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Slovo starosty
Vážení sousedé,
po měsíci vás všechny moc zdravím a upřímně doufám, že
jste všichni v pořádku a že to nejobtížnější období pomalu
končí. Zároveň vás samozřejmě všechny moc prosím, abyste i nadále dodržovali pravidla účinné zdravotní prevence
a abyste také byli ohleduplní k ostatním lidem kolem sebe.
Ještě zdaleka není konec a ještě stále nemůžeme říct, že
jsme definitivně vyhráli, ale myslím, že už teď můžeme konstatovat, že Praha 1 a její občané obstáli – svojí disciplinovaností,
ohleduplností i obětavostí; svojí schopností myslet na druhé
i ochotou pomáhat jim.
Není samozřejmě vše růžové a nebudu vás přesvědčovat,
že všichni v této době sundali stranická trička (nebo spíše roušky). Část opozice nám například uprostřed krizového období vyčetla, že jsme nesvolali jednání zastupitelů. Většina ale naštěstí
pochopila, že ochrana zdraví občanů, zaměstnanců radnice
a pochopitelně i zastupitelů musí mít přednost. Nic nám koneckonců neuteklo, nic jsme nezanedbali, vše probíhá podle zákona
a jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 je doslova za dveřmi.
Na něm budeme podrobně o všem informovat a všichni
budou moct zkontrolovat, jak operativně, ale zároveň zodpovědně a hospodárně jsme zajišťovali nezbytně nutné vybavení
a ochranné pomůcky a prostředky pro Nemocnici Na Františku,
pro seniory a další ohrožené skupiny z řad našich občanů, ale
i pro zaměstnance radnice, střediska sociálních služeb, škol
anebo třeba pro strážníky.
Nečeká nás jednoduché období – mnozí podnikatelé a živnostníci už teď mají problémy a řada lidí díky tomu přišla nebo
přijde o práci. Proto jsme se prakticky hned zaměřili na podporu
podnikatelského sektoru a budeme i nadále podporou zejména
malých obchodů pracovat na obnovení sítě obchodů a služeb. Zaměříme se rovněž na podporu kulturních institucí a zařízení a na
udržení jejich sítě. Vedle toho nás čeká otevření škol a školek.
V době, kdy píšu tento text, důsledně prosazujeme obnovení zón placeného stání. Chceme také využít situaci a bojujeme
za důslednou regulaci tzv. sdíleného ubytování a za motivaci
k dlouhodobým pronájmům bytů, stejně jako za dodržování nočního klidu. S tím souvisí náš tlak na změnu skladby zahraniční
turistické klientely a na orientaci na tuzemské turisty.
Je toho před námi dost a nebude to lehké, ale uplynulé
týdny mě přesvědčily, že není důvod, abychom to nezvládli. 
Váš
Petr Hejma
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Nemocnice Na Františku
obnovuje
plánovanou péči

Více než pět týdnů byl provoz nemocnice s ohledem na šířící se epidemii koronaviru a doporučení Ministerstva zdravotnictví omezen pouze
na léčbu akutních zdravotních obtíží.
Od konce dubna se opět provádí plánované operace a zákroky.
Obnovila se také činnost odborných
ambulancí a poraden. „Obvoláváme
všechny pacienty, jejichž operaci
jsme na nezbytně nutnou dobu
odložili, abychom se s nimi dohodli
na novém termínu nástupu k hospitalizaci,“ řekl ředitel Nemocnice
Na Františku a primář chirurgického
oddělení David Erhart.
Lidé se nemusejí návštěvy
nemocnice obávat. Pacienti jsou
na vyšetření objednáváni v delších časových intervalech, aby se
v čekárnách potkávali co nejméně.
Samozřejmostí je důsledné dodržování všech protiepidemických
opatření. Každý pacient po příchodu
do nemocnice projde klinickým
a epidemiologickým screeningem
a před přijetím na lůžko je navíc
testován na koronavirus. Pravidelně
se také dezinfikují všechny prostory
nemocnice, zaměstnanci i pacienti
jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. K návratu do běžného provozu dochází v Nemocnici
Na Františku postupně, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické
situace a doporučení ministerstva
zdravotnictví. 

Dva měsíce práce Krizového štábu Prahy 1
Už začátkem března, tedy ještě před vyhlášením nouzového stavu, svolal starosta
Petr Hejma jako reakci na výskyt nového
typu koronaviru SARS-CoV-2 na území
naší republiky Krizový štáb Prahy 1. Štáb
už tak dva měsíce řídí preventivní opatření
proti nákaze ve veřejném prostoru i v budovách, včetně domů s pečovatelskou
službou, školských zařízení, Nemocnice
Na Františku anebo Úřadu MČ Praha
1, tedy prostorů se zvýšeným výskytem
občanů i ohrožených skupin obyvatel.
Krizový štáb Prahy 1 pod vedením starosty řídí jednotlivé aktivity i jejich materiální
zabezpečení a zároveň rozhoduje o zajištění
ochranných pomůcek a prostředků (např.

ZAJIŠTĚNO:

  Pro Jednotku Sboru dobrovolných
hasičů Praha 1
– zásahová obuv
– šest ochranných obleků
– dvě zásahové bundy
– dvoje zásahové kalhoty
– hasičská pláštěnka
– ochranné chemické obleky
– zádový AKU postřikovač SOLO
 Pro potřeby radnice,
Střediska sociálních služeb
a Nemocnice Na Františku
– 11 000 litrů dezinfekce ANTI-COVID
+ dávkovače na dezinfekci
– 20 500 jednorázových roušek
– jedenáct dezinfekčních rohoží
– profesionální ozonový generátor
PROFIZON-X-7G
– respirátory FFP2
– ochranná plexiskla
– dva dálkové teploměry

PARKOVACÍ ZÓNY V PRAZE ZŮSTÁVAJÍ POZASTAVENY
DO 11. května
Vláda vyšla Praze 1 vstříc,
primátor Hřib
však termín posunul
Vláda rozhodla o obnovení zón parkovacího
stání (ZPS) ve všech obcích od 28. 4., primátor Zdeněk Hřib však oznámil, že k jejich
obnovení na celém území hlavního města
dojde až od 11. května. Toto rozhodnutí je
definitivní a nebude ovlivněno ani datem
ukončení nouzového stavu na území ČR.
Praha 1 reagovala na rostoucí nespokojenost občanů s katastrofální situací
v ulicích. Starosta Petr Hejma a radní pro
dopravu Richard Bureš proto oslovili ministra dopravy a požádali ho, aby vláda obnovení

praha 1

ZPS urychlila. „Praha 1 v dopise požadovala
co nejrychlejší obnovení zón, magistrát navrhoval datum 11. 5. Jsme rádi, že vláda naše
argumenty přijala a zákaz zrušila okamžitě.
Bohužel, podobná pravomoc leží i v rukou
primátora a vedení hlavního města,“ říká
R. Bureš. Nebyl přijat ani návrh, aby Praha
obnovovala zóny postupně podle nejvíce
zasažených městských částí.
Všem držitelům parkovacího oprávnění
bude jeho platnost prodloužena o pětapadesát dní. O osmadvacet dní se již stalo
dříve, o další do počtu pětapadesát bude
prodlužováno nyní. Není proto nutné, aby
občané, kterým oprávnění v těchto dnech
končilo, chodili na úřad oprávnění prodlužovat. 

roušek, dezinfekčních roztoků a gelů, nejrůznějších zařízení, vybavení apod.) pro občany,
ohrožené skupiny a organizace. Členy štábu
jsou představitelé Rady MČ Praha 1 a Úřadu MČ Praha 1, Policie ČR, Městské policie
Praha, Hasičského záchranného sboru hl. m.
Prahy, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Praha 1, Nemocnice Na Františku, Střediska
sociálních služeb Praha 1 a dalších organizací.
„Včasné zahájení práce Krizového
štábu Prahy 1 a odborná fundovanost
jeho členů nám pomohly předejít značným
problémům, připravit se na šíření nákazy,
ušetřit velké množství finančních prostředků
a především ochránit všechny pracovníky
v první linii,“ vysvětlil starosta Petr Hejma. 
– polomasky a ochranné brýle
– ochranné rukavice latexové
– b
 ezdotykový rám pro měření teploty
pro Nemocnici Na Františku
O
 d Magistrátu hl. m. Prahy jsme dostali
– 52 300 roušek
– 400 respirátorů
– 8 000 rukavic
– 100 kusů brýlí
– 5 000 litrů dezinfekce
dosavadní náklady:
 Dezinfekce, mýdla
560 928,03 Kč
 Osobní ochranné prostředky (roušky,
masky, plexiskla)
906 124,06 Kč
 Přístroje, zařízení
a vybavení
667 331,46 Kč
 Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů – ochranné pomůcky,
PHM apod.
120 954,40 Kč
 Ostatní materiál
60 495,00 Kč
Celkem:

2 315 832,95 Kč
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Kolkovna bude pokračovat i nadále
Oblíbená restaurace V Kolkovně 8
bude na stejném místě fungovat i v dalších letech. Její provozovatel Gastro
Staré Město navíc v rámci výběrového řízení nabídl Praze 1 pětinásobek
dosavadního nájmu, a to celkem 8,5
milionu korun ročně na patnáct let.
O téměř deset milionů korun ročně více nabídl původně další zájemce.
Ten ale chtěl uzavřít smlouvu pouze
na dobu neurčitou, což spolu s cenou,
která násobně překročila cenu v místě
a čase obvyklou, vyvolalo pochybnosti
o serióznosti nabídky. Při zasedání
majetkové komise radnice navíc
zástupce tohoto žadatele na dotaz,

zda může i v současné obtížné době
nabídku potvrdit, odpověděl, že nikoli.
Gastro Staré Město nabídku naopak
potvrdilo.
„Rada naší městské části je od
začátku v otázce tohoto výběrového řízení
pod tvrdým nátlakem lobbistů a musí čelit nevybíravým výhrůžkám, včetně trestního oznámení,“ vysvětlil radní Prahy 1
Karel Grabein Procházka s tím, že roční
nájemné 8,5 milionu korun je v místě
a čase nejen obvyklé, ale i nadprůměrné, a to navzdory současné ekonomicky
obtížné situaci.
Praha 1 tak za patnáct let získá navíc
102 milionů korun. 

Sousedé sousedům: hudba přijde za vámi!
Na konci dubna spustila Praha 1 ve spolupráci s Malostranskou besedou sérii
koncertů v ulicích pro občany naší městské
části. Koncerty budou až do 18. května, a to
každé pondělí, středu a pátek od 18 hodin,
probíhat na různých místech Prahy 1.
„Koncerty v ulicích chceme zároveň
pomoci hudebníkům a celým souborům,
kteří nyní nemohou koncertovat, a kterým za
to zaplatíme symbolický honorář. A našim
občanům tím snad uděláme radost,“ říká
starosta Petr Hejma. Celá akce se koná díky
výborné spolupráci radnice s týmem Malostranské besedy. A na co se můžete těšit? 
Po 4. 5. Kozí plácek – IBY POP a Barbora
Šampalíková
St 6. 5. P
 ohořelec – Brigita Cmuntová
a Štěpán Klouček

Pá 8. 5. Václavák pod koněm – Trio Romano
Po 11. 5. nám. Republiky – Pocta Zuzaně
Navarové
St 13. 5.  Klárov – Ester Kočičková
a Luboš Nohavica
Pá 15. 5. Petrské nám. – Ondřej Hejma
a Marush
Po 18. 5. Střelecký ostrov – Paul Batto

Radnice Prahy 1
plánuje od 25. května
otevřít i mateřské školy
MČ Praha 1 připravuje vzhledem
k rozhodnutí vlády a ministra
školství o zahájení výuky žáků
prvního stupně základních škol
otevřít ke dni 25. května i mateřské školy, které má jako zřizovatel
na starosti. „Víme, že mnoho
rodin má současně děti předškolního i mladšího školního věku,
a chceme jim tímto krokem pomoci a umožnit jim tak návrat do
zaměstnání,“ uvedla Eva Špačková, místostarostka Prahy 1, která
má oblast školství ve své gesci.
Důležité je, aby rodiče svůj zájem o docházku dětí do mateřských
škol i prvního stupně základních
škol nahlásili příslušným ředitelům.
„Uděláme vše pro to, aby se
děti vrátily do bezpečného prostředí. Již proběhla celoplošná dezinfekce prostor a také zajišťujeme
dostatečné množství dávkovačů
s dezinfekcí a tekutým mýdlem.
Jsme přesvědčeni, že přísným
požadavkům epidemiologů vyhoví
i naše školní jídelny. Ujišťujeme
rodiče, že uděláme vše, co je v našich silách,“ sdělila místostarostka
Eva Špačková.
Školy budou chránit i starší
pedagogy, u kterých je větší riziko
těžšího průběhu nemoci covid-19,
a tak budou učit především ti
mladší.
Školní budovy budou před
nástupem žáků, ale i v nějakém periodickém opakování, dezinfikovány.
Přesné podmínky nástupu dětí
do škol a další potřebné informace
naleznete na webových stránkách
MŠ, ZŠ a městské části Praha 1
(Odboru školství). 

Granty na opravu
domovního fondu
Radní Prahy 1 navrhli zastupitelům
přidělení grantů na opravu domovního fondu, a to ve výši celkem
19,6 milionu korun, které by mělo
obdržet celkem osmatřicet žadatelů.
Tentokrát budou podpořeny
opravy částí domů viditelné z veřejného prostoru. 
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Osobnosti Prahy 1
posílají povzbudivé
vzkazy svým sousedům
Na webu naší městské části najdete spoustu zajímavých aktuálních informací
a od poloviny letošního března i krátká videa SOUSEDÉ SOUSEDŮM, v nichž známí
spoluobčané vyjadřují podporu v současné nelehké situaci.

„Moc děkuji osobnostem z Prahy 1, z nichž
mnohé mám tu čest nazývat přáteli, že
i ony myslí na své sousedy, přátele i lidi
sobě neznámé, a děkuji jim za krásná slova
povzbuzení. Děkuji také radnímu Michalu
Cabanovi, který se tohoto projektu ujal,“
představil záměr starosta Petr Hejma.
Herec Petr Kostka se ve svém pozdravu
zamýšlí nad tím, že všechno zlé je k něčemu
dobré: „Možná nás příroda upozorňuje, že ji
my lidé trochu moc drancujeme, tak abychom se chytli za nos. Vezměme si příklad
z přírody: Jaké množství zvířátek ulehne na
podzim k zimnímu spánku a probudí se až
na jaře. Tak to také zkusme, nebude to zimní
spánek, ale jarní a skončí možná až v červnu.
A když skončí koncem dubna, budeme mile
překvapeni. Přeji trpělivost.“
Herečce Carmen Mayerové je líto, že
se nepotkává se sousedy a stýská se jí po
divadle: „Ale nepropadejme strachu a skepsi.
Nebojme se a věřme. Jsme silný národ, který
se chová v takových situacích báječně.“

Jazzman Rudy Linka se vyznává ze
svých obav o dceru, která bydlí v New Yorku,
ale snaží se na karanténě vidět i to pozitivní:
„Jsou dvě věci, které vidím jako přínos: mluvím daleko víc se svými bližními – s maminkou, s kamarády v Itálii, Švédsku, v Americe
jsem neustále ve spojení. A ta druhá věc
je, že co se dva roky nepodařilo primátorovi
Hřibovi zakázat, to příroda vyřešila hned – je
to Airbnb… A teď vás žádám, abyste zavolali

někomu, komu jste už dlouho nezavolali.
Možná, že se vám ten člověk přestal líbit,
možná řekl něco nevhodného, možná vás
urazil. Ale teď je ta chvíle zavolat, napsat
e-mail, dopis.“
Spisovatel a publicista Dan Hrubý přeje
všem, aby nynější události přečkali v pohodě. „Až se jednou na ně bude vzpomínat,
abychom vzpomínali na jaro 2020 pozitivně,
aby přetrvalo to dobré, co tato doba přináší
– solidarita a pozitivní emoce, že se lidé
spojili a chovají se k sobě hezky.“
Všechny zdravotníky, policisty, hasiče,
prodavačky, popeláře, tramvajáky, autobusáky, politiky a celou armádu dobrovolníků
zdraví zpěvák Janek Ledecký: „Moc si jich
vážím a jsem na ně hrdý. A pro ostatní, co
nejsou v první linii: dávejte na sebe pozor,
dávejte pozor na ostatní, dodržujte rozestupy
a noste roušky a všechno bude fajn.“ 
Sestavila: Jarmila Hanková
Foto: Archiv MČ Praha 1
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Středisko sociálních
služeb děkuje
Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 za
opakované dezinfekce prostor a aut a další výpomoc ve
formě roušek, respirátorů,
dezinfekčních rohoží atd.

Za ušití a dodání roušek: Marii
Dvořákové ze Široké ulice, Evě
Šašinkové, Mileně Šašinkové
ze Strážnice, Lídě Múčkové ze
Strážnice, Věře Tušlové, Věře
Chválové, Evě Sochorové, Janě Loucké,
Aleně Fischerové z Petrovic, paní Domšové z Hájů, Marii Palkové z Družce, Renátě
Králové, ředitelce neziskové organizace
Artists 4 Children z. s., Heleně Chlupaté, kostymérce z Národního divadla, Lídě
Maličovské z Letné, Divadlu v Dlouhé, Praha
1 Harley’s bar – Dlouhá 18 – panu Tomášovi Tesnerovi, paní Kubištové z Kozí ulice,
chráněné dílně Inspirace, Ve Smečkách 8
při Dívčí katolické střední škole v Platnéřské 4, neziskové organizaci Borůvka Praha
o. p. s. – paní Marcele Langkramerové.
Iniciativě Kolo pro život
a panu Mašatovi za materiál na šití roušek.
Za respirátory, štíty a další
pomůcky: Barboře Matyášové
a kolektivu restaurace James
Dean Prague, V Kolkovně 1,
Harley’s bar – Dlouhá 18 –
panu Tomáš Tesnerovi za ochranné štíty,
Janovi Zamrzlovi za respirátory, Hotelům
Praha za šampony pro obyvatele DPS.
Za jídlo: Barboře Matyášové
a kolektivu restaurace James
Dean Prague, V Kolkovně 1
– přinášeli našim seniorům zdarma jídlo v době, kdy senioři nesměli vycházet;
Marcele Nevšímalové a kolektivu italské
restaurace Il Gusto za nabídku a dovoz
pizzy zdarma, firmě Košík.cz za dovoz jídla
zdarma, Viliamu Hoffmanovi za ovoce každý
týden pro seniory i personál jednoho DPS.
Dobrovolníkům: Kateřině
Hajné a Alexanderovi Mitrofovi za velkou pomoc pro
naše pečovatelky, díky které
jsme mohli omezit jejich pohyb v nákupních
střediscích, lékárnách a v ordinacích lékařů.
Haně Klimentové, Veronice Hofmanové,

Andree Hoffmannové za nákupy pro seniory
a donášku léků, paní Kirolové a paní Kinclové za nákupy, ČČK Praha 1, paní Michaele
Ševčíkové za zajištění dobrovolníků na
nákupy pro DPS, občanskému sdružení Pomoc seniorům zastoupenému panem Ondřejem Petrem za zajištění dobrovolníků na
nákupy pro klienty na Praze 1, kteří nemají
smlouvu se Střediskem sociálních služeb.
Za zábavu: projektu Hrajeme
do oken za vystoupení smyčcového kvintetu v zahradě
vnitrobloku, které potěšilo
seniory v DPS Týnská.

Za hudební vystoupení
Barbory Hrzánové se dvěma uznávanými hudebníky:
nevidomým akordeonistou
a pianistou Máriem Bihárim
a trumpetistou Nickem
Arthoferem v zahradě vnitrobloku
DPS Týnská. 

Text: Středisko sociálních služeb
Foto: Archiv MČ Praha 1
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Trpělivost a láska k lidem
Jako pečovatelka pracuje Kamila Melmuková téměř třicet
let. Dlouhou dobu se pohybovala v terénu, kde poskytovala péči seniorům přímo v jejich domovech. Teď už osmým
rokem pečuje o seniory v domě s pečovatelskou službou
v Pštrossově ulici 18, který je součástí Střediska sociálních
služeb Praha 1. Zajímalo nás, jak vypadá jeden její pracovní
den v době, v níž mají uklidňující slova a psychická podpora
větší význam než obvykle.

V domě s pečovatelskou službou
v Pštrossově ulici se paní Kamila Melmuková a její kolegyně starají o dvacet lidí
ve věku od pětaosmdesáti do dvaadevadesáti let. Každý má svoji garsonku.
Pečovatelská služba se zde na základě
smlouvy s klientem poskytuje od pondělí do pátku od 7:30 do 20:00 hodin,
o víkendech a svátcích od 8:00 do 20:00
hodin. Hlavní náplní práce pečovatelky je pomáhat s hygienou, připravovat
snídaně, dopolední a odpolední svačiny,
rozdělovat obědy, chystat večeře, chodit
na nákupy, starat se o jednotlivé domácnosti klientů, pomáhat a podporovat
v soběstačnosti. Obnáší to také praní
a žehlení prádla. V současné době, kdy
se celý svět potýká s koronavirovou nákazou, také měří klientům několikrát denně
teplotu a ptá se jich, jak se cítí, aby měla

jistotu, že jsou v pořádku. Dohlíží také na
dodržování všech hygienických opatření.
Kromě této „fyzické“ péče je tady ale
něco víc – milá a laskavá slova, pohlazení, umění naslouchat, trpělivost a láska
k lidem. „Víte, do této práce musíte zapojit srdce. Ze svých letitých zkušeností
vím, že k pečovatelce, pro kterou je péče
o seniory jen nutná rutina, nemají klienti důvěru. Vycítí, že je třeba naštvaná
a práce ji nebaví, a to se zpětně odrazí
na jejich náladě. Mým přáním je, aby byli
všichni spokojení a usměvaví, vždyť jsou
tady doma,“ říká Kamila Melmuková.
Její dnešní pracovní den začíná už
před půl osmou měřením teploty všech
obyvatel domu. Pak běží do kuchyňky chystat snídani. „Každý má něco jiného, záleží,
co si vybere,“ vysvětluje paní Kamila. Kukuřičné lupínky s mlékem, mazanec s kávou,
chleba s máslem... zkrátka co kdo má rád.
Jedna z klientek potřebuje pomoci s hygienou, oblékáním, umytím a vyfénováním vlasů. Někdo chce namazat záda, popovídat si.
Po snídani paní pečovatelka uklízí nádobí
a dohlíží na užívání léků klienty.
Všechno do sebe zapadá a zároveň
se odehrává v klidu a pohodě. „Senioři
potřebují mít pocit jistoty a ten z vás
musí prostě vyzařovat,“ usmívá se paní
Kamila.
Následuje úklid několika bytů –
stlaní postelí, utírání prachu a vytírání
koupelny. Je zvyklá pomáhat se vším,
s čím si senioři neví rady. „Někdy i vyměním prasklou žárovku,“ směje se. Okolo
desáté hodiny připraví a roznáší svačinu.
Na obědy se tu obvykle všichni
scházeli ve dvanáct hodin v jídelně. To teď
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při karanténních opatřeních není možné,
obědy se roznášejí po bytech. Pečovatelky se snaží zachovat, aby byly servírovány
na talířích. Dnes je k obědu brokolicová
polévka, smažený hermelín s bramborovou kaší a salát z červené řepy.
Po obědě dává paní Melmuková do
myčky nádobí od oběda, uklízí kuchyňku
a do pračky dává prádlo.
Je krásný slunečný den. Na terase
nedávno zasadili muškáty, později přibudou melouny a rajčata. Na dvorku kvetou
surfinie, tulipány a oleandr. Kus přírody
uprostřed metropole.
Senioři teď nemohou ven, nemůže
za nimi ani nikdo z rodiny, jen si telefonují. Maximálně mohou tři až čtyři na
terasu, musí dodržovat odstup a pochopitelně nosit roušky. Nebo se mohou
ve dvou sejít v knihovně. Několik se jich
odpoledne posadí na terase a povídají
si s paní Kamilou. Proč nemůžeme ven?
Kdy budou nové díly Ordinace v růžové
zahradě? Kdy se budeme moci sejít

společně jídelně? Paní Kamila trpělivě
odpovídá a vysvětluje nejen seniorům,
ale i jejich rodinám. Zvláště v této době
je komunikace s rodinnými příslušníky
seniorů důležitá a nejen paní Kamila, ale
i všechny její kolegyně se snaží s nimi být
v co nejužším kontaktu.
Později odpoledne vytáhne prádlo
ze sušičky a žehlí. Mezitím přichystá
lehkou odpolední svačinu. Krátce po
sedmnácté hodině roznáší po bytech
studenou večeři – dnes je to chleba
s máslem a sýr.
Po večeři nahlížíme do knihovny,
kde vidíme velikonoční výzdobu. Letos je
prý dekorace skromnější a omezila se jen
na knihovnu, protože kvůli karanténním
opatřením chodí interiéry pravidelně
dezinfikovat hasiči. Vždy se tu úzkostlivě
dbá na čistotu, teď doslova do posledního detailu. Přede dveřmi přibyla i speciální rohožka napuštěná dezinfekcí. „Přebírám a dezinfikují pro seniory věci, které
jim přinášejí jejich rodiny. Jedné paní

přišel důchod, a protože měla strach
dotknout se bankovek, ošetřila jsem je
dezinfekcí,“ doplňuje paní Melmuková.
Pečovatelky se střídají ve službách, teď
dokonce v domě vždy jedna z nich přespává, aby mohla ihned jednat, kdyby se
cokoli přihodilo.
Je dvacet hodin, kdy obvykle Kamile
služba končí. „Na seniory z domu s pečovatelskou službou myslím i doma. Jsou
moje širší rodina,“ dodává. Dnes zůstává
se svými klienty přes noc, takže služba jí
skončí až ráno v osm hodin.
„Podobně jako paní Melmuková
se denně svým klientům věnují i další
pečovatelky,“ říká zástupce starosty MČ
Praha 1 Petr Burgr. „Vnímají svoji práci
jako poslání a hluboce lidský přístup
považují za samozřejmý. Patří jim poděkování a úcta.“ 

Text: Michaela Šulcová
Foro: Jaroslav Tatek
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 se o své sousedy stará
ve všední dny i během svátků. My jsme ji pro vás zachytili na Velký
pátek, kdy kromě jiného vydezinfikovala i společné prostory radnice. Děkujeme!

praha 1

Dobrovolníci Josef Satora a Marek Ivanovič, kteří pomáhali u výdejního místa roušek. Díky jejich práci jsme mohli prodloužit provozní
dobu tohoto místa.

Romana Sittová ze Školské ušila spoustu roušek na šicím stroji
zapůjčeném Střediskem sociálních služeb. V případě potřeby
je připravena šít dál.

Lucie Spieglová nás také zásobila množstvím roušek.

Dobrovolní hasiči také pomáhali rozdávat občanům Prahy 1
dezinfekci ANTI COVID.

zdravotnictví
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KOVES pomáhá s léčbou
seniorů s koronavirovou
nákazou
pacienti měli nejlepší dostupnou zdravotní
péči, ale také se jim snaží v největší možné
míře zpříjemnit čas, který musí trávit v izolaci.
„S pacienty aktivně pracujeme, v rámci
možností s nimi rehabilitujeme, provádíme
polohování a masáže. Snažíme se je zabavit
příjemnými činnostmi – pouštíme jim hudbu
podle jejich přání a zpíváme s nimi. Jsme
si také vědomi toho, jak je pro ně důležitý
kontakt s rodinou, který jim zprostředkováváme pomocí e-mailů s fotografiemi od jejich
blízkých,“ uvedla Petra Štorková, staniční
sestra oddělení KOVES.
Péče o pacienty s koronavirem je nepochybně náročná. Vyžaduje vysokou míru
profesionality, odpovědnosti a také obětavosti. „Vážím si přístupu všech zaměstnanců
naší nemocnice, kteří současné situaci, kdy
jsme vystaveni mimořádným povinnostem
souvisejícím s koronavirovou pandemií, čelí
s nasazením a odhodláním,“ řekl ředitel
Nemocnice Na Františku David Erhart.

Tým specializovaného oddělení KOVES

Nemocnice Na Františku
je jedním ze čtyř zdravotnických zařízení v Česku,
které Ústřední krizový štáb
České republiky koncem
března požádal, aby se
postaraly o klienty domovů
pro seniory s potvrzenou
koronavirovou nákazou.
Počet infikovaných seniorů
v pečovatelských zařízeních totiž začal po vypuknutí pandemie prudce
narůstat. Starosta Prahy 1
Petr Hejma proto pověřil
ředitele Nemocnice Na
Františku Davida Erharta přípravami na převzetí
seniorů.

Během několika dnů vzniklo pod vedením
krizového štábu Nemocnice Na Františku
specializované oddělení nazvané KOVES,
splňující všechna hygienická a bezpečnostní nařízení pro péči o infekční pacienty
s koronavirem. Příprava oddělení vyžadovala provedení stavebních úprav, zajištění
materiálního a přístrojového vybavení,
ochranných pomůcek, dezinfekcí, dezinfekčních přístrojů a dalších prostředků.
Začátkem dubna oddělení přijalo od
pražského domova pro seniory první pacienty. Nemocnice pro ně vyčlenila devět lůžek,
sedm standardních s možností kyslíkové
terapie a dvě lůžka s plicní ventilací. „Počet
lůžek, která můžeme pacientům s koronavirovou nákazou poskytnout, odpovídá našim
aktuálním možnostem. Oddělení jsme zařídili
tak, aby neohrozilo ostatní pacienty naší
nemocnice rozšířením infekce covid-19 a aby
zároveň zohlednilo nároky na péči o seniory
s lehčím průběhem tohoto onemocnění.
Jedná se o pacienty s dalšími přidruženými,
často závažnými chronickými chorobami,
u nichž se nezaměřujeme pouze na léčbu
symptomů koronavirové infekce, ale řešíme
jejich komplexní zdravotní stav,“ vysvětlil
ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.
Zdravotnický tým specializovaného
oddělení KOVES se stará nejen o to, aby

David Erhart, ředitel nemocnice
Řada nemocnic dostává v současné
době nejrůznější pozornosti od dárců, od
potravin po zdravotnické pomůcky. „Na naši
nemocnici se také obrací celá řada dárců,
kterým za jejich pomoc děkuji. Dostáváme
obědy pro zaměstnance, různé doplňky
stravy, svačiny, sladkosti, kávu a podobně.
Od různých firem, iniciativ či organizací,
pražského magistrátu a ministerstva vnitra
jsme obdrželi osobní ochranné pomůcky,
které společně s prostorovými dezinfekčními
přístroji – tzv. fogátory zakoupenými Prahou
1 – značně přispěly k zajištění bezpečnosti
našich pracovníků a pacientů,“ dodal ředitel
Nemocnice Na Františku David Erhart. 
Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek
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Pomoc Prahy 1
podnikatelům bude mít
hodnotu více než
100 milionů korun

A

Až do konce roku nebudou muset podnikatelé a živnostníci platit za umístění restauračních předzahrádek na
pozemcích Prahy žádné nájemné ani místní poplatky.
Do konce roku budou také prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství pro uliční prodej před provozovnami. Spolu s už dříve přijatými opatřeními tak
Praha 1 věnuje na podporu živnostníků a podnikatelů
více než sto milionů korun z plánovaných rozpočtových
příjmů.
„Odpuštění poplatků za předzahrádky
a pouliční prodej doplní naše už dříve přijaté
balíčky opatření na podporu živnostníků
a podnikatelů,“ popsal starosta Prahy 1 Petr
Hejma a dodal, že dosud přijatá podpůrná
opatření stojí Prahu 1 přes čtyřicet milionů

korun z plánovaných rozpočtových příjmů.
Odpuštění nájemného a místních poplatků tuto částku navýší o šedesát milionů.
„Je to pro nás samozřejmě bolestivé,
protože na podporu podnikatelů věnujeme
podstatnou část rozpočtových příjmů, které

Paní Eliška Lénková ve své čistírně v Soukenické 24

jsme plánovali vydat na investice a provoz
naší městské části. Na druhé straně chápeme, že je třeba nastartovat ekonomiku právě
podporou podnikatelského sektoru. Umožní
to mimo jiné zachovat i potřebnou síť obchodů a služeb pro naše občany,“ vysvětlil Petr
Hejma.
Radní Prahy 1 přijali už na svých
zasedáních ve dnech 17. a 31. března sérii
opatření na zmírnění dopadů boje proti
koronaviru na živnostníky a podnikatele. „Po
prvních rychlých opatřeních jsme pracovali
na důkladné analýze a do konce června
bychom už chtěli vyhlásit konkrétní opatření
pro konkrétní segmenty provozoven a služeb, ale i pro konkrétní zařízení jako třeba
Palác Žofín nebo Malostranská beseda,“
popsal radní pro podporu podnikání, obchod
a služby Prahy 1 Karel Grabein Procházka
a zdůraznil, že vše je diskutováno s profesními organizacemi a dalšími odborníky.
Rada první městské části přišla
17. března s prvním opatřením, které umožnilo odklad splátek nájemného až do výše
kauce, tedy že nájemné bude zatím hrazeno
právě z této kauce a na její doplnění budou
mít živnostníci a podnikatelé lhůtu do
30. června 2021. Dále radní rozhodli, že
nebudou uplatňovány sankce za prodlení s jakoukoliv splátkou nájemného, jejíž
splatnost nastala v době nouzového stavu.
Zároveň Praha 1 až do odvolání pozastavila
účinnost valorizace nájemného u nebytových
i bytových prostorů.
31. března Rada MČ Praha 1 rozhodla,
že podnikatelé a živnostníci užívající nebytové prostory svěřené Městské části Praha 1
a určené k podnikání nebudou muset, pokud
na ně dolehla vládní opatření, platit dubnové
nájemné. Radní zároveň Úřadu MČ Praha 1
doporučili, aby neuplatňoval sankce na poplatníky, kteří uhradí místní poplatky do dvou
set dnů po lhůtě splatnosti. 

Text: Petr Bidlo
Foto: Jaroslav Tatek
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Podpora z fondů
Evropské unie se týká
všech podnikatelů

N

Na předchozí stránce přinášíme informace, jak může podnikatelům, kteří se dostali do
nesnází v důsledku koronavirové krize, pomoci Úřad městské části Praha 1. O dalších možnostech jsme si povídali s Janem Hauserem z Evropské rozvojové agentury.
Dosáhnou podnikatelé na některou
z podpor na úrovni ústřední státní správy,
tedy tu organizovanou některými ministerstvy?
Ano, ale pouze za splnění státem stanovených podmínek. V zásadě jsou zatím
k dispozici tři hlavní možnosti. První možností jsou kompenzace živnostníkům ve
výši 25 000 Kč, na které mají nárok všichni
živnostníci, pokud nejsou zároveň zaměstnáni na hlavní pracovní poměr nebo na
dohody s odvody sociálního a zdravotního
pojištění. Žádost je třeba odeslat do
29. června. Druhou možností jsou příspěvky na zaměstnance „Antivirus“, někdy
nazývané „kurzarbeit“, které fungují ve
dvou režimech. Tzv. režim A je situace, kdy
jsou zaměstnanci „na překážkách“ kvůli
karanténě nebo uzavřené provozovně
a stát pak dotuje 80 % vyplacené náhrady
mzdy včetně odvodů až do výše 39 000 Kč
na jednoho zaměstnance. Tzv. režim B je
pro případy, kdy jsou zaměstnanci „na překážkách“ z důvodu hospodářských potíží,
souvisejících se situací kolem covid-19.
Stát v takovém případě přispěje 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů až
do výše 29 000 Kč na jednoho zaměstnance. Třetí variantou jsou bezúročné úvěry
COVID, které poskytuje ČMZRB. V praxi
se jedná o záruky a dotace na úroky, které
si podnikatelé vyjednají u svých běžných
komerčních bank. V prvních dvou kolech
o tyto záruky a dotace na úroky nemohly
žádat pražské firmy, což se mění ve třetím
kole. Pražské malé a střední firmy
a OSVČ mají od 20. dubna možnost získat
v rámci programu COVID Praha bezúročný úvěr např. na provozní náklady,
na pořízení majetku, financování zásob
apod. Úvěry budou poskytovány ve
výši až 15 mil. Kč. Pravidla jsou nastavena stejně jako u programu COVID II
pro mimopražské podniky, bude tedy
nutné si úvěr nejdříve vyřídit u vlastní
komerční banky a teprve následně žádat
o záruky a dotace na úroky u ČMZRB.

Podpoří stát podnikatele i jiným způsobem?
Kromě tří programů přímé finanční podpory
připravily státní úřady i některé další změny,
které by podnikatelům mohly pomoci. Jedná
se především o tzv. liberační balíček, který
podnikatelům mimo jiné promíjí červnové
zálohy na daně z příjmů a posouvá datum
podání různých typů daňových přiznání.
Ministerstvo práce například zavedlo ošetřovné pro OSVČ, kteří jsou sami v karanténě
nebo ošetřují člena rodiny, dočasně byly

zrušeny poplatky za odesílání datových
zpráv. Otevírají se také dotační programy na
podporu podnikatelů, kteří vyvíjejí výrobky či technologie pro boj s koronavirem.
Týká se jich podpora z fondů Evropské
unie?
Podpora z fondů Evropské unie se týká
úplně všech podnikatelů. Kromě toho, že se
evropské prostředky využívají na úvěrové
programy COVID, je letos také stále velká
šance přihlásit se o podnikatelské dotace
z fondů EU. Pražské firmy a podnikatelé mohou získat dotace i na své pražské
aktivity, například na inovace produktů nebo
služeb, a mají také možnost žádat o dotace na své aktivity mimo Prahu, aktuálně
například na nákup technologií do výroby.
Podrobnější informace včetně rychlých odkazů na příslušné úřady a formuláře
žádostí, naleznete na www.eracr.cz
a na stránce věnované přímo koronavirovým
opatřením www.eracr.cz/covid. 
Text: (red)
Foto: Archiv ERA
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Jak se učí v karanténě,
ptali jsme se
základních škol
Druhý týden v květnu to
budou dva měsíce, co koronavirus zavřel brány všech
škol v republice, a pedagogové tak ze dne na den stáli
před nelehkým úkolem pokračovat ve vyučování žáků
na dálku formou distančního
studia. Je to naprosto nová
výzva nejen pro učitele, ale
i pro děti a jejich rodiče.
Jak domácí výuku zvládají,
jaké jsou zkušenosti, co se
osvědčilo a jaká je spolupráce s rodiči, jsme se ptali
ředitelů základních škol zřízených naší městskou částí.

Všichni oslovení se shodují, že začátky
byly těžké, protože neměli s e-learningem
téměř žádné zkušenosti, nicméně výuku na
dálku nyní zvládají poměrně dobře. Využívají k tomu různých forem podle vybavení
rodin dětí a úrovně technické zdatnosti
jednotlivých učitelů. Našlo se i několik žáků,
kteří neměli k dispozici počítač a potřebné
vybavení; těm školy techniku zapůjčily. Ke
komunikaci používají různé platformy – Bakaláře, Google Classroom nebo třeba Teams.
„Dále využíváme nástěnky tříd, každá
má na webu školy svou, kam se píší úkoly,
vzkazy apod. Většina učitelů využívá
i videokonference – všichni mají zřízen
účet na Teams, žáci mají login a mohou se
připojit přes mail (Chrome, Edge). Kromě
toho kolegové používají i Skype, Zoom,
Hangouts apod. Budovu školy máme
otevřenu v pondělí a ve středu dopoledne, žáci nebo rodiče si mohou v případě
potřeby přijít např. pro výukový materiál,“

popisuje ředitelka ZŠ Vodičkova Dagmar
Zelená.
Jaké zkušenosti ředitelé zaznamenali?
„Většina pedagogů se domnívá, že je současná situace náročnější než klasická výuka, ale
je to výzva pro obě strany. Děti se učí větší
samostatnosti, učí se organizovat si čas, uvědomují si i styly učení, které jim vyhovují. Učitelé zase zjišťují, že není nutné vše hodnotit
známkou. Záporem této formy výuky je třeba
kontakt s čínskou či vietnamskou komunitou.
Tito žáci, hlavně na druhém stupni, s námi
v podstatě nekomunikují, i když češtinu
velmi dobře ovládají. Neplatí to samozřejmě
o všech,“ upřesňuje ředitelka Zelená.
Její kolega Petr Tlustý, ředitel ZŠ Uhelný trh, k tomu uvádí: „Negativní je problematické připojení některých dětí a roztříštěnost
platforem, na kterých se pracuje. Pozitivní
je, že to děti (prozatím) baví a že i většina
rodičů vzala tuto formu za svou a jsou nápomocni, hlavně menším dětem.“

naše školy
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V Malostranské ZŠ mají kladnou zkušenost s aplikací Teams, kam mají všichni
žáci přístupy: „Zavedli jsme zde týmy po
třídách a předmětech. Tam učitelé zadávají
práci, hodnotí ji a poskytují konzultace. A čím
dál více jich i učí online hodiny. To jsme se
samozřejmě postupně museli naučit – kolega ajťák nám poskytl výborné video lekce.
Odezva od žáků je vesměs pozitivní, i když
někdy narážejí na technické komplikace
– pomalý internet apod. Na prvním stupni
jsme nechali paní učitelky, aby si se svou
třídou nastavily jednodušší způsob komunikace a zadávání. A také se více využívají
pořady České televize. Rodiče většinou velmi
účinně pomáhají. Zvláště u menších dětí je
to nutné. Maminka jedné žákyně dokonce
věnovala škole notebook, abychom ho půjčili
nějakému žákovi, který to potřebuje,“ dodává
ředitel Tomáš Ledvinka.
Velmi se osvědčila přímá komunikace
s dětmi: „Online výuka s využitím konferenčních nástrojů, ,třídnické hodiny‘ online nebo
jen popovídání si u mladších žáků. Zde je
výuka na denní bázi, u starších pracujeme
v týdenních cyklech a s žáky se jednotliví
učitelé v online prostředí setkávají jednou
týdně. Jako velmi dobré se ukázalo zapojení
asistentů pedagoga a speciálních pedagožek, také jedné učitelky češtiny jako druhého
jazyka do individuální i skupinové přímé práce s dětmi – doplňují tak činnost učitelů, individuálně s žáky pracují tak, jak byli ve škole
zvyklí. ,Ulevují‘ tak dětem, rodičům i učitelům. Do přímé komunikace s žáky se zapojují
i vychovatelky a vychovatelé školní družiny.
Spolupracují s třídními učiteli, nebo se ,jen‘
věnují dětem,“ popisuje zkušenosti ředitelka
ZŠ nám. Curieových Tereza Martínková.
Zmíněná škola má hojně navštěvovaný
web, který neušel pozornosti ani místostarostky pro školství Evy Špačkové: „Jsem
velmi překvapena webovými stránkami této

Ředitelka ZŠ Vodičkova Mgr. Dagmar Zelená
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Ředitelka ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského PhDr. Jitka Kendíková

školy, čiší z nich obrovské zapálení pro dobrou věc a vědomí, že instituce je tu opravdu
pro děti a jejich rodiče,“ říká a pokračuje:
„Nejen tato škola, ale všechny námi zřízené
se s neobvyklou krizovou situací popraly se
ctí a na jedničku. Velmi si toho vážím. Mají
mou všestrannou podporu.“
Ředitelka ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského
Jitka Kendíková mj. informuje o zajímavé
stopě své školy v televizním vysílání: „Myslím, že online výuka se výborně hodí zejména u cizích jazyků. Žáci mají možnost v něm
stále komunikovat a učitelé mají velkou chuť
hledat vhodnou formu i vhodné médium.
Kromě toho se osvědčila i nejrůznější výuková videa, která perfektně slouží například
v zeměpisu i dějepisu. Tak trochu se také

podílíme na výukovém pořadu České televize UčíTelka, v němž nás skvěle reprezentuje
naše kolegyně Markéta Grígeľová. Občas se
v něm objevují i někteří naši žáci.“
Osvědčuje se častá komunikace nejen
se žáky, ale i s rodiči: rychlá reakce na jejich
maily, vše vysvětlovat a uklidňovat je, že
základní odpovědnost za výuku má škola,
nikoli oni. Není proto nutné se nervovat
a „dřít“ s dětmi novou látku. Ta bude znovu
probrána ve škole, až pomine karanténa,
a rozhodně nebude předmětem zkoušení.
Ředitelé se shodují, že si rodiče zaslouží
velkou pochvalu. Vítána je také jakákoli
zpětná vazba, která pomáhá k lepšímu
nastavení výuky.
„Rodiče jedné naší žákyně věnovali
škole patnáct tisíc korun na nákup notebooku. Ten jsme ihned pořídili a nabídli
k zapůjčení domů žákovi, který potřebné
vybavení pro výuku nemá. Skvělý příklad
dobře cílené pomoci v pravou chvíli. Děkujeme. Několik dětí už má doma zapůjčené
školní počítače a teď přibyl i nový notebook,“
sdílí pozitivní zkušenost již zmíněný ředitel
Ledvinka.
A na závěr ještě jedna povzbudivá
informace od ředitelky Kendíkové: „Ve
škole máme česko-italské třídy. Výuka zde
probíhá jak v češtině, tak v italštině. Působí
u nás několik italských učitelů. Jejich žáci
v současné době vytvářejí obrázky i další
výtvarné objekty na podporu Itálie. Máme
velice šikovné kolegyně výtvarnice. Zejména na druhém stupni i gymnáziu výtvarná
žákovská produkce pokračuje i nadále na
bázi dobrovolnosti. Z facebookových stránek
našich škol se stala malá galerie žákovských prací.“ 
Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek
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Pomáhaly i restaurace

Společnost Taiko a. s.

U

Už několik týdnů lidem v první linii restaurace rozváží jídlo.
Zdravotníci, hasiči, úředníci, ale také pečovatelé a senioři
v naší městské části se díky nim mohou těšit na dobrý oběd.
Poděkovaní patří společnosti Taiko a. s. (provozovatel trhů na Staroměstském a Václavském náměstí a areálu Žluté Lázně). Ta vozí
obědy každý všední den do úřadu MČ Praha 1
a dobrovolným hasičům Prahy 1. Pravidelně
se jedná o sto šestadvacet porcí (sto šest
na úřad a dvacet pro dobrovolné hasiče).
Jídla vozí v jedné dodávce, ve které
jsou umístěny dvě tepelné skříně. Gastronádoby jsou po každém použití dezinfikovány.
Obědy jsou denně čerstvé a vycházejí vstříc
hasičům, kteří mají zájem hlavně o masové

pokrmy. Jídla jsou balena v jednorázových
obalech, které jsou uzavíratelné a ohřívatelné. Během rozvozu se teplota udrží, ale
pokud někdo chce, má možnost si jídlo
i následně ohřát.
Kuchaři z Asociace zaměstnanců
v pohostinství POHO uvařili od začátku krize
k datu uzávěrky časopisu šestnáct set jídel,
která putovala rovněž k dobrovolným hasičům
Prahy 1, seniorům, nemocným a dalším potřebným v rámci projektu sousedskapomoc.cz
a také na radnici týmu starosty Petra Hejmy.

Společnost Gastro group, s. r. o.

Asociace zaměstnanců v pohostinství POHO

DPS dostaly obědy pro seniory i od Košík.cz
a Konta Bariéry
Společnost Gastro group, s. r. o.
(provozovatel restaurací Asian Temple,
La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina
aj.) pomohla jiným způsobem, než by se
od restaurací očekávalo. V rámci iniciativy
Roušky pro Prahu poskytla respirátory,
roušky, dezinfekci a další spotřební zdravotnický materiál v okamžicích, kdy ho by
naprostý nedostatek.
V rozvozu svých hotovek pokračuje také Košík. V naší městské části
dovezl obědy našim seniorům do domů
s pečovatelskou službou 14. 4., 21. 4.
a 28. 4. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv, Petr Našic
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Informace
z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

O

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vám nabízí pomoc s problémy týkajícími se jak
sociální problematiky, tak s problémy, které mohly vyvstat v souvislosti s výskytem
onemocnění covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem (psychické problémy, dluhy
na nájemném, pracovně-právní problematika, nákupy léků, zprostředkování služeb atp.).
S vyřízením těchto záležitostí vám rády pomohou sociální pracovnice našeho odboru:

Oddělení sociální péče a služeb
ved. odd. Bc. Věra Kutá 
221 097 447
Eva Lukešová 
221 097 597
Mgr. Gabriela Telínová, DiS.  221 097 477



Oddělení sociální pomoci
ved. odd. Bc. Barbora Hrychová, DiS.
221 097 404
Bc. Karolína Miškarová, DiS.  221 097 276
Mária Fajnorová 
221 097 492
Eva Dušková 
221 097 465

Oddělení péče o rodinu a děti
ved. odd. Mgr. Hana Vitnerová  221 097 353
Bc. Lucie Vyčichlová 
221 097 498
Martina Machová, DiS. 
221 097 759

Úřad práce v souvislosti s vyhlášeným stavem
nouze umožňuje většinu běžných záležitostí
vyřídit online. Žádosti, které jsou běžně vyřizovány na příslušném kontaktním pracovišti ÚP
v Šafaříkově nebo v Bělehradské ul., je možné
zasílat též e-mailem, a to i bez zaručeného
elektronického podpisu. Přílohou takového
e-mailu může být sken či fotografie dokladovaných skutečností, například doklady o zaplacení nákladů na bydlení, služby, energie...
Žádosti lze rovněž zasílat poštou, případně
vložit do schránky u vstupu na příslušné pracoviště úřadu práce. Osobní jednání bude
umožněno pouze po předchozím objednání.
Tiskopisy naleznete na webu Ministerstva
práce a sociálních věcí https://www.mpsv.
cz/web/cz/formulare.
Pracovníci call centra úřadu práce České
republiky jsou vám k dispozici na telefonním čísle 844 844 803.
S vyřízením záležitostí na úřadu práce vám
rovněž mohou pomoci sociální pracovnice
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

VÁŽENÍ
SOUSEDÉ,





MOŽNÁ VÍTE O NĚKOM, KDO POTŘEBUJE POMOCI.
NAKOUPIT, DOJÍT PRO LÉKY, VYVENČIT PSA NEBO
V NÁROČNÝCH ČASECH PSYCHICKY PODPOŘIT.
TŘEBA TAKOVOU SLUŽBU POTŘEBUJETE I VY OSOBNĚ.
PROTO VÁM PŘIPOMÍNÁME NĚKOLIK KONTAKTŮ, NA KTERÝCH
VŽDY NAJDETE POMOC. DĚKUJEME, ŽE O NICH INFORMUJETE
I SENIORY VE SVÉM OKOLÍ.







TÍSŇOVÁ LINKA
STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRAHA 1:

INFOLINKA
PRO
SENIORY:

224 948 465

800 160 166

POTŘEBUJETE
POMOCI S PÉČÍ O SVÉ
BLÍZKÉ?

(NONSTOP)

(ŽIVOT 90)

(PO-PÁ: 9–17 HOD.,
PEČUJ DOMA)

800 915 915

NEBOJTE SE OZVAT. PAMATUJTE, NEJSTE NA TO SAMI!
RÁDI VÁM POMŮŽEME.
Svoje náměty a podněty pište na: starosta@praha1.cz.
Chcete se zapojit do pomoci ostatním lidem: pomahame@praha1.cz.
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Václavské náměstí
projde zásadní proměnou
Po letech příprav začala v polovině dubna celková rekonstrukce Václavského
náměstí. Tu provede firma Hochtief CZ,
která zajistí rekonstrukci spodní i horní
části náměstí za necelých 327 milionů
korun. Spodní část, kde dojde mj. k novému vydláždění a osazení novým mobiliářem, by měla být hotova příští rok.
Celý projekt by pak měl být dokončen do
roku 2025.

P

„Václavské náměstí si zaslouží důstojné postavení nejen v české
historii, ale i v současnosti. A já doufám, že právě zahájená rekonstrukce tomuto tak důležitému místu dodá podobu, která bude lákat
k procházkám a setkávání místních a oživí zdejší síť obchodů a služeb,“ prohlásil Petr Hejma, starosta Prahy 1, který spolu s pražským
primátorem Zdeňkem Hřibem, jeho náměstky Petrem Hlaváčkem
a Adamem Scheinherrem a předsedou představenstva společnosti
Hochtief CZ Tomášem Korandou rekonstrukci slavnostně zahájil.
Ve spodní části náměstí budou provedeny především úpravy,
které směřují ke zvýšení kvality prostředí pro obyvatele a návštěvníky. Nově budou vydlážděny povrchy náměstí a osazen nový
mobiliář, dále se plánuje vysazení dvouřadého stromořadí po obou
stranách náměstí včetně zajištění mechanismů pro zavlažování
stromů. Vedle toho bude postaveno také několik technických prvků, které zajistí ochranu stanic metra proti případnému zaplavení.
Nejzásadnější změnou v horní části náměstí bude vybudování
nové tramvajové trati, která povede v bočních částech náměstí.

Jeho střed bude ponechán jako pěší zóna s rozšířenými chodníky
a vyčleněným pruhem pro cyklisty.
Velký důraz byl kladen také na výběr nové zeleně. Stávající
bude totiž nahrazena novými alejemi lip malolistých. Smyslem
změny je navázat na historickou tradici, kdy právě lípy byly na Václavském náměstí už od konce devatenáctého století. 

Text: Petr Bidlo
Foto: Petr Našic

Zleva: Zdeněk Hřib, Petr Hejma a Tomáš Koranda
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Dva pohledy na provoz
elektrických koloběžek
v centru
V minulém čísle magazínu JEDNA jsme zveřejnili článek o tom, že v průběhu dubna vejde
v platnost opatření, které zakáže vjezd elektrických koloběžek na vybrané pěší zóny tvořící
tzv. Královskou cestu, kde byly problémy s elektrokoloběžkami největší. Na text reagoval
otevřeným dopisem spolek AutoMat.
Spolku se nelíbí příprava zákazu jízdy všech
elektrokol a elektrokoloběžek v okolí Staroměstského náměstí. V dopise žádá o uměřený přístup a píše v této souvislosti o původní
podobě záměru, která byla zveřejněna na
webových stránkách městské části v lednu.
Podle něj šlo o kompromis, s nímž spolek
souhlasil i přes to, že koncept zcela nerezonoval s jejich představou o souvislém
průjezdu Starým Městem. Spolek v dopise
žádá o pozastavení přípravy zákazu a navrhuje jeho přepracování tak, aby nepřiměřeně
neomezoval Pražany, kteří chtějí používat
k dopravě elektrokoloběžky. Doporučuje
kombinovat méně restriktivní podobu zákazu
a vytvoření přirozených objízdných tras, převážně formou takzvaných cykloobousměrek.
Radní pro dopravu Prahy 1 Richard
Bureš ve své odpovědi připomíná, že vychází
z častých stížností občanů na provoz elektrokoloběžek, jejich nevhodné odkládání a častá
střetnutí s chodci. Komplexní řešení je mimo
kompetence městské části, současné vedení
radnice o tom jednalo s Magistrátem hl. m. Prahy i Ministerstvem dopravy. Jedním z částečných řešení je omezit provoz elektrokoloběžek
na „Královské cestě“, tedy úseku Karlovy ulice

a na Staroměstském a Malém náměstí, což je
v pravomoci městské části. Minulé vedení radnice začalo tento krok připravovat, současný
radní pro dopravu na něj navázal. Při letošním
lednovém jednání o formě zákazu magistrát
navrhl a požadoval, s ohledem na existující
právní předpisy, jako jedinou možnou cestu
zákaz všech „kol s motorem“. V praxi to tedy
znamená, že na značce IZ6a označující pěší
zónu bude k symbolu kola, který určuje výjimku
pro provoz kol doplněn text „bez motoru“.
Praha 1 s tímto postojem souhlasila a na
svém postoji trvá. Omezení prakticky dopadne zejména na elektrokoloběžky, kterých se
v této oblasti pohybovalo až příliš. Klasický
cykloprovoz omezen nebude, elektrokola mohou danou oblast objet. Pokud jde o objízdné

trasy a takzvané cykloobousměrky, podporuje
Praha 1 změny značení tak, aby byl všem typům kol povolen obousměrný provoz v mnoha
ulicích. Takové rozhodnutí ovšem naráží na
omezení, která vyplývají z prováděcích předpisů zákona o provozu na pozemních komunikacích. Řešení musí být komplexní a zahrnovat zásadní změny v pravidlech parkování. I to
ovšem závisí spíše na rozhodnutí magistrátu.
Termín platnosti nového značení vyplyne
až z reálné situace po uvolnění stávajících
vládních omezení. Postup Prahy 1 byl zcela
transparentní, jednala s magistrátem a jeho
stanovisko bylo pro ni rozhodující. 
Text: (red)
Foto: Petr Našic
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Co bude dál s Rybářským
domečkem?
V dubnovém vydání časopisu Jedna jsme vyhlásili první
kolo ankety, v níž se občané
mohli vyjádřit k jeho dalšímu
využití.
Na základě došlých návrhů z prvního kola,
průběžných diskusí a získaných informací vypracoval radní pro kultivaci a oživení památkové rezervace Michal Caban seznam dalších možných návrhů využití tohoto objektu.
Participace Rybářského domečku
pokračuje nyní druhým anketním kolem, ve
kterém je pod číslem 12 uveden bod pro váš
vlastní návrh, pokud jste ho v předchozích
bodech nenašli. Zároveň samozřejmě
budeme pokračovat i v dalších formách
participace.
Na e-mail participace@praha1.cz zasílejte vždy jeden až maximálně tři vybrané návrhy,
a to v pořadí podle vašich preferencí. 

ANKETNÍ NÁVRHY
VYUŽITÍ OBJEKTU:
1) Otevřené ateliéry
– n
 apř. ve spolupráci s AMU – HAMU,
DAMU, FAMU – spolupracující fakulty
–  kavárna, rezidentní ateliéry, přednášky, galerie pro mladé umělce

2) Prostor pro teenagery

(Komunitní centrum mládeže)

–  místo pro setkávání, kavárna,
studentské občerstvení
–  kinoklub, variabilní divadelní scéna,
přednášky, semináře, galerie pro
mladé umělce
–  výtvarná a keramická dílna, fotostudio,
hudební studio, audiovizuální tvorba, stanice mladých přírodovědců

3) Spolkový dům
– komunitní a spolková činnost, kavárna,
drobné občerstvení,
– přednášky, semináře, projekce,
galerie, kulturní sál, kurzy tance,
cvičení, relaxace, výstavy
– využití i dle časového dělení

4) Skautský domeček
– včetně vodního skautingu
–  kavárna, setkávání, přednášky,
semináře, projekce, galerie

5) Muzeum Prahy 1

(Malé Strany / rybářství)

– stálá expozice včetně historie
Malé Strany a samotného
Michnovského letohrádku apod.
–  dočasné výstavy, využití
i pro komunitní a spolkovou
činnost

6) Rybářská hospoda (putyka)

– o
 becní lidová hospoda s dostupnými
cenami
– m
 alá hudební scéna, na půdě doplňkový výstavní prostor

7) Filmové centrum
– k avárna, vinárna, přednášky, semináře,
projekce
–  s tálá expozice českého filmu
(včetně filmu Jak utopit dr. Mráčka
aneb Konec vodníků v Čechách),
dočasné výstavy

8) Kulturní (a vzdělávací)
centrum
– p
 řednášky, semináře, projekce,
galerie, spolkové aktivity, řemesla,
obnova tradic
– d
 robný gastroprovoz – kavárna,
vinárna

9) Coworkingové centrum
– s dílený pracovní prostor pro pracovníky,
kteří zde nezávisle na sobě vykonávají
svou běžnou práci – trvalý
nebo krátkodobý pronájem malého
„kancelářského“ prostoru

10) Obecní byty
–  p
 řestavba prostor na několik
obecních bytů

11) Restaurace
/ Vinárna
/ Kavárna
/ Pekárna
/ Cukrárna
–  g
 astronomické služby s kvalitním
sortimentem
–
výroba a prodej
–
možnost

doplňkového galerijního
prostoru

12) J
 iné využití
Rybářského domečku
–

navrhněte

Text: (red)
Foto: Petr Našic
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Doba koronavirová
a krátkodobé pronájmy
Po vyhlášení nouzového stavu se zdálo, že se lidé v domech léta sužovaných neblahým jevem, eufemisticky
označovaným jako „sdílené
ubytování“, konečně vyspí.
Situace se sice krátkodobě zlepšila, ale na několika
místech tento způsob bezohledného podnikání nadále
funguje.

Už několik dní po vyhlášení nouzového stavu
zaznamenali občané v některých bytových
domech v Praze 1 pohyb cizích osob, které se
po domech často pohybovaly bez ochranných
roušek a bohužel i bez doprovodu majitelů
bytů, kteří by je instruovali o dodržování
nezbytných hygienických norem, informovali
ostatní obyvatele, kdo s nimi bude v domě
bydlet, a kteří by posléze byty řádně vydezinfikovali. Nic z toho: klíče se stále vyzvedávaly
u provozovatelů večerek anebo v „mrtvých
schránkách“. Vzhledem k tomu, že majitelé

bytů mnohdy ani nežijí v České republice,
mohli obyvatelé domů jen doufat, že pronájmy
splňují nařízení vlády zakazující prodej ubytovacích služeb s výjimkou cizinců do doby
opuštění České republiky a cizinců s dlouhodobým pracovním povolením, a že rovněž
neporušují vládní zákaz volného pohybu.
„Nikdo z řad pronajímatelů obyvatele a SVJ neinformoval, což je dlouhodobý
problém. Trvale žijící lidé dodržují vládní
nařízení, a přitom mají pocit, že jsou ohrožováni ziskuchtivostí a bezohledností krátkodobých ubytovatelů,“ popisuje Bronislava
Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti
vylidňování centra a pro podporu komunitního života Zastupitelstva MČ Praha 1.
Stálí obyvatelé mají pochopitelně obavy
o své zdraví a ptají se, kdo tento byznys

v současné pandemické situaci kontroluje,
jestli se někdo věnuje legálnosti takového
podnikání a zda někdo kontroluje zdravotní
stav ubytovaných.
Když zavolají policii, policisté nevědí, jak
postupovat, i když bývají velmi vstřícní. Ubytovaní se v bytech zapírají, a když otevřou,
nemohou se prokázat žádnou smlouvou.
Přes zákaz ubytovacích služeb se na
specializovaných serverech stále objevuje
nabídka krátkodobých pronájmů. Jejich ceny
klesají, jejich délka se naopak prodlužuje na
dva až tři měsíce. Byty si lze v centru nyní
najmout za patnáct i dvanáct tisíc měsíčně.
„Stěhování v současné době podle nás
odporuje nařízenému omezení volného pohybu a občané se oprávněně obávají šíření
nákazy. V našich bytových domech přitom
bydlí kromě rodin s malými dětmi i velké
množství seniorů,“ vysvětluje Bronislava
Sitár Baboráková, která spolu se starostou
Petrem Hejmou spolupracuje s Policií ČR
a přivítala vznik jejího týmu, který začal provádět ve vybraných domech kontrolu bytů
a legálnosti postupu jejich majitelů využívajících je ke krátkodobým pronájmům. Se
závěry jejich práce bychom měli být seznámeni v nejbližší době. 

Text: (red)
Foto: Petr Našic
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rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
My, co tady žijeme

I v této nelehké době se objevují kritici
opatření, která jsou činěna vedením radnice v Praze 1. Než bychom zde popisovali
a vysvětlovali pro některé účelově nevysvětlitelné, posíláme příklad, co se událo za dva
dny v šesti domech s pečovatelskou službou,
tak jak bylo hlášeno vedením Střediska:
1. Dne 1. 4. 2020 byly dezinfikovány DPS
Týnská, DPS Dlouhá a DPS Benediktská.
2. Den nato 2. 4. 2020 byla provedena dezinfekce v DPS Pštrossova, DPS U Zlaté
studně 1 a Bytovém domě Samcova.
3. Pracovníkům byly opět rozdány respirátory (dodávka z MHMP) a další ústenky,
rukavice a dezinfekční prostředky na
ruce i povrch. Roušky dáváme všem
zaměstnancům.
4. Dobrovolníci pracují dobře a spolehlivě
v ochranných prostředcích.
5. Stále dorozdáváme šité roušky klientům,
informujeme rodinné příslušníky o stavu
jejich nejbližších.
6. Kontaminovaný odpad je oddělen zvlášť
a odvážen do NNF k likvidaci.
7. Stále měříme všem klientům teplotu
a nově sledujeme jejich případnou zvýšenou únavu, nechutenství apod.
8. Zaměstnancům měříme teplotu při
příchodu do práce a někdy i při odchodu
domů.
9. Noční směny jsou zajištěny v DPS Dlouhá i pro DPS Benediktská, DPS Týnská
a Pštrossova a U Zlaté studně.
10. Klíčovým pracovníkům je v průběhu
jejich výkonu práce dle možností udělováno volno.
Takto pracují naši úžasní zaměstnanci a dobrovolníci v situaci, kterou jsme vzdáleně zažili
již při povodních v roce 2002, ale s tím rozdílem, že tehdy bylo přesně vidět, kam z břehů
rozlitá voda dosahuje. To o dosahu koronaviru říci neumíme. O to je to dnes těžší.
Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1

TOP 09 Praha 1
Praha 1 pomáhá
Naše městská část nezahálela a stále
aktivně pomáhá našim občanům. Rouškovým centrem na úřadě už prošlo přes 5000
darovaných roušek. Tyto roušky pomáhají

v domovech pro seniory, organizacím starajícím se o nevidomé, v nemocnicích, ale
hlavně také běžným občanům. Poskytovali
jsme občanům dezinfekce ANTI-COVID,
pro které si mohli přijít na úřad. Byli jsme
velmi aktivní. Nebyla to však jen naše
zásluha. Povedlo se to hlavně díky vám,
občanům. Tato obtížná doba nám ukázala obrovskou vlnu solidaritu. Přesně jsme
viděli, že když je třeba si vzájemně pomoci,
tak neváháme a přiložíme ruku k dílu.
Během této nelehké doby vzniklo
několik desítek dobrovolnických organizací,
které nabízejí pomoc zdarma. Za pozornost
stojí dobrovolnická organizace SousedskaPomoc.cz. Tato iniciativa má nyní přes 6000
registrovaných dobrovolníků v celé republice
a velmi pomáhá i naší městské části.
Vážení spoluobčané, žádám vás o trpělivost. Nikdo neví, jak dlouho bude tato
krize trvat. Nesmíme zapomenout na lidskou
laskavost a schopnost si vzájemně pomoci.
Uděláme všechno pro to, abychom se z toho
mohli v co nejkratší době dostat. Držme se
a pomáhejme si.

v klidu vyspíme i v Dlouhé, koloběžky mizí
z ulic, končí masážní hrůzy a okusování
nohou ve výkladech, sdílené ubytování je na
ceně pronájmu v Horní Lhotě.
Ale jsou tu i ta negativa – státní kasa
bude muset šetřit, ale nejen ta. Šetřit musí
i kasa městská. Už jen výpadek nájmů za
duben jde do milionů. A to se přidají další
výpadky z nájemného za podniky, co budou
padat jeden za druhým. A co zaměstnanci
oněch uzavřených firem? Budou mít na
nájem? Budou mít lidi finance na chození do
restaurací, divadel, galerií?
A radnice musí vymyslet, jak tyto zdroje
alespoň částečně nahradit a kde ušetřit, aby
to neohrozilo základní fungování města.
V současné chvíli je ale nejdůležitější
naše zdraví. Otázky budoucnosti nás mohou
zajímat jen tehdy, když na tomto světě jsme.
Přeji všem HODNĚ ZDRAVÍ a dej Bůh
štěstí.

Giancarlo Lamberti, předseda TOP 09 Praha 1

Zelená pro jedničku

Hnutí ANO
Prožíváme divnou dobu. Mně to nejvíce připomíná povodně 2002. Prostě se svět, který
nás obklopoval, najednou zastavil. A nastalo
zvláštní ticho. Ticho, kdy člověk na jednu
stranu sčítá škody a na druhou se ptá sám
sebe – bude svět za několik měsíců, let stejný jako byl a on opravdu bude. Kola všednodennosti se roztočí znovu a budou problémy
stejné, co byly a budeme řešit koloběžky,
sdílené ubytování, nepovolené zahrádky atd.
Ale něco je přece jiné. V roce 2002
jsem bydlel v Černošicích na kopci. Tak pro
mne povodně znamenaly brigády, pomoc,
dary. Ale dneska povodně obrazně zaplavily
i kopce. Zaplavily celý svět a škody budeme
sčítat všichni a dlouho.
A Praha 1 těch škod bude mít přehršel,
protože Praha je dost závislá na turismu
a Praha 1 obzvlášť. Moje soukromé prognózy
jsou, že prvního hrdinného turistu uvidíme za
rok na Velikonoce, první větší nájezdy možná
v roce 2022 a návrat běžného provozu tak
v roce 2023.
Kolik padne restaurací, kaváren, kolik
směnáren, zábavních podniků, kolik...
Pro nás občany Prahy 1 to má samozřejmě své klady, ale i zápory. Konečně se

Vojtěch Ryvola, Hnutí ANO

Zastupitelé žádají o zahájení
fungování poradních orgánů rady
a zastupitelstva formou online
konference
Zastupitelé opozičních klubů se dopisem
obrátili na starostu a radní, aby zvážili své
rozhodnutí o pozastavení konání jednání komisí a výborů z důvodu současné
krizové situace. Domnívají se, že by MČ
Praha 1 neměla jednání poradních orgánů
zastupitelstva ani rady pozastavovat, ale
naopak okamžitě v co největší míře realizovat jednání těchto orgánů v online formě.
Důvody jsou nejen epidemiologické:
1. Doporučuje to Ministerstvo vnitra.
2. Vedení MČ Praha 1 si v posledních letech
vždy zakládalo na svém pokročilém způsobu používání informačních technologií,
takže i zde by Praha 1 měla jít příkladem.
3. Používání nástrojů pro online jednání
orgánů není nijak náročné ani drahé.
Postačuje stabilní připojení k internetu
a jedna hostitelská licence, která stojí
několik stovek korun měsíčně.
4. Online formou v těchto dnech úspěšně
jedná množství větších i menších orgánů
veřejné správy.
5. Online konference dobře zvládají i senioři.
6. Vzhledem ke skutečnosti, že zasedání
zastupitelstva je plánováno na 19. května

místní parlament

květen 2020

2020 a přitom není dopředu známo, jaká
bude v Praze epidemiologická situace
onemocnění covid-19, je vhodné mít i pro
toto zasedání online distanční formu „v záloze“ a dopředu si ji vyzkoušet nanečisto
v komisích a výborech.
Vaše Zelená pro jedničku

Praha 1 Sobě
Pod rouškou koronaviru
Milí sousedé, především doufáme, že
jste zdraví a zvládáte náročnou situaci okolo koronaviru v bezpečí a klidu.
S mnoha z vás jsme v posledních týdnech
v kontaktu, sousedsky si pomáháme
a věříme, že to společně zvládneme.
I v této době hlídáme z opozice kroky
radnice – je to nyní potřeba dvojnásob. Staronové vedení zrušilo jednání zastupitelstva,
ač k tomu není dle nařízení vlády žádný důvod
a ostatní městské části za dodržení bezpečnostních opatření jednají dál. Na Jedničce
neprobíhají ani jednání výborů a komisí. Opozice a veřejnost jsou tak z možnosti ovlivnit
dění na radnici zcela vyloučeny. Za zavřenými
dveřmi se přitom rozhodlo několik kontroverzních věcí. V první řadě je to velmi nevýhodný
pronájem restaurace V Kolkovně 8 společnosti Gastro Staré Město velkoryse až do roku
2034. Společnost bude za pronájem platit jen
8, 5 milionu korun ročně, přestože jiný uchazeč nabídl víc než dvojnásobek. Za pronájem
na čtrnáct let tak městská část přijde o zhruba 100 milionů korun. Dáváme podání na
magistrát, aby zasáhl, a též trestní oznámení.
Radnice také rychle přestala zveřejňovat
údaje o hospodaření a není jasné, za co naše
společné peníze utrácí. Od ledna se v aplikaci
CityVizor, kterou jsme k tomuto účelu spustili,
neobjevila jediná faktura. Stejně tak byla
řada nákupů rozhodnutím radních vyňata
z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Je správné, že se městská část snaží v době
epidemie předejít šíření nákazy, není ale důvod, aby občany neinformovala, kolik za tyto
mimořádné úklidy, dezinfekce, roušky a další
nákupy zaplatí. Jeden z takových nákupů byl
objednán u téže firmy, jaká si v Praze 8 za
dezinfekci domlouvala u tamějšího radního
za ODS velmi tučný úplatek. Je proto nutné
vyúčtování zveřejnit, abychom se mohli ubezpečit, že platíme jen tolik, kolik je potřeba.
Vítaný je krok radnice, kterým byly nájemcům
nebytových prostor odloženy platby. Posledním rozhodnutím však došlo také k odpuštění
nájemného všem podnikatelům bez ohledu
na to, zda se jich vládní omezení dotklo, nebo
ne, a bez vyčíslení velmi vysokých nákladů.
O tak závažném kroku mělo podle zákona
rozhodnout zastupitelstvo, rozhodli však opět
za zavřenými dveřmi pouze radní.
Klub Praha 1 Sobě

Předchozí text Prahy 1 Sobě prokazatelně obsahuje nepravdivé informace. Rada
MČ Praha 1 považuje za nutné se proti
nim mimořádně, hned a na tomto místě
ohradit.
Pronájem restaurace V Kolkovně 8 navyšuje stávající nájemné na pětinásobek. Informace naleznete na str. 5 tohoto magazínu.
Nefunkční aplikace CityVizor, kterou
současná Rada v lednu převzala, je nyní
zcela funkční a aktuální data jsou dostupná.
Radnice poskytla slevu na nájemném výhradně těm, na které dolehla
vládní opatření a kteří měli „sníženou
možnost užívat nebytové prostory“.
Veškeré nákupy ochranných roušek
a pomůcek, dezinfekcí a dezinfekčních
gelů, stejně jako platby za mimořádné úklidy a dezinfikování, proběhly na
základě rozhodnutí krizového štábu
a vždy v souladu s Pravidly pro zadávání
veřejných zakázek.

ODS
Smutná přehlídka pomoci
v době koronapandemie
Pandemie a stav nouze v posledních týdnech
dramaticky změnily životy nás všech. Tato
situace je mimo jiné i velkou prověrkou všech
politiků na radnicích obcí a měst včetně
hlavního města Prahy. Vedení magistrátu
až do zastupitelstva HMP 16. 4. předvádělo až šokující přehlídku nekompetentnosti
a neschopnosti. Zatímco většina starostek
a starostů, radních a zastupitelů po celé zemi
doslova padá na ústa, aby pomohla svým
občanům, vedení Prahy v čele s primátorem
Hřibem jako by zprvu vůbec nechápalo,
o jaký průšvih se jedná. Situace se obrátila až
na zmíněném zastupitelstvu HMP. Iniciativou
opozice v čele s ODS začalo jednání napříč
politickým spektrem a výsledkem bylo zpracování strategie, kterou jsme všemi kluby
na jednání ZHMP schválili. Vznikla dohoda
na plošném prominutí místních poplatků za
restaurační předzahrádky včetně nájmu tam,
kde je město vlastníkem, a prominutí poplatku za ubytování do konce letošního roku.
Další podpora pro Nemocnici Na Františku, kde jsme za finanční prostředky Prahy
1 zřídili oddělení KOVES určené pro léčbu
pražských seniorů ze sociálních zařízení
HMP, infikovaných covidem-19, bude projednána v květnu. Budeme řešit i segment
cestovního ruchu, kulturní zařízení, malá divadla, hudební kluby, na které nikdo nemyslí.
A na jednu věc nesmíme zapomenout. MČ
Praha 1 přišla zatím v součtu o 230 milionů
korun v důsledku výpadku příjmů a poskytnutí nezbytné podpory podnikatelům. Tyto
finanční prostředky budeme vyžadovat od
státu zpět. Jako opoziční zastupitelka za
ODS na HMP pro to udělám maximum. Mu-
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síme to společně zvládnout. Jinak na Praze 1
převládnou jen podnikavci, těžící z této krize.
JUDr. Jaroslava Janderová,
předsedkyně oblastního sdružení ODS,
Praha 1, zastupitelka hl. m. Prahy

Pirátská strana
Praha 1 je prázdná, smutná a tichá. Spí a čeká,
až ji princ probudí zázračným polibkem a vše
bude opět jako dříve. Nevěřme na zázraky,
které padají samy z nebe. Každý z nás je tím
princem, který svými mnohdy drobnými činy
pomůže vrátit život na Prahu 1. Krásné to
bude, ale o to se musíme zasloužit všichni
společně. Piráti také pomáhají. Myslíme na
vás a pracujeme pro vás. Není dostatek slov
díků těm, kteří pomáhají. Především těm, kteří
často nejsou vidět – doktorům, sestřičkám,
jeptiškám, policii, ošetřovatelům, ale i stovkám bezejmenných, kteří nevystavují pomoc
na odiv celému světu. Děkujeme všem, kteří
chodí do práce a zajišťují chod společnosti.
Stále se něčemu učíme a politika nás
nepřestává překvapovat. Tento sloupek
vyhrazený opozici byl často velmi kritický
k těm, kteří vládnou. Nebudeme dnes střílet
do vedení radnice. Naopak. V minulých
dnech jsme vyzvali starostu, aby Praha 1
více, rychleji a hlavně konkrétně podpořila
všechny ty, kteří pomoc potřebují a nabídla
jim pomocnou ruku. Výzva byla akceptována
a již byla přijata první opatření. Děkujeme za
ně. Škoda jen, že někteří političtí harcovníci
stále vnímají naši pomocnou ruku jen jako
politický alibismus. V této době? Za této situace? Ne. Chceme aktivně pomáhat a to děláme bez velkých fanfár a tleskání. Koronavirus
nás všechny společně překvapil. Mohlo by se
zdát, že témata dříve tak často přeceňovaná
jsou ve světle současné situace malicherná
a směšná. Stále je důležité za některé věci
bojovat. Virus neznamená, že máme z naší
cesty uhnout. Že máme leccos přehlížet.
Někteří z Pirátů šijí roušky. Někteří
shání ubytování pro nejpotřebnější, roznášejí
obědy. Ti, kteří nemají tolik zručnosti, o to
více a intenzivněji hájí vaše zájmy na radnici.
Nezapomínáme a nepřestaneme budovat to,
proč jsme do politiky šli.
Je květen a příroda neřeší tíživou situaci,
která na mnohé z nás dopadá. Stromy kvetou,
ptáci si prozpěvují. Zkusme se společně trochu zklidnit, zastavit a třeba si ještě o kus více
uvědomit to, co je v našich životech opravdu
důležité. Na čem záleží. Slunce často zajde
za mraky, ale to neznamená, že zmizelo a že
opět nebude hřát. Roušky nám zakrývají
tváře, ale to neznamená, že se nemůžeme
společně na sebe usmívat a rozdávat smích
a naději. Naopak. Víra je to, co nám pomůže
překonat těžké chvíle. Držím nám všem palce.
David Bodeček, Piráti
david.bodecek@praha1.cz
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Byly doby zlé, ale také
dobré, říká Tomáš Kraus
Nakladatelství Cattacan
vydalo koncem března
knihu F. R. Krause Povídky ze Svrabové čtvrti,
kterou lze považovat za
literární objev. Jedná se
o povídky z židovské Prahy. Povídali jsme si o ní
s Tomášem Krausem,
synem autora a tajemníkem Federace židovských
obcí, a s editorem knihy
Vladislavem Dudákem.

N

Co vás inspirovalo k „oživení“ knihy povídek o zmizelém světě židovské Prahy,
kterou napsal váš otec?
Ona to nebyla ani tak inspirace, jako spíš
pocit zodpovědnosti nebo možná dluhu.
Měl jsem doma tátovy rukopisy povídek,
o kterých jsem věděl, že jsou cenné jak
literárně, tak faktograficky. Vyžadovaly
však určité zpracování, přepis do digitální
podoby, dramaturgické zpracování atd.
K tomu jsem se dlouho nedostal, až nyní
především díky nakladatelství Cattacan.

František R. Kraus se znal s Franzem
Kafkou, Egonem Ervínem Kischem,
byl spisovatelem, svědkem holokaustu.
Přesto je zatím známější v zahraničí.
Čím si to vysvětlujete?
Souvisí to s dobou. Jednak s tou, kterou
táta prožil – a přežil –, jednak také
s tou, ve které povídky vznikaly, což
jsou padesátá a šedesátá léta minulého století. Komunistický režim nebyl
židovským tématům nakloněn s výjimkou krátkého období souvisejícího
s pražským jarem. V zahraničí byl však
Franz Kafka celou dobu uctíván a vše,
co souviselo s jeho tvorbou, bylo velmi
vyhledávané. Tím pádem i tematika
předválečné Prahy.

Která povídka vás osobně zaujala?
Nejznámější je Drůš Maurice Blocha, je
i nejemotivnější. Ale zaujala mne Briliantová podkova. Vidím v ní opět obraz doby.

F. R. Kraus:
Povídky
ze Svrabové čtvrti

Snaží se o tehdy režimem vyhledávaný
žánr kritiky prvorepublikové „buržoazní“
společnosti, ale s muzikantskou vášní,
fascinovaně popisuje atmosféru Nového
německého divadla, což je dnešní Státní
opera. Vím, že táta tohle divadlo miloval
a osobně znal všechny jeho protagonisty. A psát kriticky byl jeden z mála
způsobů, jak tuhle jedinečnou atmosféru připomenout v době, která tomu moc
nepřála.
Proč si autor vybral za literární jazyk
češtinu?
Byl to jeden z jazyků, které táta mistrně ovládal, zrovna tak psal i německy,
anglicky a francouzsky, především při
své novinářské práci pro rozhlas a ČTK.
Ale opět musíme vše chápat v kontextu
doby: po válce bylo vše německé spojováno s nacismem, o pár let později zase
byly angličtina a francouzština spojovány s „imperialismem“. Tak se uchýlil
výhradně k češtině.
F. R. Kraus působil aktivně v pražské
židovské obci, v tom jste jeho pokračovatelem. Co bychom si z více než
tisícileté historie pražských Židů měli
stále připomínat?
Že byly doby zlé, ale také dobré. A že
vedle útlaku, perzekuce a všemožného
strádání byla i období rozkvětu a prosperity. A také je třeba vnímat přínos mnoha
našich výjimečných osobností, od rabi
Löwa po Gustava Mahlera, Sigmunda
Freuda či již zmiňovaného Kafku.
Vaše rodina byla hodně poznamenána
holokaustem a antisemitismem. Jak
v tomto slova smyslu vnímáte současné
nastavení společnosti?
Neustále opakuji, že česká židovská
komunita je ve výjimečném postavení,
kdy prakticky – až na výjimky – není
vystavena antisemitským excesům. To
dnes v Evropě a ve světě vůbec není
obvyklé. Souvisí to s naší historií, ale
s celkovou atmosférou ve společnosti,
která sice na jednu stranu trochu hrubne, ale na druhou je velice osvícená,
kreativní a solidární, což se ukazuje
především teď v nelehké situaci, které
čelíme všichni. 
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Knihu jsme opatřili
slovníčkem, vysvětluje
Vladislav Dudák

C

Co vás na textech nejvíce zaujalo?
Jejich živost, autentičnost a komplexnost.
A s tím souznící bohatý, ale přitom střízlivě
používaný jazyk. Věrnost v postižení detailů
a přirozenost, které autor používá pro vyjádření něčeho podstatného.

V čem spočívá jedinečnost vyprávění Františka R. Krause?
Z hlediska literárního je možná dobře,
že své povídky a romány začal psát až
ve středním věku. V době meziválečné
byl hlavně novinářem – velmi všímavým,
citlivým a poctivým. Angažovaným, nikoli
však aktivistickým, jako je tomu zhusta
v současnosti. Pohyboval se v německých,
židovských a českých literárních kruzích,
tedy v prostředí v tom nejlepším smyslu
slova intelektuálním, uměl se jako novinář
prosadit v okruhu mezinárodní diplomacie,
zároveň sám pocházel z nižší třídy, měl cit
pro sociální problémy, osobně znal ty „nejbídnější“, vyznal se i v prostředí pražského
polosvěta a galerky.
Toto všechno po válce zhodnotil
literárně. Domnívám se, že se žádnému
jinému spisovateli ani reportérovi (včetně E.
E. Kische) nepodařilo tak věrně a přirozeně
vylíčit atmosféru a život meziválečné Prahy
z pohledu určitých vrstev a obyvatel. A to
nesporně s vysokou literární kvalitou.

F. R. Kraus (1903–1967) byl spisovatel
s mimořádně bohatým jazykem a osobitě pojatými tématy. Dovedl popsat život
v uličkách právě asanovaného pražského
ghetta i v noblesních ulicích vystavěných
v někdejší Páté čtvrti. Čtenářům přiblížil
zmizelý svět židovské Prahy zejména
v meziválečném období. Přínosem je
i jeho zachycení jazyka pražských obyvatel různých sociálních vrstev a národností. Některé z povídek se týkají osobností,
s nimiž se znal (Franz Kafka, Egon Erwin
Kisch) či příběhů dob minulých (Mozart,
Casanova), jiné se odehrávají v období

Od čeho jste začal rozvíjet koncept knihy?
Podílel se na tom celý tým včetně nakladatelky Stáni, syna a vnuka pana Krause
a Františka Cingera, autora doslovu. Do
knihy jsme se rozhodli zařadit povídky
týkající se Krausovy milované Prahy,
které jsou vskutku objevem (ve světě je
známý výhradně svými texty popisujícími
holokaust). Problém byl s jejich řazením.
Začali jsme texty vycházejícími z autorových dětských vzpomínek, pokračovali
texty s primárním aspektem sociálním
a na závěr zvolili texty z období Mnichova,
okupace a osvobození.
Bylo třeba vícevrstevný jazyk, v němž se
míchala čeština s němčinou, hebrejštinou
a jidiš, více přiblížit současnému čtenáři?
Do textu jsme zasahovali co nejméně a raději jsme opatřili knihu slovníčkem výrazů
z jidiš, hebrejštiny, nářeční němčiny, českého argotu a podobně. Nebyla to snadná
práce, ale vyplatila se. Některá námi „objevená“ slůvka se díky své vtipnosti a trefnosti stala přímo potěšením a již se zařadila do
našeho rodinného slovníku. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv
nakladatelství Cattacan

Mnichova, protektorátu a zčásti i v období holokaustu, který sám zažil. Vzpomínky na starý Josefov a jeho specifické
obyvatele se jako leitmotiv táhnou celým
Krausovým dílem.
Byl také novinářem i rozhlasovým
redaktorem, přispíval do Prager Tagblatt
či Prager Presse, působil v ČTK. V Československém rozhlase zakládal krátkovlnné vysílání a byl prvorepublikovým
zahraničním zpravodajem v českém,
německém, francouzském a anglickém
jazyce. Zúčastnil se protifašistického
odboje, byl vězněn v Terezíně a Osvěti-

mi, útěkem se zachránil z pochodu smrti. Jako jeden z prvních autorů na světě
přinesl již v září 1945 literární svědectví
o holokaustu. Z politických a antisemitských pohnutek komunistického
režimu byla Krausova díla až do roku
1989 zakazována a cenzurována. Byl
pak zaměstnán v Židovské náboženské
obci v Praze, kde vedl kulturní oddělení.
Velkým propagátorem literárního díla
F. R. Krause byl Arnošt Lustig, který
o něm často přednášel na zahraničních
univerzitách a považoval ho za osobnost světového významu.
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Příběhy lidí z domů
u Staroměstského náměstí
Staroměstské náměstí bylo v květnu 1945 hodně exponovanou zónou. Na
rohu Celetné ulice a náměstí sídlil pražský
sekretariát NSDAP, v budově Právnické fakulty „úřadovalo“ velitelství zbraní SS v Čechách a na Moravě. Navíc v bloku domů
u Týnského chrámu byli Němci připraveni
kdykoli začít střílet z kulometů.
Stopy po bojových střetnutích prvního
dne povstání jsou patrné na snímku pana
Stracha pořízeném ve směru od domu U minuty k Týnu. Zachytil liduprázdné náměstí,
zřejmě velmi časně ráno 6. května 1945.
Pan Strach musel mít pro strach uděláno.
Fotografoval na různých místech po celé dny
povstání. Pořídil také apokalyptický snímek
hořící věže radnice nebo zachytil příjezd
Rudé armády na Klárov 9. května. Po válce
se fotografování stalo jeho profesí.

Štěstí v neštěstí
v Celetné ulici

Obvykle nám redaktor
České televize Petr Sojka
představuje dobře utajené
pražské dvorky. Tentokrát
se s námi podělil o dva
příběhy, které se odehrály
v dramatických dnech na
konci druhé světové války
v okolí Staroměstského
náměstí.
Fotograf z Kaprovy 18
První z nich nás virtuálně přenesl do
Kaprovy ulice 18, kde v oněch květnových
dnech bydlel a měl svůj obchod Elektro
pan Jiří Strach. Jeho velkým koníčkem bylo
fotografování. A právě díky jeho fotografické vášni se dochovaly snímky, které roky
„opečovává“ jeho příbuzný, pan Jiří Jirásko.
Ten nám také fotografie z archivu půjčil.

„Druhý příběh, který je spojen s domem
v Celetné ulici 10, nám vyprávěla paní
Alena Sladká,“ říká Petr Sojka. Co se tehdy
stalo? Dům měl přes ulici nebezpečného
souseda, již zmíněný sekretariát NSDAP.
Uprostřed bojů se Němci chovali nervózně
a nevyzpytatelně. Ženy, včetně dvanáctileté Aleny Sladké s maminkou, se raději
schovaly před pouličním běsněním do
sklepa. Muže Němci odvedli. Ve vnitrobloku domu bylo malé pekařství, které patřilo
jejímu tatínkovi. Později se dozvěděla, že
musel Němcům napéct chleba a pečivo.

„Ve sklepě jsme slyšely střelbu,
dunění, několik ohlušivých výbuchů,“
vzpomíná paní Sladká. Smiřovaly se ve vší
té hrůze s tím, že tatínka už asi neuvidí...
Na pozice povstalců zaútočilo německé letadlo, na náměstí pronikly tanky,
vyhořela Staroměstská radnice. Teprve
po páté hodině 8. května vzali Němci na
vědomí kapitulaci Velkoněmecké říše a po
kompromisní dohodě o volném průjezdu
Prahou odjeli do amerického zajetí. Když
matka s dcerou ve sklepě našly odvahu
a dostávaly se přes úzký průchod do
sklepa sousedního domu, nezbylo jim než
šlapat po tělech mrtvých sousedů. Vyšly
na ulici, ohlédly se a… z jejich domu byla
ruina. Dostal několik zásahů z pancéřových pěstí, byty byly zničené. Najednou ve
směru od Prašné brány viděly přicházet
skupinu mužů a mezi nimi jako zázrakem
šel tatínek. Podařilo se mu zachránit si život. Paní Sladká v domě, kde tento příběh
prožila, dodnes bydlí. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Z archivu Jiřího Stracha
zapůjčil Jiří Jirásko, Petr Sojka
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Uhelný trh
na Starém Městě

Od čtrnáctého století uprostřed dnešního Uhelného trhu stávala kovárna, kde se vyrábělo
a prodávalo dřevěné uhlí. Později se na tržišti prodávala převážně zelenina, a proto se ujalo
také pojmenování Zelný nebo Zelený trh.

Původně byl Uhelný trh jen součástí
rozlehlého prostranství Nového tržiště
(staré tržiště tvořilo dnešní Staroměstské náměstí). Jednalo se o území, které
sahalo od vidlice ulic Martinské, Skořepky a Michalské až k ulici Celetné. Stál
tu pouze kostel sv. Havla, proto také
Svatohavelské tržiště i Havelská čtvrť.
Gotický trojúhelník Uhelného trhu
dodnes připomíná stáří této lokality.
Tvoří ji jedenáct domů očíslovaných, jak
se na řádné náměstí sluší, pěkně kolem
dokola. Základy domů kolem náměstí

datuje Václav Vladivoj Tomek vesměs
do čtrnáctého století. Současná podoba
domů pochází převážně z devatenáctého století. Pozornost na Uhelném trhu
upoutá dům čp. 420/I, U Tří Zlatých Lvů,
nebo také U Skořepů. Nad podloubím
je osazen medailon s hlavou Wolfganga
Amadea Mozarta a deska s nápisem
„V tomto domě bydlel Mozart v roce
1787“.
K jistě nejznámějším domům v celé
Praze patří čp. 416/I – Platýz nebo Platejz. Pro dům i město je významné období
od roku 1797, kdy byl jeho majitelem mecenáš Jakub Wimmer. Dům sloužil jako
pražské společenské centrum, pamětní
deska na domě připomíná pobyt hudebního skladatele Ference Liszta v letech
1840–1846. Sloužil také jako hotel pro
větší množství hostů, byl vybaven stájemi
pro padesát pět koní.
Střed Uhelného trhu zdobí klasicistní
kašna, kterou městu v roce 1797 věnoval
již zmíněný Jakub Wimmer. Pocházel
ze zámožné pražské rodiny a zděděný
majetek jen dále rozmnožoval. Patřil ke
šťastným podnikatelům a všechny jeho
obchody se mu dobře dařily. Vydělané
peníze však zhodnotil způsobem velmi

čestným. Na Letné a nad dnešním Václavským náměstím, nad Koňskou branou,
kde dnes stojí Národní muzeum, vybudoval rozsáhlé sady sahající až k Vršovicím.
Obnovoval zaniklé vinice, zakládal ovocné
aleje, budoval cesty a silnice. Vlastnil
vesnice Vršovice, Nusle, Bubny, Podolí,
Dvorce, Roztyly, Záběhlice, Veliký Zdíkov,
Vatětice a Lenešice.
Kašnu vytvořil František Xaver
Lederer a umístil ji poblíž Wimmerova
domu v Nových alejích (Národní třída)
proti dnešní Jungmannově ulici. Později
byla přestěhována na Betlémské náměstí a ještě později do Vrchlického sadů,
kde stávala proti Jeruzalémské ulici. Od
roku 1952 pak už byla na Uhelném trhu.
Když kašnu v roce 1974 nezodpovědní
výrostci poničili, přemístili ji památkáři do
(viz TAJENKU švédské křížovky na str.
38). Na jejím místě ve středu starobylého
Uhelného trhu stojí od září 1998 věrná
kopie. 

Text: Antonín Ederer,
písař a kronikář pražský
Foto: Jaroslav Tatek,
Archiv Pražských příběhů

28 historie prahy 1

J

praha 1

Šílenství inženýra
Procházky
Jeho jméno si zaslouží pozornost. Bohdan Procházka vybudoval v Praze první veřejné záchodky. Později bohužel
zešílel, když nabyl přesvědčení, že objevil kov vzácnější než
zlato a platina, a svůj život dožil v psychiatrické léčebně.

Uhelný trh v roce 1870

První veřejné záchodky v moderním slova
smyslu (tedy za úplatu) se začaly v Praze
objevovat na konci osmdesátých let devatenáctého století, a to především zásluhou
třiatřicetiletého Bohdana (Theodora) Procházky. Tento, zdá se, mimořádně činorodý
muž, vystudovaný lesní inženýr, podepsal
v roce 1888 s pražskou obcí smlouvu na
vybudování a provoz dvanácti veřejných
záchodků, včetně toho na Uhelném trhu
(tehdy ještě dřevěného a nadzemního).
Smlouva byla uzavřena na pětadvacet let.
Začátkem roku 1890 byla síť záchodků
dokončena. Z dnešního pohledu se jednalo
o vpravdě luxusní instituci. Záchody měly
podobně jako vlak dvě třídy. Použití první
třídy – tedy toaletního salonku s kobercem
– stálo čtyři, druhé dva krejcary. Děti platily
jeden krejcar. O vážnosti, jež byla přikládána úloze „ošetřovatelek“, jak znělo oficiální
označení žen, které tu pracovaly, svědčí
provozní řád přijatý městskou radou v roce
1894. Mimo jiné se v něm říká:

– Každého hosta osloví ošetřovatelka
dříve česky a pozoruje-li, že by nerozuměl, pak německy.
– Každého příchozího musí ošetřovatelka co nejuctivěji a nejzdvořileji přivítati
a pozdraviti, a vůbec vůči obecenstvu
největší ochotu a úslužnost jeviti.
– Ošetřovatelka nesmí od nikoho za službu té které osobě poskytnutou, vyčištění bot, šatů či přišití knoflíku, žádný
zvláštní poplatek sama požadovati, než
který na lístku jest vyznačen, a ponechati úplně dobré vůli obecenstva, zda jí
odměnu či spropitné samo udělí.
– Ošetřovatelka, jakkoliv musí jeviti vždy
ochotu a šetrnost vůči obecenstvu co
největší, nesmí nikterak pouštěti se
s pány do důvěrných hovorů, zábavy
atd.
– Osoby mající nemoc veřejnou ošklivost způsobující, aneb odporně nečistotné, nesmí ošetřovatelka dovnitř
vpustiti.

Původní dřevěné veřejné WC

Choroba na postupu
Zdá se, že Pražané si novou službu rychle
oblíbili (jsme v době, kdy drtivá většina bytů
nemá vlastní příslušenství) a záchodkovému
podniku se nadmíru dařilo. Ne tak samotnému majiteli Bohdanu Procházkovi. Ten
zakoupil pozemky u Větrušic ve vltavském
údolí jen kousek za Prahou a v letech 1886
až 1888 tady hledal vzácné minerály. Přitom
utratil veškerý majetek. A co víc, jeho snaha
přerostla poznenáhlu v utkvělou představu,
že nalezl nové spojení zlata, platiny a uranu.
V roce 1891 tak oznamuje veřejnosti
objev nového minerálu, jež se má na věky
nazývat prokopit a kov z něj získaný, jenž
spojuje vynikající vlastnosti zlata, platiny
a uranu, bohdandium (Procházka ho pojmenoval dle svého křestního jména) či platinové zlato. „Nálezu svému přikládal cenu
několika miliard. Když však odborníci, jimž
odevzdal své minerálie z dolů větrušických
k prozkoumání, vyslovili se o drahocennosti
jejich záporně, považoval Procházka odborníky tyto za úhlavní své nepřátele,“ líčila po
letech zákruty Procházkova života Národní
politika.
Obtíže poznamenaly i manželství
Bohdana Procházky (z něhož vzešly dvě
dcery – Marie a Klára). Duševní porucha se
prohlubovala, až přerostla do chorobného
stihomamu. A „Marie Procházková vidouc,
že to s rozumem jejího manžela není v po-

První veřejné WC vybudované po roce 1888.
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řádku, vyslovila se příbuzným jeho, že s ním
žíti nebude, protože se ho bojí.“
Jaké pak bylo překvapení příbuzných,
když zjistili, že Bohdan Procházka navštívil
v únoru 1889 spolu s manželkou jednoho
z pražských notářů – a podstoupil úředně
„všechna práva, jež mu příslušela z podniku
záchodkového do neomezeného vlastnictví
své manželky – a hned na to byl dán do ústavu
choromyslných v Dobřanech, ježto objevily se
u něho už zcela neklamné známky šílenství.“
Bratr nemocného inženýra podal na
Marii Procházkovou žalobu. Požadoval, aby
byl notářský zápis prohlášen za neplatný.
Sám Procházka píše v listopadu 1893 pražskému policejnímu ředitelství: „Jelikož jsem
nechtěl svá práva prodat Rothschildově sku-
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Foto Uhelného trhu kolem roku 1900

až zemský soud v Praze žalobu na Marii Procházkovou definitivně zamítl.
Pražská obec byla s fungováním
veřejných záchodků nejspíš spokojena. Jak
popisuje Jaroslav Jásek v knize Veřejná místa pro intimní chvilky, nájemní smlouva byla
Marii Procházkové prodloužena v červnu
1903 a pak znovu v srpnu 1924. Procházková v té době spravovala síť sedmadvaceti
veřejných záchodků. Ve dvacátých letech
nechala také vybudovat podzemní toalety
na Uhelném trhu, v podobě, v níž je známe
dnes. A když v roce 1937 odházela jako osmdesátiletá do penze, měla za sebou bezmála
padesát let záchodkového podnikání. 

Uhelný trh okolo roku 1865

Text: Dan Hrubý,
autor knižního cyklu Pražské příběhy
Foto: Archiv Pražských příběhů

pině, nýbrž jsem usiloval, aby tyto podniky
převzal stát a monopolizoval nové kovy, byl
jsem za pomoci horních úřadů, vědců, profesorů chemie, geologie a psychiatrie nejbezostyšnějším způsobem uvržen do blázince,
aby se zmocnili mých práv.“
Vědci, kteří měli ve věci jím objeveného
nerostu připravit kladná dobrozdání,
byli podle Procházky „prostě zavražděni.
A já sám byl dán do blázince, odkud jsem
30. srpna uprchl.“
Potom Procházka pokračuje: „Rakouská
monarchie je ohrožena, že trvale přijde do
židovských rukou, které se prostřednictvím
loupežné vraždy a velezrady chtějí zmocnit
těchto pokladů. Veškerá svá práva podstupuji Jeho Veličenstvu císaři Františku
Josefu I. a členům nejvyššího císařského
domu s prosbou, abych se směl opět setkat
s ženou a dětmi. Pokud bych byl zavražděn,
je to práce osob uvedených v mém popisu.“

Půl století u záchodků
Proces trval dlouhých sedm let. Vyslechnuto bylo na sto padesát svědků,

Uhelný trh v roce 1906, v pozadí škola a kavárna U Tří stupňů
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Okolnosti nás vedou
k novým zvyklostem
Nabádání hygieniků, abychom v bezprecedentní
situaci, kterou teď prožíváme, změnili společenskou
vzdálenost užívanou v našem typu kultury při setkání
lidí, před nás staví otázku,
jak pozměnit tradiční způsob
zdravení. Zeptali jsme se
mistra vytříbené společenské etikety pana Ladislava
Špačka.

N

Co v posledních desetiletích nejvíce změnilo způsob, jak se lidé zdraví? Dřív bylo třeba
běžné smeknout klobouk nebo políbit ruku...
Pozdravy se proměňují v závislosti na
vývoji společnosti, ta spěje k menší formálnosti, k větší ležérnosti, k větší praktičnosti, ostatně stejně jako oblékání,
korespondence, veřejné projevy. Pozdravy
byly dříve plné poct a okázalé zdvořilosti.
Ve Versailles smekali Ludvíkové klobouky
obřadně s velkým obloukem a hlubokou
úklonou, smekání klobouku za první republiky vyžadovalo klobouk sejmout, případně
si ho přidržet na prsou, před třiceti lety
stačilo klobouk lehce nadzvednout, pak
už se jen dotknout krempy klobouku.
Dnes klobouky vymizely a kulichy se
nesmekají, zdraví se jen slovně a úklonou
hlavy. Podávání ruky ovšem patří v naší
euroatlantické civilizaci k tradiční formě
pozdravu. Gesto napřažené ruky pocházelo
ze starého Říma a dokládalo, že přicházíme
beze zbraně, v míru. V severských státech

se postupně od podávání ruky upouští, ale
v kontaktnějších zemích (ve střední Evropě,
na jihu Evropy a zejména v Americe) je stále
nejfrekventovanějším způsobem kontaktu
při setkání. Líbání ruky vymizelo z běžného
občanského styku téměř úplně, setkáme se
s ním jen v zemích se silnou aristokratickou
tradicí, ve Francii, Polsku, u starších osob
anebo u mladých, kteří touto dnes už exaltovanou formou dávají najevo svoji okázalou
zdvořilost.
Jak může strach z nového typu koronaviru
změnit způsob zdravení či přivítání? Lze
nyní „slušně“ zvládnout třeba to, že nechci
podávat ruce? Nebo se objímat a líbat
s přáteli?
Koronavirus změnil i formu pozdravů, protože zdraví je vyšším principem než etiketa.
Příkladem nám může být nedávný Den
Commonwealthu ve Westminster Abbey
v Londýně. Královna si s nikým nepodala
ruku, jak bývalo obvyklé, princ Charles zdra-

vil přítomné thajským pozdravem „namaste“,
sepnutýma rukama na hrudi, princ Harry se
zdravil s hosty dotekem lokte. Královnu mohl
pozdravit obvyklým políbením na tváře jen
princ Charles. Účastníci ceremoniálu byli
o nových pravidlech předem informováni,
proto je nic nevyvedlo z míry a chovali se
v souladu s pravidly, které Buckinghamský
palác přiložil k pozvánce. Je praktické v této
rizikové době upustit od tradičního podávání
ruky a zvolit některou z forem, které jsou
hygieničtější a přitom stejně kontaktní. Lze
doporučit pozdrav „namaste“ nebo doteky
loktů, někdy stačí jen gesto (zamávání). Na
zaoceánských lodích, kde vždy hrozilo šíření
infekce v uzavřeném prostoru, se už léta
praktikuje pozdrav dotekem pěstmi v místě
kloubů. Ke kontaktu rukou dojde, ale ne
v oblasti nejrizikovější, tedy dlaně a prstů. 
Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek,
Archiv Ladislava Špačka

knižní rubrika

květen 2020

Nové knihy
od českých autorů
Ondřej Štindl:
Až se ti zatočí hlava

Šimon Tatíček:
České státní svátky

(Argo)

(Albatros Media, a. s.)
Svátek práce, Den vítězství, Den
české státnosti, Den obnovy
samostatného českého státu,
Velký pátek… kdo se v tom má
vyznat? Knížka zábavnou a přístupnou formou nejen dětem, ale
třeba i jejich rodičům vysvětluje,
proč mimo jiné mají supermarkety zavřeno, proč je volný den
a hlavně, co vlastně slavíme.
Výprava do historie s cílem objasnit důvody pro zařazení státních
svátků do našeho kalendáře může
být i zábavná. Na konci každé
kapitoly čekají čtenáře minikvízy
pro ověření nabytých vědomostí.

Nová kniha Ondřeje Štindla se
odvíjí na pomezí satiry, hororu,
psychodramatu i road movie.
Česko, leden 2018. Prezident
Miloš Zeman byl právě zvolen
do druhého volebního období,
venku mrzne, občanstvo si vylévá
srdce na sociální sítě a v redakci nejmenovaného deníku
nedobrovolně končí vyhořelý
komentátor Jan „Johan“ Souček.
Antihrdinou třetího autorova
románu lomcují bezmoc, vztek
a strach – a když si pod svým
článkem na webu přečte výsměšný komentář, udělá jedno
nesmyslné, zoufalé rozhodnutí.

Vít Machálek:
Prezident lidskosti
- Životní příběh Emila Háchy
(Academia)
Kniha se soustředí na roli Emila
Háchy jako prezidenta, ale i na
celý jeho život od jihočeského
dětství přes působení mladého
právníka a vlastence spojeného s českou samosprávou
v habsburské monarchii až po
roli nejvyššího soudce první
republiky. Věnuje se i proměnám hodnocení prezidenta
Háchy od konce druhé světové
války do současnosti. Důležitým aspektem knihy je také
přiblížení lidského rozměru
osobnosti Emila Háchy, který
nebyl politikem, ale zůstal
i v politice především člověkem.

Iva Hadj Moussa:
Šalina do stanice touha
(Host)
Říká se, že naše sny a tužby jsou
motorem pokroku. Je pouze otázkou, zda to platí i v případě, kdy
toužíme po tom, co patří někomu
jinému. A jsme-li ochotni jít si
pro to i přes mrtvoly. Redaktorce
lifestylového magazínu Sandře
a nezaměstnatelnému fluktuantovi Mirkovi však ke štěstí stále něco
chybí: peníze. A v případě Sandry
také popularita na sociálních
médiích. Přitom si na rozdíl od
ostatních právě tohle zaslouží.
Zatímco Mirek se zmítá ve spirále
dluhů a jeho podnikatelské záměry pravidelně troskotají, Sandra
se seznámí se slavným, byť poněkud neduživým skladatelem
Johannesem. V hlavě se jí zrodí jednoduchý nápad, který má
její a Mirkův život obrátit vzhůru nohama. A taky obrátí. 
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Výuka v podobě
hudebních a filmových
projektů

R

Roman Haas a Roman Elner vyučují na ZŠ Brána jazyků na Uhelném trhu. První zmíněný hudební výchovu a druhý především dějepis. V posledních letech kromě samotné výuky podněcují žáky i k filmové tvorbě a hudebním výkonům, kterými se děti prezentují před svými spolužáky, rodiči i bývalými žáky a veřejností. Filmy jsou promítány
při Filmovém večeru (Filmovém TRHáku), který probíhá v červnu příslušného školního
roku.
Spolupracujete spolu mimo jiné na
soutěžní přehlídce žákovských filmů
Filmový TRHák. Jak vaše spolupráce
vznikla?
Roman Haas (RH): Učil jsem dříve na
ZŠ nám. Curieových. Dělali jsme s žáky
projekty. Tehdy po roce 2000 to nebylo
tak obvyklé jako dnes. Při jednom projektování vznikl nápad: děti natočí film!
Tolik pravěk. Po několika letech v Bráně
jazyků se na podnět učitelů přesunula
školní akademie Večer pod lipou z června
na květen. Mně přišla škoda, že deváťáci
nemají příležitost se rozloučit se školou.
S kolegyněmi Evou Lukášovou a Dianou
Dvořákovou a dalšími učiteli a ochotnými
deváťáky jsme připravili filmy a podvečerní
promítání. V malém. Jen na zeď ve školní
jídelně v Mikulandské ulici. A Romana
Elnera jsem poprosil, aby mi večer pomohl s dalšími učiteli spolumoderovat.

Učitel hudební výchovy Roman Haas

Roman Elner (RE): Zahrnul jsem Romana námětem, že by se filmový večer
mohl konat v důstojnějších podmínkách. Když budeme mít žákovské filmy,
promítněme je v kině. Pronajali jsme si se
souhlasem pana ředitele Petra Tlustého
kinosál Francouzského institutu. V obavě, abychom ho zaplnili, jsme z TRHáku
udělali soutěžní přehlídku filmů žáků
devátých tříd a nesoutěžní přehlídku
žáků osmých tříd. A tahle obava se nám
„vymstila“. Každý rok jsem řešil, jak
vtěsnat do kinosálu všechny zájemce.
Proto jsme se před rokem přestěhovali do většího sálu kina Světozor.

Rozhovor
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Jak se vám spolupracuje? Jak probíhá
vaše komunikace?
RH: Osobně se sejdeme nebo si píšeme.
Nebo voláme telefonem. Já radši volám,
Roman je spíš psavec. Už se za ty roky
známe a na všem se dohodneme. Každý
přichází s nápady. Projekty ale nestojí jenom na nás dvou. Třetím důležitým
členem týmu je Eva Lukášová. Připravuje
s dětmi pozvánky. Má na starosti výtvarnou stránku projektů a další témata. Je
neuvěřitelně zručná. Je to dříč, jen není
tolik na očích. Tedy moc nechce být.
RE: Projekty plánujeme s předstihem.
Někdy sotva skončí aktuální ročník a už
druhý den vršíme nápady na akci za rok.
Plánování se neobejde bez schůzek mimo
výuku, i v restauraci, nebo o víkendu ve škole, když je třeba. Snažíme se „nepodlézat“
nastavenou laťku a úroveň a spíš všechno
rok od roku do detailu vylepšujeme.
Dokážete se na všem v klidu shodnout,
nebo někdy dochází i k ostřejší výměně
názorů? Kdo první ustoupí?
RH: Zatím jsme se vždycky shodli. Když
se příslušná akce blíží a jsme v nějakém

Učitel dějepisu Roman Elner

skluzu, tak jsme samozřejmě nervóznější. Občas se i „porafeme“. Ale vždycky si
to následně vyříkáme. Přistoupíme na
rozumné argumenty toho kterého z nás.
Roman je asi větší přítel kompromisů, ale
o to víc se někdy dokáže „kousnout“.
RE: Rok od roku je to náročnější. První ročníky akcí jsme připravovali ještě
amatérsky, v euforii. Teď už vše bereme
závazněji, profesionálněji. Takže různé
dílčí změny nebo novinky dlouho rozebíráme, když přijde někdo s nápadem, tak
se ho leckdy nechce jen tak vzdát a vidí
ho v tom lepším světle. Rozhodný argumentovaný protinázor bývá prospěšný.
Jsme kamarádi, tak to není boj rotvajlerů.
Jaká témata se v natáčených žákovských
filmech často objevují? Zasahujete dětem
do obsahu filmů, usměrňujete je?
RH: To je různé. Dětem témata nenutím. Přichází s vlastními nápady.
Nemáme žádné jednotné téma ročníku. Motivuji, radím jim a hlavně dohlížím, aby natáčení postupovalo.
RE: Roman je hlavně motivátorem. Někdy
spolu vedeme debaty, jestli ponechat
nebo neponechat ve finálním žákovském
filmu některou spornou scénu spojenou
třeba s násilím. Natáčíme každoročně
i učitelský film. Žáci točí filmy s tématy
ze školy, z jejího okolí, ale vyjedou třeba
natočit film v partě do přírody na chalupu.

Výsledné filmy mají tak minutu až deset
minut. Měli jsme už žánrově muzikál,
pohádku, horor, sci-fi, akční film...
Pořádáte i další projekt, žákovský koncert vážné hudby Uhelné jaro. Jak se na
něj připravujete v současných ztížených
podmínkách?
RH: Koncert měl proběhnout ve čtvrtek 19. března. Připravovali jsme ho od
podzimu. Trochu těžce jsem se s tím
smiřoval. Kvůli epidemii ale radši koncert
bez náhrady rušíme. Připravený program
necháváme do dalšího školního roku.
Konat se nebude ani Filmový večer.
RE: Nebylo reálné, abychom našli
odpovídající náhradní termín, a nebylo reálné, abychom se po týdnech
přerušené školní výuky těsně před
koncem školního roku vrátili k nacvičování koncertního programu
a předvedli ho v odpovídající kvalitě.
Rozhovor v nezkráceném znění si můžete přečíst na www.skolanasbavi.eu. 

Text: vav
Foto: Petr Našic
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Žít doma co nejdéle,
i když zdraví neslouží

Ž

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.
Pečovatelská služba je tu pro ty, kteří
potřebují pomoc a podporu v domácnosti.
Pomáhá s péčí o sebe sama, s hygienou, zajišťuje 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 hodinách a o víkendech. Cílem takto nastavené
pečovatelské služby je pomoci vám s tím, co
sami nezvládnete a nelze to zajistit ani s přispěním 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 Středisko 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

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 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)

servisní informace
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Třídit odpad smí
jen „zdravé“ domácnosti
Během nouzového stavu
kvůli šíření viru covid-19 je
potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem.
Domácnosti s osobami v karanténě či
prokázaným onemocněním by neměly
třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti
potenciálnímu šíření nákazy kontaktem
s odpadky. Speciální postup vyžaduje
i likvidace ochranných pomůcek, a to od
všech občanů, varuje Státní zdravotní

ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později.
Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadů, je
potřeba chránit popeláře před kontaktem
s nákazou. Běžný domácí odpad, který
nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit
do černé popelnice nebo kontejneru, odpady
na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení
mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové
pandemie nesmí třídit odpad do barevných
kontejnerů.
Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP (viz níže) Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti,

ve kterých se vyskytují osoby v povinně
nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro
všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou
roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti
likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly
v plošné karanténě.
Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky –
řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu
odpadků, ale i před ním. 

Text: MŽP
Foto: MŽP

36 občanská společnost

J

praha 1

My jsme doma,
ale naše fotky mohou ven!
Jedenáctý ročník fotografické soutěže Dvě tváře Prahy se zaměřuje na Václavské náměstí
a ulici Na Příkopě. Původně měli fotografové lovit své snímky v ulicích, ale vzhledem k současné situaci se pravidla změnila.
„Protože jsme nyní téměř všichni víceméně
jen doma, rádi bychom vás vyzvali k trochu
jiné účasti v soutěži. Máte-li více času než
obvykle, prohledejte šuplíky, své foto archivy,
paměťové karty, externí úložiště a hledejte v nich fotky Václaváku a Příkop, které
byste mohli do letošního ročníku přihlásit,“
vybízí Monika Vlková, projektová manažerka Sdružení Nového Města pražského,
které soutěž a následnou výstavu pořádá.
Letošní ročník má motto Všechny tváře
Václaváku a Příkop a je určen široké veřejnosti, laické i odborné, uměleckým a fotografickým školám i dětským fotokroužkům.
Každý může do soutěže přihlásit své
fotografie z Václavského náměstí či Příkop
s krátkým příběhem o tom, proč vznikly.
„Zachyťte fotkou emoci, kterou ve vás místo
vyvolává. Vyfoťte to, co tady milujete, nebo
to, co naopak nemáte rádi. Prostřednictvím

fotosoutěže můžete sdílet svůj názor na
tento veřejný,“ vyzývá Monika Vlková.
Sedm nejlepších fotografií bude oceněno partnery fotosoutěže, hlavní cenou
pořadatele je výlet do Vídně pro dvě osoby
s pobytem na dvě noci v butikovém hotelu,
včetně jízdenky vlakem a neomezené konzumace v jídelním voze.
Fotosoutěž probíhá 13. 9., poté budou
fotografie vyhodnoceny a oceněné vystaveny
v rámci venkovní výstavy na Václavském
náměstí v termínu 7. 10.–4. 11.
Své fotografie přihlašujte a všechny potřebné informace si přečtěte
na www.dvetvareprahy.cz 

S
Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv

Dokumentaristou
z domova
Starší lidé a děti jsou teď ve
zvláštní situaci. Žáci a studenti jsou místo školy doma,
senioři si zase v nedobrovolné izolaci mohou připadat
neužiteční.
Projekt Paměti národa Dokumentaristou
z domova přináší oběma skupinám smysluplnou činnost. Děti v rámci školního projektu
nahrají příběh pamětníka – buď na dálku po
telefonu, nebo vyzpovídají třeba své rodiče či
prarodiče, kteří žijí s nimi doma. „Skrze vyprávění životního příběhu se mohou děti s rodiči a prarodiči dostat blíž k sobě, jít v rámci

vztahů hlouběji. Je to příležitost se na chvíli
zastavit, protože na takový rozhovor normálně nebývá čas. A propojování nejstarší a nejmladší generace prostřednictvím vyprávění
velmi dobře funguje. Pozorujeme to už osm
let u našeho velkého vzdělávacího projektu
Příběhy našich sousedů,“ říká Magdalena Benešová, která vede vzdělávání v Post Bellum.

Projekt Dokumentaristou z domova má
tři kateforie rozdělené podle věku dětí – pro
1. a pro 2. stupeň i pro střední školy. Na webu
projektu https://vypravej.pametnaroda.cz
stačí kliknout na sekci Dokumentaristou z domova, kterou připravil vzdělávací tým Post
Bellum přímo pro týdny, kdy jsou školy kvůli
opatřením proti šíření koronaviru zavřené.
Učitelé se na webu dozvědí, co vše žákům může projekt přinést, a pro děti jsou na
webu k dispozici podrobné návody, které je
krok po kroku provedou přípravou na rozhovor
i natáčení. Děti mohou získat informace také
formou online webináře. Autoři nejzajímavěji
zpracovaných medailonků budou mít možnost uslyšet svou práci na vlnách Českého
rozhlasu v rámci pořadu Příběhy 20. století. 
Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv

VZKAZY A DOTAZY
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Zápisy
do mateřských škol
Vážení rodiče,
informujeme vás, že zápisy do mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 1 letos vzhledem k mimořádnému opatření proběhnou bez osobní účasti dětí a za minimalizace osobní účasti
zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT
ze dne 3. 4. 2020.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se
povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku.
Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8.
2020, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
Doba termínu zápisů je stanovena od 2. do 12. května 2020. Podrobnosti najdete na www.praha1.cz a na webových
stránkách jednotlivých MŠ. 

Hasiči informují,
radí a pomáhají
Dobrý den, vážení čtenáři,
obrátil se na nás jeden z vás se zajímavým dotazem. Popisuje
návštěvu chaty, kam přijel k večeru a protože byla zima, musel
si zatopit v kamnech. Šel brzy spát a těšil se, že ráno vyrazí běhat do lesa. Ráno se probudil až v deset hodin s bolestmi hlavy,
nevolností, pocitem na zvracení, závratěmi, mátožný a s pocitem celkové slabosti.
Ptá se nás, zda to nemohlo být v důsledku zatopení ve studených kamnech.
To, co čtenář popisuje, jsou typické příznaky
otravou oxidem uhelnatým tedy CO (starší název kysličník uhelnatý). Jedná se o velmi nebezpečný plyn, který vzniká při nedokonalém
spalování pevných, plynných, ale i kapalných
hořlavin. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že je
mírně lehčí než vzduch, bez zápachu a barvy a velmi dobře
se míchá s ovzduším. Je velmi jedovatý a při nádechu určité
koncentrace můžete upadnout to bezvědomí během několika
vteřin. Stručně řečeno náš čtenář měl velké štěstí, že přežil.
Doporučujeme včas zkontrolovat, v jakém stavu jsou topidlo
a komín, které používáte. Pokud máte kamna na pevná paliva,
je třeba se především přesvědčit, zda kamna táhnou. Jak? Když
otevřete spodní dvířka kamen, při zapálení papíru uvidíte, zda
plamen míří do komína. Je třeba také ověřit, že komínové roury
dobře drží pohromadě a jsou pevně umístěné do komínové zděře. Ujistěte se, že je otevřena kouřová klapka v kamnech. U spodních dvířek určených mimo jiné k nasávání vzduchu dohlédněte
na to, aby nebyla zavřena úplně. Do místnosti by zároveň měl
proudit čerstvý vzduch.
Je zkrátka důležité dodržovat určitá bezpečnostní pravidla – mít v pořádku komín a topidlo. A pokud máte obavy o své
zdraví, stačí malá investice – můžete si koupit čidlo oznamující
přítomnost CO nebo i nebezpečí požáru. 
Za SDH Praha 1, ing. Vladimír Krištof a Mgr. Vladimír Piksa

37

Poradna
našich strážníků

?

V dnešní době nouzového stavu je omezený provoz
restaurací. Povolen je pouze „okénkový prodej“.
Kontrolují strážníci i v této oblasti, co je a co není
správně?
Prioritou strážníků v metropoli je v době nouzového stavu především dohled nad dodržováním zavedených mimořádných opatření. I nadále ale platí, že musíme také 100% zajistit tísňovou
linku. Mezi kontrolované problematiky z mimořádných opatření
patří samozřejmě také ty, které se týkají provozoven restaurací.
Problémy, na které strážníci narážejí, se týkají prodeje nápojů,
a to jak alkoholických, tak nealkoholických. Zákazníci si s nimi sedají
v okolí restaurací, protože v konzumaci hodlají pokračovat. S tím je
spojeno sundávání roušek, v mnohých případech pak kouření a znečišťování okolí, v noci pak svým neohleduplným chováním tito lidé
ruší noční klid. Pokud popíjejí alkohol, tak většinou v místech, kde
je to navíc vyhláškou zakázáno. V ostatní veřejnosti, která se snaží
o maximální dodržování mimořádných opatření, vyvolávají rozhořčení a oprávněnou obavu z možného šíření nakažlivé nemoci. Strážníci
zde také dohlíží, zda nedochází k nedovolenému shlukování.
Dané přestupky pak strážníci musí řešit v souladu s platnou legislativou. Přestože se snaží převážně o vstřícný preventivní přístup,
ne vždy je účinný, a proto poté musí nastoupit restrikce. 
Irena Seifertová,
tisková mluvčí, Městská policie hlavního města Prahy

Důležité
upozornění
pro podnikatele
Žádosti o kompenzační bonus (25.000 Kč) přijímají finanční úřady (nejsou součástí obecních, městských
ani magistrátních úřadů). Žádosti o ošetřovné pro
OSVČ přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vážení podnikatelé,
žádosti o vyplacení tzv. kompenzačního bonusu přijímají
a vyplácejí výhradně místně příslušné finanční úřady (tj. dle
trvalého pobytu, který máte uveden v občanském průkazu).
Podrobnosti (informace, žádost, nejčastější dotazy a odpovědi) naleznete na stránkách finanční správy České republiky.
Taktéž žádosti o ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá a vyplácí pouze Ministerstvo průmyslu
a obchodu České republiky.
Živnostenské úřady výše jmenované žádosti nemohou
přijímat ani předávat. V těchto záležitostech, se prosím,
obracejte na výše uvedené autority.
Děkujeme za pochopení. 
Text: Živnostenský odbor MČ Praha 1
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Tajemství místopisu (viz str. 27)

Když kašnu v roce 1974 nezodpovědní výrostci poničili,
přemístili ji památkáři do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka).
NEPŘÍTOMŽENSKÝ
HORNICKÉ
Vyluštěnou
odpovědí
vylosujeme
2. DÍL
VOJENSKÝtajenku pošlete
ZNAČKA na redakce@praha1.cz.
TESKNÁ Ze správných
UKAZOVACÍ
PRACOVIŠTĚ
NOST NA
ZPĚVNÍ
OCEÁN
TAJENKY
VLAK
KILOPONDU
TOUHA
ZÁJMENO
(SLANGOVĚ)
MÍSTĚ ČINU
HLAS od českého autora.
jednoho výherce, který získá knihu

DRUH
PAPOUŠKA

AUTOR
JIRKA
KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

NA KTERÉ
DRUH
PAPOUŠKA

MÍSTO
VOJENSKÝ
VLAK
(BÁSNICKY)

ZNAČKA
KILOPONDU

ŽENSKÝ
ZPĚVNÍ
HLAS

OCEÁN

TESKNÁ
TOUHA

OHRADA NA KTERÉ

PŘEDLOŽKA

1. DÍL
TAJENKY

MÍSTO
(BÁSNICKY)

2. DÍL
TAJENKY

NEPŘÍTOMNOST NA
MÍSTĚ ČINU

DRUH
PAPRIKY

ÚSTNÍ

VÝKON

ÚSTNÍ
HLÁSKA

1. DÍL
TAJENKY

SPORTOVNÍ
VÝKON

VÝKLENEK
VE ZDI CHVĚNÍ

USAZENINA

HORNICKÉ
PRACOVIŠTĚ
(SLANGOVĚ)

TOVÁRNA
HLÁSKA
NA
KLOBOUKY
SPORTOVNÍ

OHRADA

CHVĚNÍ

ČESKÉ
MĚSTO

TOVÁRNA
NA UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
KLOBOUKY

DR
PAP

DROGOVÁ
HALUCINACE
VÁLEČNÁ PLÁŽ

DROGOVÁ
V NORMANDII
HALUCINACE

VELIKOST
VÝKLENEK
VE ZDIŠATŮ (S)
VELIKOST
ÚLOMKY
ŠATŮ (S)
HORNIN

SARMAT

OBCHOD
PRO KUTILY

VÁLEČNÁ PLÁŽ
V NORMANDII

OBCHOD
KÓD LETIŠTĚ
PRO KUTILY

EIELSON

ÚLOMKY
HORNIN

KÓD LETIŠTĚ
EIELSON

FRAŠKA
FRAŠKA

PSANÍ

STŘELIVO

STŘELIVO
ÁBELŮV
ÁBELŮV
BRATROVRAH
BRATROVRAH

VZÁCNÁ
VĚC

3.
DÍL
3. DÍL
TAJENKY
TAJENKY

ČÍSELNÝ
POMŮCKA: ČÍSELNÝ
ÚDAJ
BRAKTEA;
ÚSTNÍ
ÚDAJ
V
KALENDÁŘI
EIL; INULA;
ÚSTNÍ
ZÁVAZEK
LORA; V KALENDÁŘI
JEDNOTKA
ZÁVAZEK
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Petr Kováříček

Slovo hosta

A

A bylo jaro. A všechno kvetlo! Slunce se
opřelo svými paprsky do stromů a trav,
ranní rosa jak granáty dala napít všemu
v podrostu, všechno pučelo a nalévalo
se. Zazelenala se stráň nad řekou a keře
ji rozjasnily svými zlatými a bílými květy.
Ptáci cvrlikali a zpívali a nikde nebylo ani
stopy po člověku, jeho hluku a shonu.
Tedy skoro.
Bylo to podivné jaro toho roku, kdy zima zalezla do myslí lidí
jak střep Ledové královny, letadla přestala létat oblohou,
davy turistů jak mravenců přestaly zaplavovat město a ze
dne na den se zavřela všechna divadla, kina, restaurace,
obchody, hotely, sportoviště, galerie a muzea. Strach z podivné, zákeřné choroby zahnal lidi do jejich příbytků a klokotající velkoměsto náhle utichlo, zastavilo se, zamrzlo.
Promiňte, nechal jsem se unést.
Víte, já jsem trochu snílek a stejně jako pan doktor z filmu
Vesničko má, středisková se rád kochám. Naštěstí mě nemusí
tahat traktorem ze škarpy a moje škodovka je obouchaná z poněkud jiného důvodu, ale když teď dojíždím do práce kolem Ladronky, přes Strahov a Pohořelec a pak kolem Hradu dolů k řece, do
centra města, připadá mi to jako malý zázrak – tolik zeleně a ty
výhledy! Den co den jsou téměř stejné a přece jinak barevné, zelenější, rozkvetlejší… Slunce je pokaždé nasvítí malinko odlišně.
A čím menší je provoz, tím lépe se můžu rozhlížet. Zrovna dneska
jsem na Strahově potkal zajíce! Kochám se.
Nedávno mě napadlo, jak bychom měli současný stav, ten
otravný nouzový režim, využít. Našel jsem ve špatném něco
dobrého.
Četl jsem několik reportáží z velkých světových měst
a turistických center, jak se zkouší bránit rostoucí invazi turistů,
a zmiňována tam byla i Praha. A nikde nikdo nevěděl, jak se účinně bránit, jak si to svoje město urvat zpátky pro sebe. Najednou
se ale svět pootočil – žádné turisty tu nemáme a jen tak mít
nebudeme. Všechny ty legendární ulice a náměstí jsou prázdné,

a to nejen v šest ráno. Stará zákoutí začínají být zase tajemná,
obchody s bizarními cetkami jsou zavřené, hospody tedy taky.
Dobře, to je obrovská škoda, ale… to už přece nemůže vydržet
dlouho.
A tak jsem si říkal, pojďme toho využít. Objevme pravou
Prahu, město z bájí a pověstí, tak dlouho vycpávané, lacino
prodávané a najednou skoro opuštěné. Pojďte ven, vyjděte do
ulic. Spatříte krásy svého města tak, jak ho znají už jen pamětníci. Tiché, prázdné, kouzelné, samo pro sebe. Ale rychle, bude
to trvat jen chvíli. Praha spí jen zlehka a kdesi hluboko uvnitř
se její soukolí stále točí a motory, které teď běží naprázdno, jen
čekají na pokyn, aby mohly zařadit rychlost a rozběhnout se
zase naplno.
A až se matka měst probudí, bude odpočinutá, plná síly,
krásnější. Uvidíte!
Procházejte se s otevřenýma očima a nastraženýma
ušima. Zažijete něco, co se možná už nikdy nebude opakovat.
Jedinečné pražské jaro 2020. 

Text: MUDr. Petr Kováříček,
vedoucí lékař oddělení KOVES Nemocnice Na Františku
Foto: Jaroslav Tatek

39

