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slovo starosty

Vážení a milí sousedé,

s velkou pokorou jsem z rozhodnutí zastupitelů převzal funkci
starosty a spolu s ostatními koaličními partnery jsem se okamžitě
pustil do práce, jejímž cílem není nic menšího než odvrácení kritické
situace na Úřadu MČ Praha 1 a vrácení důvěry občanů, živnostníků
a podnikatelů v naši radnici.
Děkuji za všechna slova podpory a povzbuzení. Moc nás všechny na
radnici posílila. Jsem velmi rád, že vám zároveň už teď mohu napsat,
že jsme z toho nejhoršího venku a že schopní a poctiví úředníci
přestali radnici opouštět, a navíc mám z rozhovorů s nimi pocit, že se
zase těší do práce.
Zní to možná na první pohled banálně, ale věřte mi, že dobrá
atmosféra úřadu a s tím spojené vysoké pracovní nasazení jsou pro
fungování naší městské části opravdu důležité. A tak jako si vážíme
poctivých a pracovitých občanů a živnostníků, tak si velmi ceníme
poctivých a schopných úředníků.
Po mimořádném zasedání zastupitelstva, které zvolilo nové vedení
Prahy 1, následovalo jen o týden později řádné zastupitelstvo.
A zatímco to první bylo plné napětí a emocí, to druhé už bylo
konstruktivní a věnovalo se zejména rozpočtu pro letošní rok. Mám
radost například ze schválení významných investic do veřejného prostoru, dopravy a školství. Velmi pozitivní změny čekají park Cihelná,
Betlémskou čtvrť anebo třeba historický dům v Truhlářské 8, který
bude po náročné rekonstrukci sloužit především dětem, mládeži
a rodinám s dětmi.
Moc se na tyto úkoly těšíme, stejně jako na další projekty naplňující
naše hlavní programové priority, kterými jsou kromě jiného boj proti
negativním dopadům turistického ruchu a proti hluku, nulová tolerance hazardu, cílené potírání drogové scény a dalších forem trestné
činnosti a v neposlední řadě celkové zklidnění dopravy v Praze 1.
Určitě budeme také podporovat participaci občanů, spolků a dalších
občanských organizací na řešení čistě lokálních i komplexnějších
problémů a projektů. Budeme také pokračovat v dobré spolupráci
s vedením hlavního města na řadě již rozběhlých projektů, např. na
návratu tramvají do horní části Václavského náměstí.
Mnoho z vás, mladších i starších, se mě ptá na osud Nemocnice
Na Františku. Odpovídám proto, že ji chceme zachovat v majetku
Prahy 1 a s vedením Prahy pak budeme dále jednat o možných
formách spolufinancování jejího provozu.
Je toho před námi dost, tak nám prosím držte palce.
Váš
Petr Hejma
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Jednička má schválený rozpočet
Zastupitelé Prahy 1 schválili na konci ledna
rozpočet na rok 2020. Rozpočet počítá
s příjmy ve výši 847 milionů korun. Zároveň
se do letošního hospodaření zapojí 377
milionů z výsledků ekonomické činnosti roku
předchozího a 93 milionů z nerozdělených
výsledků z let minulých.
Dohromady tak celkové příjmy budou tvořit
více než 1,3 miliardy korun. Výdaje by měly
dosáhnout 1 027 657 000 korun. Zastupitelé
také schválili střednědobý výhled rozpočtu
městské části na roky 2021 až 2025.
Oproti původnímu návrhu byla navýšena
částka na provoz Nemocnice Na Františku
na 40 milionů, na 30 milionů se zvýšila
částka dotací na opravy domovního fondu.
Podrobnější informace naleznete v aplikaci
CityVizor na www.cityvizor.cz/praha1/
prehled. Tato aplikace umožňuje sledovat
aktuální čerpání rozpočtu a také návaznost
na uzavřené smlouvy. K dispozici jsou zde
rozpočty i z uplynulých let.

∙

Kaple na Petříně v novém
Magistrát hlavního města nechal zrekonstruovat památkově chráněnou kapli sv. Kříže
na Petříně, která se nacházela v havarijním
stavu. Opravy objektu stály celkem 2,8 milionu korun. „Kapli jsme zrekonstruovali tak,
aby se vrátila její původní podoba, která byla
v minulosti znetvořena necitlivými zásahy,“
uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.
V rámci rekonstrukce byly očištěny a ošetřeny erodované části stavby, vyměněny soklové
omítky, restaurátoři obnovili kamenické,
kovářské a dřevěné prvky včetně střechy.
Barva fasády vychází z výsledků restaurátorského průzkumu.
Kaple vznikla mezi lety 1732 až 1737.
Stavba je součástí památkově chráněného
souboru petřínské křížové cesty s kostelem
sv. Vavřince, kaplí Božího hrobu a čtrnácti
kapličkami Křížové cesty. Byla posledním
nerestaurovaným objektem v parku
u rozhledny.

∙

Spolky, hlaste se o podporu radnice
Vedení jedničkové radnice prohlubuje i v roce
2020 spolupráci se spolky. Oddělení kultury
proto opět přichází s výzvou k zapojení do
programu „Poznej svého souseda“, který
nabízí možnost spolufinancování drobných
lokálních akcí. Stejně tak je možné žádat
o podporu na větší akce nebo využít spolupráci k většímu zviditelnění spolků a jejich
činnosti.
V případě zájmu kontaktujte místostarostu
Petra Burgra na adrese petr.burgr@praha1.
cz a zároveň vedoucí oddělení kultury Lindu
Klečkovou na adrese linda.kleckova@
praha1.cz. Ve svém e-mailu prosím uveďte
název, sídlo a charakter činnosti spolku,
kontaktní osobu a její telefonní číslo a dále
e-mailovou adresu spolku.

∙

Všechny pronajaté nebytovky na internetu
Praha 1 v prosinci zveřejnila seznam všech
1 300 aktuálně pronajatých nebytových
prostorů na magistrátním portálu otevřených
dat Opendata, včetně částky za měsíční
nájem každé jednotky.
Všichni tak nyní mají šanci nahlédnout do
hospodaření městské části s nemovitým
majetkem. Její příjmy z pronájmů nebytovek
dosahují tři čtvrtě miliardy korun ročně.
Celkem má nyní radnice ve správě přibližně
1 200 bytů a 1 500 nebytových prostorů.
Seznam těch pronajatých je dostupný
na www.opendata.praha.eu/organization/
praha-1.
„Běžný obyvatel musí mít právo zhodnotit,
zda městská část pronajímá majetek s péčí
řádného hospodáře. Otevřená data budou
sloužit komukoliv bezplatně, jsou dostupná
ke stažení na internetu a budou použitelná
bez omezení,“ komentoval krok radní pražského magistrátu Adam Zábranský.

∙

Radniční komise se mění
Nová rada městské části zrušila komise
ustavené po volbách v říjnu 2018 a zřídila
nové. Změny se dotknou pouze komisí pro
participaci a dopravu – doprava byla dříve
sloučená s tématem veřejného prostoru, ten
je však nově součástí komise pro participaci.
Jmenování předsedů a předsedkyň komisí se
připravuje.
V září loňského roku byl schválen nový Jednací řád komisí, podle kterého jsou komise
zpravidla přístupné veřejnosti, předseda
komise však může rozhodnout o tom, aby
některý bod byl projednáván neveřejně.
Komise se zpravidla schází jednou měsíčně,
termíny jednání jsou dostupné na webových
stránkách www.praha1.cz.

∙

Nová výstava ve Schwarzenberském paláci
Výstava Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby
17. a 18. století naváže na první etapu
výběru z fondu Sbírky grafiky a kresby. V jejím pokračování budou prezentovány kresby
a grafické listy období baroka a klasicismu.
Návštěvníci budou mít příležitost zhlédnout
umělecká díla na papíře slavných umělců,
například Rembrandta van Rijn a Václava
Hollara či Karla Škréty.
Ve výběru se významně uplatní i umělecky
působivé veduty a architektonické náměty,
například rozměrné listy Giovanniho Battisty
Piranesiho či Michaela Heinricha Rentze. Výstava, která potrvá od 12. února do 10. května, bude instalována v obou místnostech
nového grafického kabinetu Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí.

∙

Vrátí se Mariánský sloup?
Pražští zastupitelé na lednovém zasedání
zrušili stanovisko, které zakazovalo znovuobnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Radní hlavního města
mají zajistit součinnost Technické správy
komunikací, aby umožnila zábor pro vztyčení
repliky sloupu od sochaře Petra Váni.
Původní sloup byl postaven v roce 1650
sochařem Janem Jiřím Bendlem jako
poděkování za obranu Prahy před švédskými
vojsky. Stržen byl 3. listopadu 1918, šest
dní po vyhlášení Československé republiky,
rozbouřeným davem pod vedením Franty
Sauera kvůli symbolice rekatolizace země.
O stavbě Mariánského sloupu bude rozhodovat stavební úřad Prahy 1, který řeší
stavební povolení.

∙
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Méně vizuálního smogu
Začátkem ledna schválili radní Prahy 1 nová
pravidla pro označování provozoven v Pražské
památkové rezervaci z dílny magistrátu.
Pravidla se týkají provozoven v majetku obcí,
které by tak měly jít příkladem i ostatním.
Podle opatření by mělo firemní označení na
výloze tvořit nejvýše 20 procent skleněné
plochy, z firemních štítů a výstrčí by měly
zmizet celoplošné fotografie, výrazné barevné
grafické motivy nebo drobné informace.
Provozovny mají nově přestat využívat také
křiklavých prvků a sériově vyráběných blikajících či pohyblivých nápisů. Výjimku budou
mít typizované prvky, například první pomoc,
lékárna nebo pošta. Pravidla budou závazně
součástí nájemních smluv objektů v majetku
města a městských firem, které se nacházejí
v památkové rezervaci.

Umisťovací výstava koček
aneb hledáme domovy…
Galerie pro onkologicky nemocné
pacienty, Anenská 13, Praha 1
– 8. února 2020 od 12 do 17 hodin.
www.kockydobrissko.cz,
www.umeniprotirakovine.cz

∙

SLUŽBY PRO seniory
Středisko sociálních služeb je tu pro vás
Žít doma co nejdéle, i když zdraví neslouží?
Žít co nejdéle doma občanům pomáhá
pečovatelská služba a tísňová péče. Každý
z nás se může dostat do situace, kdy mu
zdravotní stav neumožní postarat se sám
o sebe a bude závislý na pomoci druhého,
a to nejen trvale, ale i přechodně.
Pečovatelská služba je tu pro ty, kteří potřebují pomoc a podporu ve své domácnosti. Pomáhá s péčí o sebe sama, s hygienou,
zajišťuje donášku nebo dovoz oběda,
včetně jeho přípravy a podání, pomáhá při
chodu domácnosti, poskytuje doprovod.
Pečovatelská služba je tu pro vás každý
den, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech. Cílem služby je pomoci
vám s tím, co sami nezvládnete a nelze to
zajistit ani s přispěním rodiny nebo běžně
dostupných služeb.

Tísňová péče je určena především pro
seniory a osoby se zdravotním postižením,
kteří žijí sami ve své domácnosti. Služba
řeší aktuální krizové situace, které v životě
klientů nastanou. Smyslem a cílem služby
je rychlé zorganizování pomoci. Tísňová
péče je poskytována nepřetržitě.
Tlačítko tísňové péče, skrze které služba
funguje, zavolá pomoc pouhým jeho
stisknutím. Pohybové čidlo vydá dispečinku signál, pokud po dobu 12 hodin nedojde
k pohybu, ačkoliv je klient doma. Cílem je,
aby senior mohl co nejdéle žít doma ve
vlastním prostředí, kde má přirozené vztahy
a kontakty.
Pokud stojíte před rozhodnutím, zda
zvládnete při zhoršení zdravotního stavu
i nadále žít doma, pak se s důvěrou obraťte
na Středisko sociálních služeb Praha 1.
Když člověk ví, že je tu někdo, kdo v případě
potřeby pomůže a poradí, je velkou úlevou,
že na to není sám.

Kontakty na Středisko sociálních služeb:
Pečovatelská služba: Marta Lešnerová,
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz,
telefon: 724 021 784
Tísňová péče: Jana Trková,
e-mail: trkova@socialnisluzbyp1.cz,
telefon: 724 021 778
Sociální pracovnice: Hana Krušelnická,
e-mail: kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz,
telefon: 702 163 779
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01
04
05
06
08
09
10
›
12
13
17

únor
Výstava Miloty Havránkové Pohled z okna
– do 15. 3., Leica Gallery Prague, Školská 28

18:00 Vernisáž výstavy Jiřího Machta Probuzení
2020 – do 29. 2., Galerie 1, Štěpánská 47
(Otevřeno Út–Pá: 10:00–12:00, 13:00–18:00,
So: 10:00–14:00)
13:00–17:00 Tvůrčí dílna pro malé i velké,
Městská knihovna, vstup volný, pobočka Školská,
Školská 30

18:00 Setkání s fotografem Karlem Cudlínem,
Klub Samaří, Soukenická 15
20:30 Krausberry, koncert, Malostranská beseda

13:00 Malostranské masopustní veselí, před
hostincem U Černého vola, Loretánské nám 107
16:00 Divadlo pro děti – Pověsti české, Toy
Machine, KC Kampa – Salla Terrena
19:30 Mediální pakáž aneb Dreamjob s debatou
o dezinformacích, divadelní spolek Diva-ženy,
Rock Café, Národní 20

14:00 Setkání s osobností – Petra Černocká
a Jiří Pracný, Reduta, Národní 20. Bezplatné
vstupenky pro občany Prahy 1 od 28. ledna
v infocentru ÚMČ Vodičkova 18
18:00 Pondělky ve věži: Ochrana vs. rozvoj?
Možné přístupy územního plánování k pam.
rezervacím a zónám, přednáška Klubu Za starou
Prahu, Juditina věž
Výstava Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských
děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. stol. – do
10. 5., Národní galerie, Schwarzenberský palác

18:00 Autorské čtení a beseda se spisovatelem
Martinem Ryšavým, vstup volný, Ústřední
knihovna, (prostor u časopisů), Mariánské nám. 1

18:00 Pondělky ve věži: Klementinum, přednáška
Klubu Za starou Prahu, Juditina věž

16
18
19
25
26
28
›

15:00–17:30 Ťuk, ťuk – kdo tam? – workshop
pro děti od 4 do 10 let v Artparku, Galerie
Rudolfinum, Alšovo nábř. 12

20:30 Radůza s kapelou, Malostranská beseda

17:17 Přednáška Božena Němcová v mýtech
a realitě, vstup volný, Městská knihovna, pobočka
Hradčany, Pohořelec 25

20:00 Filmový klub – Daleko od Reykjavíku, KC
Kampa – Salla Terrena

20:30 Slam poetry – The Great CZ/SK Slam:
Anatol Svahilec (mistr ČR 2014), Mišo Krakovský
(mistr SR 2019), Samčo (mistr SR 2018) a další,
Rock Café, Národní 20
19:00 Hasičský bál aneb možná přijde
i kouzelník, Malostranská beseda

19:30 Jenom matky vědí, o čem ten život
je, premiéra představení, A studio Rubín,
Malostranské nám. 9
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Z pravidelných aktivit pro vás tentokrát vybíráme:
Trénování paměti s Evou Outratovou
Každý týden ve čtvrtek od 15 do 16 hodin v DPS Týnská.
Trénování paměti s Mílou Kahounovou
Každý týden ve středu od 14 do 15 hodin, v různých zařízeních
Střediska sociálních služeb, informace jsou vždy předem vyvěšeny
na nástěnkách i na internetu.
5. 2. v DPS U Zlaté studně
12. 2. v DPS Pštrossova
19. 2. v klubu seniorů Tomáš
26. 2. v BDPS Benediktská
Komentovaná prohlídka výstavy: Václav Hollar a umění kresby
4. 2. od 14:30 hod. prohlídka výstavy v Národní Galerii za
zvýhodněné vstupné 60 Kč, přihlášky od 21. 1. do naplnění
kapacity. Místo srazu bude upřesněno při registraci.
Setkání s kulturou: S úsměvem bytového jádra
5. 2. od 15 hod. v Malostranské besedě vystoupí Jan Vodňanský
a jeho přátelé. Vstupenky v infocentru od 23. 1.
Smíchovská průmyslovka třetího věku
12. 2. od 15 hod. OZOBOT – minirobot pro babičky i dědečky,
vnučky a vnoučky. Senioři si mohou vyzkoušet jednoduché příkazy
pro malého robota. Přihlášky od 29. 1.

Celodenní výlety
úterý 11. 2. v 7:30 hod. – vila Tugendhat (Brno) – přihlášky
v infocentru od 14. 1. – vzhledem k vysokému vstupnému
příspěvek 100 Kč
čtvrtek 27. 2. v 8 hod. – porcelánka Royal Dux (Duchcov),
Lovosice – přihlášky v infocentru od 30. 1.
úterý 17. 3. v 8 hod. – Sázavský klášter, Kutná Hora – přihlášky
v infocentru od 11. 2.
úterý 31. 3. v 8 hod. – Náměšť nad Oslavou (zámek), přehrada
Dalešice – přihlášky v infocentru od 27. 2.
čtvrtek 23. 4. v 8 hod. – Třeboň (město a plavba po rybníce Svět)
– přihlášky v infocentru od 17. 3.
úterý 28. 4. v 8 hod. – Pavlínino údolí (Chřibská), Krásná Lípa
(Dům Českého Švýcarska) – přihlášky v infocentru od 31. 3. –
procházka údolím vede nenáročným terénem 3,5 km
Odjezdy autobusů od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici.
Více informací o pravidlech přihlašování v infocentru ÚMČ
Vodičkova 18.

Fórum mladých hraje seniorům
20. 2. od 14 hod. Druhý z řady koncertů v klubu seniorů Tomáš, na
nichž hrají umělci z Fóra mladých seniorům. Přihlášky od 10. 2.
Přednáška z cyklu Krásné toulky: Praha židovská
25. 2. od 14:30 hod. v klubu seniorů Haštalka. Přihlášky od 11. 2.
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

PLES
SENIorů

Každoroční velmi populární akce se blíží! Další ročník Plesu
seniorů, konaný tradičně v Paláci Žofín na Slovanském ostrově,
se letos uskuteční v neděli 5. dubna 2020 od 17 do 22 hodin.
Bezplatné vstupenky si můžete vyzvednout již od 20. března
2020 v Informačním centru radnice Prahy 1 ve Vodičkově 18.
Více informací se dozvíte v březnovém čísle časopisu Prahy 1.
Těšíme se na vás!
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fotostrana

Praha 1

01 Do 21. února si můžete
v 7. patře radnice prohlédnout
výstavu fotografií od dětí
z fotokroužku Michaely
Antůškové, která ho na Praze 1
vede už jedenáctý rok.

01

02 Teplota vody 5,6 °C, 430
zimních plavců a plavkyň, mezi
nimi první handicapovaná
plavkyně, která překonala kanál
La Manche – to byl 73. ročník
Memoriálu Alfreda Nikodéma
koncem roku u Karlova mostu.
03 V klubu seniorů Haštalka se
na konci ledna předvedly sovy.
Puštíka, sýčka či kalouse tam
představili odborníci ze
spolku Penthea.

02

03

fotostrana
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04

fotostrana
04 Situace u Lennonovy zdi
se od vzniku venkovní galerie
zlepšila. Někteří turisté zde však
stále sprejují, radnice proto
s majitelem hledá řešení
lepšího dohledu.
05 Na protest proti okupaci
a pasivitě, s níž veřejnost
přijímala omezování svobod,
se 16. ledna 1969 upálil
Jan Palach. Jeho památku
uctili na Václavském náměstí
i představitelé Prahy 1.

05
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Praha 1
má nové vedení
Na mimořádném zasedání zastupitelstva Prahy 1, které se konalo
v úterý 14. ledna, odvolala většina jeho členů dosavadní radu městské
části i předsedy výborů a zvolila nové vedení, které představujeme
včetně rozdělení gescí.

starosta
PETR HEJMA
My, co tady žijeme/STAN

1. místostarosta
Petr Burgr
My, co tady žijeme/KDU-ČSL

bezpečnost, územní rozvoj, investice,
veřejné zakázky, Nemocnice Na Františku,
vnější vztahy

kultura, občanská společnost,
zdravotnictví, Středisko sociálních služeb,
sport a zahraniční vztahy

místostarostka
Eva Špačková
ODS

radní
karel grabein procházka
ANO 2011

školství, rozvoj hřišť

cestovní ruch, podpora obchodu
a podnikání, tržní řád, využití
nebytových prostorů

zprávy z radnice
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radní
Richard Bureš
ODS

radní
Jan Votoček
TOP 09

doprava, životní prostředí a úklid,
IT, smart cities

finance, hospodaření, granty,
privatizace, majetek, bytová politika

radní
Michal Caban
My, co tady žijeme/IO

předsedkyně Výboru proti vylidňování
centra a pro podporu komunitního života
Bronislava Sitár Baboráková
ANO 2011

kultivace a oživení Pražské památkové
rezervace. Jako jediný je neuvolněným
členem rady

předseda Finančního výboru
Tomáš Heres
ODS

předseda Kontrolního výboru
DAVID BODEČEK
Česká pirátská strana
(pb), foto: archiv

11

12

zprávy z radnice

Praha 1

Sbohem,
telefonní budky!
Po dlouholetém tlaku radnice se telefonní automaty a budky stávají v Praze 1
minulostí. Operátorovi také skončila povinnost je provozovat a začal s jejich
odstraňováním. Městská část proto nechala zpracovat studii, jak by bylo možné
místa po nich využít.
Na Praze 1 dosud fungovalo šestašedesát
telefonních automatů. Z nich více než
polovina byla ukryta v budkách, jedenáct jich
mělo místo ve vestibulech metra a v prostoru
Hlavního nádraží.
O odstranění budek a automatů usilovalo
vedení radnice již delší dobu, jenže provozovatel, společnost O2, využíval budky také
jako reklamní plochy a odstranění se bránil.
„Telefonní kabiny a automaty byly poškozovány vandaly. Venkovní část kabin sloužila
pro nevhodný typ reklamy na noční provozovny spojené s alkoturismem. Interiér kabin
byl také zneužíván pro distribuci a aplikaci
drog,“ uvedl starosta Petr Hejma.
Provozovatel podle starosty přislíbil, že
vybraná místa po zrušených automatech
městské části přenechá. Pro jejich využití
vznikla koncem loňského roku studie,
která podrobně mapuje všechny automaty
v centru Prahy. Nabízí se například možnost
jejich využití pro informační servis například
o akcích radnice či záborech prostranství.
Kromě toho se na řadě míst v Česku už
před delší dobou staly z vysloužilých budek
knihobudky, které slouží k bezplatné výměně
a půjčování knížek, i to je jedna z variant.
Místa po automatech by se překvapivě
dala využít i v dopravě. Vzhledem k tomu,
že se Praha 1 zavázala k podpoře budování
dobíjecích stanic pro elektromobily, studie

zvažovala i možnost jejich vytvoření, stejně
jako stojanů pro kola.
„Studie posoudila umístění kabin, okolní
mobiliář, typy parkovacích míst v okolí
kabiny, napojení na sítě a podobně. Máme
proto všechny potřebné informace k dalšímu
postupu,“ vysvětlil Hejma a dodal: „Všechno
je ale třeba prodiskutovat i s občany v okolí
těchto míst, pro které zejména by zvolené
služby měly být k dispozici.“
V Praze se podle O2 objevily telefonní budky
poprvé v roce 1911. První umístění není
známé, na fotografii je telefonní budka
zdokumentována až o dva roky později,
a to v podloubí Šternberského paláce na
Malostranském náměstí.
Telefonní budky však zatím nezmizí úplně,
v rámci zákonné povinnosti je bude O2
nadále provozovat v obcích do 200
obyvatel a tam, kde není dostatečně silný
mobilní signál.

∙

text: Petr Bidlo, Michal Kalina
foto: Petr Našic, blog.o2.cz

01234
56789

Historie telefonování v Praze
1881 první koncese pro firmu
Palacký a spol.
1882 první telefonní ústředna
v Richtrově domě
1911 první telefonní budka
1925 začátek automatizace sítě
2002 dokončení digitalizace sítě

veřejný prostor
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Rampy na Václavském
náměstí nebudou
Vedení Prahy 1 se domluvilo s developerskou skupinou Crestyl na snížení
kapacity garáží komplexu Savarin a na vjezdu z okolních ulic. Díky tomu
nevzniknou rampy pro vjezd do podzemí v dolní části Václavského náměstí
a může začít její rekonstrukce.
Dohoda otevírá cestu k plnohodnotné pěší
zóně a také k rekonstrukci Václavského
náměstí, která začne podle plánů pražského
magistrátu už na jaře. Pro Pražany vznikne
nové a moderní veřejné prostranství, které
bude zahrnovat kromě místa pro kulturní
akce také nové stromořadí a chodníky.
Součástí revitalizace bude mimo jiné
stavební připravenost pro možné budoucí
umístění tramvajové trati. Práce ve spodní
části Václavského náměstí by měly skončit
do konce roku 2021.
Dohodu s investorem podepsal odvolaný starosta Pavel Čižinský a dokument nyní čeká
na podpis představitele magistrátu a zástupce firmy. „Velmi vítám, že se podařilo najít
takové řešení, v jehož rámci nebude nutné
používat nájezdové rampy a které odblokuje
přípravy revitalizace Václavského náměstí,“
ocenil starosta Prahy 1 Petr Hejma, do jehož
gesce územní rozvoj spadá.
Ve vnitrobloku mezi Václavským náměstím
a ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou
mají pod hlavičkou nového komplexu Savarin
vzniknout kanceláře, obchody, služby, bistra
a restaurace, venkovní prostory a pasáže,
které budou přístupné veřejnosti.
Otevření nepřístupné části
Investor plánuje zrekonstruovat také
historické budovy ve vnitrobloku včetně
barokního paláce Savarin od Kiliána Ignáce
Dientzenhofera nebo historické jízdárny. Projekt vzniká pod taktovkou britského studia
Heatherwick, které je často oceňováno za
revitalizaci opuštěných prostor.
Savarin se skládá ze čtyř na sebe navazujících a současně vzájemně propojených částí.
Nové pasáže umožní volný průchod dříve
nepřístupnou částí metropole.

„Jsme opravdu rádi, že jsme s Prahou 1 našli
společné řešení, které bude to nejlepší pro
veřejnost i obyvatele centra města. Umístění
ramp do garáží na Václavském náměstí
nebylo naším výmyslem. V souladu s územním plánem byl tento způsob řešení parkování již součástí architektonické soutěže
na ztvárnění nové podoby náměstí, konané
před patnácti lety,“ doplnil Simon Johnson,
výkonný ředitel skupiny Crestyl.

∙

text: Kateřina Písačková
vizualizace: Jakub Cigler Architekti
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Tržnici čeká
velká oprava
Výběr firmy, která zrekonstruuje památkově
chráněnou Staroměstskou tržnici, se blíží.
Za zhruba tři sta milionů
by se měla vrátit do
původní podoby a sloužit
opět svému účelu.
Tržnice spojující ulice Rytířskou a 28. října
byla dokončena v roce 1896 na místě čtyř
stržených domů. Autorem její novorenesanční podoby se stal architekt Jindřich

Fialka. Litinová konstrukce má tvar pětilodní
baziliky, jejíž křížení zastřešuje prosklená
kupole.
Podle Centra pro plánování a architekturu
(CAMP) zde původně obchodníci nechtěli
prodávat, protože se báli, že dovnitř nikdo
na trh nepůjde, špalíková podlaha také po
čase nepříjemně zapáchala. Přesto budova
nakonec úspěšně sloužila svému účelu.
K zásadní změně došlo v osmdesátých
letech 20. století, kdy klenby s kupolí zakryl
snížený podhled. Změnila se i podlaha
a přibyly stánky, restaurace a supermarket. Pražský magistrát se tržnici rozhodl
zrekonstruovat do původní podoby, proto
byla v minulém roce vyklizena a rozběhlo se
výběrové řízení na zhotovitele.

„Kvůli velkému množství dotazů bylo
nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
Předpokládaný termín výběru dodavatele
je v polovině února,“ uvedl nedávno mluvčí
magistrátu Vít Hofman.
Vedení Prahy původně počítalo s tím, že
tržnici pronajme soukromému provozovateli,
který ji na vlastní náklady zrekonstruuje.
Nakonec se město rozhodlo provést opravy
samostatně, náklady se odhadují na
tři sta milionů.

∙

(mk), foto: Jan Malý/CAMP

bezpečnost/doprava
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Konec
výherních
automatů
je blíž
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Parkovací
karty se vrátí
později
Radnice Prahy 1 začala připravovat návrat
parkovacích karet či vinět za přední skla
automobilů. Opatření má zpřehlednit
situaci s parkováním v centru a mimo jiné
zefektivnit práci městské policie.

Na začátku ledna schválili radní
podnět k zákazu „výherních“ automatů
a videoloterijních terminálů na území
Prahy 1. Magistrát nyní upravuje
vyhlášku, která umožní takzvané
technické hry postupně vypovědět.
Radnice ke konci roku 2019 získala srovnání, z něhož je zřejmý
nárůst počtu povolení pro hazardní technické hry, tedy automaty.
Na jednadvaceti místech, na kterých mohou být v provozu, fungovalo
573 zařízení, což je o 187 více než v roce 2018.
Vedení radnice proto odeslalo podnět k novele magistrátní vyhlášky,
která provoz hazardních her povoluje na vybraných místech, a požádalo
o jejich úplný zákaz. Důvodem je skutečnost, že automaty a terminály
mají devastující dopad jak na samotné hráče, tak na jejich rodiny.
Gambleři si navíc často peníze obstarávají závažnými trestnými činy.
Zrušením technické hry na území Prahy 1 by mělo dojít k omezení sociálně patologických jevů, posílení ochrany veřejného pořádku a vytvoření
příznivějších životních podmínek.
V centru města by tak zůstaly v provozu pouze živé hry, ve kterých sázející
hrají proti krupiérovi nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by
byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry.
Návrh vyhlášky bude podle informací magistrátu zpracován do konce
ledna, pak proběhne řádné připomínkové řízení. Zastupitelstvo hlavního
města by ji tak mohlo schválit na březnovém nebo dubnovém jednání.
U všech automatů a terminálů pak budou dobíhat licence, které uděluje
ministerstvo financí.

∙

(mk), foto: Unsplash

Obyvatelé jedničky nyní často volají strážníky k zaparkovaným automobilům, které sice mají zaplacené parkovací oprávnění, ale není viditelné.
A naopak, neoprávněné parkování v některých zónách dosahuje místy
až šedesáti procent.
Radnice sice dosáhla většího nasazení odtahů, pro lepší kontrolu se však
vrátí nalepovací karty. Jejich plánované vydávání od začátku února se
však pozdrží. Vedení městské části chce, aby označení bylo pro všechny
automobily s platným oprávněním povinné. Z tohoto důvodu bude jednat
s magistrátem a ministerstvem dopravy, aby bylo opatření v souladu
s platnou legislativou.
Pokud jednání zabere více času, měly by během prvního pololetí tohoto roku vstoupit v platnost nepovinné nalepovací karty, které by však
splňovaly náležitosti projednávaného povinného opatření. Stávající
elektronický systém parkovacích oprávnění tak či tak zůstane v platnosti, nálepky ho pouze doplní. O spuštění opatření bude městská část
informovat s předstihem prostřednictvím všech svých médií.

∙

(mk)
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Změny u hotelu
InterContinental
Architekt Marek Tichý v lednu na komentované procházce představil návrh
úprav okolí hotelu InterContinental. Podle plánu by se měl hotelový park otevřít
veřejnosti a propojit se s náplavkou, na náměstí Miloše Formana má vzniknout
filmový památník.
„Teď stojíme na náměstí Curieových, ale
všichni vidíme, že to není žádné náměstí,
ale spíše hotelová zahrada,“ uvedl architekt
Tichý ze studia TaK během prohlídky okolí
hotelu. A skutečně, většina náměstí se totiž
nachází pod úrovní ostatních ulic a jediná
ulička mezi zarovnanými keříky vede přímo
k InterContinentalu.
O tom, že by bylo vhodné náměstí upravit, se
mluví už dlouho. Padala řada návrhů, včetně
úplného zastavění piazzetty hotelu u Pařížské, dnešního náměstí Miloše Formana.
Původně tam totiž stály činžovní domy.
Po změně majitele hotelu, kterým je nyní
společnost R2G, uspěl návrh firmy TaK.
Hotel InterContinental se začal budovat
v roce 1968. Do tehdy politicky otevřenějšího
socialistického Československa vstupovala
americká společnost PanAm se svou sítí
hotelů. Američané se domluvili s československou cestovní kanceláří Čedok, která
hotel nechala postavit. Architekti Karel Filsak
a Jan Šrámek navrhli brutalistní stavbu
s jedenácti patry a zhruba čtyřmi sty pokoji.
Budova rozdělila území
Mohutná budova se ale rozkročila na dvou
pozemcích bývalých obytných bloků. Proto
dnes špatně zapadá do ostatní městské
zástavby. Narušuje uliční linii a nepřiléhá ani
na jedné straně k zástavbě, čímž vznikají dvě
nedotažená území.
První z míst, které studie řeší, je náměstí
Curieových. Široký pás pro chodce na Dvořákově nábřeží chtějí autoři návrhu propojit
s náměstím lávkou. Tato lávka by navíc vedla
k restauraci na terasách hotelu. Cílem je
rovněž kompenzovat odtržení města od řeky

frekventovanou komunikací na Dvořákově
nábřeží přímými přístupy na náplavku pro
cyklisty i pro pěší.
Proměnou by mělo projít také náměstí
Miloše Formana. Dnes je piazzetta zastavěna prvky, jako jsou například rampy vjezdů do
garáží a výdechy ventilace. Těch by se nové
náměstí mělo zbavit. Uvolnil by se tak velký
prostor pro veřejnost, zvětšit by se měl oproti
dnešku o čtyřicet procent. Vize architektů
navíc počítá s přetvořením náměstí na
památník českého filmu i vzhledem k tomu,
čí jméno nese.

únor 2020

veřejný prostor
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Otazníky nad výstavbou u Pařížské
V projektu se objevuje i prosklená stavba
o ploše téměř 400 m2, ve které by měly být
obchody a kavárny. Proti zástavbě Formanova náměstí se však v minulosti postavila
řada odborníků i část veřejnosti. Ani architekt
Tichý nechtěl tuto stavbu blíže komentovat.
Podle něj se nyní řeší prvotní vize, především
co se týče veřejných prostor, o podrobnostech projektu chce vést ještě diskuzi.
Investor by chtěl začít s projektem co
nejdříve. V druhém plánu je totiž i rekonstrukce interiérů hotelu. „Chceme zachovat
InterContinental jako ryze český hotel, kde
bude prezentováno české výtvarné umění.
To kouzlo umění sedmdesátých let by se nemělo vytratit. Budeme dohlížet, aby majitel
toto respektoval, a máme spolu i takovou
dohodu,“ dodal architekt. Náklady na úpravu
okolí se odhadují na 765 milionů korun.
Nové vedení radnice se chce s projektem ještě podrobně seznámit. Slibuje, že poté umožní občanům se k němu rovněž vyjádřit.

∙

text: Filip Liška
foto: Jaroslav Tatek, vizualizace: TaK
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Dotace na opravy
domů pokračují
Finanční podpora oprav domovního fondu na Praze 1 platí i pro rok 2020.
Přihlášky do něj lze podávat do 9. března.
Rada první městské části schválila na konci
roku dotační program Granty na opravu
domovního fondu. Žádosti o dotaci lze podat
na opravy a investice týkající se vnějších
částí domů, viditelných z veřejného prostoru,
tedy uličních fasád, oken či střešních plášťů.
Preferovány budou antigraffitové nátěry
a výroba a instalace protihlukových oken.
Žádost mohou podat fyzické i právnické
osoby – vlastníci a společníci domu,
společenství vlastníků jednotek. Dotace ale
nepodporuje podnikání. Stavební akci podpořenou z dotačního programu lze zahájit
nejdříve 1. ledna 2020, ukončena musí být
nejpozději do 31. října 2020.
Pro program je celkem vyčleněno třicet
milionů korun. Pokud žadatel ještě příspěvek
ze stejného programu Prahy 1 nečerpal,
nebo příspěvek pro něj v posledních pěti
letech činil 500 tisíc a méně, maximální výše
dotace může činit 50 procent nákladů. Pokud žadatel již v minulosti příspěvek čerpal
a ten v posledních pěti letech činil přes 500
tisíc, maximální dotace může být 40 procent
skutečných nákladů.
Zbývající část skutečných nákladů na
opravu či investici hradí žadatel. Ten musí
rovněž písemně garantovat, že má dostatek
finančních zdrojů na spolufinancování
opravy či investice, a to i v případě přidělení
nižší částky, než je maximální podíl. Nejvyšší
možná dotace pro jednoho žadatele činí
milion a půl.

Podrobnosti jsou na webu
Z poskytnutí dotace mohou být vyloučeny
mimo jiné domy, v nichž se provozují
krátkodobé pronájmy. Z tohoto důvodu se
k žádostem přikládá čestné prohlášení, kolik
bytů z celkového počtu je provozováno ke
krátkodobému ubytování a jak velká plocha
z celku je tímto způsobem užívána.
Podrobné informace zájemci naleznou na
úřední desce ÚMČ Praha 1 a na webových
stránkách www.praha1.cz/mestska-cast/
rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty.

∙

text: Petr Bidlo, Michal Kalina
foto: Ondřej Kořínek/WikimediaCommons

Vyhodnocení dotací za rok 2019
Z původně schválené částky
19 187 000 korun na opravy domovního
fondu jich bylo vyplaceno 16 232 900.
Z 27 projektů totiž třem projektům bude
z důvodu menšího rozsahu prací snížena
dotace, dva nebyly realizovány a jeden je
kvůli výrazné změně rozsahu prací dále
v řešení.
Celkem bylo loni v rámci dotačního
programu podáno 29 žádostí. Ve 24
případech se jednalo o Společenství
vlastníků jednotek, jehož členem je
také MČ Praha 1, v deseti případech se
jednalo o žádost podanou vůbec poprvé.
Finance směřovaly pouze na opravy
vnějších domovních plášťů, tedy fasád,
oken, vrat nebo střech.
Granty na opravy domovního fondu
vyhlašuje radnice už od roku 2008.
Od té doby bylo podáno, včetně
loňského roku, už 615 žádostí, z nichž
uspělo 82 %. Ty obdržely zhruba 260
milionů korun, ke kterým žadatelé přidali
dalších 800 milionů.

veřejný prostor
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Brány Prahy
se otevírají diskuzi
Prostor podél Severojižní magistrály od Vltavské až po Muzeum tvoří v podstatě
rozvojová území. Vzhledem k tomu, že se tato místa nacházejí v centru Prahy, jde
o cenné plochy. I proto radnice zadala vypracování analýzy sloužící jako podklad
pro plánování rozvoje lokality.
Analýza Brány Prahy, která vznikla z iniciativy
komise pro územní rozvoj Prahy 1, řeší
koncepci rozvojových území kolem Severojižní magistrály. Dokument sice není závazný,
ale měl by sloužit jako důležitý podklad při
plánování rozvoje města. Komise za tímto
účelem zadala vypracování analýzy uznávanému urbanistovi Karlu Maierovi. Jeho
pojednání s názvem Brány Prahy provádí
důslednou inventuru jednotlivých území
a představuje vize pro následující roky. Tyto
vize počítají s dalším koncepčním plánem na
transformaci současné podoby magistrály.
„Je vhodné spojit sady podél bývalých
hradeb do jednoho celku. Z komunikace dálničního typu by měla vzniknout reprezentativní městská třída jedenadvacátého století,
tepna, která prochází městem a odehrává se
na ní velkoměstský život,“ upřesnil zastupitel
a bývalý předseda komise Tomáš Vích.
Inspirace v zahraničí
Názvem i svým zaměřením se analýza
inspiruje v historii. Tímto územím totiž dříve
procházely městské hradby Prahy. Tam, kde
dříve stávaly brány, dnes zčásti stojí také
nádraží, která jsou rovněž symbolickými
bránami do města.
Kromě dějin se autor inspiroval také v zahraničí. Především v řešení podobných území
v Paříži nebo Vídni. I když jsou to města
nepoměrně jiná, než je Praha, dá se u nich
najít inspirace, jak například vhodně začlenit
nové kulturní instituce do nepříliš atraktivního prostředí.

Vltavská

Štvanice
nábřeží
u Hlávkova
mostu

Těšnov
Masarykovo
nádraží a Florenc

„Tato města jsou příkladem odvážných, ale
zároveň citlivých rozvojových projektů. Další
rozvoj území podél Severojižní magistrály
bude, kromě úcty k historii, vyžadovat
ohleduplnost k městu a jeho obyvatelům,
i potřebnou odvahu,“ vyzdvihl přínos analýzy
starosta Prahy 1 Petr Hejma, který má
územní rozvoj na starost.
Ten také zdůraznil, že analýza nemá
působit nijak restriktivně, ale že je dalším
z inspirativních odborných názorů. Ostatně
na to upozornil i její autor Karel Maier:
„Poskytuje podklad pro diskusi odborníků,
občanů a politiků."

∙

text: Filip Liška
mapa úprava: Matyáš Bartoň

U Bulhara

Vrchlického sady
Hlavní nádraží
U Muzea
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Milí sousedé, předáváme bohužel vedení
Prahy 1. Zvláště proto, že Jedničku nepředáváme do nových, ale do starých rukou ODS,
TOP 09 (a ANO), budeme naši roli v opozici
plnit se zvláštním zřetelem. Toto jsou některé
změny, na kterých jsme pracovali celý loňský
rok a které jsou připravené ke spuštění
a realizaci.
Od 3. února se začnou díky Davidu Skálovi
vydávat parkovací karty. Nově také modré
zóny mají přestat sloužit nerezidentům.
Magistrát bude v nejbližší době schvalovat
novelu tržního řádu, který zruší povolení
mít otevřené předzahrádky po dvaadvacáté
hodině. Návrhy za Prahu 1 připravili Valerie
Talacková, Amália Počarovská a David Skála
spolu s nynějším starostou Petrem Hejmou.
Po pilotním testování je možné přistoupit
k uzavření obou nábřeží jen pro auta rezidentů, které jsme připravili s magistrátem.
Hotový je díky Vladanu Brožovi odpovědný
rozpočet (který nynější koalice odmítla
v prosinci schválit).
Na náš podnět dojde v prvním čtvrtletí
k výraznému omezení turistických hop on/
hop off autobusů.
Na jaře může začít rekonstrukce Betlémského náměstí, která počítá s osazením stromů,
lavičkami, přípravou pro vodní prvek a ponecháním průjezdu.
Díky dohodě bývalého starosty Pavla
Čižinského je připravený převod Nemocnice
Na Františku na hlavní město a rozšíření
služeb, které městská část (protože nemocnici využívají lidé z celé Prahy) nemůže být
schopna sama zajišťovat.
Díky Martinu Špačkovi jsou připravené ke
zveřejnění demografická analýza Prahy 1
a nová transparentní pravidla pro pronajímání obecních bytů, stejně jako spuštění
kontaktního místa pro bydlení.
Všechny tyto kroky nabídneme nové koalici
a budeme dohlížet na jejich plnění. Děkujeme vám za vaši velkou podporu, věříme, že
podnikatelské zájmy nezvítězí nad
zájmy místních.

Na radnici Prahy 1 došlo v lednu k zásadním
změnám. Stará koalice se po roce fungování
rozpadla, důvodů pro to lze nalézt opravdu
mnoho. ODS ve volbách získala důvěru
zhruba 18 % voličů, je tedy naší povinností
se do věci vložit a hledat funkční řešení.
Výsledkem je nově zvolené vedení, které
koncem ledna začalo naplno fungovat. Dali
jsme si za cíl se s novou energií vrhnout
na řešení problémů, které nás – obyvatele
jedničky – stále trápí. Zástupci ODS mají na
starost řešení dopravy, životního prostředí,
úklidu, škol, dětských hřišť a IT. Chceme
navázat na projekty, na nichž jsme pracovali
do roku 2018.
Naší aktuální prioritou je parkování. Chceme
posílit kontrolu jak ze strany policie, tak
i úřadu Prahy 1; dokud se pravidla nedodržují, problém se nevyřeší. Budeme usilovat
i o znovuzavedení povinných parkovacích
karet a připravíme i novou aplikaci, která
kontrolu usnadní.
Za pouhý rok od zrušení programu Antigrafitti se opět rozšířilo sprejerství a fasády domů
na Jedničce jsou výrazně poškozeny. Proto
jejich čištění obnovíme, stejně jako pořádný
úklid a lepší svoz odpadků. Krása města totiž
začíná a končí s jeho čistotou.
Chceme též prosazovat opravy a rozvoj
dětských hřišť, včetně jejich zastínění. Právě
příprava na horké léto měla už dávno začít.
Spolu s péčí o naše školky a školy se tomu
s plnou energií bude věnovat místostarostka
Eva Špačková.
Myslíme na program i konkrétní sliby, které
jsme dali. A splníme je.

Návrat starých pořádků
Když nám občané Prahy 1 ve volbách na
podzim roku 2018 dali příležitost řídit naši
městskou část, byli jsme plni nadějí, že to
jde transparentně, poctivě a bez korupce.
I díky vstřícnosti pražského magistrátu jsme
dokázali naši městskou část posunout od
pochybných praktik „devadesátkových“
podnikatelů do 21. století. Teď, po zradě našich koaličních partnerů My, co tady žijeme,
kterou vnímáme jako podraz na voličích,
máme vážné obavy, že se na Praze 1:
rozprodá i zbytek bytového fondu městské
části pod cenou
problematika overturismu v centru se bude
zhoršovat ve prospěch obchodních zájmů
na Václavské náměstí se nevrátí tramvaje,
což zastaví celý plán rozvoje města
zastaví se projekt Brány Prahy umožňující propojení parků podél magistrály a její
ozdravnou transformaci na městskou třídu
s kulturními stavbami reprezentující Prahu
21. století
megalomanské projekty v okolí Masarykova nádraží dostanou zelenou
městská část přestane bojovat proti
nelegálním směnárnám
přibude heren, do centra se vrátí obří
pandy, pivní kola, repliky veteránů a další
atrakce
přibydou nelegální hotely v bytových
domech, namísto aby se v nich bydlelo
postaví se nové hotely
nikdo nebude hlídat černé stavby
postaví se druhá plavební komora u Dětského ostrova
nikdo nebude řešit otevírací dobu podniků
v centru ani rušení nočního klidu, a život
rezidentů bude čím dál tím těžší
zabrání se dokončení transformace úřadu
komise a výbory se uzavřou pro veřejnost
a opozici, jak tomu bylo dříve
nastartované procesy participace s občany
budou upozaděny a odmítnuty
Naši občané si zaslouží něco lepšího. Nic
nekončí, držíme kurz a plujeme dál. Děkujeme všem za projevenou podporu!

Richard Bureš
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tických uskupení zastupitelstva Prahy 1

My, co tady žijeme
Přes politické bitky a někdy i bitvy mám
pro všechny dobrou zprávu. Život občanů
Prahy 1 plyne dál se všemi starostmi, ale
především i radostmi. Praha 1 má velké
štěstí, že zde stále ještě žijí lidé, kteří se
starají o komunitní život ve svém okolí. Díky
nim se, jako každý rok, můžeme těšit na
Malostranský masopust (průvod masek
a maškar letos vyrazí od hostince U černého
vola už 8. února). Celoroční aktivity komunitního centra na Kampě není třeba připomínat.
Ani pravý břeh Vltavy nezůstává pozadu,
protože i letos se díky Spolku přátel Petrské
čtvrti několikrát zaplní Petrské náměstí.
Pokud to někomu nebude stačit, ať sleduje
plány spolku z Kozího plácku, ti když se do
toho vloží, tak Kozí plácek žije jako kdysi.
Nutno ještě dodat, že ani lidé aktivní kolem
Václavského náměstí nezůstanou se svými
akcemi pozadu. Připomínám zde jen ty
hlavní nositele komunitního života na území
Prahy 1. Kdybych měl vyjmenovat aktivity
všech spolků v letošním roce, nestačilo by
na to celé číslo těchto novin. Vždyť je jich
v Praze 1 registrováno nebo tady působí
přes šedesát. Zastupitelé si uvědomují, jaký
význam má aktivita místních občanů, to také
potvrzují každý rok finanční podporou.

chodu úřadu. Ani po výtkách jejich koaličních
partnerů nedošlo k nápravě a koaliční smlouva byla vypovězena. TOP 09, STAN a KDU
vytvořili společný zastupitelský klub a vznikla
nová koalice s podporou pravicových politiků
za ODS a dále panem Procházkou a paní
Baborákovou.
Co je naším cílem? Stabilizovat chod úřadu
MČ Praha 1 a zastavit odchody zkušených
úředníků. Zachování Nemocnice Na Františku ve správě MČ Praha 1 ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy se zajištěním
spolufinancování. Pokračování v projektu
dotací na obnovu domovních grantů. Výrazná
regulace počtu výherních automatů na území MČ. Dokončení privatizace bytů. Podpora
tramvajové trati z Vinohrad na Hlavní nádraží.
Společně s magistrátem navýšit kontrolu
v modrých parkovacích zónách. Posílení
počtu strážníků městské policie k zajištění
nočního pořádku a ještě mnoho dalšího.
O postupu v těchto (i všech dalších) oblastech vás budeme samozřejmě pravidelně
informovat. Žádáme tímto občany o důvěru
a šanci prokázat, že Praha 1 se zase může
posunout kupředu.

Zelená pro jedničku
ANO

Los Cabaneros se vrací! Návrat starých
pořádků, které reprezentují to nejhorší, co se
v uplynulých volebních obdobích dělo. Kšeftaření, intriky, pořádné devadesátky. Pokud
jste si mysleli, že se vrací to nejhorší, tak jistě
nevíte, co vás čeká! Uděláme z Nemocnice
Na Františku hotel, otevřeme nové herny,
rozšíříme elektrokoloběžky, zrušíme noční
klid a uděláme z Dlouhé pořádnou party
ulici. Budeme se řídit heslem: Udělám mu
nabídku, kterou nebude moci odmítnout.
Vážení čtenáři, takhle teda ne.
Na radnici MČ Prahy 1 nastala velká změna.
Bohužel za rok vedení radnice pod vedením
hnutí Praha sobě došlo k rozložení běžného

Vojtěch Ryvola,
místopředseda ANO Praha 1

Giancarlo Lamberti,
předseda TOP 09 Praha 1

Petr Burgr

TOP 09

Další nepochopení pro mne je počet různých
odborníků a poradců. V Děčíně jsme jich
na magistrátu měli dohromady nulu!!! A to
z důvodu, že si myslím, že se nejedná o nic
jiného, nežli obcházení zákona. Chceš pracovat pro město, pak tu je klasický ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR. Ale tady je to tak postavené
na hlavu, že poradci vlastně dublují práci
zaměstnanců. A za stejné peníze? Asi těžko.
Kdyby to alespoň fungovalo, ale hlasy, že je
radnice zbavena plné funkčnosti, slyším ze
všech stran. A to je pro mne ta šedá zóna, ten
klientelismus, to špatně. Tak by to opravdu
nemělo fungovat.
Radnice je (podle mne) tu proto, že má
pomáhat v normálním žití tam, kde je to
potřebné a kde se to nevyplatí podnikateli:
podnikání – podnikateli, občan – radnici.
A překvapivě, občan se nechce mít lépe
a lépe, občan se chce mít stejně. Nechce
otočit jednosměrku zprava doleva, i když to
má jakýsi logický záměr, on chce to, na co je
zvyklý. A změny chce jen tam, kde to
opravdu nefunguje.

Po událostech posledních dnů musím opět
říci nahlas, co je pro mne komunální politika.
Dle mého se jakákoli radnice skládá ze dvou
částí. Část volená a část výkonná. Část
volená se skládá ze zvolených stran a hnutí
v místě daném. Část výkonná se skládá ze
zaměstnanců státu, kteří vykonávají činnosti
pravidelné, nezávislé na politické moci
a činnosti pro volené vedení. Je to tak dobře,
protože s nástupem nové radní garnitury by
se vždy měnili i zaměstnanci radnice.
A radnice má být stabilní!!!
A zde je pro mne zásadní šok. Za mého
čtyřletého působení na magistrátu v Děčíně
se vyměnil jeden vedoucí odboru a odešlo
několik pracovnic do důchodu nebo na
mateřskou. A to má Děčín 50 000 obyvatel.
Proto stále nechápu, jak mohlo současné
vedení Prahy 1 připustit tak velké výměny na
různých postech radnice.

Starostovi Petru Hejmovi a novému vedení
městské části
Přejeme nové koalici, aby se nepropadla
do starých pořádků nekomunikace a „hurá
nápadů“. Budeme vaši práci bedlivě sledovat. Věříme, že nastavenou laťku otevřenosti
a zveřejňování informací o své práci udržíte.
Přejeme si, aby komise nadále zůstaly
veřejné, aby informace o jednáních komisí,
rady, o hospodaření a vystavených fakturách
byly včas dostupné pro všechny zastupitele i občany. V tom rádi pomůžeme a také
nasdílíme své poznatky za 421 dní ve vedení
Prahy 1.
Začíná vašich prvních sto dnů na radnici,
přejeme dobrý vítr.

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány do
uzávěrky magazínu v pořadí dle výsledku voleb.)
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Prague accommodates foreign experts
as it opens its first Expat Centre

Foreigners studying or doing business who
have decided to plan their future in the
capital of the Czech Republic now have
an exceptional opportunity to make their
adaptation to the new city much easier.
Following the example of other European capital cities, the Expat Centre will be available
to them in Prague as well. The representatives of the Prague municipality presented the
project at its grand opening.
Valuable information, contacts, educational
events, consultations and assistance to
counter the diverse situations and problems
that life in a new country brings – all this
can be found in the Expat Centre Prague.
The project also offers the opportunity to
meet and exchange experiences with other
foreigners who are already living in Prague.
All for free.
On Wednesday, January 15, 2020, the
Expat Centre Prague was inaugurated at its
headquarters in Jungmannova street. The
grand opening of this centre was supported
by famous personalities from the world of
business and showbusiness such as Martin
Barry, Tonya Graves or Mattijs Maussen.
The Expat Centre Prague builds on projects
that have been successfully operating
throughout Europe. All information is already
available on www.expat.praha.eu

∙
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Parking cards are going to return

No ramps on Wenceslas Square

Administration of Prague 1 came to an
agreement with the developer's group
Crestyl to reduce capacity of the garages in
the Savarin complex and at the access from
the neighbouring streets. Thanks to that,
there will not be built any ramps for access
to the underground at the bottom part of
Wenceslas Square and so the planned
reconstruction of it can begin.
This agreement opens the way to adequate
pedestrian zone and to the reconstruction
of Wenceslas Square which may start as
early as in the spring, according to the
plans of Prague municipality. There will be
created new and modern public area for the
inhabitants of Prague where a new tree-lined
avenue and pavements will be included
besides the space for cultural events.
Part of revitalization will among others
comprise building readiness for the possible
future tram line. The works at the bottom of
Wenceslas Square should be finished until
the end of 2021.
In the inner courtyard of houses between
Wenceslas Square and Na Příkopě,
Jindřišská and Panská Streets new offices,
shops, services, bistros and restaurants,
outside areas and arcades open to the public
should be built under the heading of the new
Savarin complex.
The investor also plans to reconstruct
historical buildings in the inner courtyard
including the Baroque palace by Kilian
Ignatius Dientzenhofer or a historical
building of the former riding school. The
project is being developed under the baton
of the British studio Heatherwick reputable
for revitalization of abandoned areas.

∙

visualization: Jakub Cigler Architekti

The municipality of Prague 1 has taken
steps to return parking cards or labels put
behind the windscreens of cars, to make
clear situation with the parking in the centre
and make the work of the metropolitan
police more effective. They are often called
to the parked cars by the residents, although
the parking permit was paid but not visible.
Nevertheless, the issue of stickers planned
for the beginning of February is going to be
delayed. The municipality of Prague 1 wants
a label of the valid permit to be obligatory for
all who paid for the parking. For this reason
the municipality will deal with the Municipal
Council of Prague and the Ministry of
Transport to make measures according to
the law.
In case the proceedings take more time,
the voluntary stickers will become valid
during the first half of this year which would
comply with the elements of considered
obligatory measures. The present electronic
system of parking permits will remain valid,
only supplemented by the stickers. The
municipality of Prague 1 will inform about
the start of these measures in advance.

∙
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Praha 1

Příliš pomoci
může být i na škodu
Na řešení problémů bezdomovectví a užívání drog se často neshodnou ani
odborníci. V Praze 1 má tyto oblasti na starost Ladislav Varga, který v rozhovoru
popisuje aktuální situaci i dlouhodobou práci s lidmi v problémech. A upozorňuje,
že i dobře míněná pomoc může mít někdy opačný efekt.
Jaká je v uvedených oblastech
na Praze 1 situace?
Aktuálně došlo meziročně k nárůstu počtu
nalezených stříkaček od drog v oblasti Vrchlického sadů. Přispívá k tomu i to, že některé
organizace i soukromníci v lokalitě vydávají
potraviny, dochází tam terénní pracovníci,
kteří vyměňují stříkačky, takže se tam střetávají různé služby, které přitahují nejen lidi bez
domova, ale i narkomany.
Takže se dá říct, že služeb je tam až moc?
Dá se říct, že ano. Nepravidelně tam vydává
jídlo asi sedm organizací. Jejich snaze
o pomoc rozumím, ale zároveň tím odpadá
poslední důvod, proč osoby bez domova
vyhledávají pomoc u odborných organizací
v „kamenných“ zařízeních. To nejdůležitější,
tedy jídlo, dostávají už na ulici. Například
středisko Naděje U Bulhara, které je schopné
poskytnout komplexní pomoc včetně lékařské,
sídlí těsně vedle těch nejproblematičtějších
míst, přesto je problém určité osoby motivovat k jeho návštěvě.
Léta se také snažíme o to, aby v Praze vzniklo
pro tyto lidi více denních center ve více městských částech. Nedocházelo by tak k jejich
koncentraci poblíž několika málo zařízení, na
což jsou pak časté stížnosti. Jiné městské
části se tomu však brání a tyto služby u sebe
nechtějí. Totéž platí pro kontaktní centra
určená uživatelům drog. Praha dlouhodobě
postrádá lůžková doléčovací zařízení pro
osoby bez přístřeší, to stávající faktickým
potřebám nepostačuje. Toto bolestivě pociťují
zejména pražské nemocnice, které nemají
kam umístit osoby bez domova, u kterých již
není důvod k hospitalizaci.
Kolik lidí bez domova a kolik uživatelů drog
se v centru vyskytuje?
Na to se strašně těžko odpovídá. Ze sčítání
máme informace, že v celé Praze to je kolem

pěti tisíc lidí bez domova, velice však záleží na
počasí a roční době. Ti lidé po Praze migrují,
u nás jsou zatíženými lokalitami Vrchlického
sady a nárazově další parky a také okolí
Těšnova a ulice Cihelné.
Počet problémových uživatelů drog v Praze
poskytovatelé služeb odhadují na šestnáct tisíc. Terénní pracovníci již delší dobu hlásí postupné snižování kontaktů s uživateli na ulici,
za posledních dvanáct let dokonce o polovinu,
ale interpretovat to jako úbytek uživatelů si
nedovolím. Důvody v této chvíli nejsou jasné.
Narkomané se vyskytují především v podchodu pod magistrálou ke Státní opeře, u stanic

Ladislav Varga
Koordinátor protidrogové problematiky
a bezdomovectví, koordinátor plánování
sociálních služeb. Člen protidrogové
komise magistrátu. Sleduje počet a typ
poskytovaných služeb v Praze 1, jejich
efektivitu, stejně jako negativní dopady.
Řeší spolupráci s poskytovateli a jedná
s magistrátem i ostatními městskými
částmi. Zabývá se také prevencí
kriminality.

metra Muzeum, Hlavní nádraží a Můstek,
a vlastně na celém Václavském náměstí. Nyní
probíhají jednání pracovní skupiny složené
z poskytovatelů služeb, policie a Prahy 1
věnující se právě Václavskému náměstí.
Dá se čekat, že většina z nich není z Prahy 1,
ale z ostatních částí či z jiných míst…
Podle zákona o sociálních službách nemohou poskytovatelé sociálních služeb nějak
rozdělovat či odmítat lidi, kterým pomáhají,
na základě toho, odkud pochází. Asi třicet pět
procent lidí bez domova představují podle
statistik Pražáci, ostatní jsou mimopražští.
Přímo z Prahy 1 mluvíme o jednotlivcích,
kterým je náš kurátor schopen adekvátně
pomoci. U narkomanů či alkoholiků budou
ty počty podobné, ale tam je práce s nimi
složitější.
Jak s lidmi bez domova a narkomany radnice
pracuje? Spolupracuje s nějakou organizací?
U osob bez domova financujeme dva projekty.
Jde o mobilní terénní práci, jejíž součástí
je i práce sociální, a nabídku práce, kdy
lidé bez domova obdrží za dvouhodinou
práci, zejména zametání vytipovaných míst,
odměnu ve výši minimální mzdy. Za minulý
rok se jich v rámci projektu zapojilo téměř tři
sta padesát. Oba projekty realizujeme ve spolupráci s organizací Naděje. Spolupracujeme
také s Farní charitou Praha, která provozuje
komunitní centrum v Žitné 35. Rovněž kurátor
Prahy 1 Pavel Pěnkava pro tyto osoby pracuje
s velkým nasazením a přímo v terénu působí
koordinátor Zdeněk Horák, který operativně
řeší nepořádek ve vytipovaných oblastech a je
také schopen zajistit přítomnost zdravotníků
nebo policie.
U protidrogové problematiky finančně přispíváme na projekty, které zahrnují primární
prevenci, léčbu i oblast Harm reduction, tedy
snižování rizik. Zkušenými poskytovateli
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služeb na tomto poli jsou pro nás organizace
Drop In, Sananim a Progressive. Podotkl bych,
že Praha 1 vydává na obě tyto aktivity ročně
dva a půl milionu.
A co úklidový program pro lidi bez domova,
který od podzimu spustila přímo Praha 1?
To je trochu složitější. V rámci výše uvedeného projektu se uklízí Vrchlického sady a okolí,
které jsou z hlediska potřeb úklidu nejvíce
zatíženou lokalitou. Sociální aspekt je zjevný
a počet lidí, kteří se do projektu zapojili, jasně
svědčí o jejich zájmu pracovat. Nicméně je
třeba myslet na to, že tito lidé mívají specifické problémy, jako jsou dluhy, exekuce
nebo absence potřebných dokladů. Toto umí
nejlépe řešit registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří se jim věnují profesionálně
a komplexně. Považuji za vhodné nesuplovat
jejich činnost, v tom smyslu jsem se také
k projektu vyjadřoval.
Názory na pomoc drogově závislým se
různí, někdo je třeba pro možnost si legálně
aplikovat drogy na určených místech. Jaký je
váš názor?
V této diskusi chybí nějaký morální rozměr,
který by jasně řekl, co je správně. Již delší
dobu u nás působí sanitka Sananimu, která
testuje drogově závislé na infekční choroby.
Bývalý starosta se mne ptal, jestli je to dobrý,

nebo špatný projekt. Řekl jsem, že mu mohu
říci tři důvody, proč je to dobré, a stejně tak tři,
proč je to špatné. Taková služba s sebou vždy
přináší i nějaká negativa, otázka je, co převáží.
Otázka aplikačních místností je, dle mého,
rezignací na řešení problému. Pokud si budu
moci dojít někam aplikovat drogu legálně pod
odborným dohledem, tak budu mít pocit, že
se mi nemůže nic stát a že dělám něco, co je
vlastně v pořádku.
Na závěr prozraďte, jak jste se k práci na
úřadě Prahy 1 dostal?
Jsem tady od prosince 2007. Do té doby jsem
pracoval s osobami bez přístřeší v několika
profesích, jako sociální pracovník, vedoucí
Domu na půli cesty, vedoucí nízkoprahového
centra nebo metodik sociální práce. K téhle
práci jsem se rozhodl na základě dosti otřesné zkušenosti, která mi částečně poodhalila,
jak hluboké a hlavně nebezpečné mohou
být rány, které člověk utrží ve věku, kdy ještě
nechápe, že mu někdo ubližuje, a kam až se
jejich důsledky mohou šířit. Po deseti letech
intenzivní práce jsem však začal pociťovat
pracovní vyhoření. Využil jsem tedy nabídky
Prahy 1 pracovat sice ve stejné oblasti,
ale už ne přímo s klienty.

∙
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Spolková rubrika
Spolková rubrika
SANANIM z. ú.
www.sananim.cz
V roce 2020 oslaví naše organizace třicet
let činnosti, která je od počátku spjata
s Prahou 1. Asi není tajemstvím, že se v této
krásné a turisticky atraktivní městské části
také nejvíce z celé Prahy potýkáme s problémy, které s sebou přináší užívání drog.
A proto nás těší, že můžeme již tak dlouho
pomáhat chránit zdraví občanů a přispívat
k tomu, aby byly negativní dopady tohoto
jevu co nejmenší.
I mimo náš obvyklý rámec se snažíme být
tu hlavně pro místní. Provozujeme sociální
firmu Café Therapy, která nabízí ve Školské
30 nejen posezení za lidové ceny, ale také
množství akcí, které obohacují místní život.
Ať už to jsou výstavy nebo třeba pravidelná
burza hudebních nosičů. Ducha našeho podniku se v posledních dvou letech snažíme
přenést také na Pedagogickou fakultu a do
divadla ABC. Rádi bychom přispěli k tomu,
aby všem Pražanům zase stálo za to přijít do
centra a třeba se jen projít po jeho krásných
ulicích…
Velmi rádi také pořádáme tradiční hrnčířské
trhy na Kampě, které každoročně o prvním
zářijovém víkendu nabízejí nejen kvalitní
zboží, ale také kulturní program. Doufáme, že
se tam všichni potkáme!
Na závěr bychom rádi poděkovali za to,
že už tak dlouho můžeme pomáhat – je to
díky vám všem a jsme za to moc rádi. Až půjdete kolem Café Therapy nebo na hrnčířské
trhy, vzpomeňte si na to, že jednou kávou
nebo pěkným hrníčkem třeba někomu
zachráníte život.
Josef Šedivý

Sdružení taoistického
tai chi v ČR, Haštalská 11
www.taoist.cz
Naše dobrovolnická organizace přináší
taoistické tai chi a další zdravotně prospěšná
taoistická umění nejširší veřejnosti. V současné době se taoistické tai chi praktikuje v šestadvaceti zemích světa. Od roku 2000 máme
pronajatý prostor v Haštalské ulici na Praze 1,

který už dvacet let slouží jako naše centrum.
Starověcí Číňané věřili, že skutečného zdraví
dosáhneme tehdy, pokud bude naše tělo, mysl
a duch ve vzájemné harmonii. Taoistické tai
chi vychází z této tradice a je cestou k ozdravení těla, které se stává silnějším a zároveň
pružnějším, je v rovnováze a plné energie.
Kultivuje také naší mysl, která je klidná
i dynamická, jasná a zároveň tvůrčí.
Pohyb v taoistickém tai chi je charakteristický
jemným a zároveň hlubokým protahováním
spojeným s rotací páteře a dalších částí těla.
Při cvičení je zapojena celá fyziologie člověka
– od systému svalů, kostí a cév přes šlachy,
klouby, pojivové tkáně až po vnitřní orgány.
Toto umění se snaží rozvíjet celé tělo tak, aby
bylo silné a zároveň uvolněné a přináší tak
zlepšení zdraví a kvality života lidem všech
věkových kategorií. Začít s jeho objevováním
lze kdykoli…
Jemné vnitřní pohyby jsou vyvážené a mají
uklidňující účinek na mysl. Je prokázáno, že
taoistické tai chi snižuje hladinu stresu a má
pozitivní vliv na mnohé diagnózy, od bolavých
zad po psychické problémy. Taoistické tai chi
je tedy skutečnou meditací v pohybu.
Chcete-li si vyzkoušet toto starobylé čínské
umění, příjemně si zacvičit, protáhnout se
a zklidnit myšlenky, přijďte mezi nás do
Haštalské 11. Naše Sdružení spolupracuje
i se Střediskem sociálních služeb Prahy 1.
Jana Finkeová

Spolek přátel Petrské
čtvrti, Biskupský dvůr 1
www.petrskactvrt.cz
spolek@petrskactvrt.cz,
www.facebook.com/petrskactvrt
Petrská čtvrť je v posledních letech nejrychleji se rozvíjející městskou čtvrtí na území
MČ Praha 1, avšak ještě donedávna v této
lokalitě spolková činnost výrazně zaostávala
za spolkovou činností Malé Strany, Josefova
či Starého Města. Cílem Spolku přátel Petrské čtvrti, který byl založen v prosinci 2011,
bylo tento stav napravit a rozvíjet občanskou
sounáležitost mezi starousedlíky, novými
obyvateli i osobami pracujícími na jejím
území a přispívat tak řešení občanských,
sociálních a kulturních potřeb života Petrské
čtvrti. V září 2014 spolek začal též vydávat

občasník Petrské listy, které se věnují historii,
současnosti i známým osobnostem žijícím
v této lokalitě. Těší nás, že si spolek za dobu
svého působení našel příznivce napříč
generacemi, ať už se jedná o jarní, tematicky
zaměřené vycházky určené zejména pro
starší generace posluchačů (návštěvníků)
nebo akce pro rodiny s dětmi, přičemž mezi
nejoblíbenější patří bezesporu Petrská strašidla, Lampionový průvod, Karnevalový botel
Albatros či nově Petrská Stínadla. Můžeme
říci, že spolek se pravidelně spolupodílí na
akcích městské části Praha 1, ať už se jedná
o Adventní zpívání na Petrském náměstí či
Hudební Petrské léto v parku Lannova nebo
na organizaci akce Zažít město jinak na Petrském náměstí. Spolek taktéž nedávno oslavil
(osmé) narozeniny, u jejichž příležitosti vždy
pořádá charitativní adventní koncert v kostele sv. Petra Na Poříčí spojený se strojením
spolkového vánočního stromku. Spolek pět
let po sobě pořádal ojedinělou přehlídku
umělecko-řemeslných učňovských oborů
s názvem Svatopetrské kování, a kdo ví, třeba
si tuto přehlídku po krátké pauze opět v září
zopakujeme. Inu, nechme se překvapit :)
Linda Klečková, předsedkyně spolku

Studio Oáza, Říční 6
www.studio-oaza.org
Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi
s mentálním postižením, sídlí na Praze 1
už od začátku devadesátých let. Maličký
domek, který je spojený s budovou bývalého malostranského obecního špitálu
při kostelu Jana Křtitele Na Prádle. Když
vejdete dovnitř, přivítá vás útulné prostředí
plné obrazů, keramiky a dalších výtvorů.
Dopoledne zde bývá většinou ticho, ale
každé odpoledne probíhá v Oáze několik
především umělecky zaměřených kroužků,
na něž dochází dohromady zhruba sedmdesát většinou dospělých lidí s mentálním
postižením. Kroužků je celkem sedmnáct,
od výtvarného přes hudbu, tanec či divadlo
až po angličtinu a počítače.
Studio Oáza založila v roce 1992 paní Olga
Kurzová, která již od začátku usilovala o to,
aby měly kroužky co nejvyšší úroveň a vedli
je profesionální lektoři. V současné době
mívá Oáza každoročně veřejné vystoupení
v Divadle ABC, výtvarné oddělení pořádá
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na jaře výstavu s vernisáží v Komunitním
centru na Kampě a dramatický kroužek
nyní připravuje Shakespearovu hru Sen
noci svatojánské, kterou uvede v Divadle
Na Prádle.
Studio Oáza je neziskovou organizací, která
by nemohla fungovat bez podpory sponzorů a dárců, z nichž jedním je i MČ Praha 1
prostřednictvím svých grantů. Díky nim
a také díky lektorům, asistentům a dalším
dobrovolníků by Oáza nemohla být tím, čím
pro mnoho klientů a jejich rodičů je. Místem
k zastavení i k tvoření, místem, kam se
každý rád vrací, skutečnou oázou v rušném
městě.
V současné době nabízíme volná místa na
dramatický, keramický a úterní hudebně pohybový kroužek a na hru na klavír a zveme
vás na vystoupení do Divadla ABC
19. dubna 2020.
Marcela Lorencová, ředitelka Studia Oáza

Spolek občanů a přátel
Malé Strany a Hradčan,
Malostranské nám. 27
www.sopmsh.estranky.cz
tel.: 257 532 093, sopmsh@cmail.cz,
www.facebook.com/SOPMSH
Spolek občanů a přátel Malé Strany
a Hradčan vloni oslavil třicet let své
existence. Není náhodou, že jeho vznik
se váže k revolučnímu datu 17. listopadu 1989. Jeho počátky byly veskrze
občansko-politické. Spolek chtěl mluvit
především do věcí veřejných a vedle toho
bojovat proti vystěhování starousedlíků.
Tuto vizi se snaží naplňovat stále. Spolek
vždy přitahoval zajímavé osobnosti.
V minulosti to byli bývalí chartisté a disidenti, ale také intelektuálové, výtvarníci,
fotografové, muzikanti apod. Ani teď nemá
nouzi o zajímavé členy. Díky tomu se vedle
občanských a politických aktivit snaží skrze
své pravidelné akce zachovat pospolitost
místních. K tomu slouží tradiční akce.
Mezi nejnavštěvovanější patří Masopust
(letos v sobotu 8. února), Pálení čarodějnic
(30. dubna), Malostranské Vánoce a Mikulášská na Kampě, Sousedské moštování ve
Vojanových Sadech, Malostranský Candrbál v Malostranské Besedě a další. Mimo
tyto větší formáty Spolek pravidelně pořádá
komorní autorské literární večery, výstavy,
křty knih a další akce v sídle na Malostranském náměstí 27. Od dubna roku 2017
Spolek obnovil vydávání Obecních novin.
Vedle své činnosti kulturní a společenské
se Spolek mimo jiné v nedávné minulosti
aktivně zapojil do boje o zachování Petřína,
jak ho mají místní lidé rádi, klidného bez
zbytečných staveb. Aktuálně je nejvyšším
cílem Spolku hájit práva rezidentů proti sílícímu turismu, s jehož dopady místní dnes

a denně bojují, na svých akcích propojovat
rezidenty, pořádat setkání a díky této snaze
vytvářet lepší život na nejkrásnějším území
Prahy, což bezesporu Malá Strana a Hradčany jsou :)
Lenka Pavlíková, místopředsedkyně
SOPMSH

Prevence dětem z. s.
www.prevencedetem.cz
info@prevencedetem.cz,
www.facebook.com/prevencedetem
Na následky úrazů ročně „zmizí“
deset školních tříd
Úrazy mají ročně na svědomí přibližně tři sta
dětských životů a další zhruba tři tisíce trvale
postižených dětí. Úraz ale není náhoda.
Předchází mu nebezpečná situace, které se
většinou dá předejít. Je potřeba pro dítě vytvořit bezpečné prostředí a naučit ho chovat
se co nejbezpečněji. Proto už sedmým rokem
funguje projekt Bezpečnostní průprava dětí
předškolního věku, za kterým stojí spolek
profesionálních záchranářů Prevence dětem.
Jak celý projekt funguje?
Zaměřujeme se na děti v předškolním věku,
kdy si začínají uvědomovat možné následky
a vážit si svého zdraví. Proto je důležitá
prevence, která znamená převážně důsledné
připomínání a rozeznávání rizikových míst,
předmětů a situací. Dětem je za použití
reálných pomůcek, materiálů a příběhů
demonstrují zkušení školitelé z řad městské
policie, hasičského sboru a zdravotnických
záchranářů. Proškolili jsme už desítky tisíc
dětí a věříme, že jsme pomohli předejít až
stovkám úrazů.
Jaké jsou nejčastější úrazy?
Nejvíce úrazů se stává paradoxně doma
a hlavně malým dětem. Bohužel často končí
smrtelně. Právě proto se zaměřujeme na děti
v tomto věku. Nejčastěji se jedná o závažná
až smrtelná zranění kvůli pádu, utonutí,
otravě nebo opaření a popálení. Mnohdy
stačí málo: dítě na sebe převrhlo talíř vařící
polévky ze stolu, spadlo do bazénu či jelo
příliš rychle na kole bez helmy.
Kde se s projektem lze setkat?
S týmem navštěvujeme během školního roku
mateřské školy po celé Praze a účastníme
se i různých akcí pro děti. Pro velký zájem
jsme školení rozšířili také na první ročníky
základních škol. Navíc máme k dispozici
školicí prostory od Prahy 1 v Kozí ulici, kde
jsme k dispozici všem zájemcům z řad
rodičů, pedagogů a dalších. Pro naše „žáky“
máme připravenou spoustu pomůcek včetně
profesionálního vybavení.
Bc. Martin Štolc, DiS., předseda spolku,
a kolektiv záchranářů
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Spolek výtvarných
umělců Mánes,
Spálená 4
www.svumanes.cz
Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl
v roce 1887 a do dnešního dne pokračuje ve
své činnosti. Ctíme odkaz našich předešlých
slavných generací, navazujeme a pokračujeme v jejich cestě. Pořádáme výstavy,
přednášky, vydáváme knihy.
Pro letošní zimu přichází Spolek výtvarných umělců Mánes s výstavou nazvanou
Portrét v Čechách pohledem dvou století.
Naším cílem je představit veřejnosti výběr
z malířských a sochařských děl vzdálenější
i nedávné minulosti s důrazem na slavná
díla v kontextu pozoruhodných prací méně
známých autorů.
Na výstavě najdete díla Antonína Machka,
Josefa Mánesa, Josefa Vojtěcha Hellicha,
Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Františka
Ženíška, Luďka Marolda, Alfonse Muchy,
Františka Kupky, Maxe Švabinského, Jana
Preislera, Antonína Procházky, Ludvíka Kuby,
Václava Špály, Emila Filly, Jana Zrzavého,
Josefa Čapka, Rudolfa Kremličky, Františka
Jiroudka, Jiřího Koláře a mnoha dalších.
Zároveň zde můžete vidět díla i našich
vynikajících sochařů, jako jsou Josef Václav
Myslbek, Stanislav Sucharda, Jan Štursa,
Bohumil Kafka či Ladislav Šaloun.
V průběhu věků vytvořili umělci tisíce
portrétů a tato výstava jich může představit
jen pouhý zlomek. Naší snahou bylo shromáždit důstojný soubor exponátů vystihující
proměny forem, tvarů i materiálů podobizen
posledních dvou staletí, a prezentovat jej
v reprezentativních výstavních prostorách
Pražského hradu v Císařské konírně. Výstavu
jako již tradičně pořádáme ve spolupráci
s Kanceláří prezidenta republiky a Správou
Pražského Hradu a otevřena je do 22. března
2020 v Císařské konírně na Pražském hradě.
K výstavě jsme připravili i stejnojmennou
rozsáhlou publikaci dokumentující vývoj
portrétu u nás s reprodukcemi známých
i méně známých děl.
Ing. Martina Kapustová
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z historie

Praha 1

Nemocnice
na kraji Petřína
Boromejky získaly loni od radnice do výpůjčky pozemky, o které se již dlouho
starají a pořádají na nich oblíbené akce nebo pěstují bylinky. Na svazích Petřína
přitom sestry působí již od roku 1842.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nebyla prvním místem v Praze, kde
boromejky působily. Do Čech přišly v září roku
1837, když profesor Alois Klár hledal sestry
pro nově zbudovaný Ústav pro zaopatřování
a zaměstnání dospělých slepců na dnešním
Klárově.
Po určité době však sestry začaly hledat
vlastní sídlo a prostory pro péči o nemocné.
Papež jejich pražskou kongregaci potvrdil
v roce 1841, o rok později pro své plány
nalezly vhodnou lokalitu, když získaly
u Vlašské ulice pod vrchem Petřínem zahradu
a dům. S pomocí mecenášů (patronem
byl kníže František Jiří z Lobkovic) pak na
místě postupně vznikla nemocnice se sídlem
představené, takzvaným mateřincem. Hotovo
bylo roku 1854, ve stejném roce se otevřel
také přilehlý kostel zasvěcený rovněž Karlu
Boromejskému.
Základní dispozici tvoří čtyři křídla s obíhající
chodbou podél tří nádvorních stran. Větší část
východního křídla zaujímá prostor kostela.
Autorem plánů byl stavitel Adalbert Gudera.
Nemocnice původně sloužila pouze ženám,
kvůli velkému zájmu se o dva roky nato již rozšiřovala o nové křídlo. Další rozšíření následovalo v roce 1893, kdy byl podle plánů stavitele
Bedřicha Fleischingera přistavěn nový pavilon
na jihozápadní straně a připojením severního
křídla k západnímu se vytvořil druhý
otevřený dvůr.
Sestry skončily v továrnách
Během druhé světové války vznikla v areálu
pod Petřínem dlouho plánovaná zdravotnická
škola. V době pražského květnového povstání
se podle mluvčí nemocnice Jitky Kalouskové
sestry staraly o raněné a poté i o propuštěné z koncentračních táborů. Přesto byla
Kongregace Milosrdných sester po skončení
války nařknuta z kolaborace, na majetek byla
uvalena národní správa.
„V padesátých letech nastala cílená likvidace
činnosti sester. Představené a vedoucí
sestry byly z politických důvodů internovány
a vězněny. V roce 1952 sestry musely násilně
opustit nemocnici a mateřinec, mladé sestry
byly odvezeny na práci do textilních továren
v pohraničí,“ dodává mluvčí.

Tehdejší generální představená Matka
Bohumila Langrová byla odsouzena v monstrprocesu Mádr a spol. na dvacet let odnětí
svobody. Z malostranské nemocnice se stala
Fakultní nemocnice Pod Petřínem. Podle
stránek www.boromejky.cz byl v roce 1962
uzavřen i kostel a stalo se z něj skladiště
zdravotnické literatury a nábytku.
Veřejná činnost Kongregace se obnovila
v roce 1989, v srpnu roku následujícího se
sestry vrátily také do nemocnice na Praze 1.
Nová etapa se začala psát 1. října 1993,
kdy vzniklo nestátní zdravotnické zařízení
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla
Boromejského. Ve stejném roce byl také
znovuvysvěcen zdejší kostel, o tři roky déle
sestry otevřely nové sídlo Kongregace, Dům
sv. Notburgy v nedaleké Šporkově ulici.
Unikátní nemocnice
Ze tří církevních nemocnic v Česku je ta
petřínská jedinou s akutní zdravotní péčí a lékaři v ní ročně provedou okolo padesáti tisíc
vyšetření a deseti tisíc operací. Svému účelu

začal opět sloužit i kostel a mateřinec. Vedle
toho nemocnice provozuje jediné dětské a dorostové detoxikační centrum v republice pro
akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí
na drogách.
A kromě velkého nasazení v péči o nemocné
a jejich duše se jistě od sester boromejek můžeme i v novém roce těšit na oblíbená setkání
s obyvateli Prahy 1, jako jsou Den seniorů či
Dětský den pod Petřínem.

∙

text: Michal Kalina s přispěním
Antonína Ederera a Jitky Kalouskové
foto: www.boromejky.cz, www.nmskb.cz,
Sefjo/WikimediaCommons
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†
Boromejky odvozují jméno od sv. Karla
Boromejského, italského kardinála
a arcibiskupa milánského. Za vznikem
společenství, které se věnovalo
nemocným ve francouzském Nancy, stál
advokát Josef Chauvenel. V roce 1650
propukl v kraji mor, Chauvenel se rozhodl
s nasazením života léčit jeho oběti, sám
pak na následky nemoci zemřel. Jeho
otec uskutečnil přání syna a v roce 1652
založil Dům milosrdenství. Do Čech
boromejky přišly 28. září 1837.
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příběhy našich sousedů

Praha 1

Příběhy našich
sousedů ve světě
Paměť národa loni uskutečnila první ročník Příběhů našich sousedů ve světě,
do kterého se zapojilo deset žákovských týmů z Evropy a Spojených států.
K vybraným pamětníkům patřila také Alena London původem z Prahy 1.
V Česku už nezbývá mnoho míst, do kterých
se Příběhy zatím nedostaly, počet zapojených
škol narůstá a stoupá i zájem učitelů a žáků
vyzkoušet si dokumentaristickou práci. Není
proto překvapivé, že se o projektu dozvěděli
i Češi v zahraničí a projevili zájem se zúčastnit. V roce 2019 se tak díky podpoře ministerstva zahraničí podařilo uskutečnit první ročník
Příběhů našich sousedů ve světě.
„Když jsem v Praze, tak jsem Češka, a tady
jsem už taky Francouzka. Ale češství ve mně
stále je!“ říká Alena London, rozená Králová.
Vyrostla v Praze 1 a strávila tu prvních pětadvacet let svého života. Srpnové události roku
1968 ji donutily odejít za svým mužem do
Francie, kde žije dodnes. Svůj příběh vyprávěla dětem z České školy bez hranic v Paříži.
Otec Aleny London byl profesorem na
lékařské fakultě, maminka byla v domácnosti.
Do první třídy měla nastoupit do církevní školy
k Voršilkám. „Pak tu školu zavřeli, jeptišky byly
poslané do továren, tak jsem začala chodit do
normální školy, ne katolické.“ Vzpomíná také
na březen 1953, kdy zemřel Stalin. V té době
chodila do Vyšší dívčí školy ve Vodičkově ulici:
„Jeden z kluků dělal rámus a prostě dělal
neplechu ve třídě, tak ho za trest postavili na
stupínek. Pak jich už bylo několik těch kluků,
najednou přilítla školnice, která plakala a byla
rozzuřená, jak my můžeme dělat ve třídě
neplechu, když zemřela taková osobnost,
že všichni bychom měli plakat, a ne dělat
nepořádek.“
Se svým budoucím manželem se Alena
seznámila při studiu medicíny. V roce 1967 se
na Staroměstské radnici provdala za Gérarda
Londona, syna komunistického politika Artura
Londona, který byl v procesu s Rudolfem
Slánským odsouzen na doživotí.
Po okupaci Československa se Alena definitivně rozhodla, že se přestěhuje za manželem
do Paříže. „Říkala jsem si, že můj život
nebude v Československu po pádu Pražského
jara jednoduchý, protože jsem se jmenovala
Londonová a manžel London. V té době
právě vyšlo Doznání. Kniha, kterou napsal
můj tchán a která vysvětlovala, jak během
Stalinského procesu byl schopen přiznat
něco, co neudělal. Bála jsem se, že můj život

tady bude velice komplikovaný, že například
pracovat v Praze pro mě bude vyloučené.
Prostě absolutní ztráta svobody.“
Začátky ve Francii nebyly jednoduché. „Moje
francouzština nebyla dávno perfektní. Měla
jsem dobré základy gramatické, ale neuměla
jsem pořádně mluvit.“ Navíc si musela doplnit
vzdělání, protože diplom z medicíny ani
maturitu jí neuznali.
Stejně jako její manžel se potom během své
lékařské praxe uplatnila v oboru nefrologie.
S rodinou v Československu si mohla psát
dopisy a telefonovat, ale věděla, že hovory
jsou odposlouchávané. Od roku 1970 se do
Prahy dalších deset let nedostala a s rodiči
se scházela na dovolených v Rumunsku,
Maďarsku nebo Polsku.
Alena London žije dodnes v Paříži. Vychovala
tu dva syny, se kterými mluví česky, a k lásce
k češtině vede i své vnučky. Do Prahy se
pravidelně vrací.
Video reportáž ze setkání s Alenou London,
stejně jako ostatní příběhy pamětníků, najdete na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

!

Vzdělávací projekt Příběhy našich
sousedů v Praze 1 funguje díky
spolupráci radnice s organizací Post
Bellum. Třetím rokem se žáci základních
škol vydávají do terénu a nahrávají
rozhovory se zajímavými osobnostmi
z okolí. Letos se účastní čtyřicet žáků
a šest pedagogů ze čtyř4 škol. Všechny
příběhy děti představí při slavností
prezentaci 15. dubna 2020 v Brožíkově
sále Staroměstské radnice.

∙

text: Michaela Szkála
foto: archiv Post Bellum

Alena London během
nahrávání rozhovoru
v Českém centru v Paříži

Alena a Gérard Londonovi
s dětmi z České školy bez
hranic v Paříži
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Výročí

Zlatá svatba manželů
Peškových z Nového Města
Před padesáti lety chtěli mít svatbu na Staroměstské radnici, ta ale byla tou dobou v rekonstrukci. Letos v lednu
se jim přání splnilo a v obřadní síni Staroměstské radnice
oslavili zlatou svatbu. Gratulujeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.
(mk), foto: Zdeněk Bursík

Marie Horáková, dlouholetá obyvatelka Malé Strany,
oslavila v lednu 100. narozeniny. Paní Horáková
se narodila v Mostu a ještě před válkou studovala
v Drážďanech tanec. Poté její rodina musela Sudety
opustit. Doteď si ale uchovala lásku k tanci, baletu
a klasické hudbě.
K narozeninám přišel pogratulovat starosta
Petr Hejma a ředitel Domova Palata, kde nyní
paní Horáková žije, Jiří Procházka. A protože
jsou tanec a hudba nedílnou součástí života
i starostovy rodiny, měli si oba dlouho o čem
vyprávět. Přejeme mnoho zdraví do dalších let.
(pk), foto: Petr Našic
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potřeby pro chovatele

Praha 1

Vše pro
vaše mazlíčky
Nejsou to jenom psi a kočky, ale spousta drobných hlodavců, rybiček, ptáků, plazů
a dalších. Obchody s chovatelskými potřebami na Praze 1 nabízí pro všechny
druhy zvířat široký sortiment, a to jak v základním, tak luxusním provedení. Milá je
i obsluha. Kdo pracuje se zvířaty, má k nim vztah, a co si budeme povídat, někdy je
lepší obsluhovat roztomilého pejska.

potřeby pro chovatele
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Hunter
Újezd 35
Podnik má prodejny nejen v Praze, ale i ve
světě. Je generálním partnerem azylu pro
opuštěné pejsky Dogpoint. Pořádá pro
něj celoroční sbírkové kasičky a prodává
vlastní trička, z nichž celá utržená částka jde
pejskům.
„U výrobků pro domácí mazlíčky nastavujeme standardy nejvyšší kvality. Naší hnací
silou je nadšení pro materiály, výjimečná
znalost produktů a vášeň pro řemeslnou
dokonalost. Dnes, v době anonymně
a sériově vyráběného zboží, pro nás kvalita
neznamená luxus, ale individuální požadavek na produkt poskytující něco výjimečného
tam, kde je to namístě. Chceme přinášet
radost lidem a zvířatům a viditelně vyjádřit
jejich hluboké pouto. K tomu slouží i náš milý
a útulný obchod na Malé Straně. Díky němu
se spřátelila spousta pejskařů, protože je
tady prostor a čas pro popovídání a výměnu
zkušeností. Naše chápání kvality také určuje
způsob naší mezilidské komunikace, která je
formována spolehlivostí, věrností, partnerstvím a odpovědností. Na nás všechny, kteří
pracujeme pro Hunter, se můžete spolehnout. Rodinný podnik, který jsme v roce 2012
založili, je toho zárukou,“ říkají majitelé Pavel
Staněk a Václav Žák.
Otevírací doba:
PO–NE 10:00–21:00
Kontakt: 777 802 421,
www.welovedogs.cz
Ajax
Dlouhá 24
„V našem obchodě naleznete široký
sortiment chovatelských potřeb. Nabízíme
všechno, na co si milující chovatel vzpomene
a co pro řádný chov, vývoj a péči o svého
zvířecího kamaráda potřebuje. Ať už se jedná
o potřeby pro psy, kočky, ptáky, akvarijní ryby
nebo jiná zvířata. Dodavatele nabízených
produktů pečlivě vybíráme. Poskytujeme
odborné poradenství. Naše společnost
Ajax-chovatel nabízí své služby již dvacet
dva let. V Praze máme tři obchody, pro
nákup můžete zvolit také náš e-shop, kde
nabízíme víc jak pět tisíc druhů zboží, které
ochotně dopravíme. Našim cílem je vždy
poskytovat to nejkvalitnější zboží, které trh
nabízí. Podle ohlasu a počtu našich stálých
zákazníků věřím, že jsou s naší nabídkou
a službami spokojeni,“ shrnuje majitel
Luděk Platil.
Otevírací doba:
PO–PÁ 10:00–12:00 a 13:00–18:30
SO 10:00–13:00
Kontakt: 777 323 641, 241 740 500,
www.ajax-chovatel.cz
Zoo Bohouš
Spálená 10
Chcete krmení nebo jen něco na zub? Jdete
koupit vodítko nebo něco na hraní? Prodejna
nabízí široký sortiment krmiv pro zvířata
i velký výběr chovatelských potřeb: hračky,

oblečky do každého počasí, misky, přepravky,
pelíšky i vyvýšené pohovky, hřebeny, kartáče
a mnoho dalšího.
„Nemám bernardýna jménem Bohouš, ale
vím, že má rád pořádné jídlo. A tak jsem
v roce 1992 založil firmu Zoo Bohouš, která
se v prvopočátku zabývala zpracováním
a prodejem krmného masa pro zvířata. Od
roku 1993 se zabýváme prodejem chovatelských potřeb a krmiv. Naší předností je
velký výběr kvalitního zboží, které si sami
dovážíme ze zahraničí. Prodáváme vysoce
kvalitní granulovaná, za studena lisovaná
i konzervovaná krmiva. Pamlsky ze sušeného
masa, druhy mas vhodné i pro alergické psy,
sušené ryby. Máme širokou nabídku techniky, dekorací, prostředků pro úpravu vody,
krmiv pro ryby, akvárií a skříněk a dalších
potřeb pro akvaristy a teraristy. Odborné
poradenství zkušeného, znalého personálu
a záruka kvality jsou pro nás samozřejmostí.
První prodejnu jsme otevřeli na Vinohradech,
v roce 2004 jsme expandovali také do
centra, dnes máme prodejnu ve Spálené
ulici,“ říká majitel Jaroslav Vaněk.
Otevírací doba:
PO–ČT 9:00–19:00
PÁ 9:00–18:00
Kontakt: 604 804 042,
www.zoobohous.cz
My Label
Petrské náměstí 1
„Milujeme zvířata, a proto jsme pro ně v roce
2013 otevřeli zvířecí butik. Zaměřili jsme
se na kvalitní potřeby pro chovatele psů
a koček. Interiér našeho obchodu vznikl
podle návrhu filmového architekta a držitele Českého lva Jana Vlasáka a je spíše
módním butikem než tradičním obchodem
s chovatelskými potřebami. Nejen díky tomu
se snažíme potřeby majitelů domácích mazlíčků plně uspokojit. Našim klientům plníme
všechna přání a využíváme osobní přístup.
Doplňky, krmiva a pamlsky vybíráme od českých a světových značek, které kladou důraz
na kvalitu a bezchybné zpracování. Musí pro
nás být zárukou toho nejlepšího. Představujeme vlastní kolekci obojků a vodítek, které
vyrábíme z přírodních materiálů, jako jsou
len, bavlna nebo vlna. Každý náš produkt
je doplněn o originální bronzový šperk, jenž
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pochází z dílny českých mistrů. Budeme
moc rádi, když si naše výrobky přijdete
prohlédnout k nám na Petrské náměstí,“ zve
všechny paní Zuzana Hrubá.
Otevírací doba:
PO–PÁ 10:00–18:00
Kontakt: 222 314 724,
www.my-label.cz
Pet Center
Společnost Pet Center šíří radost mezi domácími mazlíčky a jejich chovateli prostřednictvím sítě prodejen po celé republice od
roku 2000. V naší městské části má obchody
ve třech nákupních centrech: v Palladiu,
v OD Kotva a v Quadriu. Nabízí široký
sortiment všeho, nač si chovatelé vzpomenou, a je místem, kam může každý přijít pro
radu a pomoc. Společnost aktivně pomáhá
a spolupracuje s Občanským sdružením na
ochranu ohrožených zvířat a Stop množírnám, podílí se i na akcích, které pomáhají
zvířatům, která neměla v životě štěstí.
Cílem společnosti je provázet zákazníky celým životem domácích mazlíčků a pomáhat
jejich majitelům s péčí všeho druhu. S tím
souvisí i rozvoj služeb, jako je provozování
psího hotelu, salonu a také
veterinárních klinik.
nám. Republiky 1 – Palladium
Otevírací doba:
PO–ST 9:00–21:00
ČT–SO 9:00–22:00
NE 9:00–21:00
Kontakt: 226 886 640
nám. Republiky 8 – OD Kotva
Otevírací doba:
PO–NE 9:00–20:00
Kontakt: 226 886 641
Spálená 22 – Quadrio
Otevírací doba:
PO–SO 8:00–21:00
NE 9:00–21:00
Kontakt: 230 233 801,
www.petcenter.cz
text: Dagmar Koníčková
foto: Petr Našic
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HARMONOGRAM
SVOZU OBJEMNÉHO
ODPADU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou
přistaveny ve stanovený den po dobu čtyř
hodin 14:00 hod. – 18:00 hod.
Po celou dobu přistavení je přítomna
obsluha, která koordinuje ukládání odpadů,
aby byla maximálně využita kapacita VOK
(10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně
odevzdané využitelné odpady bylo možné
předat k dalšímu využití. Množství VOK je
omezené a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha podle počtu obyvatel. Službu
VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu
hl. m. Praha, která rozhodla také o změně
podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová
společnost Pražské služby a.s., na základě
smlouvy s hl. m. Prahou.
Co lze odložit do VOK?
Starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo, kovové předměty.

∙

Stanoviště kontejnerů od února do června 2020
Besední ul. č. 2 – roh parčíku
Hellichova ul.
Cihelná č. 2

10. 3. úterý, 7. 4. úterý, 19. 6. pátek
20. 3. pátek, 29. 5. pátek, 30. 6. úterý
18. 2. úterý, 10. 3. úterý, 17. 4. pátek, 26. 5. úterý

Horní Malostranské náměstí

7. 2. pátek, 14. 4. úterý, 12. 6. pátek

Pohořelec – horní parkoviště

7. 2. pátek, 14. 4. úterý, 12. 5. úterý, 12. 6. pátek

Ostrovní ulice u ZŠ – naproti č. 12

28. 1. úterý, 20. 3. pátek, 21. 4. úterý, 29. 5., pátek 30. 6. úterý

Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha

18. 2. úterý, 31. 3. úterý, 17. 4. pátek, 26. 5. úterý, 26. 6. pátek

Štěpánská × Řeznická

14. 2. pátek, 7. 4. úterý, 19. 6. pátek

U Dobřenských – před křiž. s Betlémskou

21. 2. pátek, 24. 3. úterý, 15. 5. pátek, 16. 6. úterý

Široká – naproti FF UK

17. 3. úterý, 24. 4. pátek, 19. 5. úterý, 23. 6. úterý

Haštalská – u č. 2

25. 2. úterý, 27. 3. pátek, 28. 4. úterý, 22. 5. pátek

Masná × Malá Štupartská
Dlouhá – u č. 46
Barvířská – křiž. Petrské nám. × Lodecká

17. 3. úterý, 19. 5. úterý, 26. 6. pátek
21. 2. pátek, 24. 3. úterý, 15. 5. pátek, 16. 6. úterý
25. 2. úterý, 27. 3. pátek, 28. 4. úterý, 22. 5. pátek, 23. 6. úterý

vzkazy a dotazy

únor 2020

vzk@zy
red@kci
Vážená redakce,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím
v ulici Dlouhá a už mě nebaví každé ráno
při odchodu z domu překračovat lidské
exkrementy a výměšky všeho druhu. Tento
problém se týká celé ulice.
Připouštím, že pokud člověk bydlí v centru
města, musí se smířit s výskytem většího
počtu lidí a s nadměrným hlukem, ale to, co
nacházíme každé ráno před dveřmi, už je
na hraně s hygienou. Obdivuji zaměstnance
Pražských služeb, že odpad uklízí opravdu
pravidelně. Bohužel tento typ odpadu je nad
jejich síly.
Ráda bych vznesla dotaz/výtku na nějaká
vyšší místa, a proto se obracím na vás. Poradili byste mi nějakou kompetentní osobu, se
kterou lze tento problém vyřešit?
Mockrát děkuji!
Vaše čtenářka Lenka Rudolfová

Oddělení životního prostředí zajišťuje čistotu
a úklid primárně v plochách veřejné zeleně.
V ulicích se jedná o úklid psích exkrementů
a černých skládek. V uplynulých letech jsme
zajišťovali desinfekci vybraných „slepých“
míst, kde se obdobné jevy, které oznamovatelka uvádí, opakovaly. Jednalo se o různá
zákoutí a neosvětlená místa. Úklid a desinfekci vybraných chodníků objednává u svých
dodavatelů Technická správa komunikací.
Dlouhá ulice patří mezi silně turisticky
exponované a udržení každodenní čistoty
zde není jednoduché.
– Zdeněk Krenk,
vedoucí oddělení životního prostředí

dot@zy
z webu
praha1.cz
KATEGORIE DOTAZU: SOCIÁLNÍ PÉČE
A ZDRAVOTNICTVÍ

V TV zprávách jsem slyšel o ICE kartě. Sice
ji nepotřebuji a doufám, že ještě dlouho ne,
i když jsem už 76 a brzo 77 let „mladý“. Na
vašich stránkách ale tento formulář nemohu
najít.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že hlavní město Praha není bohužel do projektu I.C.E. karet
pro seniory zapojeno. Na naší MČ pro tyto
účely funguje již mnoho let služba tísňové
péče, kterou zajišťuje Středisko sociálních
služeb.
Více informací naleznete na www.socialnisluzby-praha1.cz/sluzby/tisnova-pece nebo
u MUDr. Jany Trnkové, tel.: 724 021 778,
e-mail: trnkova@socialnisluzbyp1.cz.
– Michal Kadlec,
oddělení sociální pomoci
KATEGORIE DOTAZU: DOPRAVA,
PARKOVÁNÍ A ÚKLID

Potřeboval bych informaci ohledně záboru
komunikace za účelem složení kontejneru na
suť v ulici Klimentská. Jednalo by se o jeden
sobotní den. Co proto musím udělat, abych
se vyhnul postihu ze strany Městské policie?

KATEGORIE DOTAZU: DOPRAVA,
PARKOVÁNÍ A ÚKLID

Chtěl jsem se dotázat, jak je to s parkováním vozidel s registrační značkou „EL“. Je
bezplatné?

Ano, parkování elektromobilů v zóně placeného stání v Praze je bezplatné. Je však
třeba se nejprve zaregistrovat na MHMP,
Jungmannova 35, Praha 1.
– Ludvík Czital,
vedoucí oddělení dopravy
KATEGORIE DOTAZU: OBCHOD,
SLUŽBY A PODNIKÁNÍ

Rád bych prodával ručně vyrobené šperky
v Praze na veřejném prostoru. Bylo by možné
dostat povolení od zastupitelstva hlavního
města Prahy?

Pokud máte zájem o umístění prodejního
stánku, je nutné zaslat písemnou žádost
o zařazení do Tržního řádu včetně výkresu
či fotodokumentace stánku, vámi vybrané
lokality (pevného místa pro stánek) a nabízený sortiment na ÚMČ Praha 1, Vodičkova
18, Odbor dopravy, k rukám pana Pavla
Krofty. Žádosti jsou posuzovány 1× ročně,
dle pokynů magistrátu hl. m. Prahy.
Tržní řád obsahuje všechna místa schválená
k provozování trhů, tržišť a stánkového
prodeje na celém území Prahy.
– Dagmar Koníčková,
vedoucí oddělení obchodu a služeb

Nedostatky v úklidu lze rovněž hlásit na
bezplatné lince 800 182 573, pozn. red.
Na zábor komunikace pro kontejner potřebujete naše písemné „rozhodnutí“. Navštivte
nás v úřední dny pondělí a středu na ÚMČ
Praha 1, Vodičkova 18, 4. patro, místnost
č. 417, kde spolu celou záležitost vyřídíme.
Počítejte s tím, že vystavení „rozhodnutí“ trvá
zhruba měsíc a cena za zábor je 30 Kč/m2/
den.
– Vladimír Hanuš,
oddělení dopravy, stavební zábory
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte, abychom se tímto číslem
s vámi rozloučili. Práce na nové
podobě radničního časopisu nás těšila
a děkujeme za všechny vaše kladné
ohlasy i připomínky ke zlepšení. Časopis
by měl pokračovat i nadále pod novým
vedením.
Michal Kalina, šéfredaktor,
Kateřina Písačková, vedoucí oddělení
vnějších vztahů.
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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!

Lukáš Loukotka

Tereza Nina Ullgren

Kryštof Mayer

Evelína Řeháčková

Klára Machálková

Adam Šimůnek

Lukáš Pilecký

Layla Mogharbel

Nikol Rudová

Vojtěch Karel Pavelka

Marie Krákorová

Štěpán Černý

Ema Rezlerová

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).

vítání občánků

únor 2020

Kašpar Skácel

Julie Kováčová

Vilma Horká

Prokop Hrazánek

Sofie Bajer

Jonatán Bandžak

Adam Bohata

Lukáš Brůžek

Sofie Helena Dastich

Walter Simon Dastich

Elliot Janžura

Tomáš Konrád

Eduard Kopecký

Antonín Moravec

Vít Odnoha

Amélie Šefernová

Vilemína Šimová

Moris Tylčer

Amelia Welsby
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křížovka

Praha 1

Miluju pohled do hlediště, ____ ____ __ ______ potácejí jako bárky
ve vichřici srandy. (viz dokončení v tajence švédské křížovky).
Jan Werich (1905–1980), obyvatel Kampy. (Citováno z publikace Voskovec a Werich slovem a obrazem, 2010).
autor:
jirka
křížovka
zvolánek

dlužní
listina

bečka

včelí
příbytek

dětský
pozdrav

∙

adoptivní
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gorila
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vrchol
hory

přezdívka
harolda
lloyda

pelichavé

∙
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sídlo
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druh
herce

přístaviště
lodí

osobní
zájmeno

vzorové
měřidlo
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(letiště)

černota
imin
(slovensky)
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šachového
matu

pomůcka:
erika
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zeit
itu

ukazovací
zájmeno

pohovka

hornický
pozdrav

psí
citoslovce

levá dolní
končetina

rybářské
sítě

cizí ženské
jméno

spz ústí
n. orlicí

ekonomické
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v pořádku
(z angl.)

radioaktivní
prvek

vynálezce
žárovky

solmizační
slabika

polní
práce

alkeny
s osmi
uhlíky

Tajenka z minulého čísla:
Místo, které v práci zastávám, je pro mne nesnesitelné,
protože odporuje mé jediné touze a mému jedinému
zaměstnání, jímž je literatura.

slovo hosta

únor 2020

„Děti, tohle je nemocnice, do které se chodí umírat,“
říkával můj otec v osmdesátých letech minulého
století pravidelně, když jsme se v neděli večer vraceli po nábřeží ze šumavských hvozdů. Do Karlína,
kde jsem od narození do svých pětadvaceti let žil,
jsme to měli z chalupy přes dvě hodiny. Protože
otec už asi nevěděl, jak nás těsně před dojezdem
domů zklidnit, spolehlivě nás zmrazil právě těmito
slovy. Když si to dnes vybavuji, ptám se už jako
doktor sám sebe, zda to nebylo vlastně pozitivní
hodnocení? I dnes někdo z mých pacientů potichu
utrousí tuto obavu ve chvíli, kdy teprve sbírá důvěru
ve svého ošetřujícího lékaře. Strach se ale podaří
rozptýlit během první konzultace. A tak mě znovu
napadá: Mít pověst spojenou s důstojným rozloučením s ničím méně důležitým, než je život sám, není
vůbec špatné! O tom ale zase třeba jindy…
Zpět na cesty. Povodeň v roce 2002 odplavila mě
a moji rodinu z Karlína až za hranice hlavního města. V roce 2011 následovalo na shledanou rovnou
celé České republice. V dublinské Mater Misecordiae University Hospital jsem si uvědomil mimo
jiné to, že provoz ve velké univerzitní nemocnici, byť
s veškerou profesionalitou, není přesně to, co bych
si jako lékař přál. Po svém návratu do Česka jsem
hledal útočiště v některé z pražských nemocnic.
A ze všech možností jsem zvolil právě Nemocnici
Na Františku. Zůstal jsem sice dojíždějícím středočeským vesničanem, ale s první pražskou částí
mám díky své práci pevné spojení.

Až později po svém nástupu do Nemocnice
Na Františku jsem začal vnímat nejen její medicínskou stránku. Zatímco jsem Řádu milosrdných
bratří marně rozmlouval, že si nezasloužím výroční
Cenu Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné
a potřebné, dostal jsem od tehdejších provozovatelů nemocnice asi nejucelenější historickou
přednášku. Pracuji nejen v jedné z nejstarších
evropských nemocnic. Ale hlavně jsem se nemýlil
při svém výběru. Mám čest pracovat tam, kde je
pacient skutečně na prvním místě a humanita je
nejvyšší hodnotou již po dlouhá staletí.
Věřím ve slova zastupujícího ředitele a primáře
chirurgického oddělení MUDr. Davida Erharta, který
říká, že jsme rodinnou nemocnicí s vysoce profesionální péčí. Koneckonců tohle si přeje i samotná
Praha 1 pro své rezidenty. Takové pojetí nemocnice
je mi sympatické a navíc se zcela slučuje s mým
angažmá v humanitární medicíně. A tak se mi
nedivte, že se mi s trochou nadsázky daří reagovat
na poznámky „o nemocnici, kam se chodí umírat“
slovy: „Ale teta, to je vlastně každého zbožné přání!
Myslím ale, že vy na to ještě máte čas…“.
Hodně zdraví do roku 2020!

∙

Tomáš Šebek – chirurg Nemocnice na Františku,
účastník misí Lékařů bez hranic
foto: Deník N
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