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Vážení sousedé,
zdravím vás v posledním zimním a zároveň v prvním jarním 
měsíci, i když o zimě se letos příliš mluvit nedá, a tak snad nám 
alespoň to jaro udělá radost. 

Dovolte mi ale, abych se ještě vrátil k únoru a abych při-
pomněl předčasně ukončený život jednoho z největších hrdinů 
našich moderních dějin – Jana zajíce, který se 25. února 1969, 
tedy symbolicky v den výročí komunistického puče v únoru 
1948, upálil. 

Jsem moc rád, že po dohodě s rodinou vyhlásíme veřejnou 
soutěž na ztvárnění a výrobu pamětní desky, do které chceme 
zapojit studenty středních a vysokých uměleckých škol. Vítězný 
návrh pak bude odhalen 3. července letošního roku, tedy v den 
nedožitých 70. narozenin pana Jana zajíce, a to u vchodu do 
domu na Václavském náměstí 39, kde jeho krátký život skončil. 
Do té doby tam bude umístěna naše dočasná pamětní deska, 
za jejíž vytvoření svým kolegům z radnice moc děkuji. Velmi se 
povedla a bylo mi ctí ji spolu s Petrem bugrem a evou Špačko-
vou slavnostně odhalit.

V únoru jsme ale neřešili jen takto důstojné věci, ale bohu-
žel třeba také bez povolení fungující prodejní stánky na Kampě. 
Díky upozornění a informacím od některých z vás jsme mohli 
rychle zakročit a stánky nechat majitelem urychleně odstranit. 
A to vše samozřejmě s pokutou. V době uzávěrky našeho mě-
síčníku navíc řešíme obdobný problém v Karlově ulici. Doufám, 
že se oba případy stanou varováním pro všechny, kteří by chtěli 
zneužívat náš veřejný prostor. Podnikatelů si vážíme a snažíme 
se je všemožně podporovat, ale zároveň od nich očekáváme 
zodpovědnost, slušnost a ohleduplnost k okolí. 

V novém vydání našeho měsíčníku JeDnA se naše redakce 
podrobně věnuje problematice krátkodobých pronájmů, kterou 
se podařilo za výrazného přispění naší městské části konečně 
nasměrovat k legislativnímu řešení. Praha 1 se vedle toho snaží 
operativně řešit dílčí, ale o to vážnější problémy, které fenomén 
„sdíleného ubytování“ přináší a které v rámci svých pravomocí 
první městská část může řešit. Více naleznete na následujících 
stránkách, stejně jako řadu dalších informací, včetně plánů 
s restauračními předzahrádkami, Rybářským domečkem, 
parkem Cihelná nebo třeba s historickým domem v Truhlářské 8.

Přeji vám zajímavé čtení a krásný březen. 

Váš
Petr hejma
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ubytovací platformy,  
přituhuje!
Dobré zprávy pro ty, které trápí dopady 
krátkodobého ubytovávání turistů v jejich 
domech. horší pro ty, kteří za tím stojí… 
Praha 1 i hlavní město přišly se sérií opat-
ření namířených proti zneužívání bytů pro 
potřeby turistického byznysu.

Jedním z prvních kroků nového 
vedení první městské části bylo zřízení 
zastupitelského Výboru proti vylidňování 
centra a pro podporu komunitního života, 
jehož předsedkyní byla zvolena broni-
slava Sitár baboráková. Výbor, který je 
poradním orgánem zastupitelů, přizve 
podle své předsedkyně ke spolupráci 
odborníky věnující se této oblasti, dále 
plánuje vytvoření informační platformy 
a další aktivity: „Velmi přivítáme podněty 
občanů, a to včetně fotografií dokumen-

tujících soužití v domech s takto prona-
jímanými byty,“ uvedla bronislava Sitár 
baboráková.

Radní hlavního města pro legisla-
tivu, veřejnou správu a podporu bydlení 
hana Kordová Marvanová připravila návrh 
na změny právních předpisů v oblasti 
krátkodobých pronájmů, a to ve čtyřech 
oblastech:

První změna předpokládá povinnost 
platforem, které zprostředkovávají krátkodobé 
ubytovací služby, poskytovat obcím 
podrobné informace týkající se bytů, v nichž 
je tato činnost provozována, včetně údajů 
o hostitelích i počtech hostů. Cílem je vyma-
hatelnost dodržování stávajících povinností, 
zejména placení místního poplatku z pobytu 
a daní. 

za druhé Praha navrhuje zavedení 
zákonného zmocnění pro obce k vydání 
nařízení, kterým by měly možnost regulovat 

poskytování krátkodobých ubytovacích 
služeb v bytech na svém území. 

Třetí změna cílí na posílení pravomocí 
jednotlivých vlastníků bytů a společenství 
vlastníků v bytových domech tak, aby 
používání bytu ke krátkodobým ubytovacím 
službám vyžadovalo souhlas ostatních 
vlastníků jednotek a aby bytový dům nebyl 
nepřiměřeně zatížen zvýšenými náklady. 

čtvrtý z návrhů Prahy počítá se změ-
nou stavebních předpisů tak, aby trvalé 
využívání bytů k poskytování krátkodobých 
ubytovacích služeb podléhalo stejně přís-
ným podmínkám jako provozování hotelu, 
což je nezbytné z hlediska bezpečnosti 
a požární prevence, a zároveň by tím došlo 
ke zrovnoprávnění podmínek na trhu.

Praha 1 vedle toho připravila opat-
ření, která lze realizovat ihned. Více se 
tomuto tématu věnujeme na stranách  
10 a 11.  

konec pivních kol?
Všichni je dobře známe: něco 
mezi kolem a povozem, zato téměř 
vždy obsazené až patnácti turisty po-
píjejícími pivo a hulákajícími v uličkách 
historického centra. Tak tomu už snad 
bude konec.

V době uzávěrky březnového 
vydání magazínu JeDnA totiž Tech-
nická správa komunikací rozmísťovala 
dopravní značky zakazující vjezd všem 
kolům širším než 120 centimetrů.

„Těší mě, že tato nechvalně pro-
slulá turistická atrakce konečně zmizí 
z pražských ulic,“ řekl nám k tomu radní 
Prahy 1 pro dopravu Richard bureš.

Vše budeme sledovat.  

Nelegální stánky  
z říční ulice už zmizely
na konci říční ulice u Vltavy se objevi-
ly stánky, kde jste si mohli koupit třeba 
klobásu za „krásnou“ cenu 120 korun 
anebo grilovanou kýtu za 99. Po upozornění 
všímavé paní se zjistilo, že tam stánky stojí 
nelegálně, bez potřebného povolení. A zača-
lo se jednat.

Ve středu 12. února se na facebooko-
vé stránce starosty Petra hejmy objevilo 
zmíněné upozornění s otázkou, zda existují 
potřebná povolení. Po rychlém prověření 
úředníci radnice zjistili, že stánky povo-
lení pro umístění ve veřejném prostoru 
opravdu nemají. o dva dny později, v pátek 
14. února, už bylo rozhodnuto, že stánky 
musejí okamžitě zmizet. Provozovateli se do 
toho moc nechtělo, a tak v neděli zasáhlo 
radniční kontrolní oddělení ve spolupráci 
s městskými strážníky, kteří provozovatele 
vyzvali k okamžitému ukončení nelegálního 
prodeje. 

A povedlo se. V pondělí 17. února už 
nebylo po stáncích v říční ani stopy. 

„Toto u nás tolerovat nebudeme. Od 
podnikatelů vyžadujeme dodržování vyhlá-
šek a slušné chování ve veřejném prostoru. 
V tomto případě jsem pro maximální možný 
postih,“ prohlásil starosta Petr hejma. 

A my děkujeme všem sousedům za 
upozornění a informace. neváhejte se na nás 
do redakce, na radniční facebookové stránky 
a další kontakty kdykoli obrátit – tento příklad 
ukazuje, že věci se dají řešit opravdu rychle. 

Krátce z Prahy 1
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Předzahrádky  
budou muset splňovat  
další přísná kritéria

Restaurační předzahrádky jsou součástí 
života center všech metropolí, tedy 
i Prahy. Podle vedení radnice Prahy 1 ale 
zároveň musí vždy platit, že dodržování 
nočního klidu po dvaadvacáté hodině je 
na prvním místě. Také proto připravují 
radní první městské části přísná kritéria, 
s nimiž chtějí na jaře seznámit občany 
i provozovatele restaurací. zároveň ale 
nevidí jako nejvhodnější řešení okamžitý 
plošný zákaz provozu všech předzahrádek 
po desáté hodině večerní.  

„V tuto chvíli jsme pouze posunuli 
účinnost navržených opatření, abychom 
nejdříve provedli důkladnou analýzu 
každé předzahrádky. Plošné zrušení by 
mohlo poškodit všechny slušně fungující 
provozovatele a zároveň by to mohlo 
poškodit občany, kteří naopak některé 
předzahrádky chtějí navštěvovat i ve 
večerních hodinách. Prioritou je pro nás 
samozřejmě dodržení nočního klidu po  
dvaadvacáté hodině,“ okomentoval starosta 
Petr hejma. Každá předzahrádka bude do 
konce června posouzena Komisí pro obchod 
a služby. Ta bude zohledňovat i to, jestli je 
provozovatel schopen v jejím okolí udržet 
klid. Provozovatelé budou muset například 
zajistit k předzahrádce osobu dohlížející na 
dodržování nočního klidu.  

Václavské Vánoce 
opět podpořily „dobro“
Již osmým rokem uspořádalo Sdru-
žení nového Města pražského ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 1 
charitativní projekt Václavské Vánoce. 
návštěvníci adventních trhů v horní 
části Václavského náměstí si mohli 
kromě jiného zakoupit výrobky a dárky 
od nevidomých ze Světlušky, od 
děvčat z chráněné dílny inspirace pro 
život, od žen bez domova z komunit-
ního centra Farní charity Praha 1, od 
seniorů ze Života 90 nebo z chráněné 
keramické dílny řásnovka. A zájem 
byl opravdu velký! Sdružení nového 
Města pražského předalo díky tomu 
na konci února zástupcům jednotli-
vých neziskových organizací sym-
bolický šek na 333 756 korun! Další 
informace se dozvíte v příštím čísle 
magazínu JeDnA.  

Nemocnice Na Františku: 
nové lůžkové oddělení 
pro rehabilitaci 
Rekonstrukcí někdejší neurologie 
vzniklo v nemocnici na Františku 
nové lůžkové rehabilitační oddělení 
pro třináct pacientů, které má kva-
litní přístrojové vybavení umožňující 
aplikovat různé formy terapie včetně 
léčby laserem. Součástí komplexní 
léčby je i ergoterapeutická péče, 
tedy nácvik běžných denních aktivit 
a poradenství ve využívání kompen-
začních pomůcek. Stavební úpravy 
za téměř osm milionů financovala ze 
svého rozpočtu Městská část Praha 
1, půldruhého milionu korun pak 
nemocnice investovala do vybavení. 
(www.nnfp.cz) 

O Rybářském domečku 
se bude veřejně diskutovat
Co nyní čeká Michnovský letohrádek 
zvaný Rybářský domeček? Po zrušení 
předchozím vedením radnice vyhlá-
šené soutěže, která by podle nových 
radních vedla jen ke vzniku další 
turistické atrakce, nyní tento starý 
objekt projde stavebněhistorickým 
průzkumem a co nejdříve bude také 
otevřen veřejnosti, aby si ho mohla 
prohlédnout a přijít s nápady na jeho 
další využití.

Radnice totiž plánuje participač-
ní setkání za účasti občanů a spolků. 
Vedle toho chce také zorganizovat 
anketní průzkum. 

Dávné historii a blízké budouc-
nosti domečku se podrobně budeme 
věnovat v příštím čísle.  

u vchodu do domu na Václavském náměstí 39 
je od 25. února umístěna pamětní deska věno-
vaná památce Jana zajíce. Protože se jedná 
o dočasnou desku, radnice v nejbližší době po 
dohodě s rodinou vyhlásí soutěž pro studenty 
středních a vysokých uměleckých škol na 
ztvárnění a výrobu definitivní pamětní desky.  

Praha 1 uctila památku  
jana zajíce
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4. do 23. 3. hollarka 100 – výstava se koná ke 
stoletému výročí založení školy 1920–2020. 
V retrospektivní prezentaci Vyšší odborné školy 
a Střední umělecké školy Václava hollara bude 
představena především malba, kresba, volná 
a užitá grafika vytvořená studenty od současnosti 
až do šedesátých let minulého století. nebudou 
chybět ani dobové fotografie ze školních akcí nebo 
přímo z odborné výuky.
novoměstská radnice, Galerie ve věži

Výstava Marko Čermák 80 let potrvá do 4. 4.  
(komentovaná prohlídka 11. 3. od 17:00)
Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

19:00 – Kyjevský Majdan očima českých novinářů
Knihovna Václava havla, Praha 1, ostrovní 13, 
vstupné volné

oslava Dne učitelů – 19:00 divadelní představení 
Miluji tě, ale..., od 18:00 otevřený vstup a welcome 
drink, po představení bude připraven raut
Divadlo Palace, Václavské nám. 819/43, 110 00 
nové Město, pořádá Městská část Praha 1 u příle-
žitosti Dne učitelů pro zaměstnance zřizovaných 
škol a školských zařízení 

16:00 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha 1  
na Žofíně

20:30 koncert hudba Praha band (4 roky spolu) 
/  Quo VADiS hoMine tour   
Malostranská beseda, Malostranské náměstí 
35/21, 118 00 Praha 1

19:30 koncert Challenge for Music ii
Autor i protagonista projektu Vilém Veverka pozval 
jednu z největších hvězd české scény, Jiřího bártu, 
nejúspěšnějšího violoncellistu uplynulých dvaceti 
let. Partnerem jim bude zástupce mladší generace 
českých interpretů, cembalista Filip hrubý, stu-
dent legendární barbary Marie Willi. Již tradičním 
hostem je i tentokrát smíšený sbor notre Dame.
novoměstská radnice, p. o., Praha 2, Karlovo nám. 
1/23, Vodičkova 1/3, tel. 224 947 190

14:00 Setkání s osobností v Redutě – zpěvačka 
a herečka hanka Křížková a herečka, malířka iva 
hüttnerová – bezplatné vstupenky pro občany 
z Prahy 1 k dispozici od 6. března v informačním 
centru, Vodičkova 18, Praha 1

19:00  impro talk show 321 Jedem ! – host:  
Jiří lábus  
Malostranská beseda, Malostranské náměstí 
35/21, 118 00 Praha 1

19:30 koncert komorní hudby – novofest 2020 – 
Program: Jean baptist Singelée, leonard bern-
stein ad. / bohemia Saxophone Quartet.
novoměstská radnice, p. o., Praha 2, Karlovo nám. 
1/23, Vodičkova 1/3, tel. 224 947 190

bazaar Festival – Šestý ročník pražského divadel-
ního a tanečního festivalu bazaar se uskuteční 
od 19. do 22. března 2020 v divadlech Alfred ve 
dvoře, Archa, Ponec a Prostor 39 a uvede výrazná 
představení a ukázky z chystaných inscenací ze 
střední a východní evropy.

Festival delikátních chutí – jaro 2020
ochutnáte výtečné delikatesy a vyzkoušíte si 
dosud nepoznané pokrmy z různých koutů světa. 
nádvoří, Mázhaus a přilehlé části parku na Karlově 
nám., otevřeno 10:00–18:00 hodin. Vstup zdarma.
novoměstská radnice, p. o., Praha 2, Karlovo nám. 
1/23, Vodičkova 1/3, tel. 224 947 190

15:00 Vítání jara z cyklu Pohodové melodie pro 
starší a pokročilé v Redutě – účinkují heidi Janků, 
Davide Mattioli a Viktor Sodoma – bezplatné vstu-
penky pro občany z Prahy 1 k dispozici  
od 13. března v informačním centru, Vodičkova 18, 
Praha 1

20:00 pocta ericu Claptonovi – eric Clapton 75 
– birthday Concert, Petr Samšuk, Pavel Jartym & 
Sam’s band
Malostranská beseda, Malostranské náměstí 
35/21, 118 00 Praha 1

10:00–13:00 – České regionální kolo celostátní 
soutěže gymnaziálních pěveckých sborů Gym-
nasia Cantant, které pořádá Malostranské gymná-
zium a Malostranská zŠ ve spolupráci s Gymná-
ziem brno, Vídeňská. Soutěžní přehlídka cca 10 
– 12 sborů. České muzeum hudby, Karmelitská 2

26. 3. výstava Photocontest do 4. 4. nejlepší 
fotografie studentů středních škol, žáků druhého 
stupně základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií 8. ročníku celorepublikové 
soutěže Photocontest – součásti vzdělávacího 
projektu v digitální fotografii Photobase.
novoměstská radnice, Galerie ve věži.

20:30 Jelen – speciální koncert k 10. výročí Malo-
stranské besedy
Malostranská beseda, Malostranské náměstí 
35/21, 118 00 Praha 1

16:00–20:00 – Jarní Aprílové rendez-vous na Ko-
zím plácku. hlavním tématem tohoto setkání bude 
příprava na Velikonoce. 
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akce pro seniory

březen 2020  akcE PRO sENiORy

setkání s kulturou: swing
KDY: středa 1. 4. v 15:00 hodin
KDe: Malostranská beseda
VSTuPenKY: čtvrtek 19. 3. v infocentru Vodičkova 18
Vystoupí Kateřina Steinerová & her Swing boys

Přednáška: Prosecké podzemí 
KDY: úterý 14. 4. ve 14:00 hodin
KDe: klub seniorů Tomáš
PřihlÁŠKY: pondělí 30. 3.
Přednáška z cyklu Klikaté cesty Prahou, o další části pražského 
podzemí přednáší Jaroslava náprstková. 

Pro podrobnosti sledujte nástěnky v klubech seniorů, domech 
s pečovatelskou službou a v pasáži a infocentru ÚMč Vodičkova 
18 nebo webové stránky www.socialnisluzby-praha1.cz, kde na-
jdete i praktický kalendář akcí či se tu můžete přihlásit k odběru 
novinek e-mailem. 

Přihlašování na akce a další informace: 
Tereza Nosková, 607 048 183 
karolína schwarzová, 725 397 934

    cElODENNí VýlETy  
přihlášky v infocentru ÚMč Praha 1,  
Vodičkova 18

Úterý 17. března 2020, 8:00 hodin
sázavský klášter a kutná hora 
na tento březnový výlet se přihlašuje od úterý 11. února 2020. 

Úterý, 31. března 2020, 8:00 hodin
Náměšť nad Oslavou – zámek a přehrada Dalešice
na tento březnový výlet se přihlašuje od čtvrtku 27. února 2020.

čtvrtek 23. dubna 2020, 8:00 hodin
Třeboň – město a plavba po rybníce svět 
na tento dubnový výlet se přihlašuje od úterý 17. března 2020. 
 
Úterý 28. dubna 2020, 8:00 hodin
Pavlínino údolí (chřibská) a krásná lípa  
(Dům českého švýcarska)
na tento dubnový výlet se přihlašuje od úterý 31. března 2020.  
Procházka údolím vede nenáročným terénem 3,5 km přírodní rezer-
vace.

     z PRaViDElNých akTiViT  
pro vás tentokrát vybíráme:

Pétanque (Petank)
Senior tým Praha 1 trénuje každou středu, aby se mohl účastnit 
nejrůznějších turnajů. Tým rád přivítá nové kráče, máte-li zájem 
alespoň si hru zkusit a jste senior z Prahy 1, více informací podá pre-
zident týmu Milan navrátil, tel. 773 177 141, nebo Tereza a Karolína.

Taneční soubor Medunky
Taneční soubor nabírá nové členy a členky, k tréninku se schází vždy 
ve středu ve 14:00 hodin, první středu v měsíci v klubu seniorů haš-
talka, haštalská 7, jinak v pohybovém centru Tělocvična, Žitná 13.

    V březnu připravujeme tyto  
jEDNORázOVé akcE:

setkání s kulturou: Poklona uctivá (šansonový recitál)
KDY: středa 4. 3. v 15:00 hodin
KDe: Malostranská beseda
VSTuPenKY: čtvrtek 20. 2. v infocentru Vodičkova 18
Vystoupí zlata bartošková a Jiří Toufar

smíchovská průmyslovka třetího věku: Proč jsou Velikonoce kaž-
dý rok jindy? historický a astronomický pohled na svátky jara
KDY: středa 18. 3. v 15:00 hodin
KDe: Dozvíte se při registraci
PřihlÁŠKY: středa 4. 3.
Velikonoce mají být první neděli po prvním jarním úplňku. Proč ně-
kdy slavíme velikonoční svátky až koncem dubna a ne už v březnu? 
Kdy nejdřív a kdy nejpozději mohou být Velikonoce?

Fórum mladých hraje seniorům
KDY: čtvrtek 19. 3. ve 14:00 hodin
KDe: klub seniorů Tomáš
PřihlÁŠKY: pondělí 9. 3.
Další koncert cyklu, tentokrát zahrají studenti Pražské konzervato-
ře na akordeon.

Přednáška: Pražské kabarety 
KDY: úterý 24. 3. ve 14:30 hodin
KDe: klub seniorů haštalka
PřihlÁŠKY: úterý 10. 3.
Přednáška z cyklu Krásné toulky paní Krásné. jedná se o náhradní 
termín za zrušenou lednovou přednášku, je třeba se znovu přihlá-
sit, původní přihlášky se nepřevádějí.

jarní kutění: Drátování s jolanou
KDY: čtvrtek 26. 3. ve 14:00 hodin
KDe: klub seniorů Tomáš
PřihlÁŠKY: pondělí 9. 3.
Starobylá technika drátování ožívá pro všechny, kdo si chtějí vyro-
bit netradiční velikonoční dekoraci. Pokud máte doma, vezměte si 
s sebou menší kleště „kombinačky“, hadřík na ruce a různé korálky. 

zub za zub!
KDY: pondělí 30. 3. ve 14:30 hodin
KDe: klub seniorů haštalka
PřihlÁŠKY: pondělí 16. 3.
odborné i babské rady, ukázky, prostor pro dotazy nejen mezi 
ostatními, ale i mezi čtyřma očima. Vše, co jste kdy chtěli vědět 
o zubech a zubních náhradách, a báli jste se zeptat.

Účast na všech akcích pořádaných 
střediskem sociálních služeb včetně sportovních akcí, 
celodenních a tematických výletů a vycházek a aktivit 

ve všech zařízeních, včetně pohybového centra Tělocvična 
a klubů seniorů, je vždy na vlastní nebezpečí. Organizátor 

nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. 
Případný nesouhlas s pořizováním fotografií během akcí 

je třeba vyjádřit bez vyzvání a před zahájením akce, 
sděluje se zástupci organizátora a fotografovi. 


  

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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Park Cihelná 
získá vlídnější tvář

Revitalizace se bude týkat historického 
území vymezeného ze severu Mánesovým 
mostem, z východu břehem Vltavy, z jihu 
dlážděnou plochou u řeky navazující na ulici 
Cihelná, a ze západu budovami a zahradami 
při ulici u lužického semináře, včetně budo-
vy bývalé zbrojnice a káznice. V dávné minu-
losti se zde nacházel brod, později řetězový 
a nyní Mánesův most. Svojí polohou na okra-
ji Malé Strany mělo toto místo vždy charak-
ter periferie a podle mapy z katastru z roku 
1842 zde například stály ohrady na dřevo.
„Na novou tvář parku Cihelná se velmi těším 
a děkuji všem autorům tohoto pěkného 
projektu,“ ocenil iniciátor revitalizace a nový 
starosta Prahy 1 Petr hejma, do jehož gesce 
územní rozvoj spadá. Vyzdvihl také, že 
jedinou novou funkcí parku bude už zmíněná 
cyklostezka, jinak se nadále bude samo-
zřejmě jednat o veřejně přístupný prostor. 

„Nejvýznamnější změnou koncepce 
území bude otevření cesty pod Mánesovým 
mostem a zrušení slepého a nevábného 
zákoutí pod ním. Nová cyklostezka s pěším 
provozem otevře a zpřístupní celou část 
břehu od Kosárkova nábřeží a plně se tak 

Mezi aktuální investiční 
projekty Prahy 1 patří 
revitalizace parku Cihelná. 
Tento projekt naší městské 
části navazuje na záměr 
hlavního města, které 
chce vést po rampě pod 
mostem cyklostezku. 
Projekt kromě ní mimo jiné 
počítá s opravou nábřeží, 
stezkou pro pěší, trávníky, 
dětským hřištěm, pítkem, 
novými stromy, lavičkami 
a pobytovými schody.

uplatní krásný výhled na protější břeh a Vlta-
vu,“ upozornil Petr hejma.

To podpoří i výstavba nového schodiště 
místo stávajícího výšlapu v prudkém svahu. 
na nejkrásnějším místě výhledu, v jižním 
oblouku cesty, pak na kamenném nábřežním 
svahu vznikne pobytové schodiště. na říční 
straně podél cesty vyrostou mlatová odpočí-
vadla s lavičkami a nový prostor pro pro-
cházky pak uvolní opěrná zeď, jež bude stát 
dále od řeky. zajímavostí je plán na vyvrtání 
studny a automatický závlahový systém. 

základním kompozičním prvkem parku 
budou vzrostlé stromy a travnaté plochy. Ty 
se doplní novými zpevněnými cestami a plo-
chami z mlatu a kamenné mozaiky. Podél zdi 
v severní části budou vysazeny popínavky, 
dojde k úpravě svahu podél Mánesova mos-
tu, který se osadí pokryvnými keři. Vstupní 
reprezentativní plochy parku od ulice Cihel-
ná doplní okrasný záhon s růžemi.

Tak co říkáte? už aby to bylo, že?   

Text: Petr bidlo
Vizualizace: Archiv MČ Praha 1
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Truhlářská 8 – nový 
život historického domu
O rekonstrukci a dalším využití historického domu v Truhlářské 8 se hodně diskutovalo už 
v předcházejících volebních obdobích. Náročný průzkum, vypracování projektu, dlouhá 
diskuse s památkáři, úpravy projektu a další a další administrativa ale realizaci protahovaly. 
Teď už to konečně vypadá, že se blíží finále a že ti, kterým bude objekt především sloužit, 
tedy děti a mládež, se už brzy dočkají krásných prostorů.

Původně gotický dům byl během své dlouhé 
historie několikrát přestavován. K zásadní 
přestavbě pak došlo na konci 18. století, kdy 
ho zakoupila evangelická církev. Ta dosavad-
ní taneční sál v prvním patře přestavěla na 
modlitebnu až pro 300 osob, ve zbytku domu 
se bydlelo. na počátku 20. století církev dům 
prodala a modlitebna byla rozdělena na byty. 

nyní finišují rekonstrukční práce finan-
cované Prahou 1 a zároveň se dolaďuje další 
využití domu. Podle místostarostky pro škol-
ství evy Špačkové by v něm měl sídlit dům 
dětí a mládeže, který Praha 1 jako jediná 
velká městská část dosud nemá. 

„Dlouhá léta zanedbávaný historický 
dům musel tak jako tak projít kompletní re-
konstrukcí a jeho plánované využívání dětmi 
a mládeží mu vdechne nový život a energii,“ 
popsala eva Špačková, jež zároveň navrhuje 
využití pro aktivity seniorů a rodin s malý-
mi dětmi. Místostarostka obnovila činnost 
odborné skupiny pro detailní přípravu využití 
domu, která fungovala v minulém volebním 
období. na podobě programové náplně 
domu dětí a mládeže se podle jejích slov bu-
dou podílet i odborné skupiny Místního akč-
ního plánu vzdělávání (MAP) Praha 1. „Určitě 
ale nechceme suplovat kroužky a činnost 
základních uměleckých škol. Chceme je spíš 
doplňovat a rozvíjet, když se kromě jiného 
zaměříme převážně na kroužky s polytech-
nickou výchovou, IT, robotizací a podobně,“ 
doplnila eva Špačková, která by také ráda 
zapojila technicky zaměřené střední školy.

V domě by pro tyto účely měly sloužit 
víceúčelový sál a další výukové prostory. 
bude si ale také možné posedět v kavárně. 
Ke zrekonstruovanému domu přibudou tři 
nové objekty včetně například schodišťové 
věže. návštěvníci budou navíc moci obdivo-
vat restaurátory odkrytou nástěnnou malbu, 
překládané záklopové stropy, barokní krov 
anebo původní valounkovou dlažbu.  

Text: Petr bidlo
Vizualizace: Archiv MČ Praha 1
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Zřízení Výboru proti 
vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života, 
nová opatření v oblasti 
bezpečnosti a dotace na 
zvýšení ochrany domů a bytů 
před negativními dopady 
krátkodobých pronájmů. 
Městská část Praha 1 
přitvrzuje v podmínkách 
pro krátkodobé ubytovávání 
turistů, které ve stále 
agresivnější podobě snižuje 
kvalitu bydlení obyvatel 
Prahy 1. 

„Krátkodobé ubytovací služby stále agresiv-
něji zasahují do atmosféry i bezpečnostní 
situace domů, které mají v první řadě sloužit 
k trvalému a spokojenému bydlení, a to musí 
skončit,“ prohlásil starosta Prahy 1 Petr hej-
ma. Ten je podle svých slov rád, že se 
do řešení konečně podařilo naplno vtáhnout 
politiky i Ministerstvo pro místní rozvoj. 

„Vítáme také legislativní návrh Hany 
Marvanové Kordové, který vznikl i ve spo-
lupráci s Prahou 1. Legislativní proces má 
ale svoje poměrně dlouhé lhůty, a tak naše 
městská část už teď přichází s důležitými 
opatřeními,“ uvedl Petr hejma, podle kterého 
chce radnice v součinnosti se sdruženími 
vlastníků jednotek a s bytovými družstvy ne-
kompromisně postupovat proti bezohledné-
mu jednání ubytovacích platforem a majitelů 
krátkodobě pronajímaných bytů.

V zastupitelstvu Prahy 1 proto vznikl 
úplně nový Výbor proti vylidňování centra 
a pro podporu komunitního života, jehož 
předsedkyní byla zvolena bronislava Sitár 
baboráková. „Věci se dávají do pohybu 

a nyní se můžeme intenzivně, na denní bázi 
a za pomoci odborníků, zabývat tímto váž-
ným problémem,“ reagovala nově zvolená 
předsedkyně.

Radnice spolu s Městskou policií 
Praha 1 dále připravuje nová opatření 
v oblasti bezpečnosti a sdružením vlastníků 
jednotek a bytovým družstvům jsou z inici-
ativy radního pro majetek a bytovou politiku 
Jana Votočka určeny nové dotace na insta-
laci rádio vodoměrů a biometrických nebo 
obdobných domovních vstupních systémů. 
Díky první dotaci bude možné rozúčtovat 
skutečnou spotřebu vody jednotlivým 
vlastníkům bytových jednotek, druhá dotace 
pak domy a jejich stálé obyvatele ochrání 
před nezvanými návštěvníky. Více se o nich 
dozvíte na další straně.  

Text: Petr bidlo
Foto: Petr našic

Radnice přitvrzuje 
v boji proti krátkodobým 
pronájmům
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„I když doufáme, že se co nejdříve podaří 
přijmout tolik potřebnou zákonnou normu, 
která by vážný problém krátkodobých pro-
nájmů trvale vyřešila, snažíme se už teď jed-
notlivým společenstvím vlastníků jednotek 
a bytovým družstvům pomoci, a to konkrét-
ně jednorázovými, nevratnými dotacemi,“ 
vysvětlil radní pro majetek a bytovou politiku 
Jan Votoček. 

První dotace je určena všem SVJ a bD, 
která a) ve svém domě nemají rádio vodo-

dotace radnice 
pomohou zmírnit dopady 
krátkodobých pronájmů
Bohužel prakticky v každém bytovém domě v Praze 1 je několik bytových jednotek, 
které jejich vlastníci nepoužívají k trvalému bydlení, ale k provozování krátkodobých 
ubytovacích služeb. To kromě jiného vede k velké spotřebě vody ze strany turistů, 
která jde na vrub obyvatel domů, a také k velmi častému výskytu nezvaných 
návštěvníků v domech. Radnice proto přichází s nabídkou dotace na nákup a instalaci 
biometrických nebo obdobných domovních vstupních  
systémů.

měry umožňující dálkový odečet naměře-
ných hodnot, bez nutnosti vstupovat do 
konkrétní bytové či nebytové jednotky,  
b) mají již ve svém domě instalovány po-
družné vodoměry, které však neumožňují 
dálkový odečet.

MČ Praha 1 bude v plném rozsahu 
hradit nákup i práci spojenou s osazením 
rádio vodoměrů.

Druhá dotace je určena všem SVJ a bD, 
která o ni požádají, a radnice bude v plném 

rozsahu hradit nákup i práci spojenou 
s osazením biometrické a obdobné ochra-
ny vstupů do domů, včetně kamerového 
systému a ročního pojištění proti poškození 
systému.

Žádosti o dotace podávají u obou 
dotací statutární orgány SVJ či bD a žádosti 
musejí být podány nejpozději do pátku  
27. března 2020 do 14 hodin, a to do 
podatelny Úřadu MČ Praha 1 ve Vodičkově 
18. Mohou být samozřejmě podány 
i dříve. Administraci dotací bude provádět 
kancelář radního pro majetek ve spolupráci 
s Výborem proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života. 

Více informací: www.praha1.cz.  

Text: Petr bidlo
Foto: Petr našic

http://www.praha1.cz/
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TTržnice, tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky v době po dvaadvacáté hodině, 
místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, 
předsunutá prodejní místa, místa pro nabídku zboží a místa pro nabídku služby 
– tím vším se zabývá tržní řád.

Tržní řád? 
Co to vlastně je? 

 „Je důležité vědět, co znamená a obsahuje 
pojem tržní řád, aby naši občané a čtenáři po-
rozuměli dalším informacím, které jim budeme 
průběžně poskytovat ohledně trhů, restau-
račních předzahrádek a veškerého prodeje, 
k němuž dochází mimo kamenné provozovny 
a který je často předmětem kritiky, hlavně nás, 
místních,“ uvedl Karel Grabein Procházka, 
radní pro cestovní ruch, podporu podnikání, 
obchod a služby, tržní řád, strategie ekonomic-
ké činnosti a využití nebytových prostor.

Jak tržní řád vzniká? Každá městská část 
celý rok shromažďuje nové žádosti o povolení 
stánků, prodloužení provozní doby restaurač-
ních předzahrádek a ostatních prodejů mimo 
kamenné provozovny. nové se schvalují a ty 
povolené v tržním řádu se aktualizují jedenkrát 
ročně – termín určí magistrát. Pak nastává mě-
síční lhůta na to, aby se ke každé žádosti vyjád-
řily příslušné odbory, kterých se výše zmíněná 
činnost týká. Žádosti následně podle všech 
připomínek projednává s Komisí pro obchod 
a služby při Radě MČ Praha 1. Komise zároveň 

navrhuje vyřazení těch provozovatelů, na které 
docházejí časté stížnosti či jinak nevyhovují 
platným podmínkám či normám. Celý proces 
končí na magistrátu, který má při zařazení nebo 
vyloučení z tržního řádu konečné slovo.

V posledních dvou letech se ale magis-
trát k tržnímu řádu nevyjádřil a nové žádosti 
a připomínky nebyly přijaty. Stále tedy platí 
tržní řád z 19. 6. 2018, kdy byl naposledy ak-
tualizován. Poslední pokyn na zařazení nových 
požadavků byl v v září 2019. Ten kromě jiného 
obsahoval i požadavek na zrušení povolování 
provozu všech restauračních předzahrádek 
po dvaadvacáté hodině. To by znamenalo, 
že úplně všechny zahrádky by musely ve 
dvaadvacet hodin zavřít. K plošnému zákazu 
provozu předzahrádek po desáté hodině večer 
se současné vedení radnice Prahy 1 staví 
rezervovaně a chce nejdříve nechat posoudit 
každou předzahrádku zvlášť. zároveň připra-
vuje přísnější kritéria pro jejich fungování. 
Podle odpůrců plošného zákazu určitě existují 

místa, kde může být provoz po dvaadvacáté 
hodině povolen, ale za dodržování striktních 
podmínek. Díky tržnímu řádu pak je a bude 
jasné, která předzahrádka povolení na pro-
dlouženou provozní dobu má a která porušuje 
zavírací dobu. Plné znění tržního řádu najdete 
na www.praha.eu – nařízení č. 9/2011 Sb.  
hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

„Začátkem února jsme ohledně tržního 
řádu zahájili intenzivní jednání s magistrátem. 
O jeho výsledcích budu veřejnost informovat 
i prostřednictvím měsíčníku JEDNA. Právě 
obsah tržního řádu se dotýká nás všech, kteří 
v naší městské části žijeme. Všechny stánky, 
předzahrádky, trhy a tržiště máme blízko 
svých bydlišť, a jsou tedy součástí našeho 
života. Nesmí nám přinášet problémy, ale na-
opak,” vysvětlil Karel Grabein Procházka, který 
zároveň přivítá jakékoli náměty a připomínky, 
a to na e-mailu: obchody@praha1.cz.  
Text: (mš)
Foto: Archiv

http://www.praha.eu
mailto:obchody@praha1.cz
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Historické 
meteorologické sloupky, 
které zobrazovaly údaje 
o tlaku a teplotě vzduchu 
a nabízely také přesný 
čas, už téměř vymizely. 
Informovaly veřejnost 
o předpovědi počasí od 
poloviny devatenáctého 
století. Na území 
republiky jich zbyly sotva 
čtyři desítky, dva z nich 
se dochovaly v hlavním 
městě. 

První dochovaný sloupek u nás byl vyro-
ben (1850) v brně, většina pak v období 
první republiky. Jejich stavby souvisely 
s pozorností, která se věnovala úpravám 
veřejného prostoru: městských parků, 
sadů, náměstí. Funkci těchto malých 
hodinářsko-meteorologických „orlojů“ 
dávno nahradily moderní technologie, 
kolemjdoucí často ani netuší, k čemu 
sloupky sloužily. Podle toho také vypada-
jí. Jsou otlučené, posprejované, nefunkč-
ní a se zaslepenými okénky. Architekt 
Jan Trejbal sestavil (2009) seznam jejich 
dochovaných exemplářů v České repub-
lice a sám pak instaloval první fungující 
meteorologický sloupek v dejvickém 
parku hadovka. 

Pozornosti se teď dostává ka-
mennému meteorologickému sloupku 
(1914) před vstupem do hlavní budovy 
Masarykova nádraží. očištěn a vyspra-
ven bude umělý kámen, v prosklené 
části se objeví repliky dobových mete-

drobné klenoty 
veřejného prostoru: 
meteorologické 
sloupky

zároveň Městská část Praha 1 podpoří 
obnovu sloupku odpuštěním poplatku za 
stavební zábor. Do budoucna by si ho ráda 
vzala do svého majetku a pečovala o něj. 

novinářka, fotografka a ředitelka 
CnT eva heyd dodává, že organizace, 
kterou řídí, přináší do České republiky 
funkční systém nestátní obnovy a správy 
historických památek. inspirací byl model 
britského national Trustu, hlavní vizí je 
celonárodní hnutí na záchranu kulturního 
dědictví, historických objektů, zahrad, 
přírodních a kulturních krajin. Chtějí také 
vytvořit a rozvíjet členskou a dobrovol-
nickou pospolitost, která se bude starat 
o památky v místě bydliště.  

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv

orologických přístrojů, z druhé strany 
elektronický displej nabízející současná 
měření včetně úrovně znečištění vzdu-
chu. Stanice zobrazí i čas, ciferník hodin 
bude vložený ve třech stranách horní 
části sloupu. na řešení celé obnovy 
se podílejí CnT (Czech national Trust, 
Český národní trust), Český hydrome-
teorologický ústav (ČhMÚ), stavební 
rekonstrukcí Magistrát hlavního města 
Prahy a firma Penta investments, která 
zajistí výrobu replik meteorologických 
přístrojů. „Územní rozvoj v Praze 1 
nejsou jen velké projekty jako například 
rekonstrukce Václavského náměstí. 
Často nacházíme unikátní místa nebo 
objekty, které připomínají dávné časy 
a významnou měrou přispívají k udržení 
genia loci staré Prahy. Taková místa 
musíme chránit a podílet se na jejich 
udržení,“ řekl k oživení meteosloupku 
starosta Petr hejma. 
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Nápad pořádat letní 
tábor pro seniory vznikl 
před deseti lety. Tehdy 
Helena Čelišová, ředitelka 
Střediska sociálních 
služeb Praha 1, marně 
hledala inspiraci, jak 
takový tábor pojednat. 
Nakonec se rozhodla 
udělat ho v podobném 
duchu jako tábor pro 
děti se vším, co k němu 
patří – s ranní rozvičkou, 
celotáborovou hrou, 
soutěžemi, zpíváním, 
opékáním buřtů a dalšími 
letními táborovými 
radovánkami. 

Tradiční letní tábor 
pro seniory už podesáté

Velkou pomoc jí poskytl senior Riki, který 
pořádal letní dětské tábory už od roku 
1964 a měl s jejich přípravou bohaté 
zkušenosti. Vymyslel první celotáborovou 
hru a další program. Středisko sociálních 
služeb ve spolupráci s MČ Praha 1 zajistily 
místo a prostory a dvacet čtyři seniorů 
odjelo na první tábor do Soběšína. i když 
podmínky byly spartánské, všem se tábor 
líbil a stala se z něj krásná tradice. Tábor 
se pak konal na několika různých místech, 
až „zakotvil“ v Dobronicích u bechyně, 
kam letos pojedou senioři už popáté.

Romantické údolí u skal s výhledem 
na lužnici, luxusní chatky se sociálním 
zařízením, vynikající péče pracovnic Stře-

diska sociálních služeb Praha 1, skvělé jídlo 
a zábavný program je pro každého zárukou 
báječně stráveného týdne. „Máme perfekt-
ního kuchaře, opravdu skvěle vaří! Jí se až 
sedmkrát denně, jídelníček zpestřujeme ovo-
cem, zeleninou, občas nějakými sladkými 
dobrotami,” prozradila nám helena Čelišová. 
Kuchař je připraven vyjít vstříc i diabetickým 
či jiným dietním omezením seniorů. Každý 
pobyt prostupuje celotáborová hra s různými 
tématy. V loňském roce to byl třeba Divoký 
západ, kdy se účastníci tábora přenesli do 
doby, kdy sever Ameriky zachvátila zlatá ho-
rečka. V kostýmech plnili různé úkoly a výzvy 
spojené s tímto obdobím. Dokonce oslavili 
i Den díkůvzdání a to stylově pečenou krůtou 
s nádivkou.

letní tábor pro seniory se pravidelně 
koná třetí červnový týden. Každý den začíná 
před snídaní rozcvičkou zaměřenou na 
protažení celého těla. Samozřejmě nic není 
povinné. Po snídani začíná den naplně-
ný hrami, které bystří například postřeh, 
paměť, koordinaci pohybů, luští se záhady, 
kvízy... 

Dny bývají zakončené posezením, 
povídáním, táborákem nebo hudebním 
vystoupením a tancem. Každý den je po-
psán i s obrázky v táborové kronice. Všichni 
táborníci se shodují na tom, že během 
nabitého týdne úplně zapomínají na svoje 
starosti a bolesti, pobaví se a tak trochu se 
vrátí do dětství. A to je určitě smyslem poby-
tu, stejně jako to, že vznikají nová přátelství.

letos je tábor naplánován na týden 
13.–20. 6. Doprava, ubytování a program 
jsou zdarma, účastníci si hradí pouze  
stravování. Více informací na https:// 
www.socialnisluzby-praha1.cz/  

Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr našic
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Masopustní průvod 
prošel z Pohořelce 
až na Kampu
Gorily, koza, kobyla, hastrman, hradčanské cikánky, obecní hasičstvo, strážníci i povětrné 
ženy, malostranský ponocný, měšťanstvo počestné i to na hraně zákona… Ti všichni se 
spolu s Pražským pouťovým orchestrem a dětským sborem Bruncvík sešli při letošním 
Malostranském masopustním veselí tradičně před hospodou U Černého vola. 

A tradiční byla i trasa masopustního pu-
tování. začalo se zpěvem u sochy prvního 
prezidenta, pokračovalo porážkou kobyly 
u Dvou slunců, pak následovaly maso-
pustní svatba u hrocha a ohnivá show na 
Malostranském náměstí, kde se rovněž 
zpívalo a hodovalo. zpěv a tanec nemohly 
chybět ani v Mostecké ulici a vše skončilo 
na Kampě, kde i letos získal sympatický 
malostranský medvěd svobodu. To vše 

by nebylo možné zejména bez pořádají-
cího Spolku občanů a přátel Malé Stra-
ny a hradčan, Městské policie Praha 1, 
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, Sboru 
dobrovolných hasičů Praha 1 a pochopi-
telně bez podpory Městské části Praha 1. 

nutno dodat, že průvod masek 
a maškar by nikam nevyrazil, kdyby všichni 
zúčastnění starostovi Petru hejmovi sborově 
neslíbili slušné a spořádané chování, což 

– jak můžeme potvrdit – masopustní rej 
dodržel. A to i díky pevné ruce jeho průvodce 
Petra burgra, který je nejen místopředsedou 
Spolku občanů a přátel Malé Strany a hrad-
čan, ale i 1. místostarostou Prahy 1.  

Tak za rok na shledanou!

Text: Petr bidlo 
Foto: Jaroslav Tatek



16              FOTOsTRaNa PRAhA 1

Zahájení 
Malostranského 
masopustního 
veselí
starosta: Vážené a milé maškary, abych vám mohl dát svůj souhlas 
k zahájení masopustního průvodu, musím od vás sly-
šet nahlas a zřetelně vyslovený slib.

opakujte tedy po mně:

já, maškara, slibuji, že v průběhu masopustního průvodu 
nebudu převracet popelnice, auta ani tramvaje.

slibuji, že nebudu na Vltavě přepadat zaoceánské lodě.

slibuji, že cestou budu stále z plna hrdla zpívat a veselit se.

slibuji, že na kampu dojdu po svých – pokud možno po dvou.

Váš slib, milé maškary, mne dojal k slzám, a protože až na pár výjimek 
vypadáte věrohodně a slib jste odříkaly řečí téměř vázanou, 
uděluji vám své starostenské povolení:

Vydejte se do ulic a obveselujte sebe i kolemjdoucí.
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Foto: Jaroslav Tatek
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Pečovatelská 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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Projekt Generace 00 má 
představit autentický pohled 
a názor studentů středních 
škol a gymnázií na období 
komunismu. Soutěž nabízí 
každý rok nové téma, kterým 
chce účastníky motivovat 
k zamyšlení nad historií 
vlastního národa.

loňským tématem prvního ročníku soutěže 
byla Síla moci, pro školní rok 2019/2020 
bylo vybrané téma Totalitní stát. Smyslem 
je upozornit na pozvolnou cestu k tomu-
to uspořádání společnosti. Je historicky 
ověřeno, že k nastolení totalitního režimu 
dochází tehdy, když občané připustí postup-
né umírání demokracie. Je to proces pomalý 
a skrytý, jedním z varovných příznaků bývá 
třeba netolerance k jiným názorům. nastu-
pující představitelé totalitního státu obvykle 
využívají k postupnému ovládnutí občanů po-
lopravd a lží. zakládají svoji moc na udržová-
ní atmosféry strachu, podporují donašečství, 

Jak vidí studenti 
totalitní stát?

využívají korupce a klientelismu. Výsledkem 
je politický systém zasahující do všech oblas-
tí veřejného i soukromého života občanů. 
Kdo není s námi, je proti nám, zní základní 
demagogická mantra totalitního systému.

zřizovatelem a organizátorem soutěžního 
projektu GeneRACe 00 je stejnojmenný 
spolek, který vznikl při pražském Muzeu 
komunismu. Partnery jsou Česká tisková 
kancelář a Archiv bezpečnostních složek. 
Vše probíhá pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ústavu 
pro soudobé dějiny Akademie věd České 
republiky. GeneRACe 00 je součástí 
systematické spolupráce Muzea komu-
nismu se školami  týkající se především 
osvěty a vzdělávání. Podrobnosti jsou 
uvedeny na webových stránkách www.
generace00.cz.

organizátoři soutěže pobízí aktivní a pře-
mýšlivé studenty k účasti: zamysli se, vzpo-
mínej, ptej se a zkoumej. Jak to vidíš ty? 
Studenti mají připravit podle svého návr-
hu autorský obsah pro expozici v muzeu. 
nejzajímavější projekt, který vybere porota, 
promění vytvořené podklady ve skutečnou 
krátkodobou výstavu, která bude otevřena 
v Muzeu komunismu od března 2020. Vítěz-
ný tým včetně dvou pedagogů čeká třídenní 

výlet k berlínské zdi spojený s návštěvou 
Muzea nDR berlín.  

Text: (mš)
Foto: Archiv
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Místní parlament
rubrika určená pro názory a sdělění politických uskupení zastupitelstva Prahy 1

ODs

zástupci oDS na radnici Prahy 1 pracují 
naplno. zástupkyně starosty eva Špačková 
obnovuje pravidelnou komunikaci s vedením 
škol a školek, která v minulém roce vůbec 
nefungovala. Je potřeba zajistit, aby Praha 1 
o svá vzdělávací zařízení skutečně pečovala, 
zlepšovala podmínky pro výuku i volný čas 
dětí, které je navštěvují. Stejně tak pracuje 
na přípravě akcí pro děti i jejich rodiny, které 
se na Praze 1 tradičně konaly.

Radní Richard bureš dokončuje zásadní 
opatření, které započal jeho předchůdce David 
Skála a které definitivně vytlačí sdílené kolo-
běžky z vybraných pěších zón na Praze 1. Je to 
první důležitý krok na cestě k eliminaci tohoto 
fenoménu, kterého využívají pouze turisté 
a který velké většině obyvatel Prahy 1 přináší 
jen problémy. Koloběžky, pivní kola i další turi-
stické atrakce devalvují centrum města. i když 
je jejich zákaz právně složitý, zdlouhavý a hůře 
vynutitelný, musí se nakonec prosadit. Aktuál-
ně pak můžete v ulicích Prahy 1 potkávat hlídky 
Prahy 1, které odklízejí koloběžky z úzkých 
chodníků na vybraná místa s cyklostojany. 

V brzké době také bude obnoven pro-
gram Antigraffiti.

eva Špačková i Richard bureš společně 
pracují na lepší podobě hřišť a veřejné zeleně, 
která je ve správě Prahy 1. už nyní je nejvyšší 
čas chystat se na letní období, které je v srdci 
města mnohdy velmi náročné. Připravujeme 
nejen zastínění některých parků a hřišť, ale 
i instalaci mlžítek a dalších vodních prvků. Sou-
sední městské části už tato zařízení měla v loň-
ském roce, Praha 1 zůstávala pozadu. V letoš-
ním roce musíme tuto chybu napravit a alespoň 
částečně lidem v horkých dnech ulevit.

V nejbližší době budou opět jmenovány 
komise, které řeší mnohé každodenní problé-
my občanů. budeme prosazovat, aby jejich 
jednání zůstala veřejná a zveme všechny 
občany, které zajímají konkrétní otázky, aby 
na jejich jednání přišli. 

Antonín berdych

Pirátská strana

Vážení spoluobčané,
po zdařilé participační akci Kulatých stolů, 
která proběhla v říjnu loňského roku v Ma-

lostranské besedě, jste se na nás obraceli 
s četnými náměty pro další Kulaté stoly. 
Pro různorodý a široký záběr vašich zájmů 
jsme se nakonec rozhodli uspořádat rovnou 
komplexní participační akci, jakou pořádají 
každoročně i ostatní „zdravá města“, do 
jejichž národní sítě naše městská část ak-
tivně vstoupila. Veřejná fóra, jak se nazývají 
tato setkání politiků, občanů a nejrůznějších 
uskupení, si kladou za cíl společně vydefi-
novat závazné priority pro další udržitelný 
rozvoj města. na Praze 1 jsme k tradičním 
oblastem, jakými jsou například doprava, 
školství, zdravotnictví apod., zamýšleli přidat 
i kulatý stůl s tématem turismu a jeho do-
padů na život místních obyvatel. Pro konání 
prvního Veřejného fóra na Praze 1 jsme na 
březen tohoto roku zarezervovali Velký sál 
na Žofíně a začali jsme s prvními přípravami. 
S odvoláním naší koalice vyvstaly sice první 
obavy o osud plánované akce, ale domní-
vali jsme se, že i nová koalice vnímá její 
potřebnost a užitečnost. Ale koordinátorka 
participace paní Kabelová odchází z úřadu 
pro nadbytečnost a zamluvený termín na 
Žofíně současná Rada zrušila. V této situaci 
nám nezbývá, než zvedat aktuální témata 
jinou formou. Je to návrat do doby před 
naším zvolením, kdy nebyla jiná možnost 
než sbírat podpisy pod petice a referenda, 
účastnit se nejrůznějších setkání a taková 
setkání organizovat a spoluorganizovat. 
Aktuálně podporujeme petici „zastavte 
komerční projekt CenTRAl buSineSS 
DiSTRiCT podle zahy hadid“, kterou můžete 
podepsat elektronicky na e-petice.cz. 

Vaše nápady a náměty nám můžete 
i nadále posílat na praha1@pirati.cz. 

Jitka nazarská, Tomáš Vích, 
Pavel nazarský a David bodeček 
(předseda Kontrolního výboru).

My, co tady žijeme

V minulém čísle jsme se dočetli od jednoho 
politického klubu informace popisující, jak 
změnou ve vedení radnice se na Prahu 1 řítí 
apokalypsa všeho druhu. Jediné, co chybě-
lo, bylo sdělení, že jsme to my z klubu My, 
co tady žijeme, kteří zapříčiníme na území 
Prahy 1 epidemii koronaviru. To šíření stra-
chu sice někdy vyvolává až úsměv, na druhé 
straně jsme mnohými vyzýváni, abychom se 
proti lžím a nepravdám bránili. 

Tak jen namátkou: od nástupu nového 
vedení nepadlo na radnici slovo hazard, 
natož aby se plánovalo otevření nějakých 
heren. Strašit občany návratem obřích pand 
a dalších atrakcí je populistické a nezodpo-
vědné. Ani náznakem nebráníme revitalizaci 
Václavského náměstí včetně tramvajové 
dopravy. nelegální stavby samozřejmě bude 
hlídat příslušný úřad tak, jak má a tak dále.

Dalším příkladem je zrušení výběrového 
řízení na využití tzv. Rybářského domečku. Vše 
je prezentováno jako rozhodnutí nezodpověd-
né, které jde proti zájmům místních obyvatel. 
Problémem je, že se za celý minulý rok obča-
nů Prahy 1 nikdo na jejich názor neptal. Jaký 
je současný stav?  Pokud měl být vybrán ně-
kdo z přihlášených s podmínkou zainvestovat 
řádově desítky milionů korun do rekonstrukce 
objektu, tak by nám v parku Kampa přibyla jen 
další luxusní restaurace. Přitom necelých pět 
minut chůze od tohoto romantického místa 
se nachází patnáct různých restaurací. Jsme 
přesvědčení, že zrušení výběrového řízení 
nebylo rozhodnutí nezodpovědné, ale naopak 
i s ohledem na komunitní život v okolí správné 
a odpovědné. A proto také bude v tomto smy-
slu zahájena diskuse s občany Prahy 1.

Co říci závěrem. Útoky různé úrovně bu-
dou samozřejmě pokračovat, s tím počítáme, 
proto pro vytvoření vlastního názoru přijměte, 
milí čtenáři, malou radu. Pokud máte nějaké-
ho známého, kdo pracuje na radnici Prahy 1 
nebo působí v některé příspěvkové organi-
zaci, jako jsou školy, nebo někdo z vašich 
známých pracuje v nemocnici na Františku, 
zeptejte se jich, jak oni to vidí. Pak si vytvořte 
svůj názor. 

Klub My, co tady žijeme

TOP 09

Návrat Mariánského 
sloupu

Postaven Pražany roku 1650 na poděkování 
Panně Marii za ochranu města před Švédy, 
byl stržen 3. listopadu 1918, protože v něm 
zdivočelý dav viděl symbol habsburské 
monarchie.

od té chvíle vyvolával tento sloup 
kontroverze mezi zastánci a odpůrci jeho 
obnovení. navzdory tomu byl v roce 1997 
osloven akademický sochař Petr Váňa 
s žádostí o zhotovení repliky tohoto zničené-
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(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).

ho uměleckého díla. Projekt sochaře Váňu 
naprosto pohltil. A to do té míry, že pokračo-
val v práci i přes to, že politická reprezentace 
města nebyla schopna najít shodu a vydat 
povolení ke stavbě.

Dlouhá a vytrvalá cesta však přinesla 
své ovoce. Dílo je prakticky hotovo. A právě 
v této době zastupitelstvo hlavního města 
Prahy po mnoha pokusech odsouhlasilo 
návrat monumentu na Staroměstský rynek. 
návrh podpořili zastupitelé napříč všemi 
kluby, s výjimkou Pirátů.  

V polovině února letošního roku tak 
začala výstavba. na celou krásu se budeme 
moci podívat zhruba v polovině září. Jsme 
rádi, že se tento skvost barokního umění 
i díky hlasům našich zastupitelů vrací na své 
místo. Je klíčem k baroknímu umění celé 
podunajské monarchie, a je tak logickým 
centrem Prahy, srdce evropy. 

Giancarlo lamberti, 
předseda ToP 09 Praha 1

aNO 2011

blíží se volby. Senátorské. A hle, dokon- 
ce i u nás na Praze 1. A to je zákonitě signál 
ze startovací pistole – musí se začít něco 
dělat, aby se těsně před volbami ukázalo – 
my jsme ti, co si zaslouží vaši přízeň, moji milí 
VoliČoVé. 

A pak už je jen důležité najít ono téma, 
co by mohlo zabrat. 

A hle, ono se našlo. Jmenuje se sdílené 
ubytování. Tak šupšup, jdeme na to. 

A pak je tady parta lidí na radnici, která 
má velkou podporu i v zastupitelích a panu 
starostovi, kteří vymysleli přímo výbor na 
tenhle velký průšvih. A v jeho čele je dokon-
ce někdo, kdo tímto zlořádem denně trpí 
a opravdu s tím chce něco udělat. 

A broňa Sitár baboráková se tomu 
věnuje se vší zarputilostí od rána do večera. 
A sbírá podněty, nápady a zkušenosti z okolí, 
z SVJček, ale i z ostatních Prah. 

A domnívám se, že z důvodu dobrých 
vztahů i s naší poslaneckou sněmovnou, kde 
se nám podařilo přesvědčit i zástupce z ost-
ravy, Děčína či zlína, že je to pro nás opravdu 
důležité, máme našlápnuto to dotáhnout až 
do konce – schválení zákona.   

Teď je hlavně důležité zformulovat 
podmínky, které stanoví rozumné mantinely, 
ve kterých bude možné se ve sdíleném uby-
tování pohybovat, aby právo bylo jednoduše 
vymahatelné, aby to nebylo jen další popu-
listické heslo pro něčí PR, ale reálná snaha 
noRMÁlnĚ Se VYSPAT! 

Proto nám držte palce a za každou radu 
či nápad předem děkujeme. 

S přáním „ještě chvíli vydržte a odložte 
to stěhování”. 

Vojtěch Ryvola,  Ano Praha 1

zelená pro jedničku

Pro občany cokoli,  
ale jen pokud byznys 
dovolí

Podnikání v centru Prahy má silné politické 
zastání. o čem někteří mluvili už v prosinci po 
návštěvě zastupitelstva skupinou „svalovců 
pracujících v pohostinství“, se dále potvrzuje: 
na Jedničce nesmí občan podnikání nijak za-
clánět. Politici sice slibují místním klid, pořá-
dek a bezpečí, ale jakmile by se měli uskrovnit 
bary a restaurace se svými předzahrádkami 
nebo trhovci se svými stánky, tak staří političtí 
harcovníci rychle vezmou zpátečku.

Koalice vedená starostou Petrem 
hejmou se v polovině února vyjádřila, že již 
nemá zájem sjednotit provozní dobu restau-
račních předzahrádek na dvaadvacátou hodi-
nu. Podle původního návrhu totiž bylo cílem 
dostat provoz předzahrádek do snesitelných 
mezí a opětovně povolit jen ty, co neruší. 
Dnes totiž na Praze 1 může mít otevřeno po 
dvaadvacáté hodině celkem 277 předzahrá-
dek (!). A jak je to v sousedních městských 
částech? V Praze 2 nemá otevřeno po dvaa-
dvacáté hodině žádná předzahrádka, v Praze 
3 je to jen jedna, v Praze 4 pět, v Praze 5 
jedna, v Praze 6 dvě, v Praze 7 žádná, v Praze 
8 čtyři, v Praze 9 žádná a v Praze 10 tři.

V dalším kroku vládnoucí koalice zrušila 
pravidla pro zábory a akce na hradčanském 
náměstí, náměstí Jana Palacha, náměstí 
Republiky, na Kampě a na ovocném trhu, 
která platila od letošního ledna (najdete jako 
usnesení rady č. uR20_0045). Pravidla ome-
zovala počty konání trhů, komunitních akcí 
nebo i těch sportovních či „velkokapacitních“. 
Pravidla byla zrušena z nejasných důvodů 
a prý budou navržena další pravidla, která bu-
dou projednána v komisích. letošní sezónu 
tedy pojedeme bez pravidel a pak se uvidí...

Vaše zelená pro jedničku Vám přeje 
pevné nervy. 

Petr Kučera

Praha 1 sobě

Milí sousedé, někdy nestačí dostat nejvíc 
hlasů ve volbách. na radnici se vrátily staré 
časy a my už více než měsíc pro Jedničku 
poctivě pracujeme v opozici. Máme co hlídat 
– nová koalice ukazuje, že byznys pro ni 
znamená o moc víc než to, aby se tu lidem 
dobře žilo. Účet za první měsíc je smutný. 
Symbolický je obrat u předzahrádek, kdy 
jsme navrhovali, aby se z nich hosté museli 
přesunout s nástupem nočního klidu ve 

dvaadvacet hodin dovnitř a lidé v okolí se 
mohli v klidu vyspat. návrh s námi předklá-
dal i nynější starosta Petr hejma, jenomže 
ten teď s novými koaličními partnery otočil 
a vyjednal k tomu podporu radních ToP 09 
a STAn na magistrátu, aby předzahrádky 
vydržely bez problémů i další sezónu. naši 
kolegové z PRAhA SobĚ se změnou nesou-
hlasí a budou na magistrátu hlasovat pro 
původní znění. Stejně tak staronové vedení 
na Jedničce obratem zrušilo námi připra-
vená pravidla veřejných prostranství, která 
měla od letoška omezit pořádání hlasitých 
komerčních akcí na náměstích. na zklidnění 
centra nová koalice rezignovala už během 
prvních týdnů ve funkci. A že zájmy byznysu 
zvítězily nad zájmy lidí, ukazuje i vývoj okolo 
budov Prahy 1 v Janově nad nisou, které 
mnoho z nás zná ze škol v přírodě. nová ko-
alice zrušila vypovězení nevýhodných smluv, 
kvůli kterým neprůhledně pronajaté objekty 
prodělávaly každý rok 5 milionů korun. Místo 
lepších podmínek pro školáky tak teď dál 
potečou miliony do soukromých kapes. Je to 
smutný a bohužel neúplný účet za prvních 
pár týdnů nové koalice. budeme dění na rad-
nici hlídat dál a dál o něm budeme mluvit. 
napište kdykoli na pavel.cizinsky@praha1.
cz nebo přijďte ve středu od 17 do 18 hodin 
do opozičního zastupitelského klubu na 
radnici – rádi vás tam každý týden pozveme 
na kávu a probereme vše, co na Jedničce 
společně řešíme. hezké dny vám všem! 

Mgr. Amálka Počarovská,  
zastupitelka MČ Praha 1,  
členka finančního výboru
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expats page
Prague 1 strengthens  
the fight against  
the short-term rentals

According to the Mayor of Prague 1 Petr 
hejma, short-term accommodation ser-
vices have an indiscriminate impact on 
the ambience and security situation of 
houses, which are primarily intended for 
permanent and satisfied housing, and 
that he says must end.

Prague 1 welcomes the legislative 
proposal of the Prague City Councilor 
hana Kordová Marvanová, which was 
also created in cooperation with Prague 
1 and which proposes amendments 
to legislation in the area of short-term 
leases. however, their implementation 
will take some time, so the town hall 
is already preparingimportant steps. 
Therefore, a completely new “Committee 
against the Depopulation of the Center 
and for the Support of Community life“ 
was established in the Prague 1 Assem-
bly, whose chairman is bronislava Sitár 
baboráková. Thus, in her words, things 

are moving and it is possible to address 
this serious problem intensively, on a 
daily basis and with the help of experts.

The City hall, together with the 
Municipal Police of Prague 1, is prepar-
ing new moves in the area of security 
and introducing new subsidies for the 
installation of radio water meters and for 
automatic door openingprepared by Jan 
Votoček, the Councilor for property and 
housing policy. 

The Masopust carnival 
parade passed  
from Pohořelec to kampa

Gorillas, goats, mare, municipal fire 
brigade, policemen, honest burgh-
ers – they all met together with the 
Prague Fair orchestra and the bruncvík 
Children’s Choir in front of the pub u 
Černého vola at this year’s Malá Strana 
Carnival Parade. The Masopust is a 
folk holiday celebrated 40 days before 
easter.

The route of this year’s carnival 
journey was like every year – with 
singing at the statue of the first 
Czechoslovak president Masaryk, with 
slaughter of mare in front of the pub 
u Dvou slunců, with carnival wedding 
in front of the u hrocha pub, with fire 
show and singing and refreshment 
at Malostranské náměstí, singing 
and dancing in Mostecká street and 
with the end at Kampa of a campaign 
where the mayor traditionally freed 
the bear. 

illegal stands 
were removed 
from říční street

At the end of the last year three sales 
stands appeared at říční Street near 
the river Vltava. You could buythere  
a sausage for 120 CzK.

on Wednesday, February 12, the 
citizen on the Facebook page of Mayor 
Petr hejma asked about the stands in 
říční Street. After a quick screening of 
Prague 1 officials was found out that 
stand were placed there ilegally, without 
permission, and it was decided that 
stands had to be removed. So it hap-
pened. on Monday, February 17, there 
was not any sales stand in říční Street. 

“We will never tolerate this illegal 
behavior! immediately after finding out, 
the City hall ordered the stands to be re-
moved and the administrator to be fined,” 
said Mayor of Prague 1 Petr hejma.

We thank the citizens for their 
warning. Do not hesitate to contact us 
anytime. 

Translation: Patrik Kuba



23březen 2020  iNzERcE

Bezplatné vstupenky pro seniory z Prahy 1 

k vyzvednutí od 13.3.2020 v Informačním centru, 

Vodičkova 18. Počet míst je omezen. 

Moderuje 
Alexander Hemala

Program
Bohuš Matuš

 Hanka Křížková
Karel Bláha 

Orchestr Václava Hybše
Dixie Band Městské Policie

Král a Královna plesu
Taneční konzervatoř Praha 

Historické tance
Taneční soubor Medunky

Nedele 5.4.2020 od 17:00 do 22:00
 Palác Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1
ˇ
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Milena Černá: 
Magický průsečík 
na chodníku Senovážného 
náměstí
Přítelkyně Olgy Havlové, „lékařka chartistů“, ředitelka  Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové, členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace... to je jen 
zlomek veřejných aktivit MUDr. Mileny Černé, jejichž velká část byla a je spojena s centrem 
hlavního města.
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jak se vám žilo na území první městské 
části?
Mnoho let jsem bydlela vlastně v budově 
Úřadu Městské části Praha 1 ve Vodičkově 
ulici 18. Když jsme se nastěhovali, bylo tam 
poněkud nevlídno. Výhled jsme měli na 
malý dvorek s uschlým stromem a samým 
roštím. Dohodla jsem se tehdy s úřadem 
jako vlastníkem objektu, že když tu spoušť 
zlikvidují, zaplatím zahradníka, aby tam 
udělal zahrádku. A vyšlo to. Je tam zasa-
zená babyka, která dává stín, a ještě žlutý 
rododendron. 

A to okolí … víte, bylo to něco jako 
vesnice. Úžasné! Počínaje vlídnými vrátnými 
v úřadě až po všechny ty malé krámky kolem. 
brzy jsem se seznámila s většinou prodava-
čů, zdravili jsme se a vítali, něco podobného 
jsem v Praze ani nepředpokládala. Ještě teď, 
když přijdu do libeřských lahůdek, tak se ke 
mně personál hlásí. nebo jdu do trafiky pro 
známky a vyběhne vedoucí: Dobrý den, vy 
jste tady dlouho nebyla! Skvělá atmosféra, 
všechno na dosah ruky, do práce dvě stanice 
tramvají... Teď bydlím v záběhlicích, ale stále 
„patřím“ do Prahy 1. A to nejen proto, že 
stále spolupracuji s Výborem dobré vůle – 
nadací olgy havlové, který sídlí na Senováž-
ném náměstí. 

Měla jste nějaké místo, kam jste se chodila 
nabít energií?
Františkánská zahrada je prostor, jímž když 
člověk projde, tak se uklidní a je obšťast-
něn. nebo to množství výstav v Praze 1! 
Dokud se mi ještě dobře chodilo, nevyne-
chala jsem s přáteli snad ani jedinou. nikdy 
na to nezapomenu. Jinak moje místo, 
řekněme magický průsečík, je chodník 
na Senovážném náměstí, kde se podle 
mě protínají trasy neziskových organizací 
a bankovnictví. Tam když se zastavíte, 
máte jistotu, že během chvíle potkáte ně-
koho, komu jste chtěla zavolat nebo s nímž 
jste se dlouho neviděla. Včera jsem tudy 
procházela a setkala se s jednou známou 
a když jsem šla zpět, potkala jsem Jirku 
Gruntoráda. 

léta jste byla nablízku paní Olze havlové. 
jak by vnímala současnou společnost?
Víte, ona byla vždy velmi přímá, vyjádřila 
by to jistě nějakým jadrným způsobem. Šlo 
jí o spravedlnost, dobré vztahy mezi lidmi, 
o pravdu. Velmi dbala na to, aby se stýkala 
s lidmi, kteří jsou důvěryhodní. Kde by je teď 
hledala? Komerční proměna společnosti 
a popření zásad demokracie by ji hluboce 
zraňovaly. 

které její myšlenky by neměly zapadnout?
určitě to, že lidé, kteří jsou jiní a nestan-
dardní, patří do společnosti. nejen lidé 
s postižením, kterým Výbor dobré vůle 
primárně pomáhal hned od začátku, ale 
také lidé chudí a staří. My teď v poslední 
době hodně podporujeme hospice. nechce-
me, aby lidé umírali v nemocnici za plentou. 

To je bezútěšné. V podpoře této myšlenky 
nalezla shodu celá naše správní rada, je 
to trend Výboru dobré vůle. Snažíme se do 
jeho činností zapojit mladé lidi, to je progre-
sivní prvek nadace olgy havlové. Pořádáme 
i besedy ve školách, aby také nejmladší 
generace věděly, že existuje organizace, 
která se řídí pravidly, která uznávala paní 
olga havlová.

chodily jste s paní Olgou do nějaké „své“ 
kavárny?
na Senovážném náměstí a v jeho blízkém 
okolí jsme se skamarádily s prodavači 
v místních obchodech, s hlídačem parko-
viště a i tady jsem vnímala takovou sou-
sedskou atmosféru. nejen na kávu, ale i na 
oběd jsme chodily do alternativní kavárny 
Sicily Café přímo v budově Výboru dobré 
vůle. 

zbýval vám někdy čas na delší procházky po 
Praze?
Já jsem pořád pracovala, já se nechodila 
procházet (smích). o víkendu jsem jezdila 
vlakem s menší skupinou lidí na výlety. 
říkali jsme tomu vlastivědný kroužek a bě-
hem několika let jsme navštívili padesát 
měst. Každý výlet jsem popsala formou 
eseje a druhý den v neděli jej nesla účast-
níkům výletu do hospůdky u sv. Antonína. 
Takže cesty na hlavní nádraží a pak do 
té hospůdky, to byly moje túry po Praze 
(smích). 

stále spolupracujete s Výborem dobré 
vůle. jak se ve společnosti proměnil vztah 
k lidem s postižením?

hodně. lidé s postižením nebyli dříve na 
ulici vůbec vidět. změnila se i terminologie 
– neříká se handicapovaní, ale lidé s po-
stižením zrakovým, sluchovým, pohybo-
vým a to je velký pokrok. Ještě když jsem 
působila kdysi na magistrátě, tak ředitel 
sociálního odboru používal otřesný pojem 
„mentálové“. To se změnilo. Jak lidé myslí, 
tak mluví a zacházejí s lidmi s postižením. 
ohleduplný pojem v sobě obnáší také 
ohleduplný přístup k lidem s postižením. 
Sama teď jezdím po Praze s čtyřkolovým 
chodítkem. Jsem velice šťastná, že jsou 
nízkopodlažní tramvaje. Přináší mi to 
samostatnost při pohybu po městě a je to 
zároveň test lidské vzájemnosti a pomo-
ci. A lidé jsou velmi vstřícní. nikdy se mi 
nestalo, že když se mi někde „zasekne“ 
kolečko, že by se neseběhli a nepomohli. 
Těší mě to a myslím si, že je to výrazné 
znamení proměny společnosti. Moc se o ní 
neví a nemluví, ale existuje.  

Text: Michaela Šulcová
Foto: ondřej němec, Jaroslav Tatek 
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Seriál vznikl před sedmi roky a stále má 
velký ohlas. Původní obavy, že obyvate-
lé domů nebudou chtít autory pořadu 
do svých uzavřených světů pouštět, se 
velmi brzy rozplynuly. Stal se totiž pravý 
opak. lidé redaktory doslova zavalili tipy 
a pozvánkami, aby přijeli natočit právě 
jejich dvorek. za těch sedm let vstoupili 
na místa, kam by se bez seriálu nikdy 
nedostali. někde se díky vnitroblokům 
vytvořila na místě sousedská komunita, 
dvorkové vztahy přerostly do celoživot-
ních přátelství. Jinde se zase na svém 
uzavřeném prostoru realizuje jednotli-
vec a i on se chce o svou radost podělit 
s diváky.

„Malebné a fotogenické dvorky a dvorko-
vé zahrady najdete po celém městě, ale 
samozřejmě, že prim hraje Praha 1. Dosud 
jsme odvysílali rovnou stovku dvorkových 
reportáží a určitě polovina ze všech příbě-
hů se odehrála v centrální městské části,“ 
říká Petr Sojka.

Týnská ulička 10

Tak jako u všech ostatních reportáží 
i v případě dvorků se vyskytnou výjimeč-
ná místa a s nimi spojení pozoruhodní 
lidé. Petru Sojkovi utkvěla v paměti 
mimořádná atmosféra dvorků a za-
hrádky domu číslo10 v Týnské uličce. 
zdejší obyvatel zdeněk Vondřich se 
o společnou zeleň začal starat před 
několika lety, když zahrádku „zdědil“ 
po svérázné domovnici paní Smolkové. 
Ta kousek od Staroměstského náměs-
tí pěstovala uvnitř bloku s gotickými 
základy brambory a na své pole nikoho 
nepouštěla. Pan Vondřich přeměnil 
dvorkovou zahrádku v okrasnou a zve 
na ni všechny sousedy z charismatic-
kého domu. nebývá také obvyklé, aby 
o obyvatelích jednoho jediného domu 
někdo sepsal celou knihu. Spisovatel 
a překladatel Radoslav nenadál si dal tu 
práci a v knize Rakvářova dcera přinesl 
humorné i tragické příběhy všech svých 
sousedů v letech 1940–1985.

Co dvorek, 
to osobitý příběh
Kdo z Pražanů by neznal populární televizní pořad Z metropole a jeho seriál 
o pražských dvorcích? Co ve vztahu k nim zaujalo jeho autora Petra Sojku?
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karlova ulice 25

Úplně jiný příběh přináší dům číslo  
25 v Karlově ulici se svým dvorkem.  
20. prosince roku 1941 se odtud 
z konspiračního bytu ve třetím patře 
prostřílel z obklíčení gestapem kapitán 
Václav Morávek, člen elitního uskupení 
odbojové organizace Tři králové. A dvo-
rek v útěku sehrál zásadní úlohu. Právě 
přes něj a střechy okolních domů se 
Morávek dostal nepozorovaně na ulici 
za záda gestapáckého komanda. Dnes 
je dvorek běžně přístupný, funguje tu 
kavárna i restaurace a majitel Pavel 
Wurm razí v této lokalitě neobvyklou 
filozofii.

„Nechává tady za příznivé nájmy 
bydlet starousedlíky, protože podle 
něho dodávají domu a celému centru 
potřebnou živočišnost a atmosféru,“ vy-
práví Petr Sojka. Tak tu desítky let bydlí 
známá ,kočka ze záběhlic‘ – zpěvačka 
a herečka Věra nerušilová. A o patro výš 
zase paní eva brázdová. Ta tu žije od 
narození a pamatuje ještě chvíle, kdy 
v sousedním Clam-Gallasově paláci by-
dleli šlechtici a s rodinou paní brázdové 
se přátelili.

Co dvorek, to osobitý příběh, který se 
dvakrát nikdy nevyskytne. Proto Tajem-
ství pražských dvorků, jedna z mnoha 
nepravidelných rubrik magazínu z met-
ropole, pokračuje dál s novými a novými 
tipy věrných diváků.  

Text: (šb)
Foto: Archiv Petra Sojky
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nNejslavnější pražskou 
prostitutkou zůstane 
zřejmě navždy Tonka 
Šibenice. V roce 1930 o ní 
vznikl první zvukový film, 
její osud se nesčetněkrát 
objevil na divadelních 
prknech. A na počátku 
všeho stála reportáž Egona 
Erwina Kische. Víme z ní, 
že bydlela „v nepopsatelně 
chudobné komůrce“ 
v Kožné uličce. Je to ale 
pravda?

bylo 12. srpna 1881, když do salonu Kautsky 
v Platnéřské ulici vstoupil policejní důstojník 
a žádal po přítomných dámách, aby některá 
z nich odešla do budovy trestního soudu 
a strávila nějakou dobu, dost dlouhou na to, 
aby ji šlo považovat za splnění posledního 
přání, s Ferdinandem Prokůpkem. Vrahem, 
který „uškrtil tři holky, jednu u Brandejsa, 
druhou u Krče a tu zbývající vylákal do lesíka 
u Hodkoviček. Všecky tři uškrtil a pak ty 
mrtvoly zohavil“, píše ve své reportáž Kisch. 
Ráno ho budou věšet.  

Žádná z holek nechtěla jít, ale ve dva-
cetileté Tonce se něco hnulo a s policajtem 
šla. S Prokůpkem, hnusným chlapem, co ho 
po zásluze za pár hodin pověsí, byla až do 
druhé v noci. Pak se vrátila do svého bordelu 
a hned poznala, že její život nabral onou 
nocí docela jiný směr. ostatní holky se od 
nynějška Tonky štítily, shodily jí před každým 
zákazníkem – a kdo by chtěl jít s holkou, se 
kterou byl trojnásobný vrah? 

A tak brzy skončila na ulici. Kischovi se 
krátce před smrtí pochlubila, že za třicet let, 
co pražskou ulici šlapala, nevynechala jediný 
den a ani jednou se jí nestalo, aby zůstala 
„bez štrychu“...

Tolik egon erwin Kisch, jenž ve slavné 
reportáži tvrdil, že mu celou historii vypra-
vovala sama Tonka ve své světnici, kde 
„proseděl mnoho nočních hodin…“

spor o autorská práva 

Kischovo líčení bylo od počátku dvacátého 
století považováno za nezpochybnitelný fakt 
a stalo se podkladem pro řadu dalších varia-
cí Tončina osudu (první divadelní hru napsal 
ostatně sám spisovatel). V dalších knihách 
se objevilo občanské jméno Tonky Šibenice. 
Mělo jít o Antonii havlovou narozenou 29. 
července 1861. A dochovala se dokonce její 
údajná fotografie.

od té doby se objevil bezpočet lep-
ších či horších článků, které uvedená fakta 
přejímají. Skutečnost však byla docela jiná. 
najevo vyšla během soudního procesu, jenž 
skončil vynesením rozsudku v únoru 1932. 
na jeho počátku stála žaloba egona erwina 
Kische na J. Vránu a J. brožíka, libretistu 
a autora operety Konec Tonky Šibenice, 
kterou uvedla předchozího roku Vinohradská 
zpěvohra. Kisch se domáhal svých autor-
ských práv na příběh i jeho název – a protože 
šlo o slávu i peníze, byl náhle ochotný při-

Tonka Šibenice: 

nečekané odhalení 

Úchvatná slovinská herečka Ita Rina, vlastním jménem Italina Lida Kravanja, ve filmové roli 
Tonky Šibenice 

Na divadelních prknech hrála jako první 
Tonku Šibenici Xena Longenová. Její osud 
byl podobně tragický – v roce 1928 spácha-
la sebevraždu.
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pustit, že Tonka Šibenice nikdy neexistovala 
a on si vše do puntíku vymyslel.  

naopak žalovaní na svou obhajobu 
uvedli, že podkladem jejich díla je skutečný 
příběh a navrhli několik svědků, jež měli 
potvrdit, že Tonka Šibenice skutečně žila. 

na soudu tak bylo, aby rozřešil základ-
ní a nejdůležitější otázku: existovala lehká 
holka s přezdívkou Tonka Šibenice, která 
strávila s trojnásobným vrahem noc před 
popravou, nebo ne?

upovídaný dozorce kalina

Korunním svědkem se stal starý redaktor 
Josef Vejvara. Ten před soudem vypověděl: 
„Asi v roce 1894 nebo 1895, kdy jsem půso-
bil jako zpravodaj ze soudní síně pro Národní 
listy, obdržel jsem zprávu, že bude se konati 
poprava vraha Hoffmanna z Příbrami, který 
zákeřně usmrtil závodního inženýra. Nejlep-
ším informátorem byl tehdy dozorce vězňů 
Kalina, k jehož cti budiž konstatováno, že 
mluvil i o tom, co nevěděl. A tento informá-
tor mi řekl, že dozorci obdrželi rozkaz, aby 
splnili poslední přání delikventovo, ať bude 
jakékoliv.“  

nic víc se Josef Vejvara nedozvěděl. 
u stolu pražských soudničkářů v restauraci 
u brejšků ve Spálené ulici však nabrala – 
snad v závislosti na počtu vypitých piv – uve-
dená novina fantastických rozměrů a všem 
utkvěla v paměti. léta ubíhala. „A pak v roce 
1906 se tato fantasie znovu vynořila a oživ-
la. Stalo se tak v souvislosti s popravou 
bratří Sláničků, odsouzených k trestu smrti 
provazem a také popravených pro vraždu 
svého otce, kterého spálili v kamnech,“ po-
kračoval ve své výpovědi Josef Vejvara. 

Tehdy už docházel ke stolu pražských 
soudničkářů také egon erwin Kisch a staré 
vzpomínky ho přivedly k napsání vůbec 
prvního textu o Tonce Šibenici. „Kisch tak 
pouze spisovatelsky využil jakési zárodečné 
embryo tohoto tématu“, líčil dál Josef Vej-
vara. „O existenci nějaké poběhlice, která 
by s vrahem prodlela noc před popravou, 
nebylo ve skutečnosti nic známo. Zrovna 
jako jméno Tonka nebylo nikdy vysloveno. 

Jde o čirou Kischovu fantasii, poněvadž 
v době, kterou uvádí (rok 1881 – pozn. 
red.), nebyla v Praze vůbec žádná poprava 
vykonána a také se žádný vrah nejmenoval 
Prokůpek.“ 

Tolik Josef Vejvara. Jeho tehdejší 
výpověď potvrzují fakta i po letech. Žádnou 
Antonii havlovou narozenou v roce 1861 
v seznamu pražských obyvatel nenajdeme 
a žádný vrah z té doby se skutečně nejme-
noval Ferdinand Prokůpek. nejslavnější 
pražská prostitutka Tonka Šibenice jedno-
duše nikdy nežila a celý příběh si (ostatně 
jako mnoho jiných) až příliš zuřivý reportér 
egon erwin Kisch vymyslel. Autoři operety 
museli své dílo přejmenovat.  

Text: Dan hrubý, autor knižního cyklu Praž-
ské příběhy
Foto: Archiv Pražských příběhů

… slávu jí vydobyla zejména titulní role 
v Machatého Erotikonu (1929).

Jako devatenáctiletá se Ita Rina stala nej-
půvabnější dívkou Jugoslávie…

Tonka Šibenice (1930) byla prvním českým zvukovým filmem. Dochovala se pouze francouz-
ská verze snímku. 

Podoba údajné Tonky Šibenice. Přes dobový 
přípis na fotografii je zde přání otcem myš-
lenky.



30              MísTOPis PRAhA 1

K
Tajemství místopisu (1.)
U Milosrdných
Komplex budov Nemocnice Na Františku, jehož součástí je i bývalý klášter 
Milosrdných bratří, se nachází na území Starého Města u Vltavy. Už v raném středověku 
tudy vedla významná cesta od brodu u ostrova Štvanice k brodu pod Pražským hradem. 
Tato komunikace byla i součástí dálkové trasy, která procházela pražskou kotlinou v ose 
východ – západ.

od počátku 13. století se v těchto mís-
tech nacházely klášter sv. Anežky, který se 
postupem času rozšířil do podoby součas-
ného Anežského areálu, a jen o něco málo 
mladší klášter s kostelem sv. Kříže, jež musel 
být v roce 1890 z důvodu asanace zbo-
řen. K Anežskému areálu patřily dvě velké 
„Panenské zahrady“, které zaujímaly prostor 
od staroměstských hradeb, dnes přibliž-
ně v ose Revoluční třídy a ke Kozí ulici na 
opačné straně. na jihu se uchovala ohradní 
zeď, která uzavírá ulici Anežskou, sever 
ohraničovala Vltava. Prostor před řekou – 
dnes nábřeží ležící mezi mosty Svatopluka 
Čecha a Štefánikovým, byl místem, které 
bylo pravidelně každý rok postiženo povod-
němi. Šlo o nevábný břeh s ohradami dřeva, 
lázněmi a výrobou páchnoucího dusičnanu 
draselného nazývaného také (viz 1. tajenku 
švédské křížovky na str. 38). S budováním 
jezů a mlýnů na vltavských březích, docháze-
lo již od konce 13. století k navyšování terénu 
Starého Města o dva až čtyři metry.

nejstarší názvy u sv. Anežky a u sv. Kříže 
měly svoji alternativu v mladším pojmenování 
Vrabčí nebo brabčina, což mělo souvislost se 
jménem občana Vrabce. od první poloviny  
17. století, oficiálně až od roku 1870, se 
zde říkalo u Milosrdných, podle církevního 
řádu, jehož posláním bylo pečovat o chudé 
a nemocné. Mezi výše zmíněnými lokalitami 
založil již před rokem 1354 staroměstský 
měšťan bohuslav z (viz 2. tajenku švédské 
křížovky na str. 38) špitál při kostelíku Ši-
mona a Judy, který vysvětil kolem roku 1344 
první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. 
Špitál byl nazýván podle svého zakladatele 
„špitál bohuslavův“.

řád milosrdných bratří získal roku 
1620 špitál i s kostelem darem za zásluhy 
od císaře Ferdinanda ii. heslo Per corpus ad 
animam (Tělem k duši) znamená péči o ne-
mocné bez rozdílu národnosti, stavu i nábo-
ženství. Milosrdní bratři se ujali darovaného, 
v té době protestantského konfiskátu a začali 

jej ihned zvelebovat. o třináct let později vy-
stavěli nový kostel, starý špitální kostelík pře-
budovali na nemocniční účely, další budovy 
upravili na konvent, při špitále vznikla i lékár-
na. Současná lékárna u granátového jablka 
využívá původní prostory, moderní zařízení 
se nachází přímo v místě, kde špitální bratři 
vařili a podávali lektvary chudým a nemoc-
ným. Rozlehlá zahrada milosrdných bratří je 
zobrazena ještě na půdorysu konventu z roku 
1823 v monografii Jana Theobalda helda. 
V souvislosti s dokončením průčelního křídla 
při ulici u Milosrdných (1753) je uváděn zed-
nický mistr Gion Decapaulli nebo štukatér 
Tommaso Soldatti, což byl jeden z vděčných 
pacientů. Dnešní podobu získal objekt v le-
tech 1751–1753 podle projektu Jana Josefa 
hrdličky. barokní podobu kláštera porušily až 
novodobé úpravy.  

Text: Antonín ederer, písař a kronikář pražský 
Foto: Archiv Pražských příběhů
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Filip Vojtášek: 
Pod palbou hloubkařů 
(nakladatelství Academia)

na konci druhé světové války 
americké a britské stíhací 
letouny, známé jako hloubkaři, 
útočily v českých zemích na 
různé pozemní cíle – nejčas-
těji na lokomotivy, ale také 
na letiště, železniční vagony 
nebo mosty. Smyslem těchto 
akcí spojeneckého letectva 
bylo narušit dopravní infra-
strukturu v nepřátelském 
týlu a ztížit přesun vojska, 
výzbroje a zásob na frontu. 
V knize je popsáno 951 útoků 
a text doprovází bohatá fo-

todokumentace. za pozornost určitě stojí mimo jiné 
řada unikátních, dosud nepublikovaných záznamů ze 
samotných náletů pořízených pomocí fotokulometu. 

Petra Dvořáková:  
Vrány 
(nakladatelství Host)

u dvanáctileté báry se projevuje 
výtvarné nadání, ale i poněkud 
živelná povaha. S nástupem 
puberty se konflikt mezi její 
spontánností a touhou matky 
po nekomplikovaném životě 
začíná dramaticky prohlubovat. 
bářina talentu si všimne mladý 
učitel Frodo, který jí nabídne 
citlivou oporu v boji s nároky 
rodiny. Ta totiž pod fasádou 
vnější spořádanosti ukrývá i velmi 
temná místa. bára bohužel 
svoji válku v zákopech neporo-
zumění stále prohrává. Jedinými 
spojenci se jí tak stávají vrány 
hnízdící před okny v parku.  

Vratislav kadlec:  
hranice lesa 
(nakladatelství Argo)

Prozaický debut překladatele 
Vratislava Kadlece přináší 
sedmnáct povídek, v nichž 
jakoby se potkával Karel Michal 
a jeho bubáci pro všední den 
s texty Jorge luise borgese. 
Jednotlivé povídky „ohma-
távají“ nejen různé podoby 
hranic, ale i nejasné prahy 
v nás a kolem nás a životní 
mezníky, po jejichž překročení 
není návratu… hlavní hrdinové 
příběhů se často ocitají v ne-
veselých situacích, vyprávění 

však nechybí místy potemnělý, jindy zas jasnější humor. 
Ten se objevuje ve chvílích, kdy si uvědomujeme chybu, 
která – řečeno slovy Aristotela – nebolí. i práh bolesti-
vosti má ovšem velmi nejasnou a proměnlivou povahu.

Miřenka čechová:  
baletky 
(nakladatelství paseka)

baletky mají dvě tváře. Tu, 
kterou vidí publikum, tedy 
usměvavou a dokonalou. 
Když však spadne opona, 
obličej tanečnice se zkřiví do 
ztrhaného šklebu, protože se 
dusí. K tomu jsou ale baletky 
trénované. Tak jako hlavní 
hrdinka tohoto příběhu. Ještě jí 
nebylo čtrnáct, a už je odbor-
nicí na používání projímadel 
a zvracení, na ošetřování 
krvavých palců a stahování 
prsou. Román známé režisérky 
a tanečnice, která vychá-

zí z vlastních zkušeností a deníkových zápisků, je 
nelítostným obrazem studií na taneční konzervatoři 
a pražského života v divokých devadesátých letech.

Od tohoto vydání Magazínu Jedna vám budeme pravidelně přinášet inspiraci 
k dobrému čtení od českých autorů. Tentokrát představujeme knihy od českých 
vydavatelů Argo, Academia, Paseka a Host.

nové knihy
od českých autorů
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Spolková rubrika
dobrá rodina o.p.s.
www.dobrarodina.cz
www.detidorodin.cz
klimentská 1246/1, Praha 1
Tel.: +420 724 113 112
E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
sledujte nás také na Facebooku.

Navštivte seminář: 
https://seminare.dobrarodina.cz/

Dobrá rodina o.p.s. pomáhá, aby každé dítě 
mohlo patřit do rodiny.
Maminka opustila Markétku hned po porodu. 
naštěstí už do porodnice za malým mimin-
kem mohla přicházet přechodná pěstounka, 
která mu poskytne láskyplnou náruč do té 
doby, než se pro něj najde úplně nová rodina. 
Tomáš zase vyrůstal v prostředí, kde všechny 
dospělé ovládal alkohol. nakonec musely 
zasáhnout úřady a chlapec teď žije u dlouho-
dobých pěstounů. To je jen ukázka příběhů, 
kdy náhradní rodiče dávají ohroženým dětem 
nový domov. A Dobrá rodina je na této cestě 
společně s nimi.

Rodiče čekají na dítě devět měsíců, některé 
děti na rodiče i deset let. My všichni v Dobré 
rodině se to snažíme změnit. Myslíme si, 
že žádné dítě nepatří do ústavu. naším po-
sláním je rozvoj náhradní rodinné péče pro 
ty z dětí, které z různých důvodů nemohou 
vyrůstat ve stabilním prostředí vlastní rodiny. 
Jako doprovázející organizace nabízíme 
podporu přechodným a dlouhodobým pěs-
tounům, věnujeme se i adoptivním rodičům 
a jejich dětem, pořádáme vzdělávací semi-
náře a kurzy a aktivně se účastníme diskuse 
o způsobech zajištění péče o ohrožené děti. 
Ve všem, co děláme, klademe důraz na kvali-
tu a odbornost a naší prioritou je vždy zájem 
dítěte a jeho rodiny.

V současné chvíli doprovázíme více než 
osm set pěstounských rodin, kde žije přes 
tisíc dětí, a to po celé ČR. Staráme se o cca 
stovku osvojitelských rodin. nové náhradní 
rodiče také odborně připravujeme a provází-
me celým procesem od počátků úvah až po 
převzetí dítěte do péče a následné doprová-
zení.

hana Růžičková

autoklub 
České republiky 
www.autoklub.cz
pacl@autoklub.cz
www.facebook.com/autoklubcR

Autoklub České republiky je nejstarší motori-
stickou organizací u nás. Jeho historie sahá 
až do roku 1904, kdy byly založeny Český 
klub motocyklistů a Český klub automobilis-
tů. o pět let později se spojily a v roce 1922 
došlo ke změně názvu na Autoklub republiky 
Československé. Jeho prvním patronem byl 
prezident T. G. Masaryk, účastnil se každo-
ročních autosalonů pořádaných Autoklubem 
a věnoval ceny do soutěží motorsportu. 
Automobil prvního prezidenta byl na chladiči 
ozdoben znakem klubu.

Po roce 1948 byl Autoklub zrušen, svou 
činnost obnovil v roce 1990. Přestože jsou 
aktivity spolku celorepublikové s mezinárod-
ním přesahem, jeho historie je pevně spjata 
s Prahou 1. Žofín byl místem ustavující valné 
hromady, klub motoristů měl dlouhá léta své 
kanceláře v obecním domě. od roku 1929 síd-
lí ve vlastním klubovém domě, který navrhl slo-
vutný architekt Pavel Janák. Ve společenských 
prostorách domu dýchne na každého návštěv-
níka kouzelná prvorepubliková atmosféra. 

Klubový dům Autoklubu ČR v opletalově 29 
se poslední době stále více otvírá veřejnosti, 
konají se tady výstavy, přednášky a besedy. 
„Zvu všechny obyvatele Prahy 1 na tradiční 
sraz a výstavu historických vozidel v Opleta-
lově ulici, letos se koná v sobotu 23. května. 
Ponese se ve znamení 120. výročí narození 
legendární závodnice Elišky Junkové. Přijďte 
se podívat na krásné veterány a prohlédnout 
si náš klubový dům, ve kterém budou pro-
bíhat doprovodné akce,“ láká Jan Šťovíček, 
prezident Autoklubu ČR. 

bohumil Pácl

Pěvecké sdružení 
pražských učitelek 
www.pspu.cz 

e-mail: olga.vincencova@seznam.cz (před-
sedkyně sboru) nebo pspu@seznam.cz. 

založení Pěveckého sdružení pražských 
učitelek (PSPu) stvrdilo c. k. místodržitelství 

v Království českém v roce 1912. od té doby 
pracujeme nepřetržitě. Jak s oblibou říká 
na našich koncertech dirigent ivan zelen-
ka, jsme ženský pěvecký sbor s dlouhou 
tradicí, ale žádná ze současných členek už 
založení nepamatuje. A stejně je to s učitel-
ským povoláním vetknutým do názvu sboru. 
Aktivní jádro sboru dnes kromě učitelek tvoří 
například zubařka, vědkyně a iT specialistka. 
zpívá s námi Polka, Američanka a Sloven-
ka. Máme zkušené členky, které se sborem 
prožily více než čtvrtstoletí, i novou generaci. 
Radost ze zpívání a uměleckého zážitku 
sdílíme všechny. 

interpretujeme sborovou tvorbu významných 
českých i zahraničních skladatelů, starší 
a novější vážnou hudbu. S chutí uvádíme 
úpravy českých a moravských lidových písní 
a původní skladby skladatele a dirigenta 
sboru ivana zelenky. Kromě vlastních kon-
certů v Praze, České republice i v zahraničí 
se PSPu účastní partnerských kulturních 
akcí a vystupuje na festivalech. 

letos si PSPu díky spolupráci s hudební-
ky z České filharmonie (Robert Kozánek, 
sólotrombonista) zazpívá v Sukově síni praž-
ského Rudolfina. 8. června 2020, na koncer-
tě s názvem hravé jaro, uvedeme směs písní 
Ježka, Voskovce a Wericha nebo zelenkův 
cyklus uleželé želé na verše J. Dědečka 
a další.

Pokud jste trochu zpěvačka a chcete zkusit 
sborové zpívání, přijďte se podívat na naši 
zkoušku.

hana hunt

Spolek Kampanula 
www.kampanula.cz 

fb @kampanula

Projekt Kampanula vznikl v roce 2009 ve 
spolupráci s Malostranskými, Staroměst-
skými a novoměstskými novinami, kdy 
byla vyhlášena veřejná sbírka na zhotovení 
a instalaci zvonu na Malostranskou besedu. 
Tato sbírka měla být zkouškou, jestli se lidé 
dokáží spojit a pomoci dobré věci. Rok poté 
jsme společně poprvé vyzváněli na náš zvon 
Václav, který zde, jak věříme, zůstane již na-
věky jako symbol naší pospolitosti. A o dva 
roky později vznikl spolek Kampanula.
základním posláním Kampanuly je podpo-
ra zdravotně či jinak postižených občanů 
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působících v Praze 1, podpora subjektů ne-
ziskového sektoru – občanských sdružení, 
spolků, či jiných subjektů, které se zaměřují 
na charitativní činnost, podpora spolkové 
činnosti na území Městské části Praha 1 
a jednotlivých projektů na jejím území nebo 
ochrana kulturního historického dědictví 
a podpora historických tradic s cílem ochrá-
nit genia loci Městské části Praha 1.

Doposud jsme podpořili řadu projektů spol-
ků jako je například Malostranské vinobraní, 
Malostranský candrbál, Kampa střed světa, 
Veleobec baráčníků a další. Mezi nejznáměj-
ší akce Kampanuly patří benefiční Prostřené 
stoly pořádané dříve na Maltézském náměs-
tí, které se později přesunuly na náměstí 
Malostranské. na Starém Městě jsou tyto 
„stoly“ organizovány na betlémském náměs-
tí na podporu nevidomých a slabozrakých – 
nadace Artevide a Konzervatoře Jana Deyla. 
A připravujeme podporu dalších charitativ-
ních cílů. 

Máme radost, že Kampanula získává stále 
více příznivců, kteří jsou připraveni pomoci. 
Všem jim patří velký dík! 

Jiří Kučera

Česká obec sokolská
www.sokolmalastrana.cz
www.sokolstaremesto.
websnadno.cz
t-j-sokol-kampa.estranky.cz

Sokol vede Čechy k pohybu a společné 
aktivitě, tak zní jeho motto. A daří se mu to. 
Dodnes patří k největším sportovním orga-
nizacím v Česku a je nejsilnější organizací 
věnující se sportu pro všechny a nesoutěž-
nímu sportu. Tento program je vhodný pro 
zájemce všech generací, kteří neusilují o ma-
ximální sportovní výkon, ale cvičí pro kondici, 
zdraví a radost z pohybu. zároveň je Sokol 
jednou z největších základen výkonnostního 
sportu u nás – sokolští sportovci reprezentu-
jí naši republiku i na olympijských hrách.
Centrála Sokola, Česká obec sokolská, sídlí 
v Tyršově domě na Malé Straně, který letos 
oslaví 90 let od svého založení. Samotný 
Sokol je ještě mnohem starší, byl založen 
už v roce 1862. Dnes má 160 tisíc členů, 
z nichž skoro polovina je mladší 18ti let. 
Českou obec sokolskou tvoří více než 100 
sokolských jednot, z nichž tři sídlí na Praze 
1. Jedná se o Sokol Malá Strana, Sokol Staré 
Město a Sokol Kampa. V těchto jednotách 
lze najít sportovní vyžití pro všechny věkové 
kategorie i různé výkonnostní úrovně – od 
nesoutěžního sportu až po vrcholovou úro-
veň (např. skoky na trampolíně na Kampě). 
Při Sokole Kampa působí také divadelní 
soubor Divadlo pod Petřínem, které často 

vystupuje na scéně v Tyršově domě (www.
divadlopodpetrinem.cz). 

Marek brodský

Kozí spolek
www.kozispolek.cz

www.facebook.com/
sousedekozihoplacku

Jsme parta přátel, která na Josefově 
a v okolí Kozího plácku bydlí, pracuje, pod-
niká a neustále se potkává. Protože máme 
toto místo a také jeho obyvatele rádi, napad-
lo nás uspořádat několikrát do roka příjemné 
odpoledne, na kterém se všichni potkáme 
a lépe se poznáme. 

S velkou podporou Městské části Prahy 1 
se nám tato netradiční setkání daří pořádat 
čtyřikrát do roka, a to již od roku 2016. Cílem 
je užít si společně zábavu, strávit spolu čas 
a oživit Kozí plácek, který v sobě má ne-
zaměnitelné kouzlo staré Prahy. Dovolte si 
ten luxus na chvíli se v dnešní uspěchané 

době zastavit, užít si genius loci, potkat se 
se svými sousedy a zažít milá setkání. Každý 
rok realizujeme hned několik akcí. Před 
Vánoci se scházíme k Adventnímu zpívání, 
které programově zajišťuje MČ Praha 1 a kde 
společně s dětmi ze zŠ Prahy 1 zpíváme 
vánoční koledy. V říjnu opanuje Kozí plácek 
lovecká sezóna, společně šlapeme zelí 
a můžete ochutnat spoustu zvěřinových 
dobrot. Před letními prázdninami se zase 
vše točí kolem jahod v rámci akce Jahodové 
reggae. 

nejbližší akcí, na kterou vás srdečně zveme, 
je jarní Aprílové rendez-vous, které proběhne 
31. března od 16 do 20 hodin, kde jinde než 
na Kozím plácku. hlavním tématem tohoto 
setkání bude příprava na Velikonoce. 

Těšíme se na vás, vaši sousedé a přátelé 
Kozího plácku.  

Janka Kellerová

https://www.kozispolek.cz/
https://www.facebook.com/sousedekozihoplacku/
https://www.facebook.com/sousedekozihoplacku/


34              

ve spolupráci se SenSen a s Prahou 1
pod záštitou starosty Prahy 1 Ing. Petra Hejmy

29.
březen

14:00

Předprodej vstupenek: 
goout.net 
tickets@praguedance.cz
130 Kč - 490 Kč 

Palác Žofín, 
Slovanský ostrov 226, 

110 00 Praha 1 

Program
Finále soutěže Seniorské StarDance
porota složená z hvězd TV soutěže

Interaktivní show Petra Velety

Tanec seniorských Mistrů Republiky
a mnoho dalšího...

Plesem provází 
Jan Onder

k tanci a poslechu zahraje: 
Kapela Alegro

FB: Seniorské StarDance
organizuje: Tanec pro všechny

Amelie
Petrillo

zásTuPci PRacOVNí skuPiNy PRO kulTuRNí POVěDOMí 
PROjEkTu MísTNí akčNí PláN ROzVOjE VzDěláVáNí ii 
– Mč PRaha 1 sRDEčNě zVOu PEDaGOGy Na

Prohlídku nově zrekonstruované 
státní opery
KDY: ve středu 25. 3. 2020 od 13.00 hodin
KDe: Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 – Vinohrady
Prohlídka je zaměřena na historii Státní opery a slavné osobnosti, 
které zde v minulosti působily. Délka trvání prohlídky je 60 minut. 
Sraz na prohlídku je 5 minut před začátkem, u hlavního vchodu 
do Státní opery. Vstupné hrazeno z prostředků MAP.
Registrujte se, prosím, do pátku 20. 3. 2020 na e-mailové adrese 
map@praha1.cz. TěšíME sE Na Vás!

DiVaDElNí kROužky PaMěTi NáRODa zVOu 
k TVOřENí a POzNáVáNí 

už od září 2019 se dvě skupinky dětí s divadelní 
režisérkou Tamarou Pomoriški scházejí jednou 
týdně v Divadle v Dlouhé na Praze 1. netradiční Di-
vadelní kroužky Paměti národa kombinují hereckou 

práci s historií. Děti a teenageři ve věku 10–18 let se učí divadelní 
techniku, zároveň objevují příběhy z bezprostředního okolí divadla 
a zajímavou formou se dozvídají o historii 20. století. Kroužek probí-
há každé pondělí, od 15:00–16:30 nebo od 16:30 do 18:00 hodin. 
Druhé pololetí už se sice rozběhlo, ale děti je stále možné přihlásit, 
volná místa jsou! 
Více informací zjistíte na webu https://divadlo.pametnaroda.cz 
nebo na e-mailu: zuzana.burdova@postbellum.cz. 

sERVisNí iNFORMacE PRAhA 1

mailto:map@praha1.cz
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vzk@zy
red@kci

Dobrý den, bydlím na Praze 1.  
Mohu použít i jiný sběrný dvůr než v Proboštské ulici,  
tedy  kterýkoli v Praze? A je množství odpadu omezeno?

Dobrý den,
občané Prahy 1 mohou po předložení občanského průkaz využít 
kterýkoli sběrný dvůr, který je zřizován Hlavním městem Prahou. 
Množství odpadu je omezeno pouze u stavebního odpadu  
– 1 m3/měsíc. 

Některé sběrné dvory přijímají pouze vybrané odpady, proto je 
vhodné se informovat, zda vámi zvolený sběrný dvůr odebírá přísluš-
ný druh odpadu.

Seznam sběrných dvoru naleznete např. na: http://portalzp.
praha.eu/jnp/cz/odpady/mapa_sbernych_dvoru/index.html,  
nebo na https://www.psas.cz/sberne-dvory.  

ing. zdeněk Krenk, 
vedoucí oddělení životního prostředí, 
ÚMČ Praha 1

Hasiči informují, 
radí a pomáhají

Co je nového v oblasti požární ochrany 
a práce hasičů?  
To si přečtete v této nové rubrice, 
se kterou se budete pravidelně setkávat 
v příštích číslech. 

Seznámíme vás například se základními hasebními prostředky 
a různými technikami boje s červeným kohoutem. Dozvíte také 
vše potřebné o hasicích přístrojích – k čemu se ten který druh 
hodí, kde mají být správně umístěny a jaká je doba jejich pou-
žitelnosti. nebudou chybět ani informace o moderních zabez-
pečovacích zařízeních, která pohlídají váš majetek i v době, kdy 
nejste doma. užitečné budou jistě různé rady – třeba ta,  
kde můžete žádat o příslušná povolení v oblasti požární ochrany. 
Možná budete překvapeni, až se dozvíte, co všechno musí hasiči 
umět či běžně zajišťovat. A vy sami dostanete možnost si ověřit, 
zda víte, jak se chovat v krizových situacích. 

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: Praha1hasici@
seznam.cz.  

Vaši hasiči Praha 1

Poradna  
našich strážníků

Od tohoto vydání Magazínu budeme každý měsíc 
zveřejňovat odpovědi strážníků na vaše dotazy. 
Pokud vás zajímá cokoli, co spadá do jejich kom-
petence, pošlete  otázky na adresu red@praha1.cz, 
redakce@praha1.cz.

jak správně postupovat, když někdo špatně parkuje,  
v noci mi křičí pod okny nebo mě třeba obtěžuje žebráním…?

Jediný správný postup v případě, že někde dochází k nějakému proti-
právnímu jednání, je obrátit se na tísňovou linku. Městská policie má 
k dispozici bezplatné číslo 156. Operátor vytěží maximum potřebných 
informací a rozhodne o dalším postupu. Určitě není správné zasílat 
upozornění, fotografie a podobné věci na pracovní e-maily našich 
zaměstnanců nebo na sociální sítě. Případný problém je nutné řešit 
okamžitě, tedy v daný okamžik na daném místě, což v případě sociál- 
ních sítí či e-mailů není na rozdíl od tísňové linky, která je v nepřetr-
žitém provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce, možné.  Samozřejmě 
se můžete osobně obrátit i na strážníky přímo v ulicích. A to nejen 
s upozorněním na případné přestupky, ale také s žádostí o pomoc či 
radu. Strážníci chápou svoji službu jako službu veřejnosti.

Městská policie je povinna reagovat na všechna oznámení na 
tísňovou linku, buď vysláním strážníků na místo, nebo radou, jak 
postupovat dál.   

irena Seifertová, 
tisková mluvčí Městské policie hlavního města Prahy

březen 2020  Vzkazy a DOTazy
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VíTáNí ObčáNků PRAhA 1

Praha 1 v lednu přivítala deset nových nových občánků. Se zveřejněním fotografií 
souhlasilo sedm 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 kanceláře 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

Anna Marie Vrabec Ferdinand Šípek Jáchym Šebek Mariana hlavničková

Sára Anna Růžičková Václav Počarovský Viktorie hanna 
Kandiak-Gura
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březen 2020 škOly iNFORMují

Mnozí z vás přemýšlí, jakou školku nebo školu vybrat pro svoje děti. Můžete se inspirovat 
během Dnů otevřených dveří v konkrétních školách zřizovaných MČ Praha 1. V tabulce 
najdete i data zápisů.

dny otevřených dveří 
a zápisy do mateřských 
a základních škol

DNy 
OTEVřENých

 DVEří 
a záPisy 2020

DOD čas MísTO záPisy čas MísTO VyDáVáNí 
žáDOsTí čas MísTO

zŠ

zš brána jazyků 
s RVj 4. 5. od 18.00

informační schůzka 
pro uchazeče 

2. stupně 
uhelný trh 4

           

zŠ brána jazyků 
– ul. Vojtěšská 13

21. 4. od 18.00
informační schůzka 

pro uchazeče 
1. stupně

14. 4. 
14.00–17.00

15. 4. 
14.00–16.00

ul. Vojtěšská 13      

Malostranská zš  již proběhly  22. 
a 23. 4.

14.00–18.00 Karmelitská 11      

zš Vodičkova 29. 4. 14.00–18.00 Vodičkova 22            

ul. Jindřišská 32 25. 3. 15.00–18.00 Jindřišská 32 22. 4. 8.00–18.00 ul. Jindřišská 32      

ul. Jindřišská 32 27. 3. 9.00–11.00 Jindřišská 32            

zš j. Gutha 
– jarkovského již proběhly  6. 4. 

14.00–18.00
7. 4. 

14.00–17.00
Klimentská 38      

zš nám. 
curieových 4. 3.

1.–2. vyuč. 
hodina pouze 

náhled 
do výuky

od 16.30 
informační 

schůzka

14. 4  
a 15.4.

8.00–18.00        

Mš

Mš Revoluční 21.4. 
a 22.4.

15.00–17.00 Revoluční 26  5. 5. 14.00–16.00 Revoluční 26
21.4. 

a 22.4.
15.00–17.00  

Mš Opletalova 23. 4.
9.00–11.00 

a 14.00–17.00
opletalova 14  5. 5. 13.00–18.00 opletalova 14 23. 4.

9.00–11.00 
a 14.00–17.00

 

MŠ opletalova 
– pracoviště 
Ve Smečkách

22. 4. 14.00–17.00
pracoviště 

Ve Smečkách 7
      22. 4. 14.00–17.00

pracoviště
 Ve Smečkách 7

Mš Masná 21. 4. 14.30–17.00 Masná 11  5. 5. 14.00–17.00 Masná 11 21. 4. 14.30–17.00  

Mš letenská 26. 3. od 14.30
tělocvična 
letenská 7

 5. 5. 13.00–17.00  letenská 7
20. 4. 

a 21. 4.
13.30–17.00  

Mš hellichova 21. 4. 
a 22. 4.

14.00–17.30 hellichova 13  5. 5. 14.00–18.00 hellichova 13
21. 4. 

a 22. 4.
14.00–17.30  

Mš Národní 
se zaměřením 
na ranou péči

17. 3. 15.00–16.00
v prostorách 

1. třídy 
národní 37

 5. 5. 
a 6. 5.

13.00–17.00 národní 37 27. 4.
9.00–11.00 

a 13.00–16.00
 

MŠ národní 
– ul. řásnovka 2

18. 3. 15.00–16.00
v prostorách 

1. třídy 
řásnovka 2

 5. 5. 
a 6. 5.

13.00–17.00 národní 37      

Mš Pštrossova 20. 4. 15.00–17.00 Pštrossova 11  5. 5. 15.00–17.00 Pštrossova 11 20. 4. 15.00–17.00  
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křížOVka PRAhA 1

Tajenka z minulého čísla:
KDYŽ LIDÉ SE SMÍCHEM

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

RANNÍ
VLÁHA

ČESKÝ 
HEREC 
(JOSEF)

OZNAČENÍ 
LETADEL 
ANTONOV

ČESKÝ
TANEC

CITOSLOVCE
(VIDA)

DOMÁCKY
CECÍLIE

(SLOVENSKY)

ŠPANĚLSKÁ
EX

KRÁLOVNA

RUSKÝ
SOUHLAS

NAVLAS
PŘESNĚ

2. TAJENKA

JMÉNO
ČÍNSKÉHO

VŮDCE
CE-TUNGA

HNĚDÉ
ZEMNÍ

BARVIVO

REALITNÍ
KANCELÁŘ

SOUBOR
PÍSMEN
JAZYKA

PRACÍ
PRÁŠEK

ZNAČKA
OERSTEDU

PŘESNĚ
TAK

1. TAJENKA

LESKLÝ 
NÁTĚR

DO 
VĚTŠÍ

VZDÁLENOSTI

KRÁTKÁ
TEXTOVÁ
ZPRÁVA

SOCIAL
HOUSING

LAW
ASSOCIATION

HUDEBNÍ
NÁSTROJE

ODDĚLENÍ
ÚŘADU

EVA
(DOMÁCKY)

POHÁD.
PRINCEZNA

(SERIÁL)

STÁTNÍ
POKLADNA

FINANČNÍ
HODNOTA

DVOU-
DĚLOŽNÁ
ROSTLINA

(LÉKAŘSKÁ)

IRONICKÝ
ČLOVĚK

POMŮCKA
DAI

SHLA
TOLITA

ČÁST
KABÁTU

NEBO SAKA

PŘEDLOŽKA
(VÝŠE
NEŽ)

BUŘIČ

KLUSATI 
(O KONÍCH)

HEBKÁ
TKANINA

VELKÁ
MYŠ

ŠUMIVÉ
VÍNO

KUCHYŇSKÉ
DESKY

STŘEDOVĚKÁ
EPIDEMIE

JAZYKOVÁ
NAPODO-

BENINA

POHYBY
VE

VZDUCHU

ZAŘÍZENÍ
KOUPELNY

VĚNOVANÝ
PŘEDMĚT

BICYKL

SÍDLO
V ČADU

VELIKÁN

HRA NA
ŠACHOVNICI

VKLADNÍ
KNÍŽKA

PATŘICÍ
DAVIDĚ

(DOMÁCKY)

ZNAČKA
KILOCYKLU

SPZ 
PELHŘI-
MOVA

POSLEDNÍ
POZDRAV
(KVINDE)

ZAKALO-
VATI

ZNAČKA
HLINÍKU

VOJENSKY
OKOP

KLIKATĚ
SEM TAM

Tajemství místopisu (viz str. 30)

Šlo o nevábný břeh s ohradami dřeva, lázněmi a výrobou páchnoucího dusičnanu draselné-
ho nazývaného také _ _ _ _ _ _ (1. tajenka).

Mezi výše zmíněnými lokalitami založil již před rokem 1354 staroměstský měšťan Bohuslav 
z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2. tajenka) špitál při kostelíku Šimona a Judy, který vysvětil kolem 
roku 1344 první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
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březen 2020 slOVO hOsTa

Vladimír Krištof

Dobrovolní hasiči se v Praze 1 ustavili v reakci na ničivé povodně 
z roku 2002 a samozřejmě také pod vlivem stovek newyorských 
hasičů a záchranářů, kteří v roce 2001 zahynuli při záchraně 
lidí po teroristickém útoku na největší americké město. na 
jejich památku se také každoročně scházíme na Kampě, kde 
dobrovolní hasiči vybudovali na vlastní náklady pomník.

od samotných počátků v roce 2008 jsou mezi námi 
obyvatelé Prahy 1 i ostatních částí hlavního města, lidé bez 
předchozí hasičské praxe i zkušení bývalí profesionálové a do-
brovolní hasiči. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů po celý 
rok cvičí a připravuje se zejména na ochranu před povodněmi 
a živelními pohromami; nacvičuje ale samozřejmě i běžné zásahy 
při požárech. Poctivá příprava se nám hodila při povodních 
v roce 2013, kdy jsme měli na starost rychlou výstavbu protipo-
vodňových zábran na Kampě a Slovanském ostrově, i při řadě 
ostrých hasičských zásahů, včetně výbuchu v Divadelní ulici.

naší srdcovou záležitostí je pořádání Dnů mladých hasičů – 
příměstského tábora v loretánské zahradě, který nejenže dětem 

Před několika dny se v Malostranské 
besedě konal každoroční Hasičský 
bál, který je takovým symbolickým 
završením uplynulého hasičského roku 
a odstartováním toho nového. Je také 
poděkováním všem, kteří se do práce 
Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 
přímo zapojili, i těm, kteří nás podporují 
nebo s námi během roku spolupracují.

Slovo hosta
nabízí zajímavý program, ale buduje v nich i vztah k profesi hasiče 
a vůbec k pomoci druhým lidem. Věřím tedy, že se o budoucnost 
dobrovolných hasičů v Praze 1 nemusíme bát.

loretánská zahrada díky tisícovkám brigádnických hodin 
našich hasičů a přátel před lety opravdu prokoukla. Kompletně 
jsme vyčistili terén, opravili povrchy i vjezdovou bránu a také star-
ou požární nádrž, kterou stále zlepšujeme a dovybavujeme. Vy-
budovali jsme čističku vody pro nádrž a právě při Dnech mladých 
hasičů v ní děti velmi rády cvičí hasičské techniky. zahrada ale 
žije různými spolkovými akcemi v průběhu celého roku, včetně 
třeba Vánoc.

Dobrovolní hasiči rovněž po celý rok podporují akce spolků 
i městské části a v případě potřeby jim zajišťují požární dozor. 
Děláme to rádi a já chci touto cestou všem za spolupráci a po-
moc poděkovat, protože si kromě jiného myslím, že to je všechno 
ve prospěch obyvatel Prahy 1.

Tak na shledanou při některé z akcí, a kdybyste se třeba 
chtěli zapojit do naší práce, podívejte se na www.hasicipraha1.cz. 

ohni zmar!  

Text: ing. Vladimír Krištof,
starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1
Foto: Petr našic, Jaroslav Tatek

http://www.hasicipraha1.cz/
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