod petici se 
podepsalo přes deset tisíc lidí a vznikl též 
facebookový profil Zachraňte Rock Café, 
který měl třicet šest tisíc sympatizantů. To 
nás zachránilo,“ dodává svoboda. díky tomu 
totiž začala další jednání o novém odhlučně-
ní klubu, jejichž součástí byla i kontrola hluku 
a pořádku na ulici.
Klub byl uzavřen na dva roky, které zabrala 
rekonstrukce. Vyšla celkem na dvacet 
milionů korun. „Konečně se toho chopili 
skuteční odborníci a metodou zvanou box 
in box klub odhlučnili. Bylo to náročné, jak 
finančně, tak časově. Tehdy jsme ale měli 
podporu Prahy 1 i magistrátu, kteří se na 
tom finančně podíleli,“ míní svoboda. dnes 
už podle něj sál splňuje nejpřísnější hygie-
nické limity a problémy s hlukem v sále tak 
už personál řešit nemusí.

Hlídá se i před klubem
problémy však mohou vznikat po zákazu 
kouření v hospodách a klubech i před vstu-
pem na ulici, jako se to často děje například 
v dlouhé ulici. návštěvníci podniků v centru 
často zapomínají, že v domech žijí také běžní 
obyvatelé. „Držíme ale službu a snažíme se 
udržovat klid. Upozorňujeme kuřáky, aby se 
chovali i na ulici klidně a udržovali pořádek. 
V případě, že se tak někdo nechová, řešíme 
to i s pomocí policie,“ dodává jednatel. pro-
blémy s hlukem nicméně řešily i jiné podniky 
ve středu prahy, třeba rovněž proslulá roxy. 
podle jednatele rock café se podnik snaží jít 
ostatním příkladem.
Kultovní pražský klub byl založen uměleckou 
skupinou nový horizont 5. ledna 1990, tedy 
okamžitě po revoluci, jako reakce hudeb-
níků a umělců z bývalého disentu na nově 
vzniklou svobodu na scéně. Začínaly zde 
kapely jako Tichá dohoda, Jižní pól, MiG 21 
nebo divokej Bill. nyní se klub věnuje kromě 
koncertů i pořádání filmových projekcí, 
výstav a přednášek. ∙
text: Jan Škoda
foto: www.rockcafe.cz

Rock Café  
vyhrálo nad hlukem

Před deseti lety hrozil 
oblíbenému klubu na 
národní třídě konec. 
i díky zájmu veřejnosti se 
však za přispění radnice 
podařilo prostor téměř 
dokonale odhlučnit a nyní 
by mohl jít podobným 
podnikům příkladem.

0 
Z programu Rock Café
4. 12. 15:00 Tady nízkoprahy 11 – 
Mikuláš! – akce nízkoprahových center
6. 12. 20:00 Underground Comedy 
Speciál: RAW stand-up – vystoupení 
komiků
7. 12. 20:30 Mr. Loco (křest alba) 
– koncert
28. 12. 20:30 Los Fastidios (IT)  
+ support: Kung-Fu Girlz – koncert
27. 1. 19:30 Ztracená existence:  
Dentální rapsódie – divadlo
28. 1. 20:30 UK SUBS (UK) + support 
– koncert

http://www.rockcafe.cz
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Praha 1 Sobě

Milí sousedé, poslední dobou bylo o praze 1 
slyšet zase víc než jindy. Kvůli opravám a tes-
tování jsme si vyzkoušeli, jak by se město 
vyrovnalo s uzavřením smetanova nábřeží 
a Malé strany pro nerezidentní dopravu. 
Výsledky v bezprostředním okolí nejsou 
překvapivé – pozitivní ohlasy od místních, 
bezproblémový průjezd tramvají (těmito 
trasami se každý den přepraví dvakrát více 
cestujících než automobilistů), klidnější 
ulice a lepší vzduch. abychom ale nebyli 
jen pozitivní, uvědomujeme si, že situace 
v okolí ulice národní se opatřením zhoršila 
a pokud by se v opatřeních pokračovalo, bylo 
by nutné je řešit. Velmi dobrou zprávou jsou 
naopak předběžné závěry měření dopravy 
na objízdných trasách mimo prahu 1. cesta 
jimi se protáhla řidičům jen o desítky vteřin 
nebo několik minut a třeba v Blance doprava 
zhoustla o pouhá dvě procenta. nechceme 
působit komplikace okolním městským 
částem, a tak jsou pro nás tyto výsledky moc 
důležité pro rozhodování, co dál. Za praha 1 
sobě jsme zcela určitě pro dlouhodobou 
uzavírku Malé strany a smetanova nábřeží 
pro tranzitní dopravu, která oblastí jen projíž-
dí. rezidentům z prahy 1 by zůstal průjezd 
zachován a stejně tak těm nerezidentům, 
kteří jen potřebují odvézt domů prarodiče, 
vyložit aparaturu na koncert nebo složit zbo-
ží. občanům z prahy 1 se uzavření nábřeží 
slibovalo už dávno, nejhlasitěji v souvislosti 
s otevřením tunelu Blanka. nic se ale nestalo 
a my budeme usilovat o to, aby hlavní město, 
v němž řídí dopravu náš kolega z prahy 
sobě adam scheinherr, tentokrát odvahu 
konečně našlo. přejeme si, aby politický boj 
šel stranou, odhodily se ideologické postoje, 
rozhodli jsme se na základě faktů a zájmů 
ochrany historického centra a povedlo se 
dotáhnout přání zastupitelstva z roku 2015.
 

ODS 

Podivné experimenty s dopravou
praha 1 se stala obětí dalších experimentů 
v oblasti dopravy. pod záminkou opravy 
tramvajové trati na smetanově nábřeží byly 
oba břehy Vltavy na zhruba tři týdny uzavře-
ny a většinu této doby nemohli projíždět ani 
místní, kteří se tak ocitali v pasti. Veškerý 
provoz se přesunul do dalších ulic, které 
zahltil a ucpal.
požadavek, aby historické jádro prahy 
nesloužilo jako tranzitní koridor, je naprosto 
logický. Všichni si přejeme, aby bylo v ulicích 
méně aut, hluku a zplodin. problém je v tom, 
jak toho dosáhnout a určit, co vše se rozumí 
pod pojmem tranzit. cesta, kterou zvolila 
radnice prahy 1, byla asi tou nejhorší: bez 
varování, bez jasné koncepce a nepravdivým 
zdůvodněním proběhl experiment, jehož 
výsledek byl předem zřejmý.
stejně jako u nepromyšlené a nedotažené 
změny na Mariánském náměstí šlo i ten-
tokrát o dopravní politiku ve stylu pokus 
– omyl. Je zřejmé, že část politiků současné 
radnice zastává přístup, že auta do města 
nepatří a že je třeba provoz systematicky 
„utlumovat“. Řídí se heslem, že čím bude 
stav horší, tím lépe. Konečným důsledkem 
má být podle nich stav, kdy se lidé svých aut 
vzdají, nebo se odstěhují jinam.
ods vždy prosazovala, aby se o dopravě 
vedla rozumná, fakty podložená debata a aby 
byly připraveny funkční projekty. chápeme, 
že lidé musejí mít šanci vlastnit a používat 
auta. pokud jim tuto možnost radnice vezme, 
umrtví normální život a otevře cestu většímu 
počtu nových turistů, kteří okamžitě zaplňují 
uvolněná místa. stejně tak není udržitelné, 
abychom hlavní trasy vyhradili jen pro 
občany prahy 1. Kdyby se tak zachovaly další 
městské části, praha by okamžitě zkolabova-
la. proto musejí být prosazena taková řešení, 
která dopravu doopravdy zlepší. a tím onen 
listopadový experiment rozhodně nebyl.
 

Pirátská strana 

Plánování města
od jara se potýkáme se stavbou technického 
zázemí a Wc ve Velké strahovské zahradě. 
proti této relativně malé dvoupodlažní stavbě 
u vstupu z Vlašské ulice do sadu vznikly 
dvě petice, kvůli kterým se stavba nebude 
realizovat. Hledáme spolu s investorem, tj. 
hlavním městem, kompromisní řešení, které 
by zachovalo v sadu posvátný klid a bujnou 
přírodu a současně umožnilo návštěvníkům 
si odskočit a údržbě mít techniku po ruce. po 
řadě setkání se blížíme řešení vše realizovat 
citlivě u vstupu do lobkovické zahrady ve 
Vlašské o dvě stě metrů níže.
V listopadu přišel vlastník hotelu intercon-
tinental prague, investiční firma r2G, s ná-
vrhem vytancovat se skleněnými kostkami 
z hotelu na náměstí Miloše Formana a na 
náměstí curieových, jejichž jsou vlastníky. 
Začátkem příštího roku organizuje praha 1 
první veřejné setkání, kde se veřejnost dozví, 
co je cílem této investice v řádu stovek 
milionů korun. Je pozdně brutalistní hotel 
z roku 1974 ikonickou stavbou, nebo je lepší 
v památkové rezervaci respektovat tradiční 
zástavbu?
a aby toho nebylo málo, společnost penta 
připravuje v transformačním území Masary-
kova nádraží výstavbu zlatého nosorožce od 
Zahy Hadid v řádu miliard korun. praha 1 si 
nechala letos od prof. Karla Maiera zpraco-
vat sWoT analýzu území od Vltavské po 
Muzeum s názvem Brány prahy, která říká, co 
je zde hrozba a co výzva. Hledáme rovnováhu 
mezi ekonomií, ekologií a lidmi, kteří zde žijí, 
studují, pracují nebo sem přijíždějí za zážitky. 
s kolegy z komise územního rozvoje prahy 1 
jsme iniciovali konferenci propojené město, 
která proběhne v lednu v rezidenci primáto-
ra hl. m. prahy.
naším cílem je ve všech případech najít 
společnou vizi, společnou dohodu, která 
bude zanesena do regulačních plánů, jak je 
v evropě dobrým zvykem. pF 2020! 

Tomáš Vích

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

Čas adventu je v plném proudu a my pomalu 
začínáme rezignovat na naše každoroční 
rozhodnutí nepropadnout předvánoční 
hysterii a naopak prožít předvánoční čas tak, 
jak se prožít má, v klidné přípravě na vánoční 
svátky. To, že i my přispějeme ke zvýšení 
maloobchodních tržeb, je logické, jen vydržet 
a nepropadnout nákupní horečce, kdy po 
vánocích zjistíme, kolik jsme nakoupili zby-
tečných věcí. a že k tomu máme v historické 
praze příležitostí. stačí se projít po vánoč-
ních trzích. přes jistě oprávněnou kritiku na 
vzhledu trhů či ceny jednotlivých produktů 
musíme uznat, že trhy k předvánočnímu 
času patří. nakonec je každého věc, za co 
utratí své peníze. prostě ať chceme, nebo ne, 
vstupujeme do období, kdy budeme hodnotit 
právě končící rok. To platí i o činnosti nás 
zastupitelů. samozřejmě, že záleží na úhlu 
pohledu. Ti, kteří jsou členy skupiny opoziční, 
na nás radních nenechají nit suchou. Je to 
jejich povinnost. Bylo by opravdu zvláštní, 
kdyby opoziční zastupitelé prohlásili, že si 
koalice vede výborně nebo alespoň dobře. 
nebo kdybychom zase my vykřikovali, jak to 
všechno děláme bídně. Ve skutečnosti je to 
někde mezi. V žádném případě nemůžeme 
tvrdit, že se současnou koalicí přišel ráj na 
prahu 1, ale tak velká katastrofa to zas také 
není. Toto musí posoudit občané prahy 1.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych na tomto 
místě poděkoval Michalu cabanovi, petru 
Hejmovi a Martinu Kotasovi za úžasnou 
spolupráci. spolupracovat s nimi v jednom 
politickém klubu je pro mě čest. nám se 
totiž podařilo mezi sebou vytvořit něco, co je 
v dnešním politickém prostředí velmi vzácné. 
Máme mezi sebou důvěru. a toho si moc 
cením. přeji svým kolegům, jejich rodinám 
a všem občanům žijícím v praze 1 požehna-
né Vánoce. 

Za MCTŽ Petr Burgr (KDU-ČSL)

TOP 09
 
Dopravní zmatky na Praze 1
Top 09 praha 1 zastává názor, že tranzitní 
dopravu je třeba v centru prahy omezit. ale 
postupně na základě diskuze s ostatními 
městskými částmi a nutností nabídnout 
alternativní objízdné trasy.
od 28. 10. začala oprava tramvajové trati 
na smetanově nábřeží plánovaná do 6. 11. 
automobilová doprava se snažila oblast 
objet po alternativních trasách, tedy i po 
Malé straně, kde je i za normálních okolností 
zhuštěnější doprava. Každý počítá s tím, že 
se někdy musí něco opravit a že to pak při 
objíždění způsobí větší zdržení.
To, že se uzavře současně i Malá strana od 
4. 11. do ukončení oprav, bylo oznámeno 
v pátek 1. 11. večer, kde praha 1 nedokázala 
odpovědět na dotazy lidí, jak to bude přede-
vším pro rezidenty, lidi zde bydlící či pracují-
cí, kteří nutně potřebují použít své auto. Bylo 
jen řečeno, že každý konkrétní případ bude 
posuzovat konkrétní policista. Místní tedy 
raději auto na tři dny nepoužili.
praha 16. 11. oznámila, a to až po půl 
osmé večer, že se uzavírka prodlužuje do 
8. 11. a znovu bylo opatření prodlouženo 
ve večerních hodinách 8. 11. až do 17. 11. 
dopravní značení se postupem času přestalo 
dodržovat, jelikož ho zde nikdo nekontroloval. 
provoz byl zkomplikován kolem území pra-
hy 1, kdy se musel regulovat vjezd do Blanky 
a Magistrála byla ucpanější než normálně.
na Malé straně se lidem dýchalo nějaký čas 
lépe. ale než se prodrali autem v případě 
potřeby přes kolony vzniklé kolem prahy 1 
či zpět, trvalo jim to násobně déle. a ostatní 
občané z prahy 1 museli objíždět celou 
Malou stranu a staré Město.
Tento postup bereme jako alibistický, populi-
stický a typický pro současné vedení radnice 
na praze 1, kde se vše dělá aktivisticky bez 
širšího politického konsensu. 

Giancarlo Lamberti, Pavel Řeháček, 
Lukáš Vesecký

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

rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1

Zelená pro jedničku
 
Kde jsou hranice turismu?
senátor Václav Hampl říká, že stavbu nové 
letištní ranveje odnesou nejvíce obyvatele 
suchdolu a pak také obyvatelé prahy 1. Jak 
moc je to pravda, zažívají už dnes ti nešťastní 
obyvatelé, kteří bydlí ve vykřičených ulicích.
Jak dlouho ještě může růst počet turistů 
mířících do prahy, aby z jejího centra nevy-
prchaly poslední zbytky života? nepřekročili 
jsme již kritické množství návštěvníků? Kam 
by nás současné trendy zavedly za pět či 
deset let? Globální turistické trendy na 
praze 1 nezávisí, to víme dobře, ale přesto 
je důležité hledat cesty, jak ovlivnit alespoň 
složení turistické klientely.
Vláda v listopadu oznámila, že stát hodlá 
investovat 55 miliard korun do rozvoje 
letiště Václava Havla s cílem takřka zdvoj-
násobit kapacity cestujících. přitom již dnes 
největší české letiště odbaví 17 milionů 
cestujících ročně. podle čerstvých letištních 
statistik přitom tvoří asi 70 % obsazenosti 
letadel turisté. Kam zamíří většina z nich, 
je zřejmé – na Karlův most a do centra. 
levné a dostupné letenky nízkonákladových 
společností zároveň napovídají, že nepůjde 
zrovna o bonitní klientelu.
není třeba dodávat, že cesta letadlem je 
mnohem méně šetrná k životnímu prostředí 
než třeba cesta vlakem. Země eU by přitom 
s relativně malými investicemi mohly lépe 
scelit železniční dopravní cesty a zajistit 
dostupnost vlakových spojení napříč evro-
pou, je třeba se jen sladit. není hned nutné 
zřizovat nákladné vysokorychlostní tratě, pro 
začátek by stačilo zajistit kvalitní noční spoje 
napříč evropou. a levné lety zdanit. prahu 
turistům rádi dopřejeme, ale, s dovolením, 
jako hostům.
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From the small to the bigger.  
Citizens participation is going well.

participation, involvement of citizens in 
discussions and decision-making in prague 
1 gained momentum. after several smaller 
meetings about petřín or traffic changes, 
a big roundtable debate took place in the 
end of october in Malostranská beseda.
at the meeting about a hundred people dis-
cussed three topics: civic amenities, criteria 
for the allocation of municipal housing and 
the use of the loreta garden. proposals and 
suggestions were written by representatives 
of the town hall on large sheets and then all 
participants could vote for them.
deputy Mayor pavel nazarský, who is in 
charge of participation, said that, as this 
year‘s debates proved successful, the Great 
forum event will be held next spring on all 
topics of sustainable city development.
along with him, deputy Mayor petr Hejma 
(territorial development, trade and services) 
with councilors david Bodeček (property 
and housing policy) and petr Kučera 
(environment and cleaning policy) together 
with the chairman of the social committee 
Martin Špaček participated in the event in 
Malostranská beseda.
The meeting was related to the recently 
completed survey on civic amenities. The 
inhabitants of prague 1 filled in about five 
hundred answers on the website and in 
printed form, in what places and what type 
of facilities they lack. The results should be 
reflected in the new conditions for renting 
non-residential premises in prague 1. ∙
photo: Jaroslav Tatek

∑xpats page
praHa 1 ExPATS PAGE

Tender procedure for the rent  
of the Fishermans Kampa building

The Michnovský letohrádek also known as 
the “rybářský domeček” (the Fishermans 
house) on the Kampa island is looking for 
new renters. 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 pro-
cedure are available at the municipal office 
desk of prague 1. The viewing will take place 
on 5th of december, 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 ap-
plications will first be checked for formalities, 
then handled and evaluated by the selection 
committee. The specifics of the procedure 
may be found at the prague 1 municipality 
office desk (www.praha1.cz) and on the 
real-estate platform reality.praha1.cz and  
at www.realitniportalpraha.cz. ∙
3 × translation: Patrik Kuba

Changes in the alley between  
embankment and Divadelní street

The passage around the Hollar building on 
smetana embankment is now cleaner and 
car-free. Based on suggestions from citizens, 
thanks to the cooperation of the city Hall of 
prague 1 with the Faculty of social sciences, 
there are anti-park columns, a ccTV camera 
and bushes were pruned in the neighbouring 
national awakening park.
residents of the building divadelní 12 and 
14 have been complaining since 2018 about 
the situation in this area, which was full of 
garbage and where the cars were parking 
without permission. current establishment 
of prague 1 has been dealing with this 
problem since the last year.
The main moves were described by the 
deputy Mayor of prague 1 petr Hejma, 
who is responsible for security and crime 
prevention. according to him, the town hall 
has secured the installation of ccTV camera 
that can detect suspicious behaviour. pre-
vention of unauthorized parking is ensured 
by pillars at the beginning of the street. Two 
new lamps are also planned to appear on the 
spot in the future.
prague 1 also carried out a thorough pruning 
of the bushes in the neighbouring national 
awakening park, which is also undergoing 
reconstruction, because homeless people 
and drug users found shelter there. The 
Municipal police also pay close attention to 
this area. ∙
photo: Petr Našic

Prague will open its first Expat Centre
In order to introduce Prague as a metropolis open to everyone, the City of Prague will officially launch its Expat Centre in January 2020! 
The Expat Centre Prague will serve as a central point of contact for international newcomers who are either already settled in Prague or 
just planning on relocating. We will provide information and support with all kinds of situations related to a professional or private start in 
Prague. Role of the Expat Centre is to make the process of settling as easy as possible, whether you want to study, work or do business 
in Prague. The Expat Centre Prague will offer free telephone and online consultations, as well as a possibility of booking an individual 
consultation in our beautiful office at Škodův palác, all free of charge. Besides, our collaborations with proven service providers, for 
example in legal services, finance or childcare sector, extend our services to cover all stages of expat life. A variety of events and workshops 
organized by the Expat Centre will provide an ideal networking opportunity for expats living in Prague. The Expat Centre will be your 
connection to the city administration and a first step to your effortless start in Prague. Web: expat.praha.eu
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Spolková rubrika

tel.: 224 109 425, spkl@email.cz,  
otevřeno po–pá 10–18 hod., vstup na výstavy 
a základní katalogy zdarma

Kamil lhoták je čestným občanem prahy 1 
(od roku 2018), má pamětní desku v praze 6 
(od 22. 10. 2019) a prezident republiky mu 
udělil medaili za zásluhy i. stupně (28. 10. 
2019). spolek propaguje jeho dílo, pořádá 
výstavy v praze 1 i jinde a umísťuje jeho 
poetické obrazy do volného prostoru v praze 
(viz Hyde park 1899 na stěně do podchodu 
metra v Jindřišské 2).  
přehled kalendářů s díly Kamila lhotáka 
a jeho pF (ke koupi vybrané nástěnné kalendá-
ře). Vernisáž plánovaná na středu 4. 12. 2019 
v 16 hod. Miniatury Kamila lhotáka ke koupi 
ve formátu arop (autorizované reprodukce 
obrazů na plátně). Každý arop má opis rod-
ného listu obrazu. Bistro „U Kamila“ v 5. patře 
(otevřeno do 15 hod.).
Kamil lhoták – odysseus (dle románu Jame-
se Joyce): přehled známých kreseb z cyklu 
odysseus (1952). inspirováno 13. kapitolami 
prvního českého překladu. Kresby nebyly nikdy 
publikovány (ke koupi dva soubory barevných 
pohlednic a barevný katalog). 
Kamil lhoták/carl sandburg – dobré jitro, 
amerika. první společná výstava kreseb 
Kamila lhotáka z cyklu amerika a sandburgo-
vy básně v překladu Wandy Beranové a Jiřího 
Koláře (viz světová literatura 2/1957). dosud 
neobjevené kresby tohoto cyklu nahrazují 
celostránkové texty sandburgovy básně (ke 
koupi velký katalog s básní).
Zachráněné kresby tuší a tužkou z rodinné 
sbírky Kamila lhotáka ml. různé motivy z let 
1940–87 (ke koupi autorizované reprodukce 
většiny kreseb). spolku lze předkládat lho-
tákovy kresby k ověření pravosti a případně 
získat certifikát spKl.
Kamil lhoták – průřez ilustrační tvorbou: 
Výběr knih s ilustracemi Kamila lhotáka 
v knižním fondu Městské knihovny v praze, 
Zbuzkova 34, praha 9 (trvá do 20. 12. 2019).

Evžen Škňouřil, předseda spolku

info@kckampa.eu

spolek Komunitní centrum Kampa vznikl 
v roce 2005 v reakci na megalomanské plány 
úprav parku Kampa s tím, že v roce 2006 
jsme v budově bývalé waldorfské školy založili 
mateřské centrum s klubovnou. od té doby 
máme každý všední den otevřenou hernu pro 
rodiny s dětmi, která funguje na bázi dobrovol-
níků – maminek, které se o hernu starají. dále 
v těchto prostorách nabízíme kroužky pro děti 
i dospělé.
Za třináct let našeho působení jsme spektrum 
našich aktivit značně rozšířili. díky praze 1 
jsme se rozrostli do sally Terreny – domečku 
na Kampě. V domečku pořádáme různé 
hudební večery muzikantů či místních starou-
sedlíků, přednášky, filmové projekce, výstavy, 
besedy a workshopy.
díky tomuto místu setkávání v parku se daří 
znovuobnovovat místní komunitu staroused-
líků i nově příchozích, seniorů a rodin s dětmi, 
kteří se tu mají možnost potkávat a poznávat 
se navzájem.

Nabízíme: hernu po–čt 9:30–18:00,  
pá 9:30–12:00, 50 Kč/rodinu/3 hod.
kurzy pro děti i dospělé/divadla pro děti/ 
filmový klub/komunitní zahradu/sousedskou 
saunu/skupinové hlídání dětí Kampík/každý 
čtvrtek odpoledne otevřenou výtvarnou dílnu.

dále nabízíme pestrý kulturní program: hu-
dební vystoupení, výstavy, přednášky, besedy, 
literární čtení, akce vázající se k jednotlivým 
ročním obdobím (Mikulášská, sv. lucie – 
plavení světel, dlabání dýní, pálení vánočních 
stromečků atd.). našimi aktivitami pro rodiny 
s dětmi i dospělé se snažíme udržet centrum 
prahy jako příjemné a živé místo, poskytnout 
místním prostor k setkávání a společnými 
silami udržet a rozvíjet sousedské vztahy. 
V prosinci se například můžete těšit na tradič-
ní Mikulášskou 5. 12., divadelní představení 
pro děti Kašpárek jde do Betléma 8. 12, oslavu 
svátku sv. lucie s plavením světel 13. 12. 
a mnoho dalšího!

Barbara Šabachová

www.fb.com/studio.citadela,  
www.twitter.com/StudioCitadela  
#bohnickadivadelni #delacita 

poWer. Každý odněkud pocházíme
24. 1. 2020, 20:00, divadlo U Hasičů,  
Římská 45, praha 2 – evropská premiéra  
(Čr, irsko, itálie, Řecko).
Studio Citadela zve co nejsrdečněji na 
premiéru inscenace POwER. Každý odněkud 
pocházíme, kterou podle autorského scénáře 
Silvie Chiodin společně odehrají v Evropě 
etablované soubory divadel zdravotně 
postižených. Multimediální divadelní tvar staví 
v principu na přesvědčivém fyzickém herectví. 
Českému a později i zahraničnímu publiku se 
představí v odvážné souhře hned čtyři soubo-
ry: spolu s Bohnickou divadelní společností při 
studiu citadela se na scéně setkají performeři 
z irska, itálie a Řecka (KcaT arts centre–equi-
nox Theatre company, cooperative nazareno, 
Theama Theater of disabled people).
Tématem naší inscenace je migrace. Útěk. 
Hledání domova. Sny o přežití. Strastiplný 
a kuriózní příběh putování živočišných druhů 
kontinenty a staletími včetně druhu lidského 
je (zdánlivou) apoteózou dnešní mediální 
epidemie předsudků rozpoutaných nad uprch-
lickou otázkou.
poWer nemá rozhodně ambici jen s nad-
sázkou zatřást našimi fobiemi z jinakosti; nad 
rámec uměleckého počinu dává hercům se 
zdravotním postižením příležitost pohybovat 
se v průběhu jednoho roku na jevištích po celé 
evropě. Tito tvůrci vykročí „vší silou“ naproti 
společenským stigmatům, které i je samotné 
obvykle činí bezdůvodně méně schopnými než 
lidi tzv. normální.
režie: Vendula Kodetová. dramaturgie: Marek 
dušák. pohybová supervize: Vendula Burger. 
choreografie: ivana Hessová a kol. scénogra-
fie: Medb lambert, andrea Králová a kol. Hud-
ba: coop. nazareno a kol. spolufinancováno 
z programu evropské Unie Kreativní evropa.
divadelní premiéru doprovází po celý leden 
výstava fotografií ve studiu citadela, Kliment-
ská 16, praha 1.

Vendula Kodetová

Komunitní centrum
Kampa, Hroznová 5
www.kckampa.eu

Spolek přátel 
Kamila Lhotáka,
Václavské nám. 21
www.galeriekl.cz

Studio Citadela, z.s.,
Klimentská 16
www.studiocitadela.cz
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www.facebook.com/tourdepetrska

projekt Tour de petrská vznikl v roce 2015 
spojením obchodů s designem v petrské 
čtvrti. Jeho záměrem je představit veřejnosti 
tuto čtvrť nejen jako krásnou historickou část 
prahy, ale i jako oblast, ve které se koncentrují 
zajímavé obchody a showroomy současné 
módy, umění a designu. spolek Tour de 
petrská pravidelně organizuje nejrůznější 
akce: sousedská setkání, workshopy, slevové 
dny a další.
petrská čtvrť, ačkoliv to mnoho lidí zatím 
neví, je místem nadčasové a originální módy, 
unikátních šperků, bytových doplňků či 
gurmánských zážitků. návštěvník může chodit 
po jednotlivých showroomech a je zde možné 
strávit klidně celý den – to vše v docházkové 
vzdálenosti od samotného centra prahy. na 
začátku nás bylo šest, nyní se Tour de petrská 
rozrostla na dvacet subjektů. pravidelně 
vydáváme za podpory Městské části prahy 1 
mapu a vlastně zároveň takového průvodce 
petrskou čtvrtí. Za krásným netradičním 
grafickým zpracováním stojí Babeta ondrová 
z lavmi. Již potřetí jsme se podíleli na orga-
nizaci akce Zažít město jinak, kterou zpět do 
petrské dostalo studio paměť, a pravidelně se 
v létě s místními scházíme na pikniku v parku 
lannova.
spolek spřátelených designových obchodů 
z petrské čtvrti vás srdečně zve na vánoční 
Tour de petrská, která se koná dne 6. prosince 
2019, informace najdete na FB stránce. 
přijďte se za námi podívat a zažít s námi 
předvánoční atmosféru, v klidu, bez spěchu… 
budeme se těšit.

Vendula Stoklásková, majitelka 100CLASS 
concept store, zakladatelka spolku

spolek s lehce krkolomným názvem (a to ani 
nemluvíme o psaní velkých a malých písmen) 
byl založen v lednu roku 2005. V lednu 2020 
tedy vstoupíme z věku adolescenta do věku 
mladistvého a pod zákon již spadajícího. Měl 
by to pro nás vlastně skutečně být rok zlomo-
vý. letos v létě jsme totiž, po letech snažení 
a práce na Václaváku a v jeho okolí, zahájili 
společně s vedením radnice unikátní pilotní 
spolupráci, která spočívá v koordinaci správy 
lokality Václavské náměstí a ulic 28. října 
a na příkopě. oblast to není jednoduchá, ani 
není svým rozsahem nijak malá. My ve spolku 
se ale velkých věcí nebojíme, jsme známí tím, 
že máme kuráž.
V roce 2020 bychom tuto pilotní spolupráci 
měli korunovat jejím formalizováním, nastave-
ním podmínek, kompetencí a odpovědností, 
zkrátka mít na to smlouvu. Tím nám radnice 
vlastně vystaví něco jako občanku k těm 
patnáctinám. Koordinace správy spočívá ve 
zvelebování lokality a týká se čistoty, úklidu, 
technického stavu chodníků a mobiliáře, 
zeleně a sociálního kontextu, tedy kdo a jak 
veřejný prostor v lokalitě užívá. dané území je 
na jedné straně velmi významné na místní i re-
publikové úrovni, na druhou stranu trpí velkou 
zátěží, která se podepisuje na jeho vzhledu, 
čistotě a fungování. náš spolek to dlouhodobě 
vnímá jako příležitost k velkému zlepšení 
a máme zájem reagovat dříve, než proběhnou 
větší akce celkové rekonstrukce prostoru.
děláme ovšem i spoustu jiných věcí, mrkněte 
na náš web a od 29. 11. přijďte třeba na trhy 
Václavské Vánoce v horní části Václaváku. 
připravujeme spoustu kulturních vystoupení, 
Mikulášskou, Betlémské světlo, Štědrovečerní 
bohoslužbu a letos podpoříme pět neziskovek 
z prahy 1, jejichž výrobky si můžete koupit.

Monika Vlková

Nemocnice, která léčí tělo i ducha
V jednom z nejhezčích koutů naší prahy 1, 
v zahradách mezi pražským hradem a pe-
třínem s vyhlídkou na strahovský klášter, 
stojí nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského.
první nemocniční stavba s úsměvnými šesti 
lůžky tady vyrostla již v polovině 19. století, 
kdy boromejky přišly do Čech a postupně 
zde zakoupily pozemky, na nichž vybudovaly 

Váš dobrý soused na Praze 1 již 100 let
Český červený kříž je, jakožto uznaná národní 
společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově 
působícího Mezinárodního hnutí Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce. Mezinárodní 
hnutí ČK&Čp je neutrální a nestranné, 
poskytuje ochranu a pomoc lidem zasaženým 
katastrofami a konflikty a je největší světovou 
humanitární sítí.
Tradice samostatného spolku na území 
prahy 1 sahá až do roku 1919, kdy byl dr. alicí 
Masarykovou ustaven vůbec první místní 
spolek Československého červeného kříže na 
Hradčanech. novodobá historie samostat-
ného oblastního spolku ČČK praha 1 se pak 
datuje od r. 2006.
a co dnes může Český červený kříž nabídnout 
občanům nejen prahy 1? Vlajkovou lodí 
naší činnosti pro veřejnost jsou kurzy první 
pomoci. Možná si svůj první zdravotnický 
kurz pamatujete ze základní školy, ale dnešní 
kurz vypadá úplně jinak. při výuce používáme 
simulační figuríny řízené počítačem a více 
než sezení v učebně se na kurzech věnujeme 

Sdružení Nového Města 
pražského (SNMP),
Václavské nám. 43
www.CentrumPrahy.cz

Nemocnice  
Milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského,
Vlašská 336/36
www.nmskb.cz

klášter a plnohodnotnou nemocnici.
Ta je dnes jednou ze tří církevních nemocnic 
v České republice a jedinou s akutní zdravotní 
péčí. nabízí kapacitu 190 lůžek, ročně tu 
provedou okolo 50 tisíc vyšetření a 2 tisíce 
operací. nemocnice je výjimečná svou 
historickou vazbou na Kongregaci Milosrdných 
sester, která určuje duchovní rozměr a osobní 
přístup v péči o nemocné.
„Naše nemocnice má skutečně unikátní 
charakter v tom smyslu, že klade velký důraz 
na laskavost, vstřícnost a empatii v jednání 
s pacientem a porozumění jeho duchovním 
potřebám“, říká ředitelka nemocnice phdr. Ka-
teřina svobodová.
V současné době tu poskytují ambulantní 
i lůžkovou péči v základních i specializovaných 
oborech medicíny se zaměřením na onemoc-
nění interní a chirurgické povahy. Vynikající 
pověsti mezi odborníky i pacienty se těší 
zdejší pracoviště gastroenterologie s léčbou 
nemocí zažívacího traktu, rehabilitace zamě-
řená na léčbu po operacích velkých kloubů 
či chronické bolesti pohybového aparátu, 
velmi žádané oddělení paliativní péče nebo 
v Čechách jediné dětské a dorostové detoxi-
kační centrum s péčí o pacienty intoxikované 
návykovými látkami.
a to nesmíme zapomenout na zdejší chirurgii, 
vyhledávanou především pro operační léčbu 
nemocí tlustého střeva, hemoroidů, křečových 
žil či kýl různého typu. chirurgické oddělení 
nabízí jedny z nejkratších čekacích dob na 
operace v praze a pacienti si chválí vlídný 
přístup.

Jitka Kalousková, tisková mluvčí

Český červený kříž,
Hellichova 632/11b
www.cckpraha1.cz

praxi. s našimi členy se můžete potkat také 
při krizových situacích, jako jsou požáry, 
evakuace, velké úniky plynu, dopravní nehody 
nebo povodně. Tam všude zajišťujeme péči 
o nezraněné osoby a pomáháme jako podpora 
složek iZs. při povodních máme na starosti 
také stavbu mobilních protipovodňových 
opatření. nově se s námi můžete potkávat 
při zdravotnickém a humanitárním zajištění 
velkých akcí v praze. nezapomínáme ani na 
děti a seniory, kteří se mohou scházet v našem 
pravidelném seniorském klubu nebo v krouž-
cích mladých zdravotníků.
rádi vás uvidíme nejen na kurzech první 
pomoci, ale uvítáme také nové členy a dob-
rovolníky. Více o našem spolku najdete na 
internetové adrese www.cckpraha1.cz

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., předseda  
Oblastní výkonné rady ČČK Praha 1

Tour de Petrská
www.tourdepetrska.com
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Jan Jesenský se narodil 5. března 1904 
v praze na smíchově Františku a Miladě 
Jesenským. otec působil jako vrchní 
stavební rada, s manželkou Miladou měli 
ještě druhého syna Jiřího. oba synové byli 
bratranci známé spisovatelky a novinářky 
Mileny Jesenské a také pokrevní příbuzní 
Jána Jesenského, neboli Jana Jesenia, který 
skončil na popravišti spolu se sedmadvaceti 
českými pány po bitvě na Bílé hoře.
potomek slavného muže Jan vystudoval 
lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Tento 
krok jistě podporoval jeho strýc, rovněž Jan 
Jesenský, otec Mileny, který byl později jeho 
nadřízený na zubní klinice. studiu se mladý 
Jan usilovně věnoval a od ledna 1926 za-
stával místo demonstrátora při zubní klinice, 
vlastní studia Jan ukončil o rok později. Hned 
po promoci nastoupil jako operační elév na 
zubní kliniku prof. Jiráska, později se stal 
vedoucím protetického oddělení.
i po habilitaci Jan Jesenský na zubní 
klinice zůstal. Kolega František Kostečka na 
Jesenského později vzpomínal: „Každý rok 
publikuje několik velmi hodnotných prací. 
Jako vedoucí asistent protetického oddělení 
přičinil se o rozkvět tohoto oboru, tak že 
zde bylo dosaženo světové úrovně. Doc. 
Dr. Jesenský byl iniciativní a pilný vědecký 
pracovník, ryzího charakteru, který mohl 
ještě mnoho pro české lékařství vykonat.“
alžběta Jesenská, rozená Guttmanová, se 
narodila v Bodzasuljaku v Haliči 29. února 
1904 v rodině lékaře. s Janem se sezdala 
v říjnu 1930 na smíchově a stejně jako on 
se věnovala zubnímu lékařství, s manželem 
působila na stejné klinice. spolu si pak za-
řídili byt na starém Městě v rohovém domě 
s adresou skořepka č. 2 a také soukromou 
ordinaci v druhém vchodu do domu z ulice 
na perštýně.
Mladší bratr Jiří rovněž vystudoval lékařskou 
fakultu a po studiích začal vykonávat zubní 
praxi ve svojí ordinaci na palackého nábřeží 
č. 20. Zároveň pracoval i na zubní klinice 

Příběh manželů 
Jesenských

Členové slavného rodu, ze kterého pocházel i politik a lékař Jan Jesenius, na 
sebe upozornili nejen lékařskými úspěchy, ale i odvahou. s Prahou 1 byli spjati 
především manželé Jan a alžběta Jesenští, kteří za spolupráci se skupinou 
anthropoid zaplatili životem.

společně se svým bratrem, kde vedl prote-
tickou laboratoř. až do druhé světové války 
se kariéra obou bratrů ubírala poklidným 
směrem.

Parašutistům pomáhali oba bratři 
s manželkami
po příchodu parašutistů ze skupiny anthro-
poid do prahy v lednu 1942 se kolem nich 
vytvořila rozsáhlá síť podporovatelů. Mezi 
ně se zapojil i Jiří Jesenský. Jiří se seznámil 
s Josefem Gabčíkem a Josefem Valčíkem 
prostřednictvím sestry Československého 
červeného kříže anežky Zajíčkové v dubnu 
1942. Jiří jako majitel osobního automobilu 
s parašutisty jezdíval po praze a okolí, v jejich 
podpoře pokračoval i poté, co se parašutisté 
po zabití protektora reinharda Heydricha 
ukryli v chrámu sv. cyrila a Metoděje.
do podpory parašutistů se aktivně zapojil 
také Jan Jesenský. Bratři se i proto začali 
více navštěvovat, a aby časté návštěvy ne-
byly nápadné, brával si Jiří sebou otisky zub-
ních protéz. V důsledku selhání parašutisty 
Karla Čurdy se němcům podařilo odhalit 
úkryt parašutistů v resslově ulici. Vzhledem 
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0 
Pamětní deska
Na domě, v němž žili manželé  
Jan a Alžběta Jesenští, byla letošního 
19. října odhalena pamětní deska. Její 
vznik a umístění zařídila Iniciativa A, 
která připomíná oběti poprav po 
likvidaci R. Heydricha, ve spolupráci 
s Československou obcí legionářskou 
a Rotou Nazdar.

k tomu, že okna bytu Jiřího se nacházela 
naproti vchodu do kostela, stal se přímým 
svědkem jejich posledního boje. následně 
se gestapu podařilo rozkrýt celou ilegální 
organizaci, do které byli zapojeni i bratři Je-
senští se svými manželkami. U Jiřího došlo 
k zatčení v pondělí 22. června 1942, otci se 
krátce předtím svěřil s předtuchou, že bude 
v souvislosti s atentátem zatčen. o několik 
hodin později se tak stalo, večer byla zatčena 
i jeho manželka Žofie. Záhy po zatčení Jiřího 
se gestapo dozvědělo i o odbojové činnosti 
bratra Jana a zatklo jej druhý den, manželku 
alžbětu pak o týden později.
po převezení obou manželských párů 
z vazební věznice v praze do Malé pevnosti 
v Terezíně následovala cesta do koncen-
tračního tábora Mauthausen. na základě 
rozsudku stanného soudu byla 24. října 
1942 v 10:12 ranou to týlu zavražděna Žofie, 
švagrová alžběta byla zavražděna v 10:28. 
Jiří Jesenský byl zabit v 16:08 a jeho bratr 
Jan v 17:42.
Jen díky mlčenlivosti obou synů a jejich 
manželek nedošlo k zatčení rodičů Jesen-
ských. proto o odbojové činnosti svých synů 
mohl František Jesenský podat v září roku 
1945 cenné svědectví na Ministerstvu ná-
rodní obrany. nejen toto svědectví pak vedlo 
ke jmenování docenta Jana Jesenského 
mimořádným nehonorovaným profesorem 
zubního lékařství in memoriam  
2. června 1948. ∙
text: Vlastislav Janík 
foto: archiv Jaroslava Čvančary, 
Wikimedia Commons – Ondřej Kořínek 
a Mojmír Churavý



praHa 1 28 PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDů

na podzim děti vytvořily reportážní týmy 
a vybraly si „svého“ pamětníka, kterého na-
vštívily, vyzpovídaly a natočily jeho vzpomín-
ky. lektoři dětem ukázali, jak zajímavě příběh 
vyprávět. potom už stály před rozhodnutím, 
jaká bude jejich reportáž – rozhlasová, video 
nebo to bude komiks či animace. novinkou je 
právě animační a komiksový workshop.
V lednu se týmy vydají na exkurzi do archivu 
bezpečnostních složek, kde se žáci seznámí 
s prací archivářů, nahlédnou do svazků 
a bude pro ně připravena přednáška o stB 
a VB, ale také prohlídka pracovišť (oddělení 
digitalizace, restaurátorská dílna, depozitář). 
poté již každý tým absolvuje svůj mediální 
workshop (např. v Českém rozhlase) a začne 
se připravovat na závěrečnou prezentaci.
do projektu se nyní zapojuje téměř padesát 
žáků a osm pedagogů z prahy 1. reportážní 
týmy ze ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, ZŠ 
sv. Voršily a Gymnázia J. Gutha Jarkovského 
zdokumentují celkem deset pamětníků.
„Máme velkou radost, že je na Praze 1 
o projekt mezi dětmi i učiteli takový zájem. 
Objevujeme společně další osudy zajíma-
vých osobností. Příběhy našich sousedů 
jsou skvělou možností výuky dějepisu 
a novodobé historie. Děti na tuto moderní 
výukovou metodu reagují velmi pozitivně 
a zároveň se v průběhu projektu zlepšují 
jejich mediální a sociální dovednosti,“ řekla 
Michaela szkála z organizace post Bellum.
na výsledky práce dětských dokumentaristů 
se mohou těšit nejen jejich kamarádi, rodiče, 
odborná porota, ale také široká veřejnost. 
příběhy svých pamětníků žáci představí na 
slavnostní prezentaci ve středu 15. 4. 2020 
od 17 hodin v Brožíkově sále Staroměst-
ské radnice. Všechny příběhy budou také 
zveřejněny na webových stránkách  
www.pribehynasichsousedu.cz. ∙
(mk), foto: Post Bellum

Příběhy našich sousedů 
Děti zpracují další osudy

Po úspěšném zakončení dalšího kola se žáci základních škol na Praze 1 opět 
stávají dokumentaristy a v projektu Příběhy našich sousedů se vrhají do příprav 
reportáží o dalších zajímavých osobnostech. Projekt organizuje Post bellum  
za podpory radnice.

!
Vzpomínky ožijí také  
díky středoškolákům
Ve čtvrtek 10. 12. 2019 od 15:30 
se v kině Aero uskuteční slavnostní 
prezentace projektu Příběhy našich 
sousedů, který studentům středních škol 
a gymnázií přiblížil vzpomínky deseti 
pamětníků z Prahy.
Zapojilo se celkem deset studentských 
týmů z pražských gymnázií Voděradská, 
Nad Štolou, Jana Keplera, Na Vítězné 
pláni a Střední odborné školy služeb 
Kavčí hory. Středoškoláci zpovídali 
například přeživší z Osvětimi Bibianu 
Szulc Ach nebo perzekvovanou 
novinářku, paní Agátu Pilátovou.

Vítězný tým loňského běhu  
ze ZŠ sv. Voršily
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Peněženku můžete odevzdat zde:
Ztráty a nálezy, Karoliny Světlé 5, Praha 1, 
telefon: 224 235 085
Otevřeno: po a st 8:00–17:30,  
út a čt 8:00–16:00, pá 8:00–14:00  
polední přestávka 12:00–12:30

– Markéta Prosová,
asistentka 1. zástupce starosty
 
KATEGORIE DOTAZU:  
DOPRAVA, PARKOVÁNÍ A ÚKLID

Mám dotaz ohledně parkování v okolí  
Betlémské kaple pro invalidy.

V této oblasti Prahy 1 jsou vyhrazena místa 
pro vozidla tělesně postižených osob v lokalitě 
Betlémská ul. č. 5 – 1× a Betlémské nám. 
– 2×. Informace o veškerých parkovacích 
místech pro tato vozidla naleznete na  
www.praha1.cz/doprava-parkovani-a-uklid/
doprava-a-parkovani-obecne-informace/.

– Pavel Kotlár,
oddělení dopravy, dopravní značení

KATEGORIE DOTAZU:  
ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ráda bych se zeptala, jak městská část 
Praha 1 řeší likvidaci psích exkrementů, 
které končí v odpadkových koších na ně 
určené, a jestli se do budoucna plánuje jejich 
možné třídění nebo využití – přeci jen se 
jedná o bioodpad. Také by mě zajímalo, zda 
přemýšlíte o zavedení rozložitelných či kompo-
stovatelných sáčků na psí exkrementy.

V současné době Praha 1 nabízí občanům 
ve venkovních stojanech sáčky papírové, 
které považujeme za ekologičtější než sáčky 
igelitové. O jiném druhu sáčku do budoucna 
neuvažujeme. Úklid psích exkrementů po 
neukázněných chovatelích psů zajišťuje úkli-
dová společnost. Likvidaci psích exkrementů 
řešíme stejnou cestou jako směsný komunální 
odpad. V koších na psí exkrementy končí veš-
kerý odpad z ulice a jeho třídění je technicky 
nemožné. V současné době je kompostování 
psích exkrementů v kompostárnách z hygie-
nického hlediska nepřípustné.

– Zdeněk Krenk
vedoucí oddělení životního prostředí

Vzpomínka na Evu Kröschlovou  
– taneční a hudební večer
V pátek 17. 1. 2020 v 18 hodin se v Michnově 
paláci na Malé Straně sejdou tanečníci 
a muzikanti oděni v historických kostýmech. 
Rozezní se stará hudba a sál ožije tanci 
starých tanečních mistrů. Tyto tance podle 
historických zápisů oživila a nadchla jimi 
celou generaci následovníků paní docentka 
Eva Kröschlová. Za tuto studnici potěšení 
vděčíme právě jí, charismatické dámě, která 
by se v prosinci dožila svých 93. narozenin.
Když v roce 1985 na letní škole staré hudby 
v Kroměříži s panem sbormistrem a varhaní-
kem Miroslavem Venhodou započali toto dílo, 
netušili, v kolika stovkách uměnímilovných lidí, 
profesionálů, ale i amatérů zažehnou nadšení 
a radost ze staré hudby a tance. Tato letní 
škola, která se od roku 1988 koná v jiho-
moravských Valticích, se těší stále většímu 
a většímu zájmu milovníků staré hudby.  
Na letošním ročníku ve víru tance přišla však 
náhle smutná zpráva, že nás tato významná 
osobnost navždy opustila. Ještě den předem 
se zajímala o dění na letní škole a chtěla 
vědět, co její žákyně Kateřina Klementová 
s frekventanty nacvičuje. Do posledního dne 
žila se zájmem o svůj obor s námi.
Večer pořádá Základní umělecká škola 
U Půjčovny, kde v 90. letech započala výuku 
historického tance její žákyně, paní učitelka 
Eliška Trojanová. Působili zde a dodnes 
působí i další její žáci: Klára Kašová, Miroslav 
Smaha, Alena Sokolová, Kristýna Trojanová 
i Kateřina Klementová. Společně s radostí 
vzpomeneme na tuto významnou osobnost 
a věříme, že skrze hudbu a tanec bude na 
tomto večeru spolu s námi.

Jitka Sochová, ředitelka ZUŠ
Praha 1, U Půjčovny 4
foto: www.ceskatelevize.cz

vzk@zy 
red@kci

dot@zy  
z webu 
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KATEGORIE DOTAZU:  
ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V Praze dobře funguje odvoz separovaného 
komunálního odpadu. Bohužel chybí odvoz 
bio odpadu, zejména na podzim, kdy leckde 
na dvorcích padá listí z kaštanů. Tato služba 
zdarma je samozřejmostí v mnohých měs-
tech. Proč to neumožňuje Praha 1 (i třeba 
nárazově pro podzimní období), když tato 
přírodnina může být využita kompostováním 
na výživnou hmotu pro další rostliny?  
Je škoda, aby se z ní stal odpad na 
skládky nebo do spaloven. To se mně zdá 
neekologické.

Koncepci odpadového hospodářství zpracová-
vá na území hlavního města Prahy magistrát. 
Městská část Praha 1 nemá na svém území 
sběrný dvůr a je plně odkázaná na nastavený 
a léta fungující systém svozu. Kromě svozu 
směsného komunálního a tříděného odpadu 
(papír, plast, sklo, nápojový kartón a kovové 
obaly) Pražské služby nabízejí i službu svozu 
bioodpadu. Tato služba je občanům k dispo-
zici již několik let. Bohužel je tato informace 
mezi občany málo rozšířena. Vlastník či 
správce objektu si může u svozové společ-
nosti Pražské služby objednat celoroční, 
případně sezonní odvoz bioodpadu. Služba 
je sice za úhradu, částka však není nikterak 
vysoká. Podrobnosti naleznete na stránkách 
Pražských služeb www.psas.cz. Z důvodu 
funkčního systému nastaveného magistrátem 
městská část Praha 1 o zavedení služby svozu 
bioodpadu zdarma do budoucna neuvažuje.

– Zdeněk Krenk
vedoucí oddělení životního prostředí
 
KATEGORIE DOTAZU: BEZPEČNOST 
A VEŘEJNý POŘÁDEK

Nalezla jsem dnes na území Prahy 1 peně-
ženku s kreditní kartou a finančním obnosem 
a zatím se mi bohužel nepodařilo zkontak-
tovat majitele. Dočetla jsem se, že nalezené 
předměty se mají poměrně nově vydávat 
místo policie obci, na jejímž území k nálezu 
došlo. Proto jsem se chtěla zeptat, zda jde 
takto nalezený předmět vrátit u vás na úřadě 
ve Vodičkově ulici?
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Zase to nějak  
rychle uteklo…  

Tak šťastné a veselé!
s láskou běháme, zdobíme, sháníme a pořád nás provázejí obavy, že něco chybí 
a všeho je málo. ale vždycky to jako zázrakem dobře dopadne. tu pomyslnou tečku 
nám, kromě rozsvíceného stromku a cukroví, mohou udělat nazdobené perníčky 
a čerstvé květiny. kouzlu perníčků neodolal ani místostarosta Petr hejma, který 
má obchod a služby ve své kompetenci. Prostřednictvím vánočně nazdobeného 
perníku si dovoluje poslat přání milým sousedům i obchodníkům.
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Perníčkův sen 
Haštalská 21
perníkářství v Haštalské ulici je jen malý 
obchod o dvou místnostech nedaleko 
Gurmet pasáže v dlouhé, kde vás spolehlivě 
vrátí do dětství. nemůžete ho minout. stačí 
jen otevřít dveře, vstoupit a nadechnout 
se. přivítají vás milé prodavačky a poctivé, 
voňavé české řemeslo s dlouhou historií. 
Upéct dobrý perník totiž znamená používat 
poctivé a kvalitní suroviny.
Zdejší cukráři toto medové pečivo pečou 
v nejvyšší kvalitě, domácí voňavá atmosféra 
mluví za vše. obchod má tu nejširší možnou 
nabídku sortimentu: perníky všech tvarů, 
perníkové záviny plněné mákem, ořechy 
a povidly nebo krásné vánoční perníčky, 
bez kterých si mnozí z nás Vánoce neumí 
představit. před Vánoci nabízí také hotové 
perníkové těsto nebo sáčky perníků nezdo-
bených, aby si je mohli zákazníci sami dotvo-
řit. prodávají tu také pomůcky pro perníkovou 
tvorbu, koření i vykrajovátka. poradí, jak 
barvit perníky čistě přírodním barvivem.
„Jsme příkladem toho, že i k obchodu, 
který není na hlavní tepně, si zákazníci 
najdou cestu. Na zakázku vám připravíme 
perník podle vašich představ, pořádáme 
oblíbené workshopy dle přání pro dospělé 
i děti. V srpnu prošel obchůdek rekonstrukcí 
a začali jsme zdobit perníky více staročesky, 
bílou polevou, ale pro děti máme i barevnější 
varianty. Snažíme se zdobit perníky i úplně 
přírodně, například zlatou kurkumou či 
matchou, kakaem, šťávou z jakéhokoli ovoce. 
Náš jedinečný recept na perníkovo-makové 
a povidlové záviny vás jistě osloví,“ zve 
srdečně k návštěvě zástupkyně společnosti 
ivana andrle.
a k tomu ještě paní andrle dodává: „Pečeme 
pro vás i čerstvé dobroty, jako mrkvový či 
kokosový řez a lahodné brownie. K tomu si 
můžete dát výbornou kávu z rodinné pražírny 
Cosmo. Kdo chce něco vědět o perníku, 
pokochat se předvánoční atmosférou a vůní, 
měl by nás navštívit.“ 

Otevírací doba:
PO–PÁ 8:00–19:00
SO–NE 10:00–18:00
Kontakt: 607 773 350, 723 680 220,  
www.pernickuvsen.cz
 
Květinářství Metamorphosis
Haštalská 3
pokud se dostanete v jakémkoli ročním ob-
dobí do Haštalské ulice, váš pohled upoutá 
krásně vyzdobený chodník před obchodem 
s květinami. „Dovolte, abych vám svoje milo-
vané květinářství představil,“ vítá nás majitel 
Benjamin claessen ve svém obchodě.
„V březnu 2020 bude květinářství slavit dva-
cáté výročí od otevření na tomto historickém 
místě, kterému se říká Kozí plácek. Velice 
přesně si pamatuji první zákaznici, která 
nás navštěvuje pravidelně až do dnešního 
dne. S některými jsme za tu dobu navázali 
velice přátelské vztahy. Jsme součástí jejich 
životů, jsme u seznámení, svateb, narození 

dětí, oslav až do dnů jejich maturit a jiných 
životních úspěchů. Vždy, když přijdou klienti 
se svými dětmi, poznám, jak ten čas letí, 
ale pokaždé se těším na další roční období. 
Mám to štěstí, že práce s květinami je se-
zónní záležitostí. Denně aranžujeme květiny 
před naším obchodem. Mám radost, že se 
lidé zastavují a květinovou výzdobu si fotí,“ 
říká pan claesen.
„Mým cílem je dotvářet charakter daného 
období pomocí květin, které jsou pro 
konkrétní sezónu typické. Díky této myšlence 
jsem také před čtyřmi lety založil farmu na 
Mělnicku, kde pěstujeme původní druhy 
pocházející z tuzemské flóry. Je úžasné 
sledovat, jak tento drobný detail v obyčejné 
květině, kterou potkáváme na loukách, 
dokáže pozvednout celou kompozici a dát 
jí příběh. V čase vánočním nabízíme celou 
řadu dekorací, které zpříjemní domovy 
a dokouzlí sváteční atmosféru. Připravujeme 
adventní věnce, věnce na dveře, svícny, 
zdobíme vánoční stromečky, někdy přímo 
i u klientů doma. Přináším lidem přírodu do 
města a doufám, že budu mít možnost v této 
své životní cestě pokračovat dál,“ dodává 
Belgičan, který v praze vlastní ještě jedno 
květinářství. 

Otevírací doba:
PO–PÁ 9:00–19:00
SO 9:00–18:00
NE 10:00–18:00
Kontakt: 224 817 087, 733 346 253,  
www.metamorphosis.cz
 
Květinářství U Červeného lva
Lázeňská 6
Malebné květinářství slouží zákazníkům od 
roku 1997. Krámek je mimo hlavní tah vedle 
Mostecké s adresou v lázeňské 6, ale vchod 
do obchodu je ze saské uličky. a právě sem 
vedou kroky všech, kdo chtějí uvázat krásnou 
kytici nebo touží po květinové výzdobě. Tady 
vám nabídnou kvalitu a vysokou profesionali-
tu. Majitelka, paní Hana Špírková, je ve svém 
krámku denně doslova od rána do večera. 

Tolik druhů květin na tak malém prostoru 
jinde hned tak neuvidíte. Musíte se zastavit, 
abyste dokázali všechnu tu krásu a vůně 
pojmout.
obchod je v koutku, který paní Špírková den-
ně uklízí, pečuje o něj a kde chystá krásnou 
výzdobu. není samo sebou, že k jejím stálým 
zákazníkům patří téměř celá Malá strana, ale 
má zákazníky takřka po celé praze. a ohlasy 
spokojených zákazníků? Úžasné květinářství 
a krásné kytky, často i luční kvítí, heřmánek, 
bodláky, ale i exotické kytky a navíc umí ma-
jitelka skvěle poradit. Kytky jsou vždy čerstvé 
a obsluha milá. To je ta nejlepší vizitka, jakou 
si může obchodník přát.
„Mám to tady moc ráda, je to můj druhý 
domov. S většinou zákazníků se známe léta, 
vědí, že stačí zavolat a můžou se na krásnou 
kytici spolehnout. Myslím, že takhle by to 
mělo fungovat všude, tedy s oboustrannou 
spokojeností, vlídností a slušností. Je krásné, 
že moje práce je mým koníčkem a přináší mi 
spoustu radosti a setkávání,“ usmívá se hrdě 
paní Špírková. ∙ 

Otevírací doba:
PO–SO 9:00–19:00
NE 11:00–19:00
Kontakt: 257 535 276, 604 855 286
 
text: Dagmar Koníčková 
foto: Petr Našic
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vážení občané a milí přátelé. letos je to 15 let, co 
vyučuji zdarma sebeobranu pro občany Prahy 1, 
a tímto si vás dovoluji pozvat na tatami, abyste  
si vyzkoušeli, co ve vás je.

být připraven k účinné obraně svého zdraví není 
až tak složité – pokud si člověk osvojí základní 
techniky, může mnoho konfliktních situací 
úspěšně zvládnout.

v případě, že byste měli zájem se naučit prvky 
sebeobrany pod mým odborným dohledem  
či se zapojit do pravidelných tréninků, není nic 
snazšího, než navštívit tělocvičnu, kde vyučuji.

 
 
 
 
 
 
 
výcvik pro občany Prahy 1 zdarma: Žitná 657/13 
každé úterý a čtvrtek od 18:30 do 20:00.

lektor: bedřich rýč, mp.beda@seznam.cz  
6 dan jiu-jitsu, 2 dan karate
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Vítání občánků
Patří k radostným povinnostem každého starosty tradičně přivítat nově 

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

vyrůstá, s lehkostí a zájmem studuje a blaze žije!

daniel svoják samuel Bajuszelizabeth Mansfeld

ellen Hanewald

Marta ceresuel 
Balounová

anna Jobková

pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi obřadu Vítání občánků, zašlete nám jméno a příjmení dítěte, datum 
narození a adresu trvalého bydliště, popř. další kontaktní adresu na e-mail: radka.jirikova@praha1.cz nebo písemně na adresu:  
Úřad MČ Praha 1, Odbor Kancelář starosty, oddělení kultury, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové. do hlavičky 
e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků". (Vítání občánků je určeno pouze pro děti s trvalým bydlištěm na Praze 1).
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Místo, které v práci zastávám, je pro mne nesnesitelné, protože odporuje mé jediné 
touze a mému jedinému zaměstnání, ____ __ __________.  
(viz dokončení v tajence švédské křížovky).

AUTOR: 
JIRKA  

KŘíŽOVKA 
ZVOLÁNEK

drUh  
Paliva

látka 
v PlynnéM 

skUPenství ∙ dětský 
PoZdrav

otrhaná
drobné 

neČistoty
FrancoUZ-
ský koMik

Jednotka 
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arabský 
kůň ∙ taJenka 
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osoba
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droga

iniciály  
herce 

liPského

Město  
na kUbáni 

taJenka  
1. Část

JMéno  
JanŽUrové 

slovenské 
lUdové 
divadlo

obUšek

Právo 
odPorU 

JMéno 
ZátoPkové

PodZiMní 
květina 

obilnina

Jísti ráno

okrUŽní 
lety 

 
Český  

herec (Jiří)

PoMůcka: 
arMavir 

aster 
avo

ZnaMénko 
odeČítání

MiMovolně 

těŽký kov

hranaté 
těleso 

nádhera

okaMŽik 
naroZení

Protivy

snad

PokleknUtí 

klUkovská 
Zbraň

FiliPínská 
soPka 

Podstavec

JMéno 
herce 

Prachaře

náPor 

MoŽná

výZva  
k Zastavení 

12 Měsíců

biblický 
stavitel 

archy

Ploché 
Plavidlo 

sPZ kladna

trUbka 
 

Pohádkový 
Medvídek

oZnaČení 
Jistého 

tyPU Záření

váPencové 
úZeMí

revolUČní 
technický 

PostUP

sPZ 
sokolova

bodná 
Zbraň

intriky 
(nástrahy)

Z deníku Franze Kafky, 21. srpna 1913. (citováno z knihy Franz Kafka. Člověk své i naší doby. práh, 2017).
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Možná, že právě tomu se celá léta záměrně 
vyhýbáte. V tiché předtuše hlučných davů, lesu 
selfie tyčí, trdelníků zvrhnutých do kapuce člověka 
v těsné blízkosti se třpytivě zlaté a hřejivé kouzlo 
starého Města pražského bezmocně zavrtává 
do mezer mezi dlažebními kostkami. procházka 
staroměstským náměstím v čase adventu.
a přesto vás tam chci lákat. rovnou z několika 
důvodů. V čase před vánočními svátky se cosi 
změní ve vzduchu, je cítit koření svařáků, nostalgie 
a dětská radost, která se nevyhýbá ani dospělým. 
Jenže my, zaměstnaní, ustaraní a ke špičkám bot 
hledící lidé, na něco podstatného zapomínáme.
spěcháte-li, není to ten správný den. obejít davy 
dost dobře umíte i okolními ulicemi. ale zkuste 
tomu dát letos šanci, vydejte se naproti sváteč-
nímu duchu touto poutí, jejímž cílem je právě 
cesta, dýchání, těšení se nikoliv na dobu budoucí, 
ale radost z okamžiku teď a tady. Možná půjdete 
sami, možná vás někdo doprovodí. nahlédněte 
do chrámů páně, máte je na dosah ruky. stojíte-li 
u stromečku, za zády máte tajuplně schovaný 
průchod do gotického kostela Matky Boží před 
Týnem, je to nádherná vertikála, která spojuje zem 
s nebesy, posvátný prostor, kde člověka nenapadá 
vytahovat z kapsy mobil, protože se dívá okolo sebe 
a úplně mu to stačí.
Máme-li vertikálu, potřebujeme ještě horizont. osm 
let sloužím jako duchovní v kostele, kterému říkám 
„barokní dáma“. Trůní doširoka při kraji pařížské 

třídy. po schodech vystoupáte až ke vratům, za 
nimi je svět sám pro sebe. Hra světla, kterou 
architekt dientzenhofer nechal znít v Mikulášském 
kostele, je neopakovatelná. a v každém ročním 
období jiná. Kostel má mimořádnou akustiku, 
každá modlitba, kterou tu vyslovíte, zní ještě sedm 
vteřin poté.
Kostely (a církve v nich sloužící) k sobě mají na 
staroměstském náměstí blízko. navštívili jsme ka-
tolíky, husity a o ulici dál se setkáme s evangelíky. 
Kostel u salvátora v salvátorské ulici je velkorysým 
a průzračně čistým prostorem, který nás posouvá 
i v čase blíž přítomnosti. Možná právě v tuhle chvíli 
si otevřete Bibli a přečtěte si příběh o narození 
Ježíše v Betlémě, jděte k pramenům, napijte se 
slova jako vody živé. Mimochodem, teď už je to 
jen pár kroků k synagoze a památkám Židovského 
města. pokud jste tam dlouho (nebo dokonce 
nikdy) nebyli, jděte tam právě teď.
navštívit srdce prahy v tomto čase je způsob, jak 
se dotknout historie, víry, příběhů lidí a legend, 
které utváří výjimečnost místa, které tepe pod 
našima nohama. požehnané Vánoce a šťastný  
rok 2020! ∙
Martina Viktorie Kopecká – farářka kostela  
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
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