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Obsah

4
8

10
12
14
15
16
18
19
20
22
24
26
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

akTualiTy

ZPRáVy Z PRahy 1

FOTOakTualiTy

VýbOR PRO VyliDňOVáNí cENTRa

ElEkTRické kOlOběžky 
ZMiZí Z Pěších ZóN

bOj PROTi haZaRDu 
jE PRiORiTOu PRahy 1

ROZhOVOR s RuDy liNkOu

MalOsTRaNské čaRODějNicE

Příběhy sOusEDů

Zš j. GuTha-jaRkOVskéhO

MísTNí PaRlaMENT

jaRNí úkliD kOMuNikací

NašE DVORky

Příběh ZáDuMčiVéhO alOisE

TajEMsTVí MísTOPisu (2.)

kNižNí RubRika

sDRužENí NOVéhO MěsTa PRažskéhO 
PODPOřilO DObRO

PaPíRNicTVí, NEbO bisTRO?

PéčE O sENiORy 
– STřediSKo SoCiálníCh Služeb

VZkaZy a DOTaZy

VíTáNí ObčáNků

POZVáNka Na VýsTaVu jaNa sauDka

křížOVka

slOVO hOsTa 
– PAVlA A olGA MiChálKoVy

Milí sousedé,

naše země prožívá dobu, kterou lze v nedávné historii jen 
těžko k něčemu přirovnat. ulice jsou v porovnání s předcho-
zími měsíci liduprázdné, oblíbené kavárny a restaurace jsou 
zavřené, nejistota a obavy jsou patrné na každém kroku.

Počet nemocných stoupá a zejména v jiných zemích roste 
i počet obětí. Aby tato smutná čísla nerostla i u nás, musíme 
všichni naplno a společně pracovat na prevenci, dbát na dopo-
ručení odborníků a pomáhat jeden druhému, zejména pak těm 
slabším z nás. Chápu opatrnost, ale jsem zároveň velmi rád, 
že je pořád mezi námi dost lidí, kteří neváhají pomoci druhým 
– seniorům, znevýhodněným nebo třeba dětem, jejichž rodiče 
pracují jako policisté, strážníci, lékaři, zdravotníci nebo vojáci 
a ochraňují nás ostatní.

i u nás v Praze 1 máme řadu dobrovolníků a pro věc za-
pálených lidí, kteří nám pomáhají zvládat těžkou dobu – dob-
rovolné hasiče, strážníky, pečovatelky ze Střediska sociálních 
služeb, pedagogy, pracovníky radnice, lidi, kteří se chopili 
šicích strojů nebo třeba jen jehel a nití a šijí pro nás ostatní 
roušky, kterých je pořád nedostatek. V době, kdy píšu tyto 
řádky, překročil počet roušek od vás číslovku 2 000! A to je 
něco opravdu skvělého!

Radnice ve Vodičkově ulici se v těchto týdnech proměnila 
v krizový štáb i distribuční místo roušek a další pomoci. Koor-
dinujeme intenzivní úklid veřejných prostranství i dezinfikování 
domů s pečovatelskou službou, škol a dalších budov, snaží-
me se ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb zajistit 
pomoc zejména našim starším spoluobčanům, rozšířili jsme 
tísňovou péči i pečovatelskou službu a zprostředkováváme 
nejrůznější informační a poradenské zdroje.

na radničním webu, Facebooku, instagramu i v našem 
měsíčníku se vám snažíme poskytnout co nejvíce aktuálních 
informací a zároveň vás všechny povzbudit. Povzbuzení a po-
moc budou určitě potřebovat i naši živnostníci, na které vládní 
opatření v boji proti koronaviru dopadají asi nejvíce. První 
balíček úlev pro ně jsme již zveřejnili a na dalším pracujeme.

Přeji vám všem hodně síly a hlavně pevné zdraví. 
děkuji všem, kteří pomáháte! Společně to zvládneme! 

Váš 
Petr hejma
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1)  akTuálNí iNFORMacE  
– WEbOVé sTRáNky  
a sOciálNí síTě

Veškeré informace, přijatá opatření,  
kontakty, poskytované služby  
jsou pravidelně aktualizovány na  
www.praha1.cz nebo na Facebooku.

2)  iNFORMacE, PODNěTy  
a NabíDky POMOci  
OD Vás

Svoje podněty a návrhy nám zasílejte na 
e-mail: starosta@praha1.cz. nabídky pomo-
ci pak směrujte na pomahame@praha1.cz. 

3) úkliD a DEZiNFEkcE 

od minulého týdne probíhá intenzivní úklid 
a dezinfikování míst veřejných prostranství, 
která jsou vystavena velkému znečištění, 
a také míst před nemocnicemi, poliklini-
kami a dalšími veřejnými budovami. od 
neděle navíc začalo kompletní preventiv-
ní dezinfikování domů s pečovatelskou 
službou a dalších veřejných budov.

4)  POMOc a OchRaNa  
sENiORů

Velkou pozornost radnice věnuje 
ochraně seniorů, kteří jsou v součas-
né závažné epidemiologické situaci 
tou nejohroženější skupinou. Všem 
obyvatelům je určena výzva, aby ve 
svých domech věnovali pozornost 
osaměle žijícím seniorům a aby je 
upozorňovali na služby Střediska 
sociálních služeb Praha 1. Podrobnos-
ti naleznete na dalších stránkách.

Radnice žádá o pomoc neziskové 
organizace a dobrovolníky, kteří by se 
službami pro seniory pomohli. Se svými 
nabídkami se obracejte na e-mail:  
pomahame@praha1.cz. 

Rodinám, které pečují doma o své 
blízké, nabízí projekt Pečuj doma ve spo-
lupráci se Střediskem sociálních služeb rady 
a psychickou podporu na bezplatné tísňové 
lince 800 915 915 (v provozu v pracovních 
dnech od 9 do 17 hodin).

aktuální informace o boji 
proti nákaze koronavirem 
na území Prahy 1
Boj proti šíření nebezpečného viru a přijatá opatření vlády se samozřejmě dotýkají 
i Městské části Praha 1. Ta od prvních dnů působí zejména v oblasti prevence proti dalšímu 
šíření viru SARS-CoV-2 a minimalizace dopadů na obyvatele Prahy 1. Přinášíme vám 
shrnutí aktuální ke dni 26. března. 

5)  ROušky PRO PRahu

Praha 1 se rovněž zapojila do řešení akut-
ního nedostatku roušek. V rámci iniciativy 
Roušky pro Prahu se radnice obrátila na 
všechny aktivní občany, dobrovolníky, 
spolky a organizace, aby šili roušky pro 
potřebné.  

Své domácí šité roušky můžete přiná-
šet na radnici ve Vodičkově 18 a do dPS 
v dlouhé 23, a to ve všedních dnech dopole-
dne. Vyzvedávat roušky pro osobní potřebu 
je možné ve stejnou dobu ve Vodičkově 18.  

http://www.praha1.cz/
mailto:starosta@praha1.cz
mailto:pomahame@praha1.cz
mailto:pomahame@praha1.cz
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6)  PODNikaTElé POMáhají

Přes vlastní obtížnou situaci se do pomoci 
zapojili i živnostníci a podnikatelé. někteří 
restauratéři například začali zdarma vařit 
a rozvážet jídla osamoceně žijícím seni-
orům a dalším ohroženým skupinám. 

7)  uZaVřENí  
MaTEřských škOl

od pondělí 16. března jsou zavřené naše 
mateřské školy. Věříme, že rodiče toto opat-
ření pochopí a že se nám i díky tomu podaří 
ty nejmenší ochránit od případné nákazy. 
Myslet samozřejmě musíme i na pedagogic-
ké a nepedagogické zaměstnance a jejich 
rodiny. Více informací naleznete na dalších 
stránkách.

8)  FuNGOVáNí úřaDu

Úřad MČ Praha 1 má od pondělí 16. března 
do odvolání omezeny úřední hodiny takto:
úřední hodiny stanovené pro některá pra-
coviště úřadu na pracovní dny úterý, čtvrtek 
a pátek se ruší.

úřední hodiny v pondělí se zkracu-
jí na dobu 9:00 hod. – 12:00 hod.

úřední hodiny ve středu se zkracu-
jí na dobu 13:00 hod. – 16:00 hod.

během úředních hodin v pondělí a ve středu 
budou veřejnosti k dispozici pouze tato pra-
coviště: informační kancelář včetně agendy 
vidimace a legalizace, matrika, oddělení 
osobních dokladů, oddělení sociální péče 
a služeb, oddělení sociální pomoci, odděle-
ní sociální prevence, podatelna, pokladna 
(pouze pro platby přes platební terminál). 

9)  OPaTřENí PRO žiVNOsTNíky  
a PODNikaTElE

Radní Prahy 1 přijali i první opatření ke zmír-
nění dopadů současných vládních nařízení 
pro boj proti nákaze koronavirem na živ-
nostníky a podnikatele. Rozhodli o odkladu 
splátek nájemného za nebytové prostory ve 
správě Městské části Praha 1, a to až do výše 
složené kauce. Praha 1 nebude uplatňovat 
sankce za prodlení se splátkou nájemného 
a zároveň také byla pozastavena valorizace 
nájemného. další opatření jsou připravována.

10)  ZóNa PlacENéhO sTáNí 
PRO REZiDENTy 

Modrá zóna placeného stání pro rezi-
denty je až do odvolání zrušena. Všichni, 
kdo jezdí například pečovat o seniory, 
nepotřebují žádné parkovací povolení.  

Vedení radnice děkuje jednotce sboru 
dobrovolných hasičů, kteří ve svém volnu 
pomáhají své obci a sousedům, pracovní-
kům střediska sociálních služeb, úřadu 
Mč Praha 1 a dalších organizací, kteří pří-
kladně zvládají nelehkou situaci. Opravdu 
si cení ochoty všech občanů a podnikatelů, 
kteří nabízejí svoji pomoc. 

Text: (red)
ilustrační foto: Patrik Kuba

i přesto, že je provoz úřadu omezen, 
jsou vám jeho pracovníci i nadále k dispozi-
ci – komunikovat s nimi můžete telefonicky 
nebo online. Všechny kontakty najdete na 
webu www.praha1.cz.  

Vážení spoluobčané,
chcete být informováni o aktuálním dění v naší městské části?
Spustili jsme pro vás nový komunikační kanál PRAhA1.online, díky kterému vás budeme 
informovat SMS zprávami, e-mailem, nebo mobilní aplikací.

ing. Petr hejma, starosta Městské části Praha 1  Richard bureš, radní Městské části Praha 1

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlaste se přes internet
Přejděte na www.praha1.online, klikněte na tlačítko „Odebírat hlášení“ a zaregistrujte se.

Pošlete sMs
pošlete SMS ve tvaru PRAhA1 JMeno PRiJMeni uliCe CiSlo PoPiSne
na číslo 774 724 136 (informace budete dostávat jen formou SMS)
nebo
pošlete SMS ve tvaru PRAhA1 JMeno PRiJMeni uliCe CiSlo PoPiSne + „váš email“
na číslo 774 724 136 (informace budete dostávat formou SMS i na email)

Nainstalujte si aplikaci
Služby PRAhA1online můžete využívat prostřednictvím aplikace hlasenirozhlasu.cz,
kterou najdete jak na Google play, tak i App Store. naskenujte jeden z kódů přiloženého
obrázku a přejdete rovnou do obchodu. Aplikace je zdarma.

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z městské části. 
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.praha1.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na úřadě městské části Praha 1.

http://www.praha1.cz/?fbclid=IwAR0b4G683AL_703MatetwrQnDqngH1GHy01uryTs_XTsKYHBlpZW7zl6bEg
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Všechny školy jsou kvůli 
koronaviru od 11. března 
2020 zavřené. O „zákazu 
osobní přítomnosti žáků 
a studentů na vzdělávání 
a studiu na českých 
základních, středních, 
vyšších odborných 
i vysokých školách 
a školských zařízeních“ 
rozhodlo Ministerstvo 
zdravotnictví 10. března.

Zatímco se školáci a studenti z výjimeč-
ného volna vesměs radují, pedagogové se 
snaží na nastalou situaci reagovat a za-
chovat proces vzdělávání. Skutečnost, 
že se kvůli protiepidemickým opatřením 
musely školy ze dne na den zavřít, berou 
ředitelé a učitelé  jako výzvu. řada z nich 
systematicky využívá možnosti online 
distančního studia a e-learningu. Právě 
moderní technologie umožňují pedagogům 
ve stavu nouze vyučovat alespoň na dálku.

Když nastanou 
„koronaprázdniny“

nejinak tomu je v základních školách 
zřízených Městskou částí Praha 1. „Oceňu-
ji, že vedení našich škol od začátku hledá 
inovativní způsoby výuky na dálku. Odbor 
školství jim zároveň předává nabídky od na-
kladatelství a dalších společností v podobě 
elektronických učebnic, platforem, aplikací 
a podobně. Moc nás těší přístup firem, které 
nám v současné nelehké době chtějí větši-
nou bezplatně pomoci,“ říká místostarostka 
Prahy 1 pro školství eva Špačková s tím, že 
je se svým odborem v kontaktu s řediteli škol 
a společně průběžně konzultují další postup.

„Formy přizpůsobujeme potřebám dětí 
a rodičů – čím menší žáci, tím více převažuje 
zadávání ,postaru‘ – prostřednictvím mailů 
rodičům dostávají žáci práci v pracovních 
sešitech, na pracovních listech. Pro komuni-
kaci a zadávání práce využíváme nejčastěji 
Google Classroom, Skype, Discord, Quizzlet, 
případně webové stránky jednotlivých učite-
lů. Někteří kolegové je již využívali jako pod-
poru v průběhu běžné docházky, ale nejvíce 
je frekventovaný e-mail a telefon,“ popsala 
přijaté kroky Tereza Martínková, ředitelka ZŠ 
náměstí Curieových.

V Malostranské základní škole na 
žákovském intranetu vytvořili systém složek 
pro každou třídu, kde zadávají v podsložkách 
jednotlivých předmětů žákům úkoly. „Vše 
mají tedy na jednom místě. Pro zaměst-
nance jsme zřídili na učitelském intranetu 
stálou elektronickou poradu – tam jim posí-
láme úkoly a doporučení. Kromě toho jsme 

učitelům vytvořili rejstřík elektronických 
vzdělávacích nástrojů a zdrojů a doporučili 
jim je využívat přiměřeně předmětu a věku 
žáků,“ uvedl ředitel školy Tomáš ledvinka.

Rodiče dětí uzavření škol přijali poměr-
ně klidně: „Komunikujeme s nimi prostřed-
nictvím webových nástěnek, komunikujeme 
mailově i telefonicky. Rodiče na webu školy 
přijali moje sdělení k situaci s porozuměním, 
bez připomínek, naopak rodiče nabízejí 
pomoc. Informace na web dáváme průběž-
ně, téměř denně,“ upřesnila ředitelka ZŠ 
Vodičkova dagmar Zelená.

A jak se ověřují znalosti žáků? u nejmlad-
ších spolupracují učitelé s rodiči, starší žáci 
zasílají zpět pedagogům zpracované úkoly – 
fotí, skenují, vyplňují do formulářů, v některých 
skupinách chatují… Je to však pouze náhrada, 
která významně omezuje možnosti učitelů. 
naopak klade velký důraz na odpovědnost 
žáků. Všichni oslovení ředitelé tedy apelovali 
na žáky, aby si nastavili pravidelný pracovní 
režim, a na rodiče, aby jim v tom pomohli.

„Distanční způsob učení je pouze nou-
zové řešení, ale zároveň se domnívám, že 
měsíc výpadku není katastrofa. Jediný pro-
blém je v 9. ročnících, kde se žáci připravují 
na přijímací zkoušky na SŠ. Tam problém 
vidím, možná, že uděláme nějaké doučování 
s počtem do pěti žáků ve skupině. Uvidíme, 
jak se bude vyvíjet situace a jaké budou 
pokyny Vlády ČR,“ uzavřela dagmar Zelená.

Zavřely i mateřské školy

od pondělí 16. března 2020 je do odvo-
lání uzavřeno i sedm mateřských škol 
zřízených MČ Praha 1 – v hellichově, 
letenské, Masné, opletalově, Pštrosso-
vě, Revoluční ulici a na národní – včet-
ně jejích pracovišť v řásnovce 2 a 5.

„Mateřské školy byly nějaký čas v provo-
zu, protože jsme se snažili vyhovět rodičům, 
zejména pak třeba matkám-samoživitelkám. 
Na druhou stranu ale cítíme odpovědnost 
za zdraví zaměstnanců, kteří přicházejí do 
kontaktu s rodiči a jejich příbuznými,“ vysvět-
lila eva Špačková a dodala, že po uzavření 
základních škol a vládním vyhlášení razantních 
omezení pohybu lidí ve veřejném prostoru do-
cházela do mateřských škol ze 720 dětí zhruba 
třetina. Ve čtyřech mateřských školách v pátek 
13. března dokonce počet dětí poklesl pod 
deset a samy ředitelky požádaly o uzavření. 

Text: Jarmila hanková
Foto: Jaroslav Tatek
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Před koronavirem 
je nutné chránit především 
ty nejzranitelnější
Při sledování informací ve sdělovacích prostředcích všichni vidíme, že nová nemoc  
COVid-19 si své oběti nevybírá. Pokud ji chceme zpomalit a zastavit, musíme se k ní 
postavit mimořádně zodpovědně. 

Svá opatření přijala i zařízení Střediska 
sociálních služeb Prahy 1. S platností od 
13. března 2020 do odvolání platí zákaz 
návštěv v domech s pečovatelskou službou 
s výjimkou nezbytné návštěvy rodinné-
ho příslušníka a dalších pečujících osob. 
dále je velmi důrazně doporučeno omezit 
vycházení z bytu jen na naprosto nezbytné 
pochůzky. od 10. března na dobu neurčitou 
byly navíc zrušeny všechny plánované akce 
i pravidelné aktivity Střediska sociálních 
služeb. Jsou uzavřené kluby seniorů Tomáš 
a haštalka i tělocvična v žitné ulici, neko-
nají se žádné přednášky, koncerty, výtvar-
né dílny, neprobíhá výuka práce na PC.

„Tato opatření snižují osobní komfort 
našich seniorů a nutí je dočasně změnit 
životní styl. Nicméně maximální obezřetnost 

je zásadní pro zachování jejich zdraví. Věnu-
jeme výraznou pozornost právě seniorům, 
neboť jsou v nynější závažné epidemiologické 
situaci tou nejohroženější skupinou,“ vysvětlil 
preventivní kroky starosta Prahy 1 Petr hejma.

„V současné době (v polovině března) 
se postupně uskutečňuje ve spolupráci 
s dobrovolnými hasiči plošná dezinfekce spo-
lečných prostor všech domů s pečovatelskou 
službou. Dále probíhá zvýšený úklid a prů-
běžná dezinfekce všech frekventovaných 
povrchů. Rodinní příslušníci byli poučeni, 
aby při donášce nákupu nechali tašky přede 
dveřmi a pouze o tom dotyčného zazvoněním 
nebo telefonicky informovali,“ upřesnila opat-
ření ředitelka střediska helena Čelišová.

Pracovníci přímé péče poskytují všechny 
služby standardně a celodenně. Probíhá jak 

donáška a dovážka obědů, tak standardní 
úkony pečovatelské služby. Rozšířila se tzv. 
tísňová péče. „Po dobu celostátní karantény je 
tísňová péče nabízena i osamělým seniorům, 
kteří momentálně nejsou uživateli této služby. 
Na telefonních číslech dispečinku tísňové 
služby 724 021 789 a 224 948 465, která fun-
gují čtyřiadvacet hodin denně, získají potřebné 
informace a zároveň jim jejich prostřednictvím 
bude v případě nutnosti poskytnuta požado-
vaná neodkladná péče,“  informoval  
1. místostarosta Prahy 1 Petr burgr.

díky tomu, že jsou senioři průběžně 
informováni a pečovatelé jim vše v klidu 
vysvětlují, přijímají nezbytná opatření s po-
chopením a klidně. náhradní program za 
pozastavené aktivity v nastalé situaci možný 
není. „Doporučujeme v rámci možností vy-
užít např. služeb Městské knihovny v Praze, 
která na svých stránkách nabízí řadu knih 
zdarma ke stažení nebo sledování TV a roz-
hlasového vysílání. Postupné uvolňování 
režimu závisí na doporučení vlády a kom-
petentních institucí. Situace se vyvíjí hodně 
dynamicky, doporučujeme proto sledovat 
web socialnisluzby-praha1.cz a praha1.cz,“ 
upřesnila helena Čelišová. 

Text: Jarmila hanková
Foto: Petr našic

Dobrovolní hasiči v DPS Týnská
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jaké navrhujete  
další využití  
Rybářského domečku? 
na jeho místě se bělívalo prádlo 
a skladovalo naplavené dřevo. Sa-
motný dům pak sloužil pro zábavu 
uzavřené společnosti, jako byt pře-
vozníka, ale i jako zbrojnice. dodnes 
se o něm mluví v souvislosti s rybí 
restaurací, Českým rybářským sva-
zem a filmem Jak utopit dr. Mráčka 
aneb Konec vodníků v Čechách. 
nyní Praha 1 vyhlásila 1. kolo parti-
cipace – anketu, v níž můžete nA-
VRhnouT Jeho dAlŠí VyužiTí.

„Rybářský domeček neboli 
Michnovský letohrádek je pro nás 
pro všechny jedním ze symbolů 
Prahy 1, a proto podle nás musí 
být jeho další využití předmětem 
důkladné veřejné debaty,“ vysvětlil 
starosta Prahy 1 Petr hejma.

Svoje návrhy zasílejte na e-
-mail: participace@praha1.cz, a to 
do 17. dubna 8:00 hod. V květno-
vém vydání časopisu JednA pak 
uveřejníme 2. kolo participace, které 
bude vycházet právě z vašich zasla-
ných návrhů. 

Děkujeme, že pomáháte!

Všichni, kteří v současné nelehké si-
tuaci myslí na druhé a pomáhají jim, 
si zaslouží naše velké poděkování!

Chtěli bychom tímto poděkovat jednot-
ce sboru dobrovolných hasičů za preventivní 
dezinfikování dPS a dalších veřejných budov. 
Za ušití roušek děkujeme paní Kateřině d. 
a dalším zaměstnankyním naší radnice, uči-
telce zpěvu paní Martině bauerové Mamula, 
seniorkám z klubu haštalka, Tomáš a z dal-
ších zařízení Střediska sociálních služeb.

dále děkujeme za bezplatnou přípravu 
a rozvoz jídel asociaci Poho, Taiko žluté láz-

ně a la Casa blů. děkujeme i firmě MASo 
– TuReK za zajištění nákupu uzenin a masa 
pro občany v důchodovém věku s donáškou 
do domu.

Velké poděkování patří také pedagogům 
ze ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského a z mateř-
ských škol – jejich roušky poputují třeba do 
ZŠ Vodičkova a MŠ Revoluční, ve kterých 
přivítali dětské skupiny starající se o děti 
hasičů a záchranářů. děkujeme Gastrogroup 
(Cafe 80s, la bodeguita, la Casa Argentina), 
pánům Šubrovi a Cibulkovi, za veliké množ-
ství dezinfekce. Moc děkujeme! 

(Kompletní seznam naleznete na www.
praha1.cz) 

V souvislosti s šířením koronaviru je 
důležitý i stav veřejných prostranství. 
Radnice Prahy 1 provádí od pátku  
13. března systematické čištění 
a dezinfekci v ulicích, průchodech, 
na zastávkách Mhd a všech dalších 
rizikových lokalitách. „Vytipovali jsme 
velké množství kritických míst, kde je 
třeba nejen úklid, ale i plošná dezin-
fekce. V práci budeme systematicky 
pokračovat ve všedních dnech i o ví-
kendech, dokud se situace nezlepší“ 
řekl radní Richard bureš a dodal: 
„Dezinfikujeme bez ohledu na to, 
kdo je majitelem daného prostoru, 
neboť zdraví všech občanů je pro 
nás nyní absolutní priorita. Sou-
středíme se na místa, která lidé i při 
omezení volného pohybu navštěvují 
a musejí je používat. Nečekáme 
na Magistrát, Dopravní podnik ani 
na další instituce, prostě chceme 
mít jistotu, že je to v pořádku.“ 

Radnice Prahy 1 
se pustila do mimořádné 
dezinfekce a čištění 

jak to bude s husovou ulicí?
na několika setkáních protestovali v roce 
2019 občané Prahy 1 proti změně dopravní-
ho značení v husově ulici a na Mariánském 
náměstí. návrat původního značení a směru 
jízdy byl podpořen i na velkém participačním 
setkání v říjnu 2019 v Malostranské besedě.

Praha 1 má tuto věc v přímé kompeten-
ci, proto bylo rozhodnuto o návratu dopravní-
ho režimu do stavu z roku 2018. Směr jízdy 
bude v husově ulici otočen. Auta z ní budou 
moci vjíždět do linhartské ulice směrem 
k nové radnici a linhartská tak bude po 

celé své délce průjezdná. Samotný prostor 
náměstí však zůstane i nadále pro automo-
bilovou dopravu uzavřen. 

„Realizace tohoto opatření,“ popsal 
radní pro dopravu Richard bureš, „naráží na 
administrativní komplikace ze strany Tech-
nické správy komunikací. Údajně je problém 
vyrobit a instalovat potřebné dopravní 
značení. Domnívám se, že celé zdržení má 
spíše charakter obstrukce Magistrátu, neboť 
v jiných případech reaguje Technická správa 
komunikací mnohem operativněji.“  

Termín vrácení původního dopravního re-
žimu bude uveřejněn na webu MČ Praha 1. 

Eva Špačková předala darované roušky ostraze dětských hřišť.
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Městská část Praha 1 připravuje informač-
ní tabulky, které u vybraných ulic vysvětlí 
původ jejich názvu spojeného s význam-
nými osobnostmi. Tabulek v modré barvě 
plánuje radnice osadit kolem třiceti. Vedení 
městské části se v této praxi inspirova-
lo například v Praze 6 nebo v Praze 8. 

„Ne každý například ví, že Vodičko-
va, jedna z nejfrekventovanějších ulic, jíž 
denně projede spousta tramvají, dostala 
jméno po řezníkovi z patnáctého století, 
který tam vlastnil dům,“ vysvětlil zastupitel 
Karel ulm.

V první fázi by měly modré tabulky při-
být také v opletalově ulici či na Václavském 
náměstí. 

„Chceme využít obdivuhodných znalos-
tí kronikáře Prahy 1 pana Ederera a společ-
ně s ním vytipovat  nejznámějších přibližně 
třicet jmen,“ doplnil radní Michal Caban, 
v jehož gesci projekt poběží. Poučné to 
může být pro děti i dospělé, neboť – ruku na 
srdce – kolik Pražanů dnes ví, kdo byli třeba 
navrátil nebo Jungmann?  

Vedení městské části již jedná s památ-
káři a majiteli domů. Ti totiž musí umístění 
informačních tabulek schválit. 

sousedská pomoc 
v době koronaviru

doba je vážná a nebezpečí nákazy 
je vysoké. Měli bychom se proto 
všichni rozpomenout na zásadu, 
která se nejvíce osvědčuje za 
náročných okolností. Je jí pocit 
vzájemnosti. Vědomí, že můžeme 
počítat s pomocí lidí v okolí a sami 
se podle svých sil a možností na 
nejklasičtější podobě fungující 
lidské pospolitosti podílet. Příkla-
dem je iniciativa s názvem sou-
sedskaPomoc.cz, která za pomoci 
dobrovolníků zajistí doručování 
potravin a léků lidem, kteří jsou 
koronavirovou infekcí nejvíce ohro-
ženi. Jedná se především o staré 
a nemocné lidi, kteří by pokud mož-
no neměli vůbec vycházet z domu.    

dobrovolníci se mohou 
zapojit jako pečovatel, dispečer, 
kurýr či švadlena. Pečovatel vyhle-
dává lidi, kteří potřebují pomoci 
s nákupem, vytváří s nimi nákupní 
seznamy a zadává je do systému. 
dispečer přiřazuje objednávky 
kurýrům a dohlíží na včasné doru-
čení, sleduje pohyb a dostupnost 
kurýrů v dané lokalitě. Kurýr jezdí 
s autem, nakupuje potřebné komo-
dity a doručuje je potřebným tak, 
aby minimalizoval riziko nákazy. 
Švadlena šije látkové roušky, shro-
mažďuje je a připravuje kurýrům 
k odběru. 

hned druhý den po vzniku 
měla iniciativa tisíc registrovaných 
dobrovolníků. na adrese https://
sousedskapomoc.cz je možné se 
přihlásit ke spolupráci. K dispozici 
by už také měla být mobilní  
aplikace, kterou připravuje kolem  
150 lidí. 

Výzva spolkům

Vážení a milí občané Prahy 1,
Městská část Praha 1 dlouhodobě podpo-
ruje klubovou, spolkovou a jinou zájmovou 
činnost a pomáhá spoluorganizovat spo-
lečné aktivity. Přestože sdružování občanů 
probíhá na dobrovolné bázi, nové vedení 
radnice by rádo motivovalo spoluobčany, 
kteří se starají o spolkovou činnost, aby se 
zapojovali do dalšího rozvoje a aby se pro-
hloubila vzájemná aktivní spolupráce mezi 
jednotlivými spolky a radnicí MČ Praha 1. 

V průběhu celého roku mohou spolky 
žádat formou spolupořadatelství o podporu 
jednotlivých akcí, které pořádají, anebo využít 
přímého spolufinancování spolkové akce 

ze strany MČ Praha 1 v rámci akcí Poznej 
svého souseda, které jsou určeny na podporu 
drobných lokálních akcí pořádaných jednot-
livými spolky Prahy 1. některé spolky těchto 
možností využívaly i v minulých letech.

Jsou však i spolky, které existují, 
pracují, avšak my o jejich činnosti neví-
me.

Rádi bychom vám proto nabídli pro-
stor k větší spolupráci, propagaci a zvidi-
telnění činnosti vašeho spolku. V případě 
zájmu nás prosím kontaktujte na adrese: 
petr.burgr@praha1.cz  – radní pro kulturu 
a spolky a zároveň na adrese: linda.klecko-
va@praha1.cz – vedoucí oddělení kultury, 
abychom zaplnili prázdná místa a získali 
přehled o tom, čím vším občané Prahy 1 
žijí, co je zajímá a baví. Ve vašem e-mailu 
prosím uveďte název, sídlo a charakter 
činnosti spolku, kontaktní osobu a její 
telefonní číslo a dále e-mailovou adresu 
spolku. 

život 90 informuje

V současné době je mezi námi 
spousta seniorů, kteří se nemají na 
koho obrátit s prosbou o pomoc, 
když potřebují nakoupit základní 
potřeby nebo vyzvednout léky.

V žiVoTě 90 zřídili Koordinační 
centrum pomoci pro seniory z celé Pra-
hy. V rámci centra propojují osamělé 
seniory s dobrovolníky tak, aby se po-
moci dostalo všem potřebným. Zřídili  
za tímto účelem i non-stop krizovou 
linku pro seniory 800160166  a sou-
časně i portál pro registraci dobrovolní-
ků na www.pomahamepraze.cz 

u názvů vybraných ulic přibudou modré tabulky

V dubnu tančit nebudeme

Současná mimořádná situace bohužel 
nepřeje ani plesům, a tak byl Reprezen-
tační ples Prahy 1 plánovaný na 17. dubna 
zrušen. Finanční prostředky určené k jeho 
kompletnímu produkčnímu zajištění, které 
se tímto ušetří, budou využity na zmírnění 
dopadů boje proti nákaze koronavirem.

Ples seniorů Prahy 1 má oproti tomu 
nový termín a uskuteční se 7. prosince od 
17 hodin. bezplatné vstupenky pro seniory 
z Prahy 1 budou k vyzvednutí od 13. listo-
padu v infocentru radnice ve Vodič- 
kově 18.

Těšíme se na shledanou! 
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1–7     Malostranská beseda oslavila  
deset let od znovuotevření po 
rozsáhlé rekonstrukci. Ta zachrá-
nila chátrající budovu, obnovila její 
historickou architekturu a citlivě 
zmodernizovala vnitřní vybavení. 
Budova byla osazena třemi novými 
věžemi a do prostřední z nich 
byl umístěn 160 kg vážící zvon. 
U rekonstrukce, která obdržela 
ocenění Stavba roku 2010, Cenu 
předsedy Senátu a Cenu primáto-
ra hlavního města Prahy, stáli od 
počátku i Petr Hejma a Petr Burgr. 

  Autorem řešení byl arch. Jan Ka-
rásek. Rekonstrukci pak provedla 
firma Podzimek a synové. Provozo-
vatelem objektu je Malostranská 
beseda, a. s. 
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8–9     Poslední únorový pátek hosti-
la Malostranská beseda tradiční 
Hasičský bál pořádaný Sborem 
dobrovolných hasičů Praha 1.

10          Marko Čermák – český kreslíř dob-
rodružných komiksů pro mládež 
(Rychlé šípy), hudebník (zakláda-
jící člen Greenhorns, později Ze-
lenáči) a tramp oslavil výstavou 
v Galerii 1 ve Štěpánské 47 svoje 
80. narozeniny. Gratulujeme!

 
   Marko Čermák obdržel v roce 2007 

od Americké bluegrassová asociace 
jako první Čech prestižní ocenění za 
přínos k rozšíření pětistrunného banja 
a country a bluegrassu v českých 
zemích. 

Foto: Petr našic, Jaroslav Tatek
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Zastupitelé Prahy 1 na svém 
březnovém zasedání zvolili 
místopředsedu a další čle-
ny nového výboru, který se 
chce ve své činnosti kromě 
jiného zaměřit hlavně na boj 
proti dopadům krátkodobé-
ho ubytovávání turistů. Jeho 
předsedkyní byla už dříve 
zvolena zastupitelka Broni-
slava Sitár Baboráková.

Místopředsedou Výboru zastupitelé 
zvolili Michala Cabana, členy pak byli 
zvoleni Pavel nazarský, Jan eisenre-
ich, Petr Scholz, eva holá, Filip Krač-
man, Petr Městecký a Jan Wolf.

Původně navržený počet členů Výboru 
byl přitom jen sedm. 

„Po diskusích s občany a e-mailové 
korespondenci jsem sama navrhla, aby byl 
původně stanovený počet členů navýšen na 
devět,“ vysvětlila bronislava Sitár baboráko-
vá, která na uvedená dvě místa navrhla před-
sedu iniciativy Snesitelné bydlení v centru 
Prahy Petra Městeckého a magistrátního za-
stupitele Jana Wolfa. Její vstřícnost ocenili 
na zasedání i představitelé opozice. 

Text: (red)
Foto: Petr našic

bronislava sitár baboráková,
předsedkyně Výboru proti vylidňování 
centra a pro podporu komunitního života,
pro nás představila členy výboru:

Michal cabaN je přes třicet let režisérem 
a předním představitelem české kulturní 
scény. déle než pětatřicet let bydlí na novém 
Městě v domě, ve kterém bylo SVJ založeno 
před sedmnácti lety. byl dvakrát opozičním 
zastupitelem a v současnosti je radním pro 
kultivaci a oživení památkové rezervace. Je 
člověkem velmi kreativním a empatickým.

jaN WOlF je zastupitelem hl. m. Prahy, 
předsedou Výboru pro kulturu, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZhMP 
a členem Komise Rady hl. m. Prahy pro po-
skytování krátkodobých ubytovacích služeb. 
Problematikou vylidňování centrálních praž-
ských částí a s ním spojenými problémy v ob-
lasti komunitního života se dlouhodobě za-
bývá. Ve funkci radního hl. m. Prahy v období 
2014–2018 inicioval jednání o problematice 
sdíleného ubytování na vládní úrovni. Jeho 
dlouhodobé zkušenosti v oblasti cestovního 
ruchu a jeho dopadu na komunitní život, ze-
jména pak MČ Praha 1, jsou významným pří-
nosem. Jan Wolf je rovněž rodilým Pražákem.

PaVEl NaZaRský se problematice 
věnoval více než rok a navazujeme na jeho 
práci. Problém nevidí v tom, že by chyběly 
právní normy, ale v jejich výkladu a vyma-
hatelnosti. Fenomén krátkodobého ubyto-
vání je pro něj pocit základního narušení 
sousedského bydlení a ztráta bezpečí.

jaN EisENREich, který má také cenné 
zkušenosti v oblasti krátkodobých pro-
nájmů, je vedoucím právníkem portálu 
www.svjpravnik.cz, který se specializu-
je na poskytování právního poradenství 
pro SVJ a bd. Za svou praxi se setkal už 
s mnoha dotazy ze strany SVJ, je připra-
ven odpovědět i na spoustu dalších.

PETR MěsTEcký odvedl spoustu práce na 
projektu spolku Snesitelné bydlení v centru 
Prahy. Je jistě kompetentní osobou zejména 
ve spolupráci s SVJ. Zde doslova „vyprorá-
žel“ cestu k mnoha odpovědím v problema-
tice, jak co řešit a přes koho. Tato problema-
tika je složitá, člověk neustále naráží, znám 
to z vlastní zkušenosti, takže je třeba práci 
spolku náležitě ocenit. Tato spolupráce nám 
ušetří mnoho otázek a můžeme jít lépe k cíli. 

FiliP kRačMaN je právník s více než 
desetiletou praxí v oboru práva k nemo-
vitostem a s praktickými zkušenostmi 
z vedení SVJ domu, ve kterém sám by-
dlí. A jelikož je vystudovaným právní-
kem, k řešení všech témat přistupuje 
odpovědně a s chladnou hlavou. 

PETR schOlZ je absolventem právnické 
fakulty a v současné době podniká v gas-
tronomii. Rád by zužitkoval své znalosti 
při řešení problémů ohledně krátkodobé-
ho ubytování a napomohl k tomu, aby se 
občanům Prahy 1 žilo lépe a příjemněji.

EVa hOlá je právnička, která se jako členka 
Komise pro obchod a služby a Kontrolního 
výboru v minulosti zaměřila na témata hluku, 
prodeje alkoholu, předzahrádek a vůbec ve-
řejného prostoru. Má za to, že bojovat s over-
turismem a vylidňováním centra je nutné za 
pomoci série dobře propracovaných opatře-
ní, na kterých budou spolupracovat politici 
i úředníci jak z Prahy 1, tak hlavního města.

Tajemnicí výboru je GabRiEla bEjROVá, 
která je asistentkou výboru, takže bude 
mít informace, jak se říká, „při ruce“. 

Výbor proti vylidňování 
centra a za podporu 
komunitního života 
je kompletní

http://www.svjpravnik.cz/
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Cesta ke vzniku výboru ale byla ještě delší, 
v případě bronislavy S. baborákové trvala 
sedm let. „Dům, kde bydlím, je součástí 
dvorního traktu, kde jsou dva domy ze tří té-
měř naplněné byty pro krátkodobé pronájmy. 
Kufry s kolečky, nepořádek, zničené společ-
né části dvoru, bezohledné pokřikování a čilý 
ruch až do rána jsou u nás bohužel zejména 
v letních měsících na denním pořádku. Za 
těch sedm let, co bojuji s krátkodobými pro-
nájmy bez pravidel, jsem si vyslechla mnoho 
nadávek v různých jazycích, se sousedy 
uklízíme zvratky a vajgly, nemůžeme spát, 
jsme z toho unavení,“ popisuje život, který 
mnoho obyvatel Prahy 1 velmi dobře zná. 

Moc dobře si pamatuje běžnou praxi, 
kdy uspala své malé děti, ale hluk opilých 
turistů je vzbudil. opět je tedy uspala a šla 
turisty usměrňovat z okna, děti se opět vzbu-
dily, a tak pořád dokola. 

„Byly dny, kdy jsem propadala bezna-
ději a chtěla se odstěhovat. Pak jsem si ale 
uvědomila, že to moje fanatické pokřikování 
na turisty nikam nevede, že na to musím 
jinak, a tak jsem malými kroky směřovala 
k tomu, kde jsem teď, ke vzniku výboru, 
který se může této problematice věnovat 
na úrovni a v týmu,“ vysvětluje bronislava 
Sitár baboráková a dodává, že si od vzniku 
výboru musela zvykat na pravidla radnice, 
tedy mimo jiné na to, že jakýkoli projekt 
nelze realizovat lusknutím prstů. „Jsem ale 
mile překvapena úředníky, kteří se mi velmi 

Sedm let a šedesát dnů
Téměř na den přesně šedesát dnů od ustavení Výboru proti vylidňování centra a pro podpo-
ru komunitního života a od zvolení jeho předsedkyně Bronislavy Sitár Baborákové zvolili  
10. března zastupitelé jednotlivé členy výboru, které představujeme na předchozí straně.

snaží poradit, pomoci a trpělivě mi vysvětlují 
potřebné detaily práce na úřadu. Bez jejich 
pomoci bych neudělala ani čárku, jim patří 
velký dík,“ popisuje předsedkyně. 

A jaké budou první kroky kompletního 
výboru? na jeho první schůzi, jejíž termín byl 
z důvodu epidemie koronaviru odložen, před-
loží jeho předsedkyně tištěný materiál, který 
bude podkladem pro workshop konaný hned 

na prvním zasedání. Jeho obsahem bude 
navržený statut výboru, vize, mise a posel-
ství, základní pilíře projektové práce výboru 
pro rok 2020, konkrétní témata i nejdůležitěj-
ší pilíř výboru – legislativní změny. 

Text: (red)
Foto: Petr našic
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elektrické koloběžky 
zmizí z mnoha pěších zón
Radnici Prahy 1 došla trpělivost s fungováním sdílených 
elektrokoloběžek. Trvalé stížnosti občanů i petice, které po-
ukazovaly na problémy spojené s chováním turistů i odklá-
dáním koloběžek volně na chodnících, bylo potřebné řešit.

opatření, které zakáže vjezd elektrickým 
koloběžkám na vybrané pěší zóny tvoří-
cí takzvanou Královskou cestu, vstoupí 
v platnost v průběhu dubna 2020. Při-
pravil je radní pro dopravu Richard bureš 
a právní norma se dotkne míst, na nichž 
byly problémy s koloběžkami nejčastější. 

„Opatření jsme spustili už v únoru 
2020,“ říká Richard bureš, „ale bylo nutné 
dodržet všechny zákonem předepsané lhůty. 
V průběhu dubna upraví Technická správa 
komunikací na konkrétních pěších zónách 
značení.“ 

Radnice řešila nejasnou právní definici 
elektrické koloběžky, kterou zákon vnímá 
jako kolo. bylo proto rozhodnuto, že se zákaz 
vztahuje na všechna kola, která mají motor. 

„Pokud bychom zvolili nějakou novou 
definici,“ dodává Richard bureš, „provozo-
vatel by ji mohl snadno obejít. Zákaz kol 
s motorem je jednoznačný. Omezení tedy 
dopadne i na elektrokola a všechna podob-
ná zařízení. Ti, kdo pro přepravu po Praze 1 
používají klasická elektrokola, mohou tyto 
pěší zóny snadno objet vedlejší ulicí.“

omezení koloběžek se připravovalo od 
začátku února. dříve, než vstoupí v platnost, 
podnikla radnice i další kroky. Radní bureš 
zorganizoval koncem února mimořádnou 
akci, při které začal popadané a překážející 
koloběžky uklízet. Přerušila ji však Policie 
České republiky, kterou na počínání radního 
a dalších zúčastněných osob upozornil ano-
nym. Až do vyřešení souvisejících právních 
otázek tak byla akce zastavena. 

„Přiznávám, že jsme to od počátku 
mysleli jako pošťouchnutí,“ říká Richard 
bureš, „jak stojaté vody kolem zdánlivé 
nedotknutelnosti sdílených elektrokoloběžek 
rozhýbat. Z incidentu tak alespoň plynou 
některé dobré zprávy: ukáže se, zda koloběž-
ky přemísťovat a uklízet smíme. Pokud ano, 
budeme v tom pokračovat. A zároveň jsme 
tím donutili provozovatele, aby s úklidem 
začal sám.“

Radnice Prahy 1 usilovně jedná s ma-
gistrátem i dalšími institucemi, aby problé-
my spojené s využíváním sdílených kolobě-
žek byly vyřešeny co nejdříve.  

Text: Michaela Šulcová
Foto: Richard bureš
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Současné vedení radnice Prahy 1 opakovaně vyhlásilo 
nulovou toleranci hazardu. i proto vítá iniciativu radní 
hlavního města Hany Kordové Marvanové, která připravila 
návrh vyhlášky k regulaci hazardních her. 

Boj proti hazardu 
je prioritou Prahy 1

„Poslední vyhláška o regulaci hazardu 
z roku 2015 bohužel nepřinesla omezení 
řady heren, které se tváří jako kasina, 
ale ve skutečnosti to jsou jen místa plná 
automatů. A technické hazardní hry 
neboli automaty jsou nejnávykovější 
a je na ně navíc navázána i nejrůzněj-
ší kriminalita, takže jde jak o sociální, 
tak o bezpečnostní riziko,“ uvedla 
k návrhu hana Kordová Marvanová. 

Praha 1 je podle slov svého starosty 
Petra hejmy proti jakýmkoli hazardním 
technickým hrám. „Máme velkou radost, 
že na našem území žádná herna již 
není. Na levém břehu nenajdete navíc 
ani jedno kasino. Na pravém břehu je 

ká hra. Vyhláška by naopak umožnila 
provozování živých her v kasinech za 
účasti krupiéra. hlavním cílem vyhlášky 
je omezení negativního vlivu hazardních 
her a ochrana sociálně slabých, snadno 
ovlivnitelných nebo duševně nevyzrá-
lých osob před důsledky plynoucími 
z účasti na hazardních hrách.

novou vyhlášku, která už prošla při-
pomínkováním jednotlivých městských 
částí, nyní čeká projednání v Zastupitel-
stvu hl. m. Prahy. 

Text: Michaela Šulcová
ilustrační foto: Petr našic
ilustrační mapka: Archiv Prahy 1

jednadvacet kasin, jejichž existenci 
umožňuje zákon o hazardních hrách. To 
ale neznamená, že se ve spolupráci s ve-
dením hlavního města nebudeme snažit 
o maximální snížení jejich počtu tak, aby 
zůstala například jen v hotelech, kde jsou 
pod kontrolou a kde je v drtivé většině 
navštěvují zahraniční turisté,“ vysvětlil 
starosta první městské části.

Přijetím návrhu nové obecně 
závazné vyhlášky by se aktuální stav 
změnil v tom, že by na území celého 
hlavního města byl zrušen dosavadní 
systém adresních míst, kde je povoleno 
provozování hazardních her, a plošně 
by byla všude zakázána tzv. technic-

Fotka k hazardu bude před 14. hod.
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Každá dobrá nota zůstává 
ve zdech okolních domů,
říká pořadatel Bohemia 
JazzFestu Rudy Linka 
Narodil se v roce 1960 u Petrské věže na Novém Městě, dětství prožil nejprve v Havlíčkově 
ulici v domě, kde měl jeho dědeček vyhlášené lahůdkářství a kam si šel po revoluci vyměnit 
dolary do svého bývalého dětského pokojíčku. Prostě paradox. 

A můžeme pokračovat: Když mu bylo pět 
let, odstěhovala se rodina do biskupské 
ulice k rodičům maminky. bydleli ve 
třetím patře domu, v jehož prvních dvou 
sídlil okresní výbor komunistů z Prahy-
-východ. Rudy linka vzpomíná, jak 
kdykoli šel ven nebo domů, musel projít 
kolem bdělé soudružky vrátné. Jako 
dospívající se zamiloval do hry na kytaru 
a do amerického jazzu, který s odvahou 
teenegera chodil poslouchat na ame-
rickou ambasádu, kde si půjčoval i alba. 
Se stejnou odvahou v roce 1980 opustil 
Československo, aby mohl na vlastní 
oči vidět a poslouchat největší jazzové 
osobnosti tehdejší doby. Přes německo 
a Švédsko dovandroval do Spojených 

států, kde od roku 1985 žije se svou 
ženou. Jeho životem je kromě rodiny, 
jak sám tvrdí, kytara. hru na ní studoval 
nejprve na Pražské konzervatoři u Karla 
Velebného, klasickou kytaru a kompozici 
pak ve Stockholmu a získal i stipendium 
na prestižní berklee College of Music 
v bostonu, kde se zlepšoval ve hře u Ji-
mmyho halla a Johna Abercrombieho. 
Soukromé lekce kytarové hry dostával 
také od legendárního Johna Scofielda.

Vynikajícího hudebníka Rudyho linku 
časopis downbeat zařadil mezi deset nej-
lepších jazzových kytaristů světa. od roku 
2005 pořádá v Praze na Staroměstském 
náměstí a na náměstích dalších krásných 
českých a moravských měst dnes už světo-
známý festival bohemia JazzFest.

V červenci by se měl na Staroměst-
ském náměstí a v pěti dalších městech 
(brnu, Plzni, liberci, domažlicích a Tábo-
ře), pokud všechno vyjde, uskutečnit už 
patnáctý ročník bohemia JazzFestu. Je to 
šňůra koncertů pod širým nebem, které se 
konají na náměstích a neplatí se tam vstup. 
desetitisíce návštěvníků mají jedinečnou 
šanci zhlédnout vystoupení špičkových 
světových jazzových hudebníků.

„Před lety jsem koupil na Prachaticku 
polorozpadlý kamenný statek, kam jsme 
s rodinou začali  jezdit v létě. Postupně 
jsme ho rekonstruovali. Protože nám tamní 
krajina připomíná Toskánsko a v Itálii se 
v létě v každém městečku hraje, napad-
lo mě něco podobného uspořádat i na 
Šumavě. Takže vlastně přes Prachatice se 
před patnácti lety poprvé pořádal Bohemia 
JazzFest na Staroměstském náměstí. Po-
stupně jsme ho rozšířili i do dalších měst,“ 
vysvětluje Rudy linka.

A proč právě Staroměstské náměs-
tí? „Toto místo je nesmírně krásné. Jeho 
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architektura je naprosto světová, unikátní 
a stále přítomná. Ale je velice statická 
a mě napadlo ji oživit něčím, co je stejně 
světové, ale je tady jenom na chvíli v ten 
okamžik, což je podle mne třeba právě jazz. 
Prostě na historickém náměstí se usku-
teční koncert světových muzikantů, a tak 
se doplní ta nádherná, ale nehybná krása 
historické architektury s energií a pozi-
tivním nábojem současné kvalitní hudby. 
Myšlenka je to jednoduchá – spojení ně-
čeho hmotného s něčím imaginárním, kde 
obě složky jsou na stejné umělecké úrovni 
a stejné kvality a obě se umocní. Řekli jsme 
si, že to spojení by mohlo být skvělé, a stalo 
se. Ti lidé, co sem přijedou, většinou nehra-
jí pro dvacet tisíc posluchačů s krásnými 
gotickými a barokními chrámy za zády, a to 
je táhne.“

A tak v rámci festivalu hrály takové 
hvězdy jako McCoy Tyner, Charles lloyd, 
Richard bona, Medeski, Martin & Wood, 
Stanley Clarke, hiromi, John Scofield, da-
nilo Perez, dave holland a mnoho dalších . 
„Tihle hudebníci nejsou jen držitelé mnoha 
ocenění včetně Grammy, ale hlavně jsou to 
opravdové legendy, které posouvají tu nej-
vyšší příčku lidské hudební kreativity stále 
výše a výše. Všechny koncerty festivalu jsou 
zdarma a tím umožňují všem obyvatelům 
nejen Prahy, ale celé České republiky být 
svědky těchto nezapomenutelných veče-
rů bez ohledu na jejich ekonomické nebo 
sociální postavení. Během festivalu se na 
náměstí sejdou rodiny s dětmi, důchodci, 
studenti, lidé bohatí i ti úplně chudí, atleti 
i ti na vozíčku. Všichni si ale úplně stejně 
užívají úžasné atmosféry, kterou vytvoří jen 
hudba té nejvyšší úrovně, a v prostředí, kte-
ré nás právem dělá tak hrdé na naše předky 
a na to, že jsme tak kulturní národ.“

Realizace bohemia JazzFestu není 
jednoduchá záležitost a každý rok s se-
bou přináší své vlastní problémy, které 
musí Rudy se svým týmem překonat. loni 
například dostali zprávu od CzechTouris-
mu, že přestal být generálním partnerem, 
jen dva měsíce před začátkem festivalu: 
„To už jsem si i já, nevyléčitelný optimista, 

myslel, že je to úplný konec. Ale v poslední 
chvíli jsme našli podporu u partnerů, kteří 
nám pomohli koncerty udržet nad vodou. 
Já sám jsem už třikrát prodal kytary ze 
své sbírky, jen abychom zaplatili faktury 
a mohli dál existovat. Letos se ale po-
týkáme s úplně novou situací – pražský 
magistrát nám zatím nepovolil hrát na 
Staroměstském náměstí. Od komise jsem 
dostal vyrozumění, že si festivalu nesmírně 
váží a že jsou rádi, že takovou kulturní akci 
pořádáme, ale měli bychom být na Výsta-
višti, protože Staroměstské náměstí bude 
pouze pro jednorázové kulturní a pietní 
akce. Nedává to vůbec žádný smysl. Bohe-
mia JazzFest přece kulturní akcí je. Takže 
festival, o kterém se píše všude na světě, 
a dokonce i v takových médiích, jako je The 
New York Times, Wall Street Journal, Su-
eddeutsche Zeitung, DownBeat a průvod-
ce Michelin, by tam být neměl? Já pevně 
doufám, že jde pouze o nedorozumění a že 
až se radní pro kulturu Hana Třeštíková 
s festivalem seznámí, tak ho na náměstí 
nejen povolí, ale bude i jeho aktivním pod-
porovatelem, tak jako je primátor Zdeněk 
Hřib a starosta Prahy 1 Petr Hejma, pod 
jejichž záštitou se pořádá.“

Každý ročník festivalu byl jedinečný, 
přesto Rudy rád vzpomíná na ten desátý, 
kdy v Praze hrála kapela earth, Wind & Fire 
a celé náměstí se v lehkém letním dešti 
hýbalo v rytmu písně September. „Nádhe-
ra. Nikdy na to nezapomenu. Každá dobrá 
nota zůstává ve zdech okolních domů. 
A i když hudba skončí, tak zde stejně na-
vždy setrvá a je přítomna. Dnes přijde na 
celý festival ročně kolem osmdesáti tisíc 
diváků, a tak je Bohemia JazzFest jednou 
z největších kulturních akcí nejen u nás, ale 
i v Evropě. Festival reprezentuje nejen Pra-
hu, ale celé Česko, a to je to, co mě osobně 

zajímá nejvíce – ukázat, že my jsme národ 
Antonína, Leoše a Bohuslava nejen histo-
ricky, ale i v přítomnosti. Komunismus byla 
jen nucená čtyřicetiletá pauza v našem 
kulturním vývoji.“

„Letos proběhne jubilejní patnác-
tý ročník a k této oslavě jsme pozvali 
brazilskou legendu Joao Bosco se svou 
kapelou. Bossa nova je hudba, která 
úspěšně spojuje jazzovou harmonii 
s velice úchvatným rytmem a až popově 
nakažlivou melodičností. Česká televize 
natáčí každý rok jeden koncert, který se 
pak vysílá na ČT art a všude ve světě. A já 
opravdu doufám, že i letos bude tomuto 
úžasnému koncertu vévodit Týnský chrám 
a Mistr Jan Hus. Bude 13. a 14. července,“ 
uzavírá Rudy linka.

dobrodružný byl i ten úplně první roč-
ník ve třech městech – Praze, Prachaticích 
a Českých budějovicích. „Náš rozpočet byl 
úplně miniaturní a nikdo mi nevěřil, že by 
bylo možné dát festival dohromady. Ten-
krát jsem zavolal všem muzikantům-ka-
marádům, které jsem znal, aby mi udělali 
službu a přijeli zahrát. A tak jsme tu měli 
švédského pianistu Bobo Stensona a jeho 
trio, Billa Frisella se svou kapelou, legen-
dární band Yellow Jackets a v Prachaticích 
hrál i syn Johna Coltrana – Ravi Coltrane. 
Všichni, kdo zde organizují koncerty, mi 
říkali, že se tady o jazz nikdo nezajímá. 
Přišlo šestnáct tisíc lidi.“ 

(Po uzávěrce časopisu měla zasedat 
příslušná magistrátní komise, která už 
podruhé rozhodovala i o povolení bohemia 
JazzFestu).

Text: Jarmila hanková
Foto: Archiv
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David bodeček, 
předseda kontrolního výboru, 
zastupitel Mč Praha 1

1.  Jedná se o jeden z mých nejoblíbenějších 
lidových zvyků. A to hned ze dvou důvodů. 
Jsem neustále zmrzlý a to po celý rok, tedy 
vítám každou příležitost, kdy se u ohně 
ohřeju. A pokud na hranici sem tam skončí 
nějaká zlá čarodějnice, kterých je kolem stá-
le dost a pijou nám všem krev, tak jen dobře. 

2.  Pravidelně navštěvuji tuto akci, ať už 
v Praze, či vesnici, kam jezdím na chalupu. 
Pálením čarodějnic začínám i mou opékací 
sezónu – miluji opékání buřtů na ohni. 
Jsem rád, že i na Praze 1 je realizován 
tento lidový zvyk a děkuji všem těm, kteří 
se na jeho organizaci podílejí. uchování 
lidových zvyků našich babiček a dědečků 
je naše kulturní dědictví, o které nesmí-
me přijít a měli bychom ho udržovat pro 
ty, kteří nás na naší planetě nahradí. 

Anketa
1.  Jaký je váš vztah k lidovému zvyku pálení čarodějnic?
2.  Chystáte se letos někam na čarodějnice vyrazit?

„Pokud se akce bude konat, vypraví se 
průvod čarodějnic okolo 19:15 s hudeb-
ním doprovodem od našeho Spolku na 
Malostranském náměstí 27,“ řekl nám 
Tomáš oliva, předseda Spolku Spolek 
občanů a přátel Malé Strany a hradčan. 

Malostranské 
čarodějnice 2020

Petr burgr, 
1. místostarosta 
Mč Praha 1

1.  Můj vztah k lidové slavnosti “Čarodějnice” 
je velmi jednoduchý. Každoročně náš Spo-
lek občanů a přátel Malé Strany a hrad-
čan, jehož jsem dlouholetým členem, 
organizuje ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 1, Sborem dobrovolných hasičů, 
a Městskou policí Praha 1, spolkovou slav-
nost Malostranské čarodějnice na Kampě. 

2.  Těším se, že se na Kampě setkám 
se známými, kolegy a občany  
nejen z naší městské části.

barbara šabachová, 
komunitní centrum kampa 

1.  Pozitivní. Za mého dětství se čarodejnice 
v Praze moc neslavily. Za to v dospívání 
jsem, jako mnoho dalších náctiletých 
Pražanů, trávila čarodejnice na Kam-
pě, kde byla v ten den hlava na hlavě. 

2.  Pokud na čarodějnice budeme v Praze, 
tak na Kampu. 

David Pešek Dvořák, 
šéf produkce 
Malostranské besedy

1.  Jakožto křesťan bych měl mít ke svět-
ským veselicím vztah negativní... Je to 
ale naopak, mám tuto veselici moc rád. 
Je to  krásný přerod do něčeho nového. 

2.  Tradičně se chystáme s celou rodinou 
na Malostranské čarodějnice. Vždy jsme 
všichni v maskách a moc si to užíváme. 

Eva špačková, 
místostarostka Mč Praha 1

1.  Prastarý rituál, zbavení se všeho 
špatného a škodlivého, očista.

2.  Jsem věrná návštěvnice pálení čarodějnic 
na Kampě. dříve jsem pořádala pálení 
čarodějnic u nás na chalupě pro všechny 
sousedy z Rytířovy lhoty u Sobotky. 

i když situace je vážná, zůstáváme optimisty a zveme vás  
na tradiční Malostranské čarodějnice. Jestli se budou ko-
nat, či nikoli, je zatím ve hvězdách. Možná, že naše čaroděj-
nice už teď začarují, koronavirus zmizí a sejdeme se jako 
vždy 30. dubna.

Čarodějnice a čarodějové budou řádit 
po trase: Mostecká – Karlův most – Kam-
pa – park Kampa, kde je čeká zapálení na 
hranici. Pro návštěvníky budou připrave-
ny stánky s občerstvením a doprovodný 
program. 
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PTen umožňuje žákům stát se na půl roku 
dokumentaristy a zpracovat pod vedením 
lektorů z Post bellum a svých pedagogů 
příběh pamětníka ze svého sousedství. 

dětské týmy nejprve natáčí jeho celoži-
votní vzpomínky na diktafon a potom je 
zpracovávají do vlastního dokumentárního 
díla. Tím bývá například rozhlasová reportáž 
v Českém rozhlase, video, reportáž nebo 
animace. děti pak příběhy představí na 
slavnostní závěrečné prezentaci. V této fázi 
projektu se zapojilo deset žákovských týmů 
ze čtyř škol: ZŠ Vodičkova, ZŠ brána jazyků, 
ZŠ sv. Voršily a Gymnázium  
J. G. Jarkovského.

naše redakce měla možnost na-
hlédnout pod pokličku příprav. byli jsme 
svědky únorové exkurze do Archivu 
bezpečnostních složek v braníku. Úžas-
ným způsobem ji vedla Xenie Penížko-
vá, vedoucí oddělení archivních fondů 
operativních svazků a vyšetřovacích 
spisů. Pomáhala dětem ujasnit si pojmy 
jako totalitní režim, bezpečnostní složky, 
domovní prohlídka nebo třeba emigrace. 
Pro děti je to naštěstí už jen historie, ale je 
dobré ji pochopit a nezapomenout na ni. 
Vysvětlovala, jak pracovala Státní bezpeč-
nost. děti mohly nahlédnout do některých 
spisů, navštívily také depozitář a viděly, 
jak se restaurují staré spisy. „Mám velkou 
radost z přístupu našich dětí a jejich pe-
dagogů. Projekt Příběhy našich sousedů 
a třeba právě tato exkurze jim určitě velmi 
pomáhají,“ vyzdvihla eva Špačková, mís-
tostarostka Městské části Praha 1, která 
se exkurze zúčastnila.

některé týmy dětí si vybraly zpracování 
pamětnického příběhu formou animace. 
V březnu jsme v animační dílně Aeroškoly 
překvapili studenty z Gymnázia J. Gutha 

Příběhy našich sousedů

Jarkovského ve složení Anežka holková, 
Anastázie horáková, Anna husová, Jolana 
Kamfová, Klára Pončáková a Julie žemličko-
vá. doprovodila je paní učitelka Alena Pěk-
ná. Tým zpracovával příběh pamětnice Anny 
husové, která je babičkou jedné z členek 
týmu a s dětmi sdílela svůj zajímavý životní 
příběh. S animací pomáhal lektor Aeroškoly 
František Topinka.

letošní slavnostní závěrečná prezen-
tace prací dětských týmů se bude konat 

na podzim v brožíkově sále Staroměstské 
radnice. 

Výsledné žákovské dokumenty je mož-
né zhlédnout na www.pribehynasichsouse-
du.cz. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr našic, Jaroslav Tatek

Nezisková organizace Post Bellum zaznamenává od roku 2001 vzpomínky pamětníků zá-
sadních okamžiků uplynulého století. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 organizuje 
Post Bellum pro žáky základních škol projekt Příběhy našich sousedů. 
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Základní škola J. Gutha-Jarkovského má 
tři budovy. dvě se nacházejí v Truhlářské: 
druhý stupeň v čísle 22 a školní družina 
v čísle 14. První stupeň je umístěn v Kli-
mentské ulici číslo 38. Škola vyučuje 
podle vlastního vzdělávacího programu, 
který má dvě větve. První větev zajišťuje 
výuku dvou cizích jazyků: angličtiny od 
první třídy a dalšího jazyka od šesté třídy. 
druhá větev vzdělávacího programu je 
dvojjazyčná, česko-italská. Výuku realizuje 
aprobovaný a motivovaný pedagogický 

Základní škola
J. Gutha-Jarkovského 

Městská část Praha 1 zřizuje celkem pět základních škol. Při jejich představování začínáme 
tou, která nese v názvu jméno muže, o němž lze bez zaváhání říct, že se významně zasloužil 
o stát – ať již svou aktivní prací v olympijském hnutí, pedagogickou činností či jako tvůrce 
nejvyšší etikety mladého státu po boku prezidenta Masaryka.

sbor včetně zahraničních lektorů. učitelé 
se snaží v hodinách pracovat moderními 
výukovými metodami: využívají interaktivní 
tabule, skupinové a projektové vyučování. 

Škola se dlouhodobě věnuje přípravě 
žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Působí na ní školní poradenské 
pracoviště složené z výchovné poradkyně, 
metodičky prevence, dvou školních psy-
choložek a dvou speciálních pedagožek. 
Všichni jmenovaní poradenští pracovníci 
jsou k dispozici nejen žákům, ale i jejich 
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rodičům. Poskytují však metodickou pod-
poru také učitelům a asistentům pedagoga. 
S poradenskými pracovníky mohou konzul-
tovat i rodiče zájemců o studium nebo dětí 
z mateřských škol, které se chystají k zápisu 
do 1. třídy. Pracovníci školy také poskytují 
podporu žákům cizincům, a to jak v běžné 
výuce, tak individuálně nebo skupinově 
v odpoledních hodinách.

Škola pro své žáky pořádá nejrůznější 
soutěže a akce. oblíbené jsou sportovní 
turnaje ve florbalu, fotbalu či volejbalu. 
Každoročně se také konají zájezdy do 
zahraničí – především historická exkurze či 
výukový zájezd do Velké británie. Pořádají 
se výměnné zájezdy s ubytováním v rodi-
nách. Škola realizuje nebo se partnersky 
podílí na různých projektech. V současné 
době se jedná o youngeurope, tříletý projekt 
programu erasmus+. Spolupracují v něm tři 
základní školy z Čech: Základní škola  
J. Gutha-Jarkovského, Základní škola lupá-
čova na Praze 3 a Masarykova základní ško-
la v litoměřicích. Ze zahraničí se projektu 
účastní italská škola instituto Comprensivo 
di Cavalese.

V březnu 2019 byla italská škola v Pra-
ze, čeští a italští studenti se seznamovali 
s legendami spojenými s Prahou a litomě-
řicemi. V říjnu 2019 navštívili žáci Základní 
školy J. Gutha-Jarkovského a Masarykovy 
základní školy v litoměřicích Cavalese a vě-
novali se zdravému životnímu stylu a spor-
tu. učitelé školy se také podílejí na akcích 
realizovaných v rámci projektu MAP ii, který 
realizuje Městská část Praha 1. V podstatě 
denně se v odpoledních hodinách konají nej-
různější kroužky, jak sportovní, tak vzdělávací 
či umělecky zaměřené. Ve škole již dlouhá 
léta působí pěvecký sbor Gut! Jeho členové 
pod vedením Jany Ferstlové tradičně veřejně 
vystupují na akcích pořádaných Městskou 
částí Praha 1 i na dalších. nastudovali ně-
kolik původních muzikálových představení, 

zaznamenali také četné úspěchy na pěvec-
kých soutěžích, zejména na Karlovarském 
skřivánku.

Školu navštěvují velice tvořiví žáci, 
kteří se aktivně podílejí na výzdobě v obou 
budovách. Chodby a společné prostory jsou 
vlastně velkou výstavní síní, v níž se prezen-
tují díla mladých umělců ze všech ročníků 
a tříd. Každý den se tak vlastně žáci pohybu-
jí v galerii a mohou se kochat uměleckými 
díly. Jednu z chodeb zdobí i komiks, který se 
zaměřuje na život Jiřího Gutha-Jarkovské-
ho, jehož jméno škola nese. 

Text: Phdr. Jitka Kendíková, ředitelka školy
Foto: Archiv ZŠ J. Gutha-Jarkovského
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Pirátská strana

Masaryčka rozděluje

Masaryčka nespojuje, jak se nás snaží Penta 
přesvědčit. opak je pravdou. Co jsme v pro-
sinci tušili, když nám My, co tady žijeme bez 
vážnějších sporů a argumentace rozbili koali-
ci, že za vším může stát kontroverzní projekt 
Penty Prague Central business district od 
Zahy hadid, dnes víme s 99%  jistotou. de-
veloper Petr hejma s developerem Markem 
dospivou, osmým nejbohatším Čechem, si 
rozumí daleko více než s obyvateli Prahy 1. 
Jsou to právě jejich vazby, které ničí Pra- 
hu 1 stejně jako Slovensko, kde se Penta 
stala motorem, který přivedl k raketovému 
vítězství hnutí olano, které se na všeprostu-
pující oligarchický kapitalismus už nemohlo 
dívat. že Penta podala 15. ledna 2020, den 
po pádu koalice, žádost o územní rozhodnutí 
na Masaryčku, není náhoda, stejně jako že  
13. února na komisi územního rozvoje Petr 
hejma zapřel, že bylo 7. února zahájeno 
územní řízení, ke kterému se komise má 
zákonitě vyjádřit. Vše řeší se svým typickým 
„úsměvem“ za zavřenými dveřmi. nic nehledí, 
že jsme rok diskutovali s prof. Maierem 
SWoT analýzu brány Prahy, a s náměstkem 
primátora pro územní rozvoj Petrem hlaváč-
kem připravovali dvojdenní mezinárodní se-
minář „Propojené město“, který byl slibován 
nejprve na listopad, pak na leden a dnes na 
duben, kdy už bude definitivně pozdě. Záměr-
ná slabost ve vyjednávání a argumentace od-
vádějící pozornost od problémů není náhoda, 
ale vědomé umetání cesty Pentě k miliardo-
vým ziskům. Růst dopravy a tepelného ost-
rova, ničení charakteru památkové rezervace 
a vysidlování Prahy 1 jej nezajímá. Rozpor 
s podmínkami a úkoly předepsanými Zásada-
mi územního rozvoje Prahy, na které roky upo-
zorňujeme při každé příležitosti, je alarmující. 
Jak říkal Michal Caban při krachu koalice, je 
to prostě „jiný filozofický pohled na svět“.

Tomáš Vích, Piráti

My, co tady žijeme

otevřením této dvojstrany jako byste, vážení 
čtenáři, vstoupili na kontaminovanou půdu. 
Přirovnání ke krajině zamořené chemi-

na stránky a zaregistrujte se. Potřebujeme 
každou pomocnou ruku. 

na radnici Prahy 1 dodáváme roušky 
ve spolupráci s Alexem z Tailor’s lab. Výdej 
roušek bude probíhat každý všední den od 
9:00 do 12:00. dezinfikovat se budou přímo 
na místě.

Vážení přátelé, hrdiny dneška jste pře-
devším vy! děkujeme vám.

Giancarlo lamberti, 
předseda ToP 09 Praha 1

hnutí aNO Praha 1

Tak konečně jsou karty rozdány a započetí 
všech komisí a výborů může startovat běžný 
chod. 

i komise dopravy, ve které jsem snad 
předsedou a do které mám již seznam ná-
mětů dlouhý, předlouhý. 

A jsou v něm témata, u nichž budu 
velmi rád, že členů je devět, neb ne nadarmo 
se praví, víc hlav víc ví, a ve kterých rozhodně 
nemám jasno. 

dle mého na jednom z prvních míst je 
ona populární sdílená doprava. A když si ne-
vím rady, jedu se poohlédnout k sousedům 
nejbližším, zda už jsou dál a proč vymýšlet 
vymyšlené. A ono nic. Ve Vídni jsem zakopá-
val na chodníku o koloběžky různých barev, 
kola či jejich torza přivázaná ke značkám. 
Tam opravdu nebylo co načerpat za moudro. 
bratislava aspoň vytvořila nabíjecí zálivy, a to 
pro kola i koloběžky. 

Ale ptám se sám sebe i pražskojednič-
kového občanstva na základ. Chceme vůbec 
sdílenou dopravu (auta, kola, koloběžky), 
nebo je to pouhá další atrakce pro turisty 
a nic se nestane, když je budeme vytěsňovat 
z našeho obvodu? Viděli jste někdy svého 
souseda či sousedku pelášit na koloběžce 
do práce či pro chleba? není Praha 1 natolik 
krásně blízká, že rychlým krokem ji přejdu za 
půl hodiny celou? Chceme vyhnat přibližova-
dla alespoň z pěších zón, nebo úplně, nebo 
zakonzervovat současný stav, či dokonce 
rozšiřovat? Moc otázek, málo odpovědí. 

další velké téma je parkování. A já 
zpovídám kde koho na ulicích i naši měst-
skou policii, co s tím. Problémy jsou za mne 
dva. už více karet pro firmy nežli rezidenty 
a neukáznění cizinci hlavně v létě. 

A není asi úplně dobře, když si koupí 
hotel pytel karet pro své hosty a usedlík 

káliemi všeho druhu je nasnadě, stačí si 
přečíst příspěvky některých klubů, co jsou 
zastoupeny v našem zastupitelstvu. „návrat 
starých pořádků“ je všeobecné motto všeho, 
co se v současnosti v Praze 1 děje. nebudu 
vypočítávat počet občanů, kteří si všeobjí-
mající heslo návratu „starých pořádků“ na-
opak upravili na motto: „Konečně pořádek“. 
opusťme tuto sebestravující a především 
populistickou rétoriku  postavenou větši-
nou jen na polopravdách a ozdravme tuto 
dvojstranu pozitivními informacemi o životě 
v naší krásné části Prahy. Jenom oblast 
kultury. Víte, že Praha se počtem kulturních 
akcí za rok řadí mezi přední místa v evropě? 
Samozřejmě není naší zásluhou, že většina 
kulturních projektů je realizována na území 
Prahy 1. Jenom co tady máme divadel! 
Málokdo by je vyjmenoval všechna. Vsa-
dím se, že komu se to přece jen podaří, tak 
minimálně na jedno, či na dvě zapomene, 
kdyby to mělo být studio diSK v Karlově ulici. 
některá, i když to na první pohled nevypa-
dá, mají za sebou nádherný kus historie. 
Příkladem je Činoherní klub. Minulý měsíc 
oslavil krásných padesát pět let svého trvání. 
Takové jubileum v sobě skrývá plejádu úžas-
ných herců a hereček, kteří touto scénou za 
léta prošli. Představte si, že podle statistiky 
vedení divadla za dobu svého trvání hlediště 
v ulici Ve Smečkách navštívilo více než tři 
miliony diváků. Připomínám Činoherní  
klub, protože se nachází v prostorách,  
které jsou v majetku Prahy 1. 
A pokud se nic nestane, tak pár stovek 
metrů od Václavského náměstí bude Čino-
herák činit svým divákům potěšení i nadále. 
Tedy alespoň po tu dobu, co budou na naší 
radnici vládnout dobré „staré pořádky“.

Petr burgr, 
1. místostarosta MČ Praha 1

TOP 09

Rozhodl jsem se napsat článek jinak, než 
bývá zvykem. Rozhodl jsem se napsat text 
o vás. Za celé vedení ToP 09 Praha 1 chci 
poděkovat všem zdravotníkům, policistům, 
hasičům, studentům, občanům a všem 
dobrovolníkům za to, že nám pomáhají. bez 
vás bychom to nezvládli. V období pande-
mie musíme zachovat klid a pomáhat si. 

Sháníme i další dobrovolníky. Vznikla 
iniciativa sousedskapomoc.cz. Podívejte se 
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(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).

objíždí svůj dům jak bludný holanďan. Což 
tak rozdělit modré zóny na modrou a jinak 
barevnou a na modrou jen opravdu místně 
bydlící a na jinak barevnou podnikatelé 
a živnostníci. 

Při procházkách jsem si dále nemohl 
nevšimnou obřích mezer mezi auty. nestálo 
by za to udělat alespoň metrovou naváděcí 
čáru pro dělení jednotlivých stání? A deset 
procent parkovacích míst je tu hned. 

Rozhodně jsem zastáncem parkovacích 
domů jen pro rezidenty, protože když zmizí 
dostatek aut rezidentů pod zem, doprava se 
nezvýší, ale ulice se zkulturní. Centrum měs-
ta přece nemá vypadat jako velké parkoviště, 
ale auta jsou městskou součástí. 

Jest skvělé, že můžeme navázat i na 
několik dobrých nápadů minulého vedení, 
a že  jsme našli společnou řeč i s Richardem 
burešem, gesčním radním, a tak je předpo-
klad, že to nebude boj s větrnými mlýny, ale 
společná práce celé koalice i opozice. 

S přáním dej bůh štěstí

Vojtěch Ryvola, 
hnutí Ano

Zelená pro jedničku

Maximálně šedesát dní  
a přísná pravidla, žádá po airbnb  
Zelená pro jedničku

Maximálně šedesát dní za rok a úplný 
zákaz provozu pro ubytovací platformy, 
které odmítnou spolupracovat s městem, 
to jsou hlavní principy našeho devatera 
principů regulace služeb krátkodobého 
ubytování v bytech (Airbnb), které jsme 
předali radním Prahy 1 a hlavního města.

dnes tu napříč politickými stranami 
panuje shoda, že stávající situace kolem Ai-
rbnb je velkým problémem a je potřeba s ní 
něco dělat. Pracovní skupina „pro Airbnb” na 
pražském magistrátu představila ústy své 
předsedkyně hany Marvanové legislativní 
návrhy, které mají přinést vícero změn. ne 
všechny ale míří k tomu nejpodstatnějšímu: 
podpoře návratu dlouhodobých obyvatel do 
centra města.

Podporujeme zejména návrh zákon-
né možnosti obcím Airbnb regulovat, dále 
posílení pravomocí jednotlivých vlastníků 
bytů i SVJ a zavedení povinnosti ubytovacím 
platformám poskytovat obcím podrobné 
informace o poskytovaných ubytovacích 
službách. obce musí dostat možnost omezit 
licencemi i časem celkové množství bytů, 
které jsou využívány k tomuto druhu podni-
kání, případně vyznačit území, kde ubytovací 
služby v bytech nemají být vůbec. Tento druh 
podnikání potřebuje jasná a vymahatelná 
pravidla, inspirovat se můžeme v berlíně, 
barceloně a dalších městech, kde už to 
pochopili.

od začátku je třeba myslet na vyma-
hatelnost regulace, protože se dá předpo-
kládat, že s vidinou vysokých zisků budou 
mít někteří pronajímatelé tendence omezení 
obcházet. Proto navrhujeme platformy, které 
nebudou ochotny s městem spolupracovat, 
na území města zcela zakázat, dokud své 
podnikání nedají do souladu se zákonem. 

Celé devatero najdete na www.zelena-
projednicku.cz

Vaše Zelená pro jedničku

Praha 1 sobě

Nové vedení jedničky 
jde na ruku hazardu

Milí sousedé, s velkým znepokojením sledu-
jeme kroky nové koalice odS, ToP 09, Ano 
a My, co tady žijeme. Plánuje se pokračo-
vat v privatizacích a poskytování bytů ke 
krátkodobému pronájmu, podporuje se velký 
byznys okolo turistických předzahrádek, 
radnice neuplatnila právo ovlivnit ve pro-
spěch místních podobu komplexu Penty na 
Masaryčce nebo se znovu vrátily podezřelé 
smlouvy s dodavateli. Koalice starosty Petra 
hejmy (STAn) dokazuje, že sedí na radnici, 
aby hájila zájmy podnikatelů, a ne místních.

Smutnou ilustrací je boj za zachování 
herních automatů. na Jedničce je jich neu-
věřitelných 573 a my jsme navrhli všechny 
do jednoho zakázat. nové vedení radnice 
ale nejdřív shodilo naši koalici a teď i návrh 
na úplný konec herních automatů. namísto 
toho navrhují jen jakési „snižování“ a snaží 
se lidem namluvit, že zachování části auto-
matů znamená nulovou toleranci hazardu. 
Překvapení to bohužel není – hazard hájí 
politici z éry starosty lomeckého dlouhodo-
bě a jeden z nových radních, Richard bureš 
z odS, v něm dokonce sám už od 90. let 
vesele podniká.

naděje na konec hazardu tak vzala 
v centru rychle za své. návrh jsme poslali 
na magistrát v lednu, radní hana Kordová 
Marvanová ho přijala a v únoru navrhla zákaz 
takzvaných technických her v celé Praze. 
Jenomže nový starosta a stranický kolega 
radní Marvanové, Petr hejma, teď vzal jmé-
nem Jedničky žádost o úplný zákaz zpět. Prý 
automaty zas tak neškodí a jejich zrušení by 
byl nerozumný výpadek příjmů pro městskou 
část.

Stačilo pár týdnů k potvrzení toho, že 
puč v Praze 1 se odehrál kvůli penězům, 
které život v Praze 1 ničí bez ohledu na lidi, 
kteří zde žijí.

na bezprecedentní krok radnice jsme 
okamžitě veřejně upozornili, vtáhli do rozho-
dování stranické kolegy starosty ze STAn, 
radní Marvanovou i předsedu Víta Rakušana, 
a věříme, že úplný zákaz herních automa-
tů navzdory nekalé snaze radnice v Praze 
vybojujeme. 

Mgr. Amálka Počarovská, 
zastupitelka MČ Praha 1 
a předsedkyně klubu P1S

ODs

nacházíme se v situaci, jakou jsme nikdy 
nezažili. Proto je nutné, abychom nasadili 
všechny síly a pomohli si navzájem. Prio-
ritou je ochrana životů a zdraví. Proto i my 
využíváme každou volnou chvíli a šijeme 
roušky pro potřebné či pomáháme seniorům. 
nesmíme však zapomínat, že pandemie 
zásadním způsobem ohrožuje i ekonomiku. 
u nás v centru Prahy to platí dvojnásob. Vět-
šina provozoven je z nařízení vlády zavřená, 
zmizela i většina potenciálních zákazníků. 
Jde o obchody, restaurace, kavárny, cukrár-
ny, kadeřnictví, muzea, kluby a řadu dalších. 
Zejména živnostníci a malí podnikatelé 
bojují doslova o svůj podnikatelský život. 
nesmíme je nechat zahynout, ale naopak 
jim pomoci nejen nyní, ale i v budoucnu, 
kdy bude nutné ekonomiku i turistický 
ruch znovu „nakopnout“. Praha 1 už se 
rozhodla odložit nájemné za své nebytové 
prostory a nebude sankcionovat opožděné 
platby. opatření přijímá i magistrát a stát. 
odS všechny rozumné návrhy podporuje, 
současně ale na všech frontách tlačí na 
zásadnější a účinnější pomoc. navrhujeme 
například ošetřovné po celou dobu uzavření 
škol a školek či mimořádnou dávku ve výši 
15 tisíc korun. Chceme i zmrazení všech půj-
ček fyzických i právnických osob do konce 
roku. Pro oSVČ navrhujeme jednorázovou 
kompenzaci ve výši 30 tisíc korun. Firmám 
by mělo být například dočasně odpuštěno 
placení odvodů. Spoustě podnikatelů totiž 
zcela vyschly příjmy, avšak zůstaly náklady. 
dostat se z této situace bude pořádná dřina. 
Podnikatelé budou potřebovat a jedno-
značně si zaslouží pomoc ať již ve formě 
bezúročných půjček, úlev na daních a od-
vodech, omezení byrokracie či shovívavosti 
ze strany všech úřadů. Ale hlavně budou 
potřebovat, aby se co nejrychleji vrátili 
zákazníci. Tomu můžeme pomoci všichni.

Judr. Jaroslava Janderová, zastupitelka 
MhMP, předsedkyně oS odS Praha 1 
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J
Jarní úklid komunikací 
podle ulic
i přes stav nouze Technická správa komunikací (TSK) provede jarní kolo úklidu komunikací 
dle původně plánovaného harmonogramu. TSK rozhodla, že v rámci úklidu nebude rozmis-
ťováno přenosné dopravní značení o dočasném zákazu zastavení. Praha 1 využije úklidu 
komunikací nejen k plošnému úklidu chodníků, ale tentokrát navíc i k další dezinfekci všech 
kritických lokalit.

Jarní kolo úklidu: 
4. 4. a 5. 4.; 18. 4. a 19. 4.; 
25. 4. a 26. 4.; 16. 5. a 17. 5.; 
23. a 24. 5.; 30. 5. a 31. 5.; 6. 6. a 7. 6.
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blok č. 13 4. 4 . 2020

Černínská, hradčanské náměstí, Kanov-
nická, Kapucínská, Ke hradu, loretánská, 
loretánské náměstí (mimo prostor před 
Ministerstvem zahraničí ČR), na náspu, 
nový svět, u brusnice, u kasáren

blok č. 5 5. 4. 2020

olivová, opletalova (Václavské nám.-Poli-
tických vězňů), Politických vězňů, Vác-
lavské náměstí (Wilsonova–Vodičkova), 
Washingtonova

blok č. 15 18. 4. 2020

benediktská, dlouhá (dušní–Revoluční), 
hradební (řásnovka–dlouhá), Jakubská, 
Klášterská, Králodvorská, Malá Štupart-
ská, Masná (směrem k Týnské), Masná, 
Rámová, Rybná, řásnovka (Revoluční-
-Klášterská vč. parkoviště TSK), Štupart-
ská (Týnská ul.–Templová), Templová, 
Týnská (Malá Štupartská–Týnská ulička), 
Týnská ulička (část komunikace u ul. 
Štupartská), u obecního domu, u Prašné 
brány (u obecního domu–Celetná)

blok č. 16 19. 4. 2020

havelská (havelská ul., Melantrichova), 
havelská ulička, Martinská, Melantrichova 
(havelská–Rytířská), Michalská (uhelný 
trh -Vejvodova), na Perštýně, národní 
(Spálená–Jungmannovo nám.), Perlová, 
Purkyňova, Rytířská, Skořepka, uhelný trh, 
Vladislavova

blok č. 12 25. 4. 2020

besední, harantova, hellichova včetně 
parkoviště, hroznová, lázeňská, Malo-
stranské nábřeží (Vítězná–schody do 
říční), Maltézské náměstí, nebovidská, 
nosticova, nn 2151, Pelclova (nebo-
vidská–nosticova), Prokopská, říční, 
Šeříková (říční–Vítězná), u lanové dráhy, 
u Sovových mlýnů (hroznová–na Kampě), 
Velkopřevorské náměstí, Vítězná (Všehr-
dova–Malostranské nábřeží), Všehrdova 

blok č. 14 26. 4. 2020

břetislavova, Cihelná, dražického, dražic-
kého náměstí (Mostecká–dražického), 
Jánská, Jánský vršek (Šporkova–Vlašská), 
Josefská, letenská (část komunikace před 
Ministerstvem financí), Malostranské ná-
městí, Míšeňská, Mostecká, lázeňská (mezi 
Saská a Mostecká), Šporkova, Tržiště, u lu-
žického semináře (Saská–Klárov), Vlašská

blok č. 7 16. 5. 2020

bolzanova, dlážděná, Jeruzalémská, 
Jindřišská (slepý úsek za kostelem), 
opletalova (Politických vězňů–hybern-
ská), Růžová, u Půjčovny, Senovážné 
náměstí, u bulhara 

blok č. 8 17. 5. 2020

Anenská (Smetanovo nábřeží–Anenské 
náměstí), Anenské náměstí, bartoloměj-
ská, betlémská (divadelní–betlémské 
náměstí), betlémské náměstí, boršov, 
husova (na Perštýně–Karlova), Jilská 
(na Perštýně-Zlatá), Karoliny Světlé, 
Konviktská, Krocínova, liliová, na zábra-
dlí, náprstkova, řetězová (husova–sle-
pý úsek), Smetanovo nábřeží (národ-
ní–K. Světlé), u dobřenských, Zlatá 
(husova–Jilská), Vejvodova

blok č. 1 23. 5. 2020 

betlémská (divadelní–Smetanovo 
nábřeží), Černá, divadelní vč. slepého 
úseku, Křemencova, Masarykovo ná-
břeží (divadelní–na Struze), Mikuland-
ská, na struze, národní (Smetanovo ná-
břeží–Spálená), opatovická, ostrovní, 
Pštrossova vč. slepého úseku, Spálená 
(Myslíkova–národní), Šítkova, V Jirchá-
řích, Vojtěšská, Voršilská

blok č. 6 23. 5. 2020

Jindřišská (zač. u č. 10), na příkopě 
(Panská–hybernská), nekázanka, Panská, 
Senovážná, Senovážné náměstí (Jindřiš-
ská–dlážděná), V Cípu 

blok č. 4 24. 5. 2020

biskupská, biskupský dvůr, havlíčkova, 
hybernská, na Florenci, na Poříčí (po 
pěší zónu), náměstí Republiky (bez pěší 
zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petr-
ská–Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, 
V Celnici, Zlatnická 

blok č. 11 30. 5. 2020

Gogolova, Karmelitská (Újezd-Malostran-
ské náměstí), Kosárkovo nábřeží (u želez-
né lávky–Klárov), na baště sv. Tomáše, 
nerudova, Pohořelec (mimo úseků dla-
bačov–Keplerova), Sněmovní, Thunovská, 
Tomášská, u železné lávky, Újezd (Ví-
tězná–Karmelitská), Úvoz, Valdštejnská, 
Valdštejnské náměstí (průjezd), Valdštejn-
ské náměstí–slepý úsek, Zámecká 

blok č. 10 31. 5. 2020

Anežská, bílkova, dušní, elišky Krás-
nohorské (bílkova–Široká), haštalská, 
haštalské náměstí, K haštalu, Kosteč-
ná, Kozí (mimo úsek Vězeňská–bílko-
va), Salvátorská, Široká (Pařížská–duš-
ní), u Milosrdných, u obecního dvora, 
u Staré školy, u Sv. ducha, V Kolkovně, 
Vězeňská, Za haštalem

blok č. 2 6. 6. 2020

Čelakovského sady (legerova–Mezi-
branská), Jungmannova, Jungmannovo 
náměstí, Karlovo náměstí (žitná–Vodič- 
kova pravá strana), Krakovská, lazarská, 
M. Rettigové, Mezibranská, Myslíkova 
(Spálená–Masarykovo nábř., pravá strana), 
navrátilova, Palackého, Příčná, řeznická, 
Školská, Štěpánská (žitná–Václavské 
nám.), V Jámě, Ve Smečkách, Vodičkova

blok č. 3 6. 6. 2020

barvířská, helmova, Klimentská 
(Revoluční–holbova), lannova (nové 
mlýny–barvířská), lodecká, lodní 
mlýny, Mlynářská, nové mlýny (lanno-
va–Klimentská), novomlýnská, Petrské 
náměstí (mimo úsek Petrská–Truhlář-
ská), Půtova, Revoluční (po vjezdy do 
garáží), Samcova, Soukenická, Stárko-
va, u nemocenské pojišťovny 

blok č. 9 7. 6. 2020

břehová, dlouhá (Staroměstské 
náměstí–dušní), dvořákovo nábřeží 
(Čechův most–na Rejdišti; levá strana) 
husova (Karlova–Mariánské náměstí), 
Jáchymova, Kaprova, linhartská, Mai-
selova, Mariánské náměstí (část), na 
rejdišti (dvořákovo nábřeží–17. listopa-
du; levá strana), náměstí Franze Kafky, 
Pařížská, Platnéřská, Seminářská, Sta-
roměstské náměstí (Pařížská–dlouhá), 
Široká (nám. Jana Palacha–Pařížská), 
u Radnice, u Starého hřbitova, Valen-
tinská, Veleslavínova, žatecká 
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Magická místa v někdejší 
Horní přívozní
Minule jsme se poprvé vydali s televizním redaktorem Petrem Sojkou, autorem seriálu 
o pozoruhodných dvorcích v centru hlavního města, za dvěma z nich. Následujme ho teď do 
ulice, která se do roku 1870 nazývala Horní přívozní. Byly tu kdysi povětšinou sklady dříví 
a muselo se sem na loďkách.

říční ulice na Malé Straně v Praze spojuje 
Malostranské nábřeží a ulici Újezd. nejstarší 
stavbou je tady původně románský kostel 
svatého Jana Křtitele založený se hřbitovem 
již při středověké osadě Újezd a přestavěný 
koncem třináctého století. V domě v jeho 
blízkosti žil krátce (1520) český humanistic-
ký právník Viktorin Kornel ze Všehrd, který 
pak byl v kostele pohřben. dvorek za kos-
telem se vstupem z říční 6 uzavírá z druhé 
strany budova někdejšího špitálu. než našel 
místo ve starším z tehdejších dvou objektů 
za kostelem, stěhoval se špitál po různých 
místech Malé Strany. Zmíněný dům byl 
věnován (1660) malostranské obci a v ná-
sledujících čtyřech letech přestavěn v raně 
barokním slohu na jednopatrovou budovu 
obecního špitálu, který sloužil jak nemoc-
ným, tak zchudlým lidem z okolí. Za josefín-
ských reforem byl špitál spolu s kostelem 
zrušen (1784) a oba objekty i s přilehlými za-
hradami prodány o tři roky později v dražbě 
velkoobchodníku dřívím Františku Vogelovi.

„Nechal vzápětí interiér staré budovy 
upravit pro bydlení a provoz vinopalny. Byl 
tu pak sklad uhlí a v kostele prádelna. Právě 
z toho vzniklo místní pojmenování Na prádle, 
které se později objevilo i v názvu kostela,“ 
vysvětluje Petr Sojka. 

Kostel byl potom obnoven až v roce 
1935 a propůjčen Církvi československé 
husitské, která v něm působí až dosud. Před 
kostelem je barokní socha (1715) od Michala 
Josefa brokoffa, která má také zvláštní his-
torii. Když se ve třicátých letech upravovalo 
okolí kostela a mizely nevzhledné sklady, byla 
sem socha  sv. Jana nepomuckého přene-
sena (1938) z výklenku ve zdi vedle domu 
u Šálků na rohu Resslovy ulice a Karlova ná-
městí, tedy tam, kde je dnes Charles Square 
Center. Socha vznikla podle zpodobení téhož 
světce na Karlově mostě. Areál bývalého ma-
lostranského špitálu se bez větších změn do-
choval do dnešní doby v podobě, kterou nabyl 
po svém zrušení. Průčelí hlavní budovy člení 
v patře arkády. uvnitř dvora sídlí v pobočném 
křídle občanské sdružení Studio oáza.

„Je to kulturní centrum pro lidi s men-
tálním postižením,“ upřesňuje Petr Sojka, 
„a nabízí pro ně také vzdělávací a umělecké 
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aktivity. Umožňuje jim rozvíjet schopnosti 
a integrovat se do společnosti. Působí od 
roku 1992 a postupně otevřelo sedmnáct 
zájmových kroužků, do nichž se pravidelně 
zapojuje sedmdesát osob s mentálním po-
stižením a přibližně dvacet dobrovolníků.“

než na protilehlé straně říční ulice 
vstoupíme do dvora domu s číslem 11, 
povšimneme si pamětní desky ve fasádě, 
která připomíná, že zde v letech 1907–1925 
bydleli bratři Josef a Karel Čapkové. Karel 
zde napsal dramata R. u. R. a Věc Makro-
pulos. Ve dvoře má sídlo litografická dílna 
navštěvovaná významnými tuzemskými 
i zahraničními grafiky.

„Dlouho se mělo za nesporný fakt,“ říká 
Petr Sojka, „že historie dílny se odvíjí od roku 
1935. Jejím současným provozovatelům 
to ovšem nedalo, a tak se dopátrali vnuka 
předválečného nájemce. 

Zjistili, že jeho dědeček František 
Tocl fungující grafickou dílnu přebíral od 
předchůdce, který ji provozoval nejpozději 
od roku 1911. Za pana Tocla se tu tiskla 
spíše užitá grafika, pak provozovna připadla 

podniku Dílo, který působil v rámci Svazu 
českých výtvarných umělců. Přicházeli sem 
tisknout originální grafické listy takové 
osobnosti jako Kamil Lhoták, Jiří Šalamoun, 
Adolf Born či Cyril Bouda. Teď sem chodí 
třeba Tomáš Bím a Jiří Slíva.“

Co je technika litografie neboli kameno-
tisku? objevil ji pražský rodák Alois Senefel-
der (1771–1834), původně herec a muzikant 
chtěl techniku zprvu používat k rozmno-
žování textů a not. brzy zjistil, že se velmi 
hodí pro vícebarevnou grafiku. Jde o tisk 
z plochy: na obroušený povrch litografického 
kamene, kterým je speciální druh jemnozrn-
ného vápence, se kreslí, nejčastěji mastnou 
litografickou tužkou, křídou nebo tuší. barvy 
se tisknou postupně, mezitím se kámen pře-
brousí, grafik nakreslí další barvu a ta se opět 
vytiskne na celý náklad, až do požadovaného 
výsledku. dnes se originálních autorských 
grafických listů obvykle tiskne maximálně 
sto kusů. Kameny se používají desítky let, 
předávají se z generace na generaci. 

Šéfem je tu Martin bouda ze slavné 
rodiny – dědeček byl Cyril bouda, oba rodiče 
malíři a restaurátoři, i on vystudoval Aka-

demii výtvarných umění. Pracuje tu již také 
Martinův syn Matěj. dílna spolupracuje se 
školami různého typu, s uměleckými skupi-
nami i neziskovými organizacemi.

„Uprostřed Malé Strany,“ uzavírá Petr 
Sojka, „je stále ještě takový industriální 
provoz, kam chodí spousta slavných tvůrců. 
S příchodem počítačů a snadnějších gra-
fických možností byla litografická technika 
opomíjena, dnes je to zase oceňovaná 
záležitost pro fajnšmekry.“

A do třetice: když už jsme se potulovali 
v říční ulici, připomeňme ještě, že při jejím 

ústí do Újezdu v čísle 12 sídlilo od roku 1958 
do devadesátých let hudební vydavatelství 
Panton. V šedesátých a sedmdesátých le-
tech Panton vydával pouze hudebniny a kni-
hy o hudbě. V roce 1967 rozšířil svou činnost 
o vydávání gramofonových desek a později 
dalších nosičů zvuku. Vydali desku Karla Kry-
la bratříčku, zavírej vrátka a spoustu dalších 
alb nejčastěji menšinových žánrů. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Petra Sojky
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Nic jiného než pojmenování 
přilehlé ulice po Staré Kol-
kovně nezbylo. Jeden z nej-
krásnějších a nejhodnotněj-
ších domů, v němž přebýval 
už král a císař Václav iV., byl 
zbořen během asanace. Než 
se tak stalo, sídlil tu jeden 
z nejproslulejších podniků 
noční Prahy – Salon Lojzí-
ček nazývaný též Pan Alojz, 
Lojza či Starý štemplant 
(podle německého označení 
kolkovacího úřadu) Alojze 
Floriána.  

„V dobách své slávy 
byla tato kavárna 
v jistých kruzích veli-
ce oblíbená. Stala se 
střediskem různých 
nočňátek, jež se 
tu za zvuků piána 
oddávala bezuzdné 
veselosti,“ napsala 
koncem roku 1901 
národní politika. 

německý spiso-
vatel Gustav Meyrink 
učinil lojzíčkovu 

noční kavárnu dějištěm horečných scén v ro-
mánu Golem. Ano, právě tady tančila Rosina 
Metzelerová takřka nahá, jen v růžových 
punčochách a pánském fraku. „Závoje štip-
lavého tabákového kouře visely nad stoly, 
za nimiž stály u stěn dlouhé dřevěné lavice, 
plně obsazené zchátralými postavami: lehké 
holky od hradeb, nečesané, špinavé, bez bot, 
pevná ňadra stěží zakryta šerednými šátky, 
vedle nich pasáci v modrých vojenských 
čapkách a s cigaretou za uchem, koňští 
handlíři s chlupatýma rukama a neohraba-
nými prsty, jež při každém pohybu mluvily 
němou řečí podlosti, nezaměstnaní číšníci 
s drzýma očima a poďobaní obchodní příručí 
v kostkovaných kalhotách.“ 

Výstřel v lázních

Kdo byl majitelem obskurního podniku, který 
spisovatel popisuje?

Alois Florián se vyučil typografem. Když 
v roce 1885 převzala kavárnu v dlouhé třídě 
jeho matka, řemeslo opustil a ujal se řízení 
podniku. nikdy se neoženil. Celý svůj život 
bydlel s matkou Josefou. Poslední roky prá-
vě zde – v objektu Staré Kolkovny. 

národní politika pokračuje poněkud bi-
zarním líčením: „Jeho osobnost byla v Páté 
čtvrti velice známá a populární, a to jednak 
z té příčiny, že Lojzíček byl postavy dosti ne-
vzhledné a hlavy podivně formované, a pak, 
že při své dobrotě nikdy nebral na váhu, když 
si z něho jeho noční hosté konali žerty. A to 
bylo obyčejně noc co noc…“  

Až potud bylo vše v pořádku. Jenže 
pak přišla asanace nejbližšího okolí vinárny 
a lojzíčkův život se od základu proměnil. 
„Jakmile do zdí starých domů začaly vnikat 
motyky a špičáky dělníků a z Páté čtvrti se 
odstěhoval hlavní kontingent hostů kavárny 
U Lojzíčka do jiných čtvrtí města, počala 
sláva Lojzíčkova blednout a hosté se jeden 
za druhým vytráceli. Místo, kde to jindy hlu-
čelo a bouřilo od odpoledne až do časných 
hodin ranních, stávalo se čím dál pustější, 
až v poslední době přišla kavárna tato úplně 
v zapomenutí a Lojzíček netržil mnohdy ani 
čtyři koruny za noc.“

Množily se upomínky věřitelů a záhy 
také žaloby. „Florián stal se zádumčivým,“ 
pokračují v líčení kavárníkova pádu noviny. 
„Častokrát odešel z domova a toulal se bez 
účelu po ulicích až do rána, jelikož starostmi 
nemohl spát. Policejní hlídka ho několikrát 
po půlnoci zadržela, ale jakmile seznala, kdo 
to je, ihned ho zase propustila.“

Příběh zádumčivého 
aloise 

Kolkovna v Dlouhé třídě. Býval tu jeden z nejpokleslejších nočních podniků staré Prahy, který 
pronikl do světové literatury.

Celý palác byl přes protesty kulturní veřej-
nosti zbořen v roce 1904.
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Matka objevila revolver, který zádumči-
vý Alois schoval v posteli. Sebrala ho a ukry-
la. Jenže synovo rozhodnutí už nezměnila. 
Přišel 11. prosinec 1901. Asanace někdejší-
ho židovského ghetta, nyní Páté čtvrti, kona-
la v tu chvíli své nemilosrdné dílo již pátým 
rokem. „Včera dopoledne zabalil si kus jídla 
do papíru a odešel z domu s poznámkou, 
že večer nepřijde. Kde celý den chodil, není 
známo. Odpoledne před pátou přišel do láz-
ní na hořejším Novém Městě. Poručil si lázeň 
druhé třídy a zdržel se v kabině asi čtvrt ho-
diny. Na to vyšel úplně oblečen a obrátil se 
na lázeňskou s otázkou: Prosím vás, kdepak 
zde máte záchod?“ 

lázeňská ukázala na dveře. lojzíček 
vešel a zavřel na závorku. „V témže okamžiku 
rozlehla se uvnitř střelná rána, která byla 
neklamným znamením, že se neznámý muž 
pokusil o sebevraždu. Přivolaný zámečník ote-
vřel násilím dveře a seběhnuvší se personál 
spatřil na zemi ležícího Lojzíčka s prostřele-
nou skrání. Revolver, kterým se střelil, vypadl 
mu z ruky a pod hlavou roztékala se velká ka-
luž krve. Několikrát sebou škubl a byl mrtev.“ 

do kavárny v dlouhé třídě byl vyslán 
strážník, aby ověřil totožnost mrtvého. Zde 
nalezl vepsaný do kalendáře lojzíčkův 
poslední vzkaz: „Drahá matko! Odpusť mi, co 
jsem udělal; nemohl jsem jinak činiti. Osud 
tomu chtěl. Nevydávej mnoho peněz na po-
hřeb. Buď šťastnější, nežli jsem byl já. Můj po-
slední vzdech byl k Bohu a pozdrav na tebe. 
S Bohem! Tvůj syn Alois.“ Pod tím nalézala se 
ještě docela věcná poznámka vztahující se 
k podniku: „Za každou cenu to prodej!“ 

Aloisi Floriánovi bylo 58 let. 

byt pro pana k. 

V následujících letech dokonala asanace 
Páté čtvrti a přilehlého okolí své dílo. Stará 
Kolkovna přečkala Aloise Floriána o nece-
lé tři roky. V roce 1904 byla přes protesty 
pražské kulturní veřejnosti jako jeden z nej-
cennějších domů na asanovaných okrscích 

zbořena. na jejím místě vyrostla současná 
novostavba (dlouhá 923/5), v jejímž čtvr-
tém patře si o deset let později –  na jaře 
roku 1914 – vyhlédl a zamluvil třípokojový 
byt s místností pro služku jiný spisovatel, 
Franz Kafka. nastěhovat se chtěl po svatbě 
s berlínskou úřednicí Felice bauerovou. o té 
si do deníku zapsal: „Chce běžný průměr, 
útulný byt, zájem o továrnu, vydatné jídlo, 

po 11. večer spánek, vytopený pokoj, i mé 
hodinky, které jdou už půl roku o hodinu 
a půl napřed, nastavuje na minutu přesně.“ 

není divu, že k téhle svatbě nikdy 
nedošlo. 

Text: dan hrubý, autor knižního cyklu 
Pražské příběhy
Foto: Archiv Pražských příběhů
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Tajemství místopisu (2.)

Michnovský letohrádek
aneb Rybářský domeček 
na Kampě
dům čp. 134/1 v ulici 
U Sovových mlýnů na 
pražském ostrově Kampa, 
známý též jako Michnovský 
letohrádek či z novější 
doby rybářský domek, 
je renesanční objekt 
přestavěný v raném baroku 
a klasicistně upravený kolem 
poloviny 19. století.

Až do roku 1613 bylo místo v majetku 
obce a sloužilo k bělení prádla i jako sklad 
naplaveného dříví. Ve stejném roce prodala 
obec pozemek mlynáři lukáši želivskému 
a povolila mu zde vystavět domek. V kupní 
smlouvě byla poznámka, že kdyby v okolí 
došlo k šarvátce, má mlynář „rozšafným 
způsobem zlé přetrhnouti“. Mlynář nedo-
končenou stavbu prodal (1622) císařskému 
rytmistrovi Janu Matyášovi z Glauchova. 
Rytmistr přijal závazek nevést v místě 
šenk a platit úřadu mostu pražského tři 
kopy grošů českých, což však nečinil.  

dostavěný, avšak zadlužený domek ná-
sledně koupil (1663) Václav Michna z Vací-
nova. Parcelu připojil ke své zahradě a domek 
nechal přestavět jako „lusthaus“ či „casino“, 
aby jej pak využívala k zábavě uzavřená 
a vybraná společnost. Autorem přestavby byl 
pravděpodobně Francesco Caratti působící 
tehdy v michnovských službách. Přes Mich-
nův slib, že zaplatí dluhy předchozí vlastníka, 
k tomu nedošlo. domek byl pak záhy (1679) 
prodán v dražbě. Po jistý čas pak sloužil jako 
byt převozníka na horním přívozu. 

V následujícím století byl Michnovský 
palác se sousedními pozemky a objekty za-
koupen (1767) pro zřízení zbrojnice. Vojsko 
pověřilo úpravou domku společně s domem 
při vodě stavitele Johanna Antona Kuntze. 
Teprve v roce 1935 získal objekt dnešní číslo 
popisné. Seznam nemovitostí Velké Prahy 
(1939, Anděl, Slaboch) uvádí jako majitele 
Pražskou obec, ještě bez orientačního čísla. 

Později byl dům adaptován (1958), 
následně (1981) obnoven původní vstup od 
západu, přízemí i patro byly pak upraveny 
(1995) pro provoz rybí restaurace a jako 
sídlo Českého rybářského svazu. na konci 
devadesátých let 20. století došlo ještě ke 
změně půdní vestavby. nyní je domek již tři 
roky prázdný, po zrušení výběrové soutěže 
na jeho pronájem bude vypsáno zcela nové 
výběrové řízení, návrhy budou podávat 
i místní obyvatelé. 

dodejme ještě, že domek si zahrál 
(1974) i ve filmu režiséra Václava Vorlíčka 
Jak utopit dr. Mráčka (viz TajENku švéd-
ské křížovky na str. 38). 

Text: Antonín ederer, písař a kronikář pražský 
Foto: Petr našic 
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nové knihy
od českých autorů
Dana huňátová: 
sametová diplomacie
(Albatros Media a. s.)

dienstbier a havel zamířili 
neohroženě do svobodného 
světa, ač jim na záda dýchala 
sovětská okupační vojska! 

dana huňátová, která pů-
sobila už od 11. 12. 1989 v ka-
binetu ministra zahraničí Jiřího 
dienstsbiera, v reportážní knize 
popisuje zákulisí českosloven-
ské diplomacie od prosince 
1989 do voleb v červnu 1992. 
Zmiňuje nejen úspěchy, ale 
i směry, které nakonec neuspě-
ly. Závěrečné slovo je z pera 
Madeleine Albrightové, která 
si Jiřího dienstbiera a Václava 
havla vážila a s níž se autorka 
knihy osobně zná.

Pavel Mandys: 
Michal jareš: 
Dějiny české detektivky
(Paseka)

Přestože detektivka byla po 
celé dvacáté století nejoblíbe-
nějším oddechovým žánrem 
českých čtenářů, až nyní vychá-
zí její základní přehled. Autoři 
vypátrali, kdy se poprvé objevil 
český detektivní román, kde má 
česká detektivka kořeny nebo 
jak se za poslední století vyví-
jela. V monografii, která se čte 
jedním dechem jako detektivka, 
se potkávají emil Vachek, edgar 
Collins, eduard Fiker, Josef 
Škvorecký, hana Prošková, 
Pavel Frýbort, Michal Sýkora, 
iva Procházková, Michaela 
Klevisová a další.

Michal Vrba: 
kolem jakuba
(Argo)

Pozoruhodná povídková sbírka 
zčásti inspirovaná skutečnými 
ději je svérázným autorským pří-
spěvkem k věčnému literárnímu 
tématu malého člověka ve víru 
velkých dějin. obsahuje příběhy 
konkrétních jednotlivců na pozadí 
dějinných zlomů a společenských 
přeměn, které zásadně a někdy 
i fatálně zasáhnou do jejich 
života, ať už o to stojí a vědomě 
jednají, nebo jsou vláčeni udá-
lostmi. Spojujícím prvkem je bod 
v krajině, rybník Jakub, který se 
vždy nějak, přímo nebo nepřímo, 

dotkne každého z hrdinů. Jednou je to válka se Švédy a v ní 
uvízlé děti, podruhé sedlák v malé osadě ohrožený přítomností 
Rudé armády, jindy dostihne politického prominenta revoluční 
spravedlnost atd. Podoba a úmysly hybatelů dějin však nejsou 
důležité tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení holé existence 
člověka.

alena lochmannová: 
Tělo za katrem
(Academia)

Jack london kdysi řekl: „Ukaž 
mi muže s tetováním a ukážu ti 
muže se zajímavou minulostí.“ 
Ačkoli tetování zažilo ve společ-
nosti renesanci a je již všeobecně 
přijímané, stále existují prostředí, 
v nichž má zvláštní význam. Kniha 
Tělo za katrem vznikla na základě 
výzkumu autorky v českých muž-
ských věznicích a přibližuje teto-
vání a jeho specifickou symboliku 
právě v tomto prostředí. Součástí 
knihy jsou rozhovory s odsouzený-
mi i členy vězeňského personálu 
a hlavně autentické fotografie 
tetování. 
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VV průběhu adventních trhů si zájemci mohli 
koupit výrobky od nevidomých ze Světlušky, 
od děvčat z chráněné dílny inspirace pro 
život, od žen bez domova z komunitního 
centra Farní charita Praha 1, od seniorů ze 
života 90 nebo z chráněné keramické dílny 
řásnovka. „Zástupci jednotlivých nezisko-
vých organizací získali pomocí Sdružení 
Nového Města pražského sumu ve výši 
333 756 Kč. Za uplynulých osm let tohoto 
charitativního projektu v rámci vánočních 
trhů v horní části Václaváku se celkem jedná 
o téměř dva miliony korun pro neziskovky,“ 
uvedla projektová manažerka Sdružení 
nového Města pražského Monika Vlková.

Pojďme si jednotlivé organizace představit:

chráněná dílna inspirace

Chráněná dílna inspirace v Praze 1 v ulici Ve 
Smečkách zaměstnává fyzicky i mentálně 
handicapované ženy a dívky. Společně si 
vaří, stolují, uklízejí dílnu, tvoří skororodin-
né společenství. Vyrábějí drobné výrobky 
z textilu, vosku, mýdla, malují na keramiku. 

některé z nich vystudovaly dívčí katolickou 
střední školu rovněž v Praze 1 pro handi-
capované, ale i sociálně znevýhodněné 
dívky. Zdravé absolventky se stávají pečo-
vatelkami. Škola zřizuje nejen chráněnou 
dílnu, ale i terénní pečovatelskou službu 
– Křižovnickou pečovatelskou službu.
Kontakty: 604 451423, 
www.chranenadilnainspirace.cz, 
www.divciskola.cz,
www.pecovatelska-sluzba.com, 
inspirace@divciskola.cz 

Sdružení nového Města 
pražského podpořilo dobro

Václavské Vánoce pořádané Sdružením Nového Města 
pražského na konci loňského roku opět podpořily dobro. A to 
tím, že již tradičně daly prostor neziskovým organizacím 
převážně z Prahy 1. 

světluška

Světluška je dlouhodobý projekt nadačního 
fondu Českého rozhlasu fungující od roku 
2003, který pomáhá nevidomým a slabo-
zrakým žít život dle vlastní volby. Finančně 
podporuje jednotlivce i organizace, které 
zajišťují služby pro osoby s těžkým zrako-
vým postižením a kombinovaným zrakovým 
postižením všech věkových skupin. Světlu-
ška pořádá pravidelně se opakující projekty, 
mezi něž patří noční běh pro Světlušku, 
Kavárna PoTMĚ, Sbírkové dny Světlušky, 
benefiční koncert Světlo pro Světlušku 
a Vánoce pro Světlušku. od roku 2019 
je ředitelkou projektu i nadačního fondu 
Českého rozhlasu Gabriela drastichová.
Kontakty: Vinohradská 12, 120 00, 
www.svetluska.rozhlas.cz 

žiVOT 90

V žiVoTě 90 již třicet let poskytujeme služby 
až tisícovce seniorů denně a podporujeme 
je v tom, aby mohli co nejdéle žít v prostředí 
vlastního domova. Chceme, aby ve všedních 
povinnostech byli co nejsamostatnější, ne-
vzdávali se vlastního úsudku a rozhodování 
a nepřestávali se podílet na společenském 
životě. navštivte naše komunitní centrum 
v ulici Karoliny Světlé a staňte se naším 
klientem nebo dobrovolníkem. Pokud se 
nacházíte v tíživé situaci, kontaktujte linku 
důvěry Senior. telefon: 800 157 157.
Kontakty: www.zivot90.cz

chráněná keramická dílna
řásnovka

Provozuje ji Zuzana nešporová, vystu-
dovaná keramička, sama v invalidním 
důchodu. nabízí keramické výrobky, 
dekorace, ozdoby a drobné dárky.

Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr našic

http://www.zivot90.cz/
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nNa e-mailovou adresu 
obchody@praha1.cz přišla 
celá řada vašich podnětů 
a připomínek. Nejvíce vám 
vadí nadměrné množství 
večerek, nabídka různých 
cetek a pochybného sorti-
mentu.

„Děkujeme za všechny zprávy. Dobrou síť 
obchodů a služeb potřebujeme všichni 
a díky osobním zkušenostem, výsled-
kům anket i připomínkám občanů víme 
o všem, co se v naší městské části děje 
a s čím jsou naši občané a ostatní oby-
vatelé nespokojení. Tyto obchody jsou 
hlavně v soukromých domech a jejich 
majitelům do obsazení nebytových prostor 
nemůžeme mluvit. Pro zlepšení situace 
uděláme vše, co je v naší pravomoci,“ 
říká radní Karel Grabein Procházka.

Víme, co potřebujeme, máme a co 
nám chybí, ale má to jeden háček. Vhodné 
prostory a obchodníky, kteří by měli zájem 
v potřebných oborech podnikat.

upozorňujete nás na volné a dlouho 
uzavřené nebytové prostory a kladete jed-
noduchou otázku: Copak je nevidíme a proč 
v nich něco vhodného nezprovozníme? Volný 
nebytový prostor je zkolaudovaný na určitý 
druh obchodu. Pokud je v domě SVJ, je na 
rekolaudaci potřeba 100% souhlas vlastníků 
jednotek. o tom bylo psáno už mnohokrát. 
obchody, kde se předpokládá denní záso-
bování v ranních hodinách, jsou většinou už 
předem odmítány. Jistě, pro obyvatele pří-
slušného domu je pro osobní klid příjemnější 
galerie než řeznictví nebo čistírna.

Většina lidí předpokládá, že se pod-
nikatelé do centra jen hrnou. opak je ale 
pravdou. o volné nebytové prostory mimo 
tzv. hlavní tah, tedy ve vedlejších ulicích, 
se zájemci nehlásí. K tomu většina prostor 
potřebuje modernizaci, stavební úpravy, 
zkrátka celkové uvedení do provozuscho-
pného stavu. To ovšem znamená vysoké 
finanční náklady. Ty by se měly vrátit buď 
obchodníkovi, nebo v případě úprav před 
nabídkou Městské části Praha 1, která nákla-

dy promítne do nájmu.  
na stránkách naší městské části jsou 

zveřejňovány výsledky výběrových řízení 
týkající se nebytových prostor včetně 
výše nabízeného nájmu od jednotlivých 
uchazečů. Reflektujeme na jedné straně 
poptávku místních po určitém druhu sorti-
mentu, na druhé straně zaznamenáváme 
velké rozdíly v nabízeném nájmu za nebytový 
prostor od zájemců. A to je další problém, 
před kterým stojíme. Je nutné zdůraznit, že 
Městská část Praha 1 musí být dobrým hos-
podářem. Cena přesto nemusí být hlavním 
kritériem. 

Přinášíme jeden příklad z února 
letošního roku, který najdeme v usnesení 
RMČ1 č. 11, Vyhodnocení volných neby-
tových prostor. V nabídce byl volný prostor 
na Újezdě 36, který má rozlohu 30 m2. 
bývala tam trafika, kde se prodával převážně 
alkohol. nájemce dostal výpověď a prostor 
byl nabídnutý ve výběrovém řízení. Přišly dvě 
nabídky a první kolo otevírání obálek ukáza-
lo, kdo a s jakým záměrem se přihlásil. byl 
tu zájemce provozovat prodejnu papírnictví 
a školních potřeb, druhý chtěl otevřít bistro. 
Po prvním kole se zdálo být jasno, protože 
v lokalitě Malé Strany papírnictví chybí. 
Jenomže následovalo druhé kolo výběrového 
řízení – otevírání obálek s nabízenou výší 

nájmu. A ten byl v tomto případě rozhodující. 
nabídka ročního nájmu za papírnictví činila 
48 tisíc, za bistro 492 tisíc. Jak již bylo řeče-
no, cena není hlavním kritériem výběrového 
řízení, ale při tak velkém rozdílu v nabídkách 
není možné dát přednost nabídce o téměř 
450 tisíc ročně nižší. Samozřejmě bude 
důležité, aby prostor byl využíván skutečně 
v souladu s uzavřenou smlouvou. 

Možná se na oddělení obchodu 
a služeb naší městské části obrátí místní 
obyvatelka, která v minulosti poukazovala 
na to, že si nemá kde koupit tužku a sešit 
a musí jet na Smíchov. Věřte, že pokud se 
najde vhodný nebytový prostor ve vedlejší 
ulici, bude vyhlášen záměr obsadit jej pro-
vozovnou papírnictví. Přestože nebude na 
„hlavním tahu“, věříme, že si ji lidé najdou. 
Výhodou také je, že v případě vedlejších 
uliček většinou nikdo horentní částky za 
nájem nenabízí. uvidíme tedy,  jestli bude 
ze strany obchodníků zájem. obsazování 
volných nebytových prostor není tak úplně 
jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Původně Trafika na Újezdě, pak jen „te-
kutá“, si lepší využití určitě zaslouží. A Újezd 
vzhledově také. 

Text: dagmar Koníčková
Foto: Archiv

Obsazování volných nebytových 
prostorů není jednoduché: 

Papírnictví, nebo bistro ?

mailto:obchody@praha1.cz
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ŽPečovatelská služba je tu pro ty, kteří 
potřebují pomoc a podporu v domácnosti. 
Pomáhá s péčí o sebe sama, s hygienou, za-
jišťuje donášku nebo dovážku 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 hodi-
nách a o víkendech. Cílem takto nastavené 
pečovatelské služby je pomoci vám s tím, co 
sami nezvládnete a nelze to zajistit ani s při-
spěním rodiny, dalších blízkých 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 stisknutím. 
Pohybové čidlo vydá dispečinku signál, pokud 
po dobu 12 hodin nedojde k pohybu, ačkoli je 
klient doma. Cílem stejně jako u pečovatelské 
služby je, aby senior mohl co nejdéle zůstat žít 
doma ve vlastním domácím prostředí, kde má 
přirozené vztahy a kontakty. 

Pokud stojíte před rozhodnutím, zda přes 
zhoršení zdravotního stavu zvládnete i nadále 
žít doma, pak se s důvěrou obraťte na Středis-
ko sociálních služeb Praha 1. Když člověk ví, 
že je tu někdo, kdo v případě potřeby pomůže 
a poradí, je velká úleva, že na to není sám.  

Text: (red) 
Foto: Jaroslav Tatek

Žít doma co nejdéle, 
i když zdraví neslouží

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

STřediSKo SociáLnícH SLužeb Je Tu Pro váS

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. 

Středisko sociálních 
služeb hledá pečovatelky!
Nabízíme:
  práci na hPP na dobu určitou po 

dobu dlouhodobé nemoci s možností 
prodloužení na dobu neurčitou

  dvanáctihodinové směny krátký/ 
dlouhý týden (pouze denní služby)

  pracovní dobu 37,5 hod./týden
  plat dle nařízení vlády ze 4. 11. 2019
  osobní ohodnocení po třech měsících 

dle pracovních výsledků
  stravenky v hodnotě 90 Kč
  pět dnů zdravotního volna
  příjemné pracovní prostředí v centru 

města
  přátelský kolektiv

Požadujeme:
  kurz pracovníka v sociálních službách
  minimálně učňovské vzdělání
  bezúhonnost
  komunikativnost
  kladný vztah ke klientům
  samostatnost
  základy práce s elektronickými  

zařízeními (chytrý telefon)

mailto:lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:trkova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz
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Hasiči informují, 
radí a pomáhají

Všichni určitě znáte zvolání Hoří, hoří hasiči je-
dou! Je však pravda, že často hasiči jedou, avšak 
nemusí zrovna hořet. Popravdě řečeno, zásahy 
u požárů činí tak maximálně jednu pětinu práce 
profesionálních hasičů. Ti v podstatě zasahují 
všude tam,  kde vznikají mimořádné situace, při 

kterých je ohroženo zdraví, život či majetek lidí. 

hasiče vídáte při likvidaci následků dopravních nehod na silnici 
nebo železnici. Potkáte je na letišti, jsou povoláváni k haváriím, 
při nichž unikají nebezpečné kapaliny a chemikálie. na vodních 
tocích odstraňují úniky nečistot. Jejich role je nezastupitelná 
při povodních a živelních pohromách. Zkrátka a dobře – když 
dojde k něčemu, co nás v běžném životě ohrožuje, buďte si 
jisti, že ve většině případů nás z nepříjemné situace kromě 
jiných dostanou i hasiči. už z toho vyplývá, že jejich práce 
je náročná nejen po fyzické, ale i po psychické stránce.

Je proto důležité, abychom znali několik základních in-
formací. na území hlavního města Prahy zajišťuje vše, co bylo 
výše zmíněno, hasičský záchranný sbor (hZS). V metropoli jsou 
rozmístěny jednotlivé hasičské stanice tak, aby bylo na místo 
zásahu možno dojet v co nejkratším termínu. není snad třeba 
dodávat, že hasiči slouží v nepřetržitých službách čtyřiadvacet 
hodin denně.

Co je pro občana důležité znát, když je nucen obrátit se 
na hasiče? Především telefonní číslo 150 přímo na operační 
středisko hZS nebo pohotovostní linku 112. Je třeba jasně 
a stručně popsat událost i s určením přesné lokality a poskyt-
nout potřebné informace operátorovi tísňové linky.

Pište nám a nebojte se zeptat. Rádi odpovíme na vaše do-
tazy. Pokud si nebudete vědět rady v otázkách požární ochrany 
a práce hasičů, obraťte se na Sbor dobrovolných hasičů Praha 
1. Poslouží vám k tomu e-mailová adresa: dotaz@hasicipraha1.
cz. 

Vaši hasiči Praha 1

lékárna 
Nemocnice Na Františku 
s pohotovostní službou

nemocnice na Františku se v této hektické době rozhodla pro 
přesun lékárenské pohotovostní služby na Praze 1 z lékárny 
v Palackého ulici do nemocnice na Františku. od 20. 3. léká-
renská služba funguje v nemocnici, lékárna Palackého nadále 
pracuje jako lékárna se standardní denní otevírací dobou.

běžNá OTEVíRací DOba: PO–Pá  8:00–17:00 hod
POhOTOVOsT: PO–Pá 17:00–8:00 hod; sO, NE a svátky 
nepřetržitě

lékárna se nachází uvnitř nemocnice v přízemí hlav-
ní budovy. Vchod do nemocnice je ve večerních a noč-
ních hodinách uzamčen – je třeba zazvonit. 
Telefon: 222 801 397. 

Poradna  
našich strážníků

Na Národní třídě poblíž obchodních domů mě neustále 
obtěžují žebráci a často se zde potkávám s drogově 
závislými. co mi poradíte?

 O přítomnosti jak žebráků, tak drogově závislých v této oblasti 
samozřejmě víme. Bohužel pouze jejich přítomnost sama o sobě není 
protiprávní. To, že se nám někdo vizuálně nelíbí nebo třeba zapáchá, 
není možné nijak postihovat. Jiná situace nastává v případě, že by se 
tyto osoby dopouštěly činnosti jako je prosba o peníze, znečišťování 
veřejného prostranství, pití alkoholu a podobně.  Tyto problémy jsou 
strážníci povinni řešit. Konat mohou ale pouze v případech, kdy pro-
kazatelně mají zjištěno, že se daný skutek stal. K tomu je zapotřebí 
buď svědectví občanů, nebo třeba záznam z městského kamerového 
systému, pokud jsou v dané oblasti kamery nainstalovány. Způsobů, 
jak tato protiprávní jednání řešit, je několik. Od domluvy přes uložení 
pokuty na místě až po oznámení správnímu orgánu. V případě těchto 
osob, které jsou většinou nemajetné, je ukládání pokuty, kterou stejně 
na místě nezaplatí, v podstatě neúčinné. Domluva má většinou větší 
efekt, strážníci je donutí po sobě místo uklidit a následně ho opustit. 
Bohužel se tyto osoby opakovaně vracejí, protože doufají, že v oblasti 
s velkou koncentrací lidí získají rychleji nějaké finanční prostředky. Ty 
následně opět využijí ke koupi alkoholu či drog. Peníze nikdy nepouží-
vají na nákup jídla, protože míst, kde dostanou najíst, je dostatek. 

V samotném centru Prahy je pro závadové osoby velké množ-
ství „zajímavých“ míst a není možné problém vyřešit trvalou přítom-
ností strážníků v dané lokalitě. Proto velmi vítáme pomoc veřejnosti 
formou oznámení na tísňovou linku nebo kontaktováním strážníků 
přímo v ulicích. 

irena Seifertová, 
tisková mluvčí, Městská policie hlavního města Prahy
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VíTáNí ObčáNků PRAhA 1

Praha 1 v únoru přivítala dvanáct nových občánků. Se zveřejněním fotografií sou-
hlasilo šest rodičů. Slavnostní a milé setkání rodičů, dětí a zástupců radnice se 
odehrálo v obřadní síni Staroměstské radnice. i my přejeme našim nejmladším 
obyvatelům a jejich rodičům hodně štěstí!

Vítání občánků

Pokud máte zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi obřadu Vítání občánků, zašlete nám jméno a pří-
jmení 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). 

Foto: Jiří Kopuletý

laura Fuková linda loudová Martina Fassati

Štěpánka dvořáková Tereza novotná Viktorie řežábková
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Fenomenální fotograf se po 
šesti letech vrací do Galerie 
Malostranské besedy s vý-
stavou Jan Saudek „85“ Ži-
vot, která je zároveň oslavou 
jeho životního jubilea. 

Skvělá fotka je výsledkem 
náhody, které musíte 
trošku pomoci, 
říká Jan Saudek

Jan Saudek tu od 20. března do 21. červ- 
na představí jedinečnou sérii fotografií, 
kdy divák uvidí nejen nejslavnější auto-
rovy fotografie, ale také snímky dosud 
nikde nevystavené, ani nepublikované 
v žádné z jeho knih. Stále jde o odvážné 
ponory do lidských citů, pudů, vědomí 
i podvědomí, o výjevy, které jsou však 
tvořeny s jedinou vizí: oslavit člověka.  

o fotografii obecně Jan Saudek říká: 
„Musíte mít talent, píli a štěstí. Když máte 
k dispozici jen dvě položky, nefunguje 

to. Většina nejlepších fotek na světě je 
aranžovaných. I Cartier-Bresson insceno-
val fotky, ale skvěle, takže dámy na trhu 
opravdu vypadají, jako když prodávají ryby 
a prostitutky vyhlížejí z oken. Skvělá fotka 
je výsledkem náhody, které musíte trošku 
pomoci.“

„Jan Saudek je nepochybně nej-
provokativnější postavou dějin české 
fotografie. Alespoň neznám jiný podobný 
případ, kdy by obdiv sahající až k zbožnění 
současně provázela nelibost vedoucí až 
k zatracení. Je vzýván i popírán, oslavo-
ván i opovrhován, uznáván i zneuznáván. 
Proč? Jan Saudek dráždí. Vším. Tím, jak 
vypadá, jak se chová, jak mluví i jak chodí 
tanečním krokem. Provokuje svým šaškov-
stvím, vzrušuje svým ostentativním erotis-
mem. Působí zvláštním neklidem šířeným 
kolem sebe, z jehož akčního rádia, jednou 
polapeni, nenalézáme úniku. Absorbuje 
nás směsicí něhy a násilí, tradicionalismu 
a extravagance, lyrismu a ironie, romanti-
smu a obscénnosti. Ženy bývají okouzleny, 
neboť se stávají bezmocnými, a ochotně 
se nechají vtahovat do magického světa 
jeho her. Muži jsou zpravidla v rozpacích 
přecházejících rovněž v okouzlení, anebo 
ve smršť prudké nenávisti. Neboť jsou 
rovněž – bezmocní,“ napsala daniela 
Mrázková, kurátorka a teoretička a kritič-
ka umělecké fotografie, rok po takzvané 
sametové revoluci, když uváděla první 
českou monografii Jana Saudka. A za ty 
roky se na jejích slovech nic nezměnilo.

Výstava Jan Saudek „85“ život 
proběhne v Galerii Malostranská 
beseda od 20. března do 21. června, 
otevírací doba denně kromě pondělí od 
10:00 do 19:00 hod. Vstupné základní 
150 Kč, snížené 80 Kč. 

Text: (red)
Foto: Jan Saudek
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Tajenka z minulého čísla:
1. tajenka: sanytr

2. tajenka: Olbramovic

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

REGIONY UZEL

SLOVENSKÁ
POLNÍ

PLOŠNÁ 
MÍRA

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

SROVNAT 
DO ROT

SPOLE-
ČENSKÁ
ZÁBAVA

SPRÁVNÍ
ÚZEMNÍ

JEDNOTKA

CITOSLOVCE 
PRO PODÁNÍ
PSÍ TLAPKY

ODĚVNÍ
TVORBA

SOVĚTSKÁ
KOSMICKÁ

RAKETA
LETADLO MUČIT

VÁPEN-
COVÉ 
ÚZEMÍ

ZASTA-
VOVAT 

AUTA
MÁVÁNÍM

ZNAČKA 
DLAŽDIČEK

TÝKAJÍCÍ
SE RABATU

VYROBENÍ 
Z KORY

ZAČÁTEK 
TAJENKY

ANGLICKÝ
ŠLECHTICKÝ

TITUL

PORAŽENÁ

STARO-
SLOVANSKÁ

SAMO-
HLÁSKA

TÁTA

MĚKKÁ 
TEXTILIE

STAROŘECKÁ
SLOUPOVÁ

SÍŇ
ČESKÝ

FILMOVÝ
REŽISÉR

MPZ
AUT

ECUADORU

SKOPČÁK

ONDRA
(DOMÁCKY)

SKUPINA
BOJUJÍCÍCH

ARMÁD

KYSLÍK

POMŮCKA
AMAL;

FRONT; KRIŽ;
NEJA; OLOT.

SUPER VIDEO
GRAPHICS

ARRAY
(ANG. ZKR.)

ŠPANĚLSKÉ
SÍDLO

FIBICHOVA 
SKLADBA

KLUKOVSKÁ
ZBRAŇ

DŘEVĚNÉ
PILOTY

LESY STÝSKAL

ŘÍČNÍ 
JEZ

CHORVATSKÉ
SÍDLO

SMUTEČNÍ 
HOSTINA

NÁZEV
ZNAČKY
VODÍKU

ČESKÉ
MĚSTO

KONEC
TAJENKY

AMERICKÝ 
HEREC

(RICHARD) 

VĚTNÁ 
SPOJKA

RUSKÁ 
ŘEKA

ŘEKA 
V SÚDÁNU

ZARYČENÍ
KAINŮV
BRATR

Tajemství místopisu (viz str. 30)

dodejme ještě, že domek si zahrál (1974) i ve filmu režiséra Václava Vorlíčka 
Jak utopit dr. Mráčka _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka).
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Módní ateliér Pavla a OlgaSlovo hosta

Vyrostly jsme nedaleko od ní, na praž-
ských hradčanech. bydlely jsme od Malé 
Strany jednu zastávku tramvají nebo 
deset minut pěšky. Sem na Malou Stranu 
jsme jezdily do kina, do kaváren a hos-
pod, na koncerty nebo jen na procházky. 
S místem jsme obě hodně spjaté a obě ho 
milujeme. A máme rády i své zákaznice. 

vystavené před krámkem. Ty dnes zdobí 
drupiho manželku a zeď našeho obchodu 
zase jeho podpis s věnováním. 

Jsme i takovým komunitním malo-
stranským centrem. Staráme se o organi-
zaci – a samozřejmě o kostýmy – každého 
masopustu,  Mikuláše s čerty, oslavy 
čarodějnic. Těší nás se setkávat se souse-
dy a těmi, kteří mají k Malé Straně stejně 
vřelý vztah, jako máme my. S každým, kdo 
se u nás zastaví, si rády popovídáme o ži-
votě, módě i o tom, co je v Praze 1 nového. 
někteří naši přátelé říkají, že u nás vstu-
pují do kouzelného prostoru, který svou 
atmosférou i sortimentem úplně vybočuje 
z toho, na co jsme normálně zvyklí. A to je 
pro nás ta největší odměna. že k nám lidi 
chodí rádi a vracejí se.  

Text: Pavla Michálková
Foto: Jaroslav Tatek

Za pár dní to bude dvacet 
let, co máme na Malé Straně 
módní ateliér Pavla a Olga. 
Nešijeme ani neprodává-
me, jen šaty, které na nikom 
jiném nepotkáte. Praha 1, 
hlavně Malá Strana, je naše 
celoživotní láska.

nejsou to jen ty, které přijdou do obchodu, 
něco si koupí a zase bezejmenně zmizí. 
Většinu jich osobně známe, víme, co mají 
rády. Ve většině případů jsou to dámy, 
které chtějí vybočit z řady. být originál-
ní a zároveň si pořídit něco kvalitního, 
neokoukaného a s otiskem návrhářek. 
naše práce nás celý život naplňuje a ne-
smírně baví. náš malý obchod kousek od 
Malostranského náměstí je útulný a moc 
nás těší, že zákaznice říkají, že si v něm 
připadají jako doma. i my máme pocit, 
že jsme trochu jako rodina. nechrlíme 
modely jako na výrobní lince. Šijeme i na 
zakázku. Změříme si vás, odhadneme, 

co se k vám hodí, poradíme a většinou 
se snažíme přidat i něco navíc. Třeba 
mašličku do vlasů. Každopádně budete 
ihned vědět, že tady se o vás zajímá-
me, nikoho neotravujete a jste vítaní. 

Myslím, že si u nás vybere každý. 
nejen ti, kdo chtějí oblečení. nabízíme 
třeba ponožky, čepice, šátky, šály, nitě, 
gumu do trenýrek nebo spínací špendlíky. 
na Tržišti, kde obchod je, koupíte i galan-
terní zboží nebo sluneční brýle. Možná to 
vypadá, že tohle místo je hlavně pro ženy, 
ale není tomu tak. nejméně třetina zákaz-
níků jsou muži. Jedním z těch, na které se 
nezapomíná, je i italská legenda – zpě-
vák drupi. Jeho manželce při procházce 
Prahou padly do oka šaty, které jsme měly 
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