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FOTOsTRaNa

JEDNáNí O sMETaNOVě NábřEží POkRačuJí

RaDNicE POMáhá žiVNOsTNíkůM

liNka POhOTOVOsTNíhO úkliDu
ViRTuálNí sTRáNka PaRků a hřišť

kRáTkODObé PRONáJMy: NaDěJE Na kliDNěJší 
byDlENí
kRáTkODObé PRONáJMy V bERlíNě a VíDNi

kONEc VizuálNíhO sMOGu?
MalOsTRaNské TRhy 

iNFORMacE zE škOlsTVí

„učíTElka“  VERONika MaTěJOVá

PřEDsTaVuJEME sOubOR GuT! z TRuhlářské

PROJEkT sENiORská Obálka 

MísTNí PaRlaMENT

PéčE  O sENiORy

kNihkuPEcTVí: OliVa a řEhOř saMsa

ObčaNská PlOVáRNa: kRálOVsTVí  
FERDiNaNDa PlaTila
TaJEMsTVí MísTOPisu (5.)

Příběh JOsEFa ROuska 

POšTOVNí MuzEuM

sTOlPERsTEiN V sOukENické 9

ROzhOVOR s ONDřEJEM kObzOu

PřEDsTaVuJEME PRažské syNaGOGy (1.)

lORETáNská zVONOhRa zMěNila MElODii

ROzhOVOR s  kaROlíNOu TiETJENOVOu, 
řEDiTElkOu aTEliéRu PRiMa PRaGa

čEské kNihy 

akcE PRO sENiORy

Vzkazy a DOTazy

křížOVka

slOVO hOsTa: zDENěk bERGMaN

vážení a milí sousedé,
zdravím vás všechny na prahu léta, které se zatím hlásí o své 
místo více než rozpačitě. snad ale není všem dnům konec a naše 
prázdniny a dovolené budou krásné a plné příjemného sluníčka. 

Zaslouží si to například vynikající personál naší nemoc-
nice na Františku, která v uplynulých krizových měsících jasně 
ukázala, že je na ni spolehnutí a že péče, kterou poskytuje 
nejen našim občanům, je na velmi vysoké úrovni. Určitě tomu 
napomohly velké investice prahy 1 do jejího vybavení a rozvoje, 
a tak je logické, že se současné vedení naší radnice cítí povinno 
chovat se jako správný hospodář a jako zřizovatel přímo dohlí-
žet na nemocnici tak, aby co nejlépe sloužila pacientům. 

v této souvislosti jsme hlavnímu městu nabídli možnost 
zřídit v nemocnici stanoviště vozů Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. prahy, které by pomohlo odstranit dlouhodobě 
neřešené prostorové problémy pražské záchranky a zkrátilo by 
i dobu dojezdů sanitních vozů. věřím, že vedení hlavního města 
přestane jen hovořit o nějakých plánech, a začne je hlavně rea-
lizovat. A že si také uvědomí, že péče o pacienty není zadarmo 
a že požadavek prahy 1 na finanční příspěvek na péči o pacien-
ty, kteří nejsou jejími občany, je naprosto opodstatněný.

velmi dobrá je naše spolupráce s pražskou radní Hanou 
Kordovou Marvanovou v oblasti tvrdé regulace hazardu, kdy se 
praha 1 postavila proti dalšímu nárůstu počtu kasin a snaží se 
naopak o snížení jejich počtu. po konci výherních hracích au-
tomatů a heren by tak kasina zůstala jen v místech, která jsou 
pod přísným dohledem a jsou určena v drtivé většině movité 
zahraniční klientele.

velkou pozornost věnujeme také hospodaření s nebytovými 
prostory a je třeba říct, že rozhodnutí majetkové komise i rady Mč 
praha 1 často nebývají jednoduchá a lobbistický tlak je velký. pří-
kladem může být pronájem restauračních prostorů v kolkovně 8, 
o němž si můžeme přečíst mnoho nezodpovědných až hyste-
rických slov. Jasně ale říkám, že se do nějakých nátlakových her 
nenecháme zatáhnout a vždy budeme postupovat zodpovědně, 
uvážlivě a ve prospěch prahy 1. v tomto případě, ale i v jiných.

na závěr mi prosím dovolte, abych ještě poděkoval za-
stupitelům, že podpořili naši snahu o zkrášlení Betlémského 
náměstí, a těším se, až se na něm po dokončení všech úprav 
všichni společně sejdeme.

přeju vám krásné léto! 

váš 
petr Hejma
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v prostorách českého muzea hudby se 
předávala ocenění sdružení historických 
sídel čech, Moravy a slezska. Šlo o vyhod-
nocení soutěže památka roku 2019 a sou-
těže Historické město roku 2019. praha 1 
uspěla v soutěži památka roku 2019 v ka-
tegorii velkých rekonstrukcí díky úspěšné 
rekonstrukci Bastionu č. 8 na Hradčanech.

 „Bastion se nachází na území 
Pražské památkové rezervace a je moc 

ne, není to překlep. Jednička namísto „i“ 
se ocitla v názvu správně. Znamená totiž 
jedno místo pro všechny umělce. „A pro-
tože jsme v centru, v nejkrásnější  měst-
ské části, znamená to i Praha 1,“ vysvětlil 
ředitel národní knihovny Martin Kocanda. 

Letos se národní knihovna rozhod-
la otevřít své brány různým akcím. Jed-
ním z cílů je podpořit umělce, kterým se 
kvůli koronavirové krizi znatelně ztenčily 
pravidelné příjmy.

ve spolupráci s neziskovým sek-
torem připravuje na letní sezonu řadu 
kulturních a společenských událostí 
pod názvem Kolekt1v Klementinum. 
vzhledem k tomu, že Klementinum je 
místem vědeckého bádání, budou denní 
akce ve všední dny spíše tišší, kdežto 
po pracovní době a o víkendech bude 
možné uspořádat i hlasitější produkce. 
Kalendář akcí se v době redakční uzá-
věrky časopisu Jedna teprve plní, takže 
sledujte sociální sítě a web Kolekt1v 
Klementinum. Těšit se můžete na diva-
delní představení, koncerty, elektronic-
kou hudbu i na letní kino. 

s koncem krizového stavu se rozběhla činnost 
výborů a komisí, mezi nimi i Komise sociální. 
„Na prvních dvou jednáních se naše komise 
zabývala mj. inventurou bytů ze sociální 
rezervy, bytů v DPS a obytných místností v By-
tovém domě MČ Praha 1, kdy bylo zjištěno, 
že naprostá většina z nich je v dobrém stavu 
a připravena k užívání. Důležitý byl samo-
zřejmě i dotační program Prahy 1 v sociální 
oblasti, kdy jsme navrhli rozdělit organizacím, 
které nám pomáhají s řešením sociál- 
ních problémů, 2,6 milionu korun,“ popsal 
předseda komise a zastupitel petr scholz.

Mezi podpořenými organizacemi tak 
jsou například nemocnice Milosrdných ses-
ter sv. Karla Boromejského, centrum seňori-
na, česká unie neslyšících anebo Maltézská 
pomoc. Komise rovněž projednala pravidla 
o pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů 
nesvěřených hlavním městem naší městské 
části. v této souvislosti členové komise vyjá-
dřili nesouhlas s cíleným přesunem žadatelů 
z jiných městských částí bez toho, že by se 
k tomu vyjádřila praha 1. 

Další informace: www.praha1.cz/ 
politicka-reprezentace/komise/.

Praha 1 patří mezi úspěšná historická města roku 2019

Prázdninový dárek pro učitele našich škol  

komise sociální: dotace i byty pro potřebné 

kolekt1v klementinum

Radnice Prahy 1: Na betlémském náměstí chceme 
nové stromy, vodní prvek i lavičky

dobře, že se nám daří revitalizovat takové 
architektonické a kulturní skvosty, jakou je 
i tato barokní památka. Šlo o nákladnou 
akci, která má rozhodně svůj smysl v rámci 
péče o naši historii,“ popsal petr Hejma, 
který cenu převzal.

Bastion, jehož vznik se datuje do 
druhé poloviny sedmnáctého století, byl 
zbudován jižně od strahovské brány, která 
byla na konci devatenáctého století zboře-
na. Jeho tradiční podoba je tvořena cihel-
ným lícovým zdivem a lomovým opukovým 
kamenivem s opracovanými pískovcovými 
bloky a některé jeho části jsou omítané. 
práce byly realizovány na náklady Městské 
části praha 1 a za dotační podpory Mini-
sterstva kultury čr, která činila více než 
čtyři miliony korun. celkově obnova stála 
8,9 milionu korun.

„Ocenění je potvrzením dobré práce 
při revitalizaci odkazu našich předků. Je 
příjemné být součástí  prestižní společnos-
ti historických měst, která se zodpovědně 
starají o svoje památky,“ uvedl petr Burgr, 
1. místostarosta Mč praha 1. 

Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 
Praha 1 získala 
významné ocenění

našim dobrovolným hasičům 
se dostalo významného uzná-
ní za jejich práci v průběhu 
koronavirové krize. slavnostní 
plaketu z rukou policejního 

prezidenta Jana Švejdara a pražského 
krajského policejního ředitele Tomáše 
Lercha osobně převzal velitel Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů praha 1 
Zdeněk čihák. plaketu obdrželi naši dob-
rovolní hasiči navíc jako jediná jednotka 
dobrovolných hasičů z celé republiky.

Gratulujeme! 

praha 1 intenzivně jedná s Magistrátem 
hl. m. prahy o blízké i vzdálenější budouc-
nosti restauračních předzahrádek v loka-
litě Královské cesty a Hradebního korza, 
ale i na ostatních místech v centru. 

„Kromě konkrétních míst, kde by mohly 
být předzahrádky rozmístěny, jsou hlavními 
tématy provozní doba a celková podoba 
předzahrádek, aby svým designem odpoví-
daly Pražské památkové rezervaci,“ vysvětlil 
radní prahy 1 Karel Grabein procházka, 
který má jednání za naši městskou část na 
starost.

cílem je podle jeho slov v první řadě 
zabezpečení klidu v oblastech, kde bydlí 
občané. Tam, kde jsou kanceláře a obchody, 
je pak prý praha 1 ochotna uvažovat i o pro-
vozní době přesahující 22. hodinu. 

Restaurační předzahrádky nově a v novém

Dodavatele energií na období 2021–2023 
vybrala radnice formou aukce. Té se 
zúčastnilo patnáct dodavatelů. výsledná 
cena přinese rozpočtu prahy 1 
výraznou úsporu. celkově se oproti 
minulým výdajům za tři roky ušetří na 
pravidelných poplatcích 357 000 korun, 
v silové elektřině pak (při zachování 
stejného odběru) až 273 000 korun. 

„Transparentní aukce pro dodáv-
ky energií považuji za nejúspornější 
a nejefektivnější cestu, jak šetřit veřejné 

prostředky,“ řekl radní Jan votoček, 
který má správu majetku prahy 1 
na starosti. v předešlém výběrovém 
řízení na rok 2020 byl zkušebně vybrán 
dodavatel pro tzv. Zelenou energii. Ta 
v praxi znamená, že městská část při 
platbě energie přispívá do fondu na 
podporu obnovitelných zdrojů. součas-
né vedení radnice se naopak rozhodlo 
šetřit svěřené prostředky a energii pro 
úřad a příspěvkové organizace odebírá 
prostřednictvím aukcí.

 Mč praha 1 společně se svými 
příspěvkovými organizacemi využívá 
elektronické aukce k výběru dodavatele 
elektrické energie a plynu od roku 2013. 
Již na začátku uvolnění trhu s elektřinou 
nabídla tuto možnost i občanům měst-
ské části a celý projekt zaštítila. službu 
využilo již téměř 174 domácností a pro-
jektu Město občanům se podařilo ušetřit 
řádově desítky procent v nákladech na 
elektrickou energii a plyn. 

Do 23. července by měla skončit 
rekonstrukce Betlémského náměstí, 
která podle projektu z roku 2013, 
schváleného už minulou radou  
Mč praha 1 i památkáři, citlivě 
upraví povrchy této krásné lokality.  

náměstí by návazně rovněž mělo 
získat dva nové stromy, vodní prvek 
a lavičky. Zachována rovněž bude 
oblíbená pumpa. „Doplnění zeleně 

a mobiliáře intenzivně projednáváme 
s památkáři a občany. Zdůrazňuji, že 
postupujeme plně v souladu s názory 
místních obyvatel, kterým v první řadě 
musí tento prostor sloužit. Proto mě 
velmi mrzí, že se vše stalo nástrojem 
politického boje lidí, kteří ani nejsou 
místními občany,“ uvedl starosta pra-
hy 1 petr Hejma, který v této lokalitě 
dlouhá léta bydlí. 

Praha 1 při dodávkách energií výrazně ušetří

Od 8. července do 1. srpna se v Galerii 1 
uskuteční výstava děl výrazné postavy 
české umělecké scény, mladé talentova-
né malířky Kláry sedlo. Malířka se ve své 
tvorbě zabývá iracionálními strachy, děsy, 
bludy, rituály, magií a ženskou otázkou. 
výstava s názvem Monstra ohromí ná-
vštěvníky nejen svými velkoformátovými 
obrazy, ale také realistickými symbolismy, 
místy okultními a mysteriózními námě-
ty, které se prolínají se silnou psycho-
logickou linkou prožitků mladé ženy.

Od 5. srpna do 29. srpna se můžete těšit na 
retrospektivní výstavu Jitky Dosoudilové, 
která  mapuje její výtvarnou dráhu od prvních 
výtvarných pokusů až po sofistikovanou hru 
jednotlivých projekčních ploch, jež tvoří její 
současnou tvorbu. výstava s názvem 67 pro-
měn zdůrazňuje myšlenkovou bohatost tvor-
by a nastiňuje vývoj, jehož prvotním impulsem 
byla vážná rána osudu v podobě rakoviny. 

Obě výstavy budou k vidění od úterý  
do pátku od 10 do 12 hodin a dále od 13 do  
18 hodin a v sobotu od 10 do 14 hodin. 

letní výstavy v Galerii 1: Monstra a 67 proměn

Jako poděkování za velmi náročné období 
během distanční výuky budou moci učitelé 
škol zapojených v projektu MAp II (Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání) navštěvo-
vat výstavy Musea Kampa a Werichovu 
vilu během letních prázdnin zdarma.

MAp II je projekt v oblasti vzdělávání, 
který se zaměřuje na lokální partnerství 
škol a dalších institucí. Jeho smyslem je 
mj. například pomáhat učitelům v orientaci 
kulturních nabídek, snižovat práh dostupnos-

ti individuálními slevami či pro ně domlouvat 
pořady tzv. „na míru”. Tak vznikla i spolupráce 
Mč praha 1, Musea Kampa a Werichovy vily.

„Nápad zapadá do letošních tak trochu 
jiných prázdnin. Vzhledem k současné 
situaci v Praze pravděpodobně nebude tolik 
turistů, kteří tato kulturní místa obvykle 
hojně navštěvují. Zároveň se očekává, že 
učitelé nebudou tolik cestovat do zahraničí,“ 
vysvětlila eva Špačková, místostarostka pro 
školství.

Akce začíná 1. července a potrvá až 
do 31. srpna. vstup zdarma mohou uplatnit 
učitelé na aktuální výstavy do Musea Kampa, 
včetně letní šifrovací hry „Mezi sochami“, a na 
prohlídku expozice Werichovy vily kdykoliv 
v době od 10 do 18 hodin sedm dní v týdnu. 

v pokladně Musea Kampa bude pre-
zenční listina, kam učitelé po příchodu zapíší 
své jméno, prokážou se Op a uvedou svoji do-
movskou MŠ, ZŠ nebo ZUŠ. stejnými pravidly 
bude ošetřen i vstup do Werichovy vily. 

Moderní rádiovodoměry 
uspoří vodu 

Městská část praha 1 chce šetřit 
vodou pomocí moderní techniky. 
„Vyčlenili jsme proto devět mili-
onů korun na výměnu vodoměrů 
za modernější rádiovodoměry 
v naší městské části,“ řekl k tomu 
radní prahy 1 Jan votoček. 

Zástupci radnice se navíc sešli 
na společném jednání s představiteli 
svJ s cílem vytvořit ty nejlepší 
předpoklady pro výběrové řízení 
na instalaci rádiovodoměrů. výbě-
rové řízení by mělo být vypsáno již 
v červenci a konec prací je plánován 
na příští rok. přes rádiovodoměry 
lze jednoduše detekovat úniky vody 
třeba na protékajícím Wc dříve, než 
je pouhým okem patrné. výměnu 
vodoměrů bude občanům hradit 
radnice. 
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     1–4  Den dětí se slavil například  
v MŠ Hellichova, na Žofíně 
a v ZŠ Brána jazyků.

           5  V Galerii 1 vystavovali svoji grafic-
kou tvorbu Jiří Suchý a Jan Homola.

      6–7  Sousedské setkání na Malostran- 
ském náměstí se vydařilo. Uspořá-
daly ho MČ Praha 1, Spolek občanů 
a přátel Malé Strany a Hradčan 
a Malostranská beseda.

      8–9  Malostranské trhy potěšily nejen 
místní občany nabídkou čerstvé 
sezonní zeleniny, ovoce i živočišných 
produktů.

10–11   Tradiční Jahodové reggae se tento-
krát konalo i jako oslava 5. narozenin 
spolku Sousedé Kozího plácku. 

Foto: petr našic, Jaroslav Tatek

5 10
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Od soboty 23. května je pro motoristy – 
v důsledku jednostranného rozhodnutí 
vedení hlavního města – uzavřen jeden 
jízdní směr na smetanově nábřeží. na 
přibližně stometrovém úseku mezi ka-
várnou slavia a ústím Divadelní ulice 
zároveň vznikly restaurační předzahrádky. 
Dopravní značení pak doplnily zátarasy 
z většího množství nevzhledných betono-
vých žluto-černých citybloků. pro řidiče 
jedoucí po nábřeží od Karlových lázní 
k národnímu divadlu se nic nezměnilo.

Jak starosta prahy 1 petr Hejma, 
tak radní pro dopravu richard Bureš 
potvrdili, že tento krok nikdo z Marián-
ského náměstí s naší radnicí neprojed-
nal. „Bohužel se potvrdil náš předpoklad, 
že se provoz aut přesune do Divadelní 
ulice a naroste rovněž dopravní zatížení 
ulice Karoliny Světlé, ve které žije značný 
počet místních obyvatel a kde radnice 

O Smetanově nábřeží 
se stále jedná

součástí dalších jednání o smetanově 
nábřeží mezi magistrátem a prahou 1 má 
být také plán úprav tramvajových zastá-
vek na pravém vltavském břehu. stávající 
zastávka národní divadlo na nábřeží ve 
směru od Modřan by měla být zrušena 
a přesunula by se ke slovanskému ostro-
vu, takže by tramvaje z obou směrů stály 
na stejné úrovni. ve směru od národního 
divadla by pak také vznikla nová zastávka 
Karlovy lázně. Ta sice existuje, ale jen ve 
směru od palachova náměstí k divadlu. 

„Jedná se o dlouhodobý projekt 
Městské části Praha 1, s nímž sice ma-
gistrátní náměstek pan Scheinherr ještě 
nedávno nesouhlasil, ale jak jsme byli 
informováni, změnil názor a náš návrh při-
jal za svůj, což nás samozřejmě moc těší,“ 
uvedl radní prahy 1 pro dopravu richard 
Bureš.

praha 1 už v dubnu 2018 představila 
projekt praha bez bariér – Karlovy lázně. 
Jeho součástí byly uvedené změny tram-
vajových zastávek. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

Praha 1 chce dvě nové 
tramvajové zastávky 

„Dopravu nelze regulovat tak, že 
se přímo v centru zavře ulice. Smysl 
naopak dává utlumit provoz už tam, kde 
se řidičům nabízí přirozená alternativa 
objezdu. Jinak se naše městská část 
jenom ucpe auty – a to rozhodně odmí-
táme,“ zareagoval na magistrátní postup 
richard Bureš.

náměstek primátora pro dopravu 
Adam scheinherr podle prahy 1 navíc 
uzavřením části smetanova nábřeží 
porušil usnesení pražského zastupitelstva, 
které vedení hlavního města uložilo takto 
zásadní změny projednávat s dotčenými 
městskými částmi. 

Hned v pondělí 25. května se na 
mimořádném jednání sešla rada Mč 
praha 1 a vyslovila nesouhlas s částečným 
uzavřením smetanova nábřeží a důrazně 
požádala radu hl. m. prahy o zrušení toho-
to opatření. O dva dny později se starosta 
petr Hejma v otevřeném dopisu obrátil na 
primátora Zdeňka Hřiba se stejným poža-
davkem. Zdůraznil, že se zkomplikovala 
dopravní situace v centru města a svým 
značně nevzhledným provedením opatření 
významně narušilo důstojnost místa a bylo 
v rozporu s požadavky pražské památkové 
rezervace. Opětovně také nabídl prostor 
k jednání o komplexním řešení dopravy 
v praze 1 a širším centru. 

Omezení dopravy na smetanově 
nábřeží vyvolalo rovněž odpor magistrátní 
opozice i koaličních spojených sil pro 
prahu. náměstkovi scheinherrovi vytý-
kali, že opatření dostatečně neprojednal 
s kolegy ve vedení hlavního města a právě 
s prahou 1. 

všichni nespokojení vyvíjeli znač-
ný tlak, a tak netrvalo dlouho a vedení 
hlavního města ustoupilo. „Vyslyšel jsem 
požadavky Prahy 1 a dohodli jsme se, 
že estetická stránka není vyhovující a je 
nedůstojná takto významnému místu,“ 
vysvětlil 8. června scheinherr. na místě 
zábran se objevily provizorní obrubníky 
a prostor mezi chodníkem a nástupním os-
trůvkem u zastávky tramvají byl vydlážděn.

praha 1 navíc prosadila návrat aut 
na nábřeží ve směru ke Karlovým láz-
ním, zatím alespoň v nočních hodinách, 
konkrétně mezi dvaadvacátou a šestou 
hodinou. neprojíždějí však po původní 
vozovce, nýbrž po tramvajovém pásu. přes 
noc je uzavřena Divadelní ulice a omeze-
na je doprava v ulici Karoliny světlé. „Pro 
nás to ale v žádném případě není cílový 
stav. Nadále budeme jednat o komplex-

Prahy 1 v uplynulých letech zklidnila 
dopravu,“ popsal petr Hejma. Občané 
z Karoliny světlé a jejího okolí se také 
okamžitě na radnici obraceli se svými 
stížnostmi. 

Odstranění betonových zátarasů, zřízení obousměrného 
nočního provozu na Smetanově nábřeží, noční 
uzavření Divadelní a omezení provozu v ulici Karoliny 
Světlé – takový byl v době uzávěrky tohoto vydání 
magazínu JEDNA výsledek jednání Prahy 1 s vedením 
hlavního města o dopravním řešení Smetanova nábřeží 
a přilehlých ulic. 

ním řešení jak tohoto problému, tak celé 
dopravní situace v Praze 1,“ upozornil 
starosta prahy 1. 

Dlouhodobým cílem prahy 1 je 
zklidnění dopravní situace v centru, 

zejména pak zásadní omezení tran-
zitní dopravy; vše ale musí být řešeno 
koncepčně a po dohodě vedení hlavního 
města a jednotlivých dotčených měst-
ských částí. Zároveň nesmí být v žád-

ném případě negativně ovlivněn život 
místních. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: petr našic, Jaroslav Tatek
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Radnice pokračuje 
v pomoci živnostníkům 
Praha 1 přišla okamžitě po 
vyhlášení krizového stavu 
s opatřeními na podporu živ-
nostníků a podnikatelů, aby 
jim v co nejkratší době po-
mohla čelit kritické situaci, 
kdy se ulice v centru v dů-
sledku koronavirové pande-
mie na několik týdnů praktic-
ky vylidnily. Nyní přicházejí 
další podpůrné kroky.

„Kromě předchozích opatření Prahy 1 
dorazila pomoc také ze strany hlavního 
města a vlády. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu navíc nyní vydalo prováděcí 
předpis k programu COVID-nájemné, 
který podnikatelům rovněž výrazně pomů-
že,“ popsal radní prahy 1 Karel Grabein 
procházka, do jehož gesce spadají mj. 
podpora podnikání a obchod a služby.

Díky programu cOvID-nájemné, ke 
kterému už v předstihu připravili odborníci 
z odboru technické a majetkové správy Úřa-
du Mč praha 1 koncepční záměr, budou (po 
splnění všech náležitostí) náklady nájemců 
nebytových prostorů a dalších nemovitostí 
ve správě naší městské části po dobu tří 

měsíců pouze 20 % nájemného; praha 1 
sleví 30 % a 50 % nájemného zadotuje stát. 

Žádosti mohou zájemci podávat do 
31. července 2020, a to e-mailem: posta@
praha1.cz, nebo v listinné podobě na adresu 
Mč praha 1, OTMs, vodičkova 18, 115 68, 
praha 1. 

poradit se lze na speciální telefonní 
lince 221 097 356. Další informace: reality.
praha1.cz (Záměry). 

podle Karla Grabeina procházky řada 
podnikatelů směřuje na radnici individuální 
žádosti o podporu. „Pomůžeme jim jak pro- 
střednictvím zapojení do uvedeného vlád-
ního programu, tak se samozřejmě budeme 
zabývat každým případem zvlášť, a pokud 
k nám přijdou další požadavky, individuál-
ně a pečlivě je posoudíme,“ dodal radní 
a připomněl, že pomoc bude zaměřena na 
živnostníky a podnikatele postižené vládními 
opatřeními v boji proti koronaviru. 

Více než 200 milionů 
z obecní pokladny

rada první městské části přišla 17. břez-
na s prvním opatřením, které umožnilo 
odklad splátek nájemného až do výše kauce. 
na její doplnění je lhůta 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 ná-
jemného u nebytových i bytových prostorů.

31. března rada Mč praha 1 rozhodla, 
že podnikatelé a živnostníci užívající neby-
tové prostory svěřené Městské části praha 1 
a určené k podnikání nebudou muset platit 
dubnové nájemné. radní zároveň Úřadu Mč 
praha 1 doporučili, aby neuplatňoval sankce 
na poplatníky, kteří uhradí místní poplatky do 
200 dnů po lhůtě splatnosti.

radnice také podpořila rozhodnutí 
hlavního města, podle kterého se až do 
konce roku nebudou za umístění restau-
račních předzahrádek na pozemcích prahy 
vybírat žádné místní poplatky. Do konce 
roku jsou také prominuty poplatky za užívání 
veřejného prostranství pro uliční prodej před 
provozovnami.

všechna tato opatření by podle nej- 
novějších propočtů měla obecní pokladnu 
prahy 1 vyjít na více než 200 milionů korun. 

Autor: petr Bidlo
Foto: petr našic

Rámařství Brůžek v Betlémské ulici Zámečnictví Petrklíče v Anenské ulici

linka pohotovostního úklidu je k dispozici 
denně od 06:30 do 17:00 hodin na telefonním 
čísle 601 101 001. na ni je možné zavolat 
a hlásit všechny události týkající se čistoty ulic 
nebo poškození uličního mobiliáře. nově je 
možné také posílat fotky formou MMs nebo 
přes WhatsApp. „Pokud o problému v ulicích 
Prahy 1 víme, můžeme ho okamžitě řešit. Stačí 
jen vytočit číslo, nahlásit adresu a událost po-
psat. Na místo se dostaví pohotovostní úklido-
vá četa, která nedostatky v čistotě ulic ihned 
odstraní a v případě poškození uličního mo-
biliáře začne s jeho nápravou,“ popsal princip 
fungování úklidové pohotovosti richard Bureš, 
radní pro oblast čistoty a životního prostředí. 

služba je velmi efektivní, protože voláte 
na mobil přímo pracovníkovi Mč praha 1, 
který konkrétní záležitost řeší osobně.

„Chceme dát našim občanům a všem, 
kteří chtějí přispět k čistotě Prahy 1 jednodu-
chý nástroj, kterým mohou nahlásit nepořá-
dek nebo jiný problém ve svém okolí. Naším 
cílem je efektivita a rychlost, které jsou při 
úklidu naprosto nezbytné,“ dodal richard 
Bureš. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: petr našic
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Pro parky a hřiště ve správě 
Prahy 1 se připravuje jejich 
vlastní virtuální stránka. 
Radnice naší městské části 
spravuje celkem jednadva-
cet parků a parčíků, k tomu 
i deset hřišť, z nichž některá 
jsou přímo v některém  
z parků. 

radní richard Bureš , který má životní 
prostředí a informatiku v praze 1 na sta-
rosti, připravuje pro všechny tyto prostory 
jejich plnohodnotnou internetovou prezen-
taci. na projektu spolupracuje i místosta-
rostka prahy 1 eva Špačková, která má 
v kompetenci právě také dětská hřiště. 

„Za správu a provoz parků i hřišť platí 
radnice nemalé prostředky. Snažíme se je udr-

žovat čisté, krásné i bezpečné. Proto připravu-
jeme moderní internetovou stránku, na níž se 
lidé mohou o našich parcích dozvědět všechny 
potřebné informace,“ řekl richard Bureš.

A co se chystá? O každém parku bude 
k dispozici jeho detailní popis, mapka a vir- 
tuální 3D prohlídka. Lidé se budou moci dozvě-
dět jak o jejich historii, tak praktické informace 
o návštěvním řádu a o všech umístěných prv-

cích. To je podstatné zejména u hřišť, kdy se 
rodiče stále častěji zajímají o to, jaké vlastnosti 
a zajištění jednotlivé herní prvky mají.

Důležitou roli zde hraje i jejich bezpeč-
nost. praha 1 v pravidelných intervalech zajiš-
ťuje údržbu, opravy a revize všech zařízení na 
hřištích. stejně tak dochází k čištění a výmě-
ně písku v pískovištích. richard Bureš k tomu 
dodal: „Na stav parků a všech zelených ploch 
se lidé často ptají, zajímá je to. Proto jsem 
přesvědčen, že tento nový projekt uvítají.“

novinkou tak bude detailní přehled 
o tom, kdy byl který prvek instalován, 
kontrolován a opravován. stejně tak budou 
pravidelně aktualizovány informace o čištění 
pískovišť. „Několik posledních měsíců již pra-
cujeme na detailní pasportizaci našich hřišť. 
Znamená to, že chceme mít přesný přehled 
o každém zařízení na všech našich hřištích, 
znát jejich stav a podobu. A tyto informace 
pak v přehledné formě nabídneme i našim 
občanům,“ doplnila eva Špačková. 

 
Text: (red)
Foto: petr našic

Virtuální vhled do parků a hřišť

Linka pohotovostního úklidu 
pomáhá s čistotou centra
Poškozený nebo vysypaný odpadkový koš, vyvrácený anti-
parkovací sloupek, psí exkrement na chodníku nebo třeba 
popadané větve stromů. To jsou nejčastější problémy, které 
můžete vidět v ulicích Prahy 1. Díky pohotovostnímu úklidu 
MČ Praha 1 je opět možné přispět k větší čistotě. 

Radní Karel Grabein Procházka

mailto:posta@praha1.cz
mailto:posta@praha1.cz
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ZSoud řekl, že byty jsou 
kolaudované k bydlení, 
nikoli ke krátkodobým 
pronájmům
Zdá se, že obyvatelům Prahy 1 svitla naděje na klidnější život. Koncem května se Městský 
soud v Praze zastal Společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Soukenické ulici. Jeho členo-
vé odsouhlasili stanovy, podle nichž s krátkodobým ubytováním pro turisty musí souhlasit 
všichni vlastníci. 

v jejich domě totiž jeden zahraniční ma-
jitel pronajímal byt přes platformu Airbnb 
a byl s tím spojen několikaletý perma-
nentní hluk, nepořádek a znečišťování 
společných prostor. Majitel podal žalobu, 
ale spor v první instanci prohrál. Městský 
soud v praze nepravomocně řekl, že svJ 
krátkodobé pronájmy za určitých okolností 
omezit může. Žalobce se ale proti verdiktu 
odvolal. věc míří před vrchní soud v praze.

To, co se navrhovateli-žalobci na 
stanovách nelíbilo, byl bod, jímž svJ do 
stanov s ohledem na počet bytových jed-
notek v domě, který je určen k trvalému 
bydlení, zakomponovalo „zákaz provozo-
vat poskytování ubytovacích služeb nebo 
opakovaný krátkodobý pronájem kratší 
než tři měsíce“. Zároveň svJ odsouhlasi-
lo, že k využívání jednotky za tímto úče-
lem je třeba souhlasu všech členů svJ. 
svJ buď souhlas neudělí, nebo udělený 
souhlas odejme, pokud bude docházet 
k rušení nočního klidu, ke zvýšenému 
bezpečnostnímu riziku v domě, ke 
zvýšené produkci odpadu a znečišťování 
společných prostor.

O celé kauze jsme si povídali s obyva-
telkou zmíněného domu, zastupitelkou  
Mč praha 1 Bronislavou sitár Baboráko-
vou, která je současně předsedkyní výboru 
proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života. „Soud k mému pře-
kvapení řekl, že byty jsou kolaudované 
k bydlení a nikoli ke krátkodobým proná-
jmům, i když to ve stavebním zákoně ne-
bylo na první pohled takto jasně ukotvené. 
Důležitější věcí ale je, že soud dal na stůl 
Listinu základních práv a svobod a řekl, 
že kde končí právo jednoho, začíná právo 
druhého. A naše právo v klidu bydlet je 
v kontextu tohoto rozsudku důležitější.“

soud neměl žádných pochyb o tom, 
že žalobce způsobem, kterým s byto-
vou jednotkou nakládá, tj. provozuje 
krátkodobé ubytování, ztěžuje ostatním 
vlastníkům v domě výkon stejných práv. 
„V rámci jednání vypovídaly dvě ženy, 
které s rodinami v domě bydlí. Ty musely 
řešit poškozené a znečištěné společné 
části domu a zmiňovaný hluk. Zinten-
zivňovalo se rušení nočního klidu. Lidé 
ubytovaní přes Airbnb se dobývali do 
domu, až rozbili vstupní dveře,“ uvedla 
Baboráková.

soud dal za pravdu i v další argumen-
taci žalovaného svJ v tom, že provozování 
krátkodobého ubytování v bytě je v rozporu 
se stavebními předpisy. Bytovou jednotku 
lze totiž užívat jen k účelu, ke kterému byla 
zkolaudována, tj. k trvalému bydlení, nikoli 
k poskytování ubytovacích služeb. proto 
soud dospěl k závěru, že provozováním 
krátkodobého ubytování dochází k porušo-
vání stavebních a daňových předpisů.

„Závěrem je třeba doplnit, že krát-
kodobé pronájmy skrze Airbnb nejsou 
dosud v českém právním řádu nikterak 
specificky upraveny. Nicméně pohledem 

soukromého práva je třeba konstatovat, 
že nelze aplikovat příslušná ustanovení 
občanského zákoníku (OZ) o nájmu bytu 
(§ 2235), jelikož jeho užití pro krátkodobé 
nájmy je výslovně vyloučeno. Airbnb nelze 
považovat ani za ubytování ve smyslu 
§ 2326 OZ, neboť pronajímané byty se 
nenacházejí v tzv. stavbách ubytovacího 
zařízení,“ upřesnila advokátka zmíněného 
svJ Michaela vilhelmová.

Zajímavé je to, jak se do problematiky 
s krátkodobými pronájmy promítla karan-
téna spojená s koronakrizí. „V onom bytě 
jsou nyní dva cizinci ubytovaní na dlouho-
dobý pobyt a sousedka říká, že se s nimi 
dá domluvit. Vědí, že za tři dny neodjedou, 
takže nás vnímají. Je snazší se domluvit 
s člověkem, který na místě žije delší dobu 
než tři dny,“ vyzdvihla Baboráková.

současné pandemie koronaviru 
chce využít také pražský magistrát právě 
k prosazení regulace služeb typu Airbnb, 
o niž usiluje už léta. Město ve spolu-

TéMa prAHA 1 červenec/srpen 2020  TéMa

práci s Ministerstvem pro místní rozvoj 
připravilo novelu živnostenského zákona. 
pokud bude schválená, obce dostanou 
možnost více regulovat tyto služby. praha 
by je díky tomu mohla například omezit 
jen na část roku, případně určit, kolik 
lidí za rok může majitel takto ubytovat. 
podobně tomu je i v jiných evropských 
metropolích.

„Omezení by se mělo týkat míst, 
která jsou tímto fenoménem výrazně do-
tčena. Neplatilo by to pro celé město, ale 
třeba pro Prahu 1,“ popsala pražská rad-
ní pro legislativu Hana Kordová Marva-
nová, která doporučuje, aby krátkodobé 
pronájmy mohly být v praze povoleny 
dva až tři měsíce v roce. vychází z praxe 
jiných evropských měst, jako je Amster-
dam či Londýn. 

Text: Jarmila Hanková
Ilustrační foto: petr našic
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Krize během epidemie ko-
ronaviru přinesla jedno uži-
tečné zklidnění. Obyvatelé 
Prahy 1, které v posledních 
letech trápily problémy spo-
jené s krátkodobými pro-
nájmy ubytování, si mohli 
během této doby užít dočas-
ného klidu. 

situace bude jistě vyžadovat komplexní 
řešení. nejde totiž jen o ubytování přes 
digitální platformy, ale i problémy, které 
vytváří krátkodobé pronájmy prostřednictvím 
rozsáhlé šedé zóny. Inspiraci k řešení může-
me hledat v sousedních metropolích. Mezi 
prvními, kdo regulaci a nastavení podmínek 
realizoval, byl Berlín. v dubnu 2016 učinil 
berlínský magistrát radikální rozhodnutí a za-
kázal prostřednictvím digitálních platforem 

pronajímání celých bytů. Za porušení zákazu 
hrozila pokuta až ve výši 100 tisíc eur. přesto 
se však našla řada pronajímatelů, kteří našli 
cestu, jak zákaz obejít. I proto byl tento zákaz 
pro ubytovací platformy nakonec v roce 2018 
zrušen a místo něj přistoupil Berlín k jiné 
formě regulace krátkodobých pronájmů 
a k nastavení jasných pravidel pro pronají-
matele. Aktuálně mohou vlastníci nemovitost 
nabídnout digitální platformě pouze tehdy, 
pokud k tomu dostanou souhlas od vlastníků 
okolních bytů. v případě, že mezi pronájmy 
nastane půlroční či delší prodleva, musí vlast-
ník souhlas od svých sousedů získat znovu. 

Berlínská regulace se však netýká jen 
souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí. 
Omezení se týká také pronajímatelů více než 
jedné nemovitosti. první byt totiž může být 
pronajímán po neomezenou dobu, nicméně 
pokud někdo vlastní dva a více bytů, může je 
tímto způsobem pronajímat pouze devade-
sát dní v roce. Ke zpřísnění došlo také na poli 
sankcí. Za porušení stanovených podmínek 
hrozí pokuta až do výše 500 tisíc eur. 

ve vídni jsou omezeny krátkodobé pro-
nájmy na maximálně devadesát dní v roce. 

Za jeden ze stěžejních zásahů lze však pova-
žovat ustanovení, které se podařilo prosadit 
do vídeňského stavebního řádu vloni. na jeho 
základě není možné ve vybraných čtvrtích 
a rezidenčních zónách provozovat živnos-
tenské pronajímání bytů. pronájem obec-
ních bytů je ve vídni rovněž zakázaný. pro 
krátkodobý pronájem turistům navíc musí 
mít vlastník souhlas všech majitelů okolních 
bytů. vídeň však chce regulovat nejen prona-
jímatele, ale také samotné platformy. nově 
bylo do zákona o bytové výstavbě zařazeno 
ustanovení, podle kterého musí digitální uby-
tovací platformy zprostředkovat vídeňskému 
magistrátu data o pronajímaných bytech. Je-
diná možnost, jak se sdílení dat vyhnout, byla 
dohoda přímo s městem o odvádění městské 
daně. Zájem jednat s městem však projevily 
jen dvě platformy. výsledek je tedy takový, že 
jedenáct platforem vídni data dodává, jedna 
platforma má s městem dohodu a s posky-
tovateli, kteří data nedodávají, je vedeno 
správní řízení. 

Text: (red)
Ilustrační foto: nicole Klesy z pixabay

Krátkodobé pronájmy: 

berlínská a vídeňská 
inspirace 

Magistrát představil Manuál 
pro kultivovanou Prahu. 
Jeho smyslem je očistit ulice 
od nevkusné reklamy a vi-
zuálního smogu, s nímž se 
potýká především historické 
centrum. Zajímalo nás, jak 
projekt uchopí MČ Praha 1.

Manuál například citelně omezuje blikající 
poutače, zakazuje, aby na výlohách byly 
obrázky produktů, které obchod či restaura-
ce nabízí. Mnoho fasád a výlohy obchodů by 
se zkrátka měly změnit. Z veřejného prosto-
ru by také měla zmizet vizuální lákadla na 
thajské masáže a jiné turistické atrakce.

Mč praha 1 proto uspořádala společně 
s magistrátem, památkáři a Hospodářskou 
komorou pracovní setkání, kde se projednávaly 
možnosti spolupráce při realizaci manuálu. 
všichni se dohodli především na principech 
pozitivního přístupu při jednáních s majiteli 

Postupný konec 
vizuálního smogu? 

v pilotním provozu byly 18. června zahájeny 
dlouho očekávané Malostranské trhy. na ploše 
dřívějšího parkoviště na „dolním“ Malostran-
ském náměstí se objevilo osmnáct stánků. 

Zastoupeny byly sezonní zelenina, 
ovoce, mléčné a masné výrobky nebo vejce 
přímo od pěstitelů či chovatelů. nechyběly 
ani prezentace produktů od malostranských 
prodejců a provozovatelů kaváren či restau-
rací. nabídku doplnily květiny, káva, pečivo, 
pivo, víno a řada teplých i studených jídel 
pro čas oběda či večeře. „Myslím, že se trhy 
moc povedly a všem organizátorům patří 
velké poděkování,“ ocenil starosta prahy 1 
petr Hejma, který si možnost nákupu spolu 
s řadou sousedů nenechal ujít. s nápadem 
pořádat v jednom z nejmalebnějších koutů 
světa trhy přišla iniciativa Malá fronta. „Náš 
spolek vznikl právě za účelem organiza-
ce Malostranských trhů a doprovodných 
kulturních aktivit na území Malé Strany,“ 
vysvětlila radka Weiserová z Malé fronty. 

Trhy by se měly opakovat několikrát 
v průběhu letních měsíců. 

Text: (red); Foto: petr našic

Malostranské trhy zahájeny

domů a podnikateli. „Pro naši městskou část 
z toho všeho vyplývá tzv. zamést si před vlast-
ním prahem a podívat se optikou manuálu na 
provozovny v objektech MČ Praha 1. Ve spo-
lupráci s vedoucím oddělení územního rozvoje 
Mgr. Janem Brabcem bychom rádi v krátkém 
čase vytvořili pasportizaci vzhledu našich 
provozoven,“ upřesnil Michal caban, radní pro 
kultivaci a oživení památkové rezervace.

přestože je manuál volně ke stažení na 
webu www.kultivovana.praha.eu a na www.
praha1.cz, neznamená to, že se ke všem provo-
zovatelům a nájemcům dostane. Mč pra- 
ha 1 uvažuje o rozeslání dopisu nebo o setkání 
s prezentacemi vhodných a nesprávných 
řešení. A jak bude městská část postupovat, 
pokud nevkusné reklamy a další vizuální smog 
provozovatelé neodstraní? podle slov Michala 
cabana především  domluvou a v souladu se 
zákonem. „Věřím, že ukázky kvalitních řešení 
mohou ovlivnit i estetický názor ostatních. Na-
víc magistrát vyhlásí grant na zlepšení vzhledu 
provozoven. Pro příští rok se uvažuje zhruba 
o pěti milionech korun. A to by mělo správná ře-
šení zásadně podpořit,“ dodal Michal caban. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: petr našic

Vídeň

http://www.kultivovana.praha.eu/
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veronika Matějová je čerstvá absolvent-
ka pedagogické fakulty UK. Již při studiu 
nasbírala pracovní zkušenosti z institucí 
soukromých i státních. „Ale nakonec jsem 
zakotvila na té státní, která je skvělá! Je 
pro svůj přístup k výuce vyhledávaná rodiči 
i studenty učitelství. S Curieovkou jsem se 
setkala už v průběhu svého studia a vždy 
mi přišla velice inspirativní jak pro žáky, tak 

pro pedagogy,“ říká učitelka veronika.„Učím 
tu od prosince loňského roku. Konkrétně na 
prvním stupni, letos ve třetím ročníku, což 
znamená, že učím téměř vše – matematiku, 
český a anglický jazyk, náš svět – prvouku, 
výtvarnou a tělesnou výchovu,“ dodává. 
v polovině dubna na ni na sociálních sítích 
„vyskočil“ inzerát, že kvůli časovým mož-
nostem stávajících učitelů hledají další 

Být učitelkou 
je pro mě radost 

pedagogy do projektu UčíTelka. Odpovědě-
la  na něj a v podstatě ihned se domluvila 
na spolupráci. Jedenkrát týdně vyučovala 
matematiku pro pátý ročník. Když se vedení 
školy, kolegové i děti dozvěděli, že bude v Tv, 
říkali, že se budou určitě dívat. A zpětná vaz-
ba, kterou na svou výuku dostává, je velice 
pozitivní, případně příjemně konstruktivní.

co bylo na živém natáčení nejtěžší 
a kdo připravoval metodiku a témata učiva? 
„Vejít se do předepsaných dvaceti minut. 
Naštěstí máme skvělé moderátorky, které 
vždy včas přijdou a společně pak výuku 
plynule ukončíme. Já jsem nastoupila až 
v dubnu, takže jsem první témata měla 
daná. Ta od 25. května jsem pro svou výuku 
už volila já.“

Jak je náročné skloubit výuku v Tv 
s ostatními pracovními povinnostmi a daří 
se to veronice? Jak říká, nejdůležitější je 
dobře si naplánovat čas, a to obzvlášť tehdy, 
když měla některé žáky ve škole, jiné online 
a další u televizních obrazovek. I díky tomu, 
že je stále aktivní v pedagogickém spolku 
emil, který založila, se do výuky její třídy 
zapojilo celkem šest studentek pedF UK. Od 
půlky dubna tedy neměli její žáci v úterý, kdy 
byla v Tv, běžnou výuku, ale mohli si vybrat 
z nabídky tří online výletů – například na 
Štefánikovu hvězdárnu na petříně se sku-
tečnými průvodci. „Od 25. května to musím 
skloubit ještě s výukou ve škole, ale protože 
máme od vedení skvělé zázemí a kolegové 
jsou také velmi vstřícní, domluva je snadná. 
A žáky, kteří jsou stále online, vyučují nadále 
studentky PedF UK,“ dodává.

vypadá to, že se učitelka veronika 
v pedagogické profesi doslova našla, ostatně 
ona sama své povolání vidí jako poslání 
pomáhat dětem v jejich rozvoji. „Považuji za 
důležité podporovat je při hledání vlastních 
cest ke znalostem, dovednostem a k úspě-
chu. Nejsem pro žáky donorem pravdy, nýbrž 
tím, kdo jim může ukázat, jak si pravdu ově-
řit. Být učitelkou je pro mě i radost – a o to 
větší, pokud je má práce radostí i pro mé 
žáky. A být UčíTelkou? To je hodně podobné. 
Jen nemám přehled o všech dětech, protože 
naprostá většina sedí doma u televizních 
obrazovek. Obě role jsou pro mě zároveň 
velkou výzvou a možností dále se rozvíjet.“ 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek

„V průběhu uzavření základních škol jsme 
zjišťovali, jak se žáci a učitelé na zřizova-
ných základních školách zapojili do výuky na 
dálku. Zajímalo nás například, jaké nástroje 
distanční výuky využívali a jaké alternativy 
distančního vzdělávání žákům školy nabíd-
ly,“ říká eva Špačková, místostarostka pro 
školství. procentuální účast žáků v distanční 
výuce převyšovala celorepublikový průměr. ZŠ 
Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky 
využívala jako nástroje distanční výuky Školu 
online, skype, Ms Teams, Zoom, G-suite. 
Tímto způsobem se učilo 80 % žáků. pro ty, 
kteří se této formy nemohli zúčastnit, připravili 
učitelé materiály, které si žáci vyzvedávali ve 
škole. Bez přerušení byl ve škole k dispozici 
školní psycholog. ZŠ vodičkova učila téměř 80 
% žáků rovněž na dálku, a to prostřednictvím 
aplikací Bakaláři, skype, Ms Teams, What-
sApp, Zoom a webu školy. Ostatním nabídla 

konzultace po telefonu a přípravu materiálů. 
ve škole poskytoval služby speciální pedagog. 
Malostranská ZŠ vyučovala přes Ms Teams, 
email, Google classroom 99 % žáků. Dětem, 
které potřebovaly, škola půjčila techniku. ve 
škole také pomáhal speciální pedagog. v ZŠ 
nám. curieových se 93 % dětí učilo přes 
G-suite, Google classroom, Google Meet, 
Zoom... Jako alternativa byla nabídnuta výuka 
prostřednictvím emailu, telefonu, sMs, nebo si 
žáci mohli vyzvednout podklady k učení ve ško-
le. I tady byl ve spojení s rodiči speciální i školní 
pedagog. v ZŠ J. Gutha-Jarkovského se 99 % 
dětí učilo například přes Google classroom 
a skype. Těm dětem, které nebyly na distanč-
ní výuku vybavené, škola zajistila  techniku 
a dala k dispozici IT pracovníka. „Přestože 
učení na dálku bylo pro všechny náročné, 
zvládli ji. Všem ředitelům a učitelům děkuje-
me za jejich úsilí,“ dodavá eva Špačková.  

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
ČESTICE 

TERMÍN:  
17.– 23.8.2020, CENA  1 470,- Kč 
23.8.–29.8.2020, CENA 1 260,- Kč 

PRO DĚTI 1.–5. TŘÍD ZŠ  
 
 
Čeká Tě tábor plný aktivit, které Tě budou bavit! 
 Výlet na hrad Kašperk 
 Taneční lekce s Natálií Otáhalovou a Janem Onderem 
 Florbalová školička 
 Hravé workshopy s angličtinou 
 Zábava s pejsky – ukázka práce se psy a jak se ke psům chovat 
 ...a spousta dalších her a zábavy 
 

Přihlášky posílejte na adresu:  tabory.cestice@zscurie.cz 
 

 Tábor pořádají: Cena zahrnuje: 
 Cestu tam a zpět 
 Ubytování po dobu 6 nocí 
 Stravu 5x denně  
 Táborové aktivity 
 Přítomnost zdravotníka a kvalifikovaného 

pedagogického personálu 
Tábor probíhá v souladu s hygienicko-protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR 
stanovenými pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020. 

Učení na dálku 
v našich školách 
Pojďme se ještě vrátit k náročnému období nouzového 
stavu ve školství. Jak probíhala distanční výuka 
v základních školách Prahy 1?

Pozn. U MŠ je spádový obvod celá MČ P1
Komentář: 
K 31. 5. 2020 bylo zapsáno do ZŠ zřizovaných MČ P1 312 prvňáčků, z toho 220 z P1, což činí 71 %.
K 31. 5. 2020 bylo zapsáno do MŠ zřizovaných MČ P1 211 dětí, z toho 139 z P1, což činí 66 %.
V době zpracování podkladů všechna přijímací řízení nejsou uzavřena. Zářijové počty se mohou mírně lišit.  

zápisy Mš a zš pro školní rok 2020/2021
Příhlášení zapsaní

  celkem
z Mč 

Praha 1

ze spádového 
obvodu

(spádové ulice)

z 
Mč P1

ZŠ Brána jazyků 152 87 55 51 63 %

ZŠ Malostranská 69 64 35 31 55 %

ZŠ vodičkova 66 40 38 18 95 %

ZŠ 
nám. curieových 122 68 68 57 100 %

ZŠ 
J. G. Jarkovského 63 53 24 21 45 %

472 312 220 178 71 %

Přihlášení zapsaní

  celkem
z Mč 

Praha 1

ze spádového 
obvodu 

(spádové ulice)

z 
Mč P1

MŠ Opletalova 27 19 9 9 47 %

MŠ Masná 30 22 13 13 59 %

MŠ revoluční 48 41 20 20 49 %

MŠ národní 98 50 40 40 80 %

MŠ pštrossova 25 23 10 10 43 %

MŠ Hellichova 50 35 31 31 89 %

MŠ Letenská 43 21 16 16 76 %

321 211 139 139 66 %

Jak probíhalo 
uvolňování opatření 
ve školách v Praze 1?

Život do škol se navracel postupně.  
11. května dostali možnost přípravy na 
přijímací zkoušky žáci devátých roční-
ků základních škol. ve školách zřizo-
vaných Mč praha 1 toho využilo 80 % 
žáků. 25. května se do škol mohli vrátit 
žáci prvních stupňů ZŠ. vyučování pro-
bíhalo formou školních skupin s maxi-
málním počtem patnácti dětí. Do škol 
na praze 1 se vrátilo 60 % žáků, což 
představovalo celkem pětašedesát 
skupin. souběžně s prezenční výukou 
pokračovalo distanční vzdělávání pro 
zbývajících 40 % žáků. 25. května se 
také otevřely všechny mateřské školy 
zřizované Mč praha 1. v tomto 
případě se průměr dětí docházejících 
do znovuotevřených škol pohyboval 
v jednotlivých školkách v rozmezí  
50 až 90 %. 8. června se moh- 
li do škol vrátit i žáci druhého stup-
ně. využilo toho 34 % žáků. 

Text: (red)

Od dubna týden co týden vystupovala na obrazovce ČT2 
v projektu UčíTelka Veronika Matějová ze Základní školy nám. 
Curieových. Vedle Markéty Grígeľové ze ZŠ J. Gutha-Jarkov-
ského je to další stopa Prahy 1 v unikátním pořadu Česká te-
levize, který sloužil jako alternativa ke klasickému vzdělávání. 
Rozhovor s ní proběhl ještě v průběhu školního roku.



18              

O P
18          19červenec/srpen 2020   SeniorSká obálka Soubor GuT! praha 1

spoluautorkou textu je sbormistryně soubo-
ru Jana Ferstlová. „Vystudovala jsem český 
jazyk a hudební výchovu. Již od dětství 
jsem byla vedena k lásce k muzice a během 
studia na vysoké škole jsem snila o vlastním 
hudebním tělese. Když jsem nastoupila do 
Truhlářské, byla jsem vybídnuta tehdejším 
ředitelem Petrem Linhartem, abych zde 
založila orchestr či pěvecký sbor. Můj sen se 
začal naplňovat. Také naše současná ředi-
telka Jitka Kendíková nás ohromně podporu-
je, vždy se u ní setkáváme s velkým uznáním 
a pomocí,“ popisuje sympatická učitelka.

O členství v souboru je velký zájem. 
Může sem docházet každý, kdo má zájem. 

Děvčata převažují, ale třetinu tvoří chlapci. 
GUT! má v současnosti čtyřiatřicet členů, 
většinou jde o žáky druhého stupně základní 
školy a studenty druhého a třetího ročníku 
gymnázia. Zpívají písně rozličného charakte-
ru: chrámové, lidové či populární. na repertoá-
ru se musí shodnout a musí na něj „mít chuť“.

největší nadšení vládne, když sboristé 
připravují vlastní muzikál. „Máme za sebou 
již pět originálních nastudování: Petr a Lucie, 
Alena, Havrani, Robinson a obnovená verze 
muzikálu Petr a Lucie. Autorem hudby u Ro-
binsona je Miloš Krkoška známý z pohádky 
Princezna ze mlejna. U ostatních děl muziku 
složil již zmíněný skladatel Pavel Trojan ml. 

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či 
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou 
to první dveře, jimiž složky záchranného 
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte 
údaje aktuální! Vyměňte obálku 
vždy při změnách léků, kontaktů, 
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo, 
tyto údaje je zdravotnická záchranná 
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka, 
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste 
nemoc prodělali před rokem nebo před 
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní 
příslušníci, sousedé či přátelé,  
je to zcela na Vás.  
Telefon pomůže v případě zajištění péče 
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	 
při zjištění dalších informací.

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	 
Vaši blízcí nebo praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.

•	 Je	zde	uvedeno	mnoho	zdravotních	údajů,	které	
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho 
aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě 
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	

na dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.

Kolektiv autorů

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a; 
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby; 
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,  
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.  
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít  
a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA

za oblast sociálních věcí 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, 
MHA ministr zdravotnictví
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Obálka poslouží ve chvíli, kdy by senior 
potřeboval rychlou pomoc zdravot- 
níků, policistů nebo hasičů. 

Zkratka I.c.e., kterou je obálka ozna-
čena, je mezinárodní zkratkou z anglického 
In case of emergency a znamená použít 

v případě nouze.  „Pokud máte o obálku 
zájem, tiskopis je od 1. července k dispozici 
na www.socialnisluzby-praha1.cz nebo na 
www.praha1.cz. Pokud k vyzvednutí zvolíte 
Oddělení sociální péče a služeb ve Vodič-
kově 18, nebo Středisko sociálních služeb 

v Dlouhé 23, dostanete i vhodný obal  
s klipem na zavěšení,“ uzavřel petr Burgr,  
1. místostarosta. 

Text: Tereza nosková, Markéta hájková
Foto: Mpsv

Okamžiky po našich 
koncertech jsou skvělé, 
popisuje sbormistryně 
souboru GUT! z Truhlářské

Projekt Seniorská obálka 
v Praze 1 
„Praha 1 se zapojuje do celorepublikového projektu Seniorská obálka, 
který má být pomocníkem v krizových situacích. Obálka je určena pře-
devším starším osobám, které žijí osamoceně,“ uvedl Petr Burgr, 1. mís-
tostarosta Prahy 1. Na Seniorské obálce spolupracovala řada odborníků 
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Integrovaného záchranného 
systému. Jde o tiskopis, do kterého si senioři vyplní podle důležitosti 
údaje o svém zdravotním stavu. Pravidla pro vyplnění viz níže.

Od roku 1996 působí při Základní škole a Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkov- 
ského v Truhlářské ulici Dětský pěvecký sbor, který byl roku 2016 
pojmenován GUT! Tento soubor v červnu loňského roku v Divadle 
U Hasičů uvedl premiéru vlastního muzikálu Petr a Lucie. Inspirací sou- 
boru byla novela Romaina Rollanda. Autorem hudby je bývalý student 
gymnázia, dnes již uznávaný skladatel Pavel Trojan ml. 

První verzi Petra a Lucie napsal jako patnác-
tiletý. Ale není sám, kdo se po škole rozhodl 
hudbě věnovat profesionálně: naší sborist-
kou byla také například Monika Sommerová, 
známá díky roli v muzikálu Fantom opery, 
a dále operetní sólistka Marie Schmidtová. 
Máme z našich řad také učitele hudební 
výchovy, někteří členové mají své kapely.“

GUT! slaví úspěchy i v celostátní pě-
vecké soutěži Karlovarský skřivánek, sólisté 
souboru zde obdrželi první a třetí místo 
a také čestné uznání. Letos opět čtyři sboris-
té postoupili do kola celostátního. pravidelná 
je i účast na celopražské pěvecké soutěži 
Bubblestar. vše je ovšem kvůli epidemii 
momentálně pozastaveno.

většina členů do souboru dochází 
během celého studia v Truhlářské. někdy 
se podaří skloubit jejich následné aktivity 
s pěveckými zkouškami, a tak nějaký ten rok 
ještě pokračují. „Děti zpívají rády, rády také 
muzicírují a učitel hudební výchovy tak má 
jedinečnou možnost jim odhalovat tuto krá-
su. Ti nejlepší zpěváci umí zpívat od srdce. 
A to je potom opravdová krása. Neobyčejné 
také je, když takovou krásou dokáže oslo-
vovat celý tým. Okamžiky po našich kon-
certech jsou skvělé. Jsme často omámeni 
radostí, naším společným výsledkem – je to 
opravdu výjimečná atmosféra!“ popisuje své 
zážitky sbormistryně Ferstlová. 

(Celé znění textu si můžete přečíst 
na skolanasbavi.eu)

Text: Jarmila hanková
Foto: archiv sboru GUT!

Muzikál Robinson
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aNO Praha 1

Vzhůru na barikády! 

Dle mého názoru se započal boj o naši 
městskou část. Magistrát se asi roz-
hodl ukázat, kdo je tu pánem. 

Jak jinak si vysvětlit, co se dneska 
děje. Mám věřit tomu, že magistrát netušil, 
že odpuštění plateb za zahrádky udělá obří 
díru v městské pokladně prahy 1 cca 70 mi- 
lionů? Že jejich rozhodnutí se dotkne ze tří 
čtvrtin jen a pouze prahy 1? nevěřím. Jsou 
to chytří lidé a velice dobře si uvědomují 
následky svého konání. A co je to vlastně 
to odpuštění? pomoc podnikům v nouzi? 
praha 1 odpustila plošně nájem za měsíc 
duben. Každá další žádost o slevu nájmu 
se převaluje jak horký brambor. Jsme si 
vědomi, že to nebudou jen ztráty z nájmů, 
z poplatků, ono přijde i méně peněz od 
státu. A pak se teprve budou sčítat škody 
a hledat úspory. A kolega magistrát nám 
tu zruší příjem do konce roku. A proto tedy 
moc nerozumím tomu, proč dostávají ně-
kteří tu výhodu udolat konkurenci bezplat-
ným ročním užíváním zahrádek. A magis-
trát dal ještě trumf. Zavření smetanova 
nábřeží může mít svoje příznivce i odpůrce. 
To je v pořádku. Ale provedení této akce je 
opravdu zvláštní. Důležité je, že vše bylo 
řádně projednáno s radním pro prahu 1 p. 
Burešem odpovědným za dopravu, schvále-
no Komisí pro dopravu, projednáno radou 
i zastupitelstvem p1, byly řádně podány 
žádosti o předzahrádky, se schválením od 
památkářů, bylo... Ježkovy voči, nebo snad 
nebylo? Je hrůzné brát si za rukojmí obča-
ny naší městské části, a to už za jakoukoli 
kouřovou clonou. Boj nikdy nic dobrého 
nepřinesl. věřím, že najdeme nějakou cestu 
na Mariánské náměstí a vášně se uklidní, 
protože doba není dobrá a my potřebujeme 
klid na záchranu, protože už nemám strach 
z koronaviru, ale z následného korunaviru, 
jenž na nás vykukuje z prázdných výkladů. 
věta na pronájem, na prodej se nám začíná 
šířit v každé ulici. 

vojtěch ryvola,
 AnO praha 1

Praha 1 sobě

vážení sousedé,
v těchto dnech končí rekonstrukce Betlém-
ského náměstí – bohužel ale už ne podle 
představ místních. po posledních volbách 
jsme zdědili starý projekt, který nepočítal 
s příliš velkou kultivací tohoto místa. Koalice 
vedená prahou 1 sobě se proto rozhodla 
konzultovat projekt s místními občany. 
Z besedy uspořádané v září 2019 jsme si 
odnesli čtyři podněty. navrhované zneprů-
jezdnění náměstí místním nevyhovuje, jeden 
strom v projektu naplánovaný považují za 
nedostatečný, náměstí by kromě zrenovo-
vané pumpy pomohl vodní prvek a zároveň 
je poptávka po větším množství mobiliáře. 
všechny tyto změny jsme do projektu zapra-
covali a já osobně jakožto radní pro finance 
a investice jsem se zúčastnil několika jedná-
ní v národním památkovém ústavu, kde se 
nám podařilo domluvit osazení tří stromů, 
příslibu povolení přípravy na kašnu, která 
měla vzejít z architektonické soutěže, větší 
množství laviček a rozšíření chodníku pro 
pěší. protože v tu dobu probíhala již soutěž 
na zhotovitele stavby, celá tato úprava se 
měla řešit změnou stavby před dokončením, 
protože nové stavební povolení by znamena-
lo posunutí akce o několik měsíců, ne-li let. 

se zármutkem nyní sledujeme, že 
končící rekonstrukce se mnou dohodnutý-
mi změnami nijak nepočítá. Je nám jasné, 
že se vždy najdou výmluvy, že památkáři 
to nakonec takto nechtěli, ale tomu nelze 
věřit. víme, že památkáři mají mnohdy 
náročné a laikovi nepochopitelné požadav-
ky při stavbě či rekonstrukci v památkové 
zóně, ale také víme, že pokud se člověk věci 
skutečně věnuje, lze dosáhnout dobrých 
výsledků, i když mají podobu kompromisu. 
Je tedy nasnadě, že po našem odchodu 
z vedení radnice se projektu nikdo skutečně 
nevěnoval. přijde nám to o to smutnější, že 
se jedná o místo, které starosta Hejma často 
s oblibou nazývá svou domovskou čtvrtí. 
Anebo plánované stromy opravdu vadily za-
hrádce jeho oblíbené restaurace? skutečně 
radnice plánuje veřejný prostor jen podle 
zájmu soukromých podnikatelů? Myslíte si, 
že dvanáct milionů za předláždění náměstí, 
aniž by přibyla nějaká hodnota pro místní, je 
přiměřená cena?

vladan Brož, 
zastupitel za prahu 1 sobě

ODs

Občané Prahy 1 nejsou rukojmí 
zhrzených politiků

praha sobě a piráti evidentně nerozdýchali, 
že na jedničce skončili v opozici, a prostřed-
nictvím svých kamarádů ve vedení magist-
rátu se rozhodli nesmyslně mstít občanům 
prahy 1. prvním bonbonkem bylo uzavření 
jednoho pruhu smetanova nábřeží i přes 
nesouhlas vedení městské části, se kterou 
se tuto záležitost nikdo ani neobtěžoval 
projednat. Ještě mnohem závažnější je však 
situace nemocnice na Františku. Tu chtěla 
praha sobě převést pod správu hlavního 
města. Můžeme spekulovat, jestli hlavním 
důvodem nebyla snaha starosty prahy 7 
Jana čižinského, aby se jeho městská část, 
jejíž obyvatelé tvoří velkou část pacientů, 
vyhnula přispívání do rozpočtu nemocnice. 
Kvůli neschopnosti radní Johnové k převodu 
nikdy nedošlo, jen se utratilo několik desítek 
milionů korun za různé studie. nové vedení 
prahy 1 rozhodlo, že nemocnice zůstane její 
příspěvkovou organizací. A logicky požadu-
je od magistrátu finanční pomoc, protože 
nnF zdaleka neslouží jen občanům prahy 1. 
nutnost financování z více zdrojů potvrzuje 
i Memorandum o spolupráci, které rada 
HMp schválila svým usnesením ze dne  
30. 1. 2018. praha 1 již zároveň deklarovala, 
že je připravena začlenit nnF do metropolit-
ní sítě zdravotnických zařízení a koordinovat 
veškeré další kroky s magistrátem. Odezva je 
však zatím taková, že praha 1, resp. nnF, ne-
dostala dosud kompenzaci ani za své nasa-
zení v rámci pandemie koronaviru, kdy byla 
v nemocnici zřízena Koronavirová expektační 
stanice. peníze však nedorazily, stejně jako 
se zatím magistrát i přes opakovanou žádost 
nevyjádřil k žádosti o příspěvek na provoz 
nemocnice. Je to bezprecedentní situa-
ce, kdy jsou kvůli politikaření praha sobě 
trestáni zaměstnanci skvělé nemocnice 
i její pacienti. Je to neuvěřitelné, nezodpo-
vědné a současně mimořádně hloupé.

JUDr. Jaroslava Janderová, 
předsedkyně oblastního sdružení ODs 
praha 1, zastupitelka hl. m. prahy

Pirátská strana

Tragédie, kterou Praha 1 
přišla o 150 milionů korun

na květnovém zasedání zastupitelstva 
chyběl pouhý jeden hlas pro mnou navržené 
usnesení, na základě kterého by praha 1 zís-
kala z patnáctiletého pronájmu prostoru na 
starém Městě o 150 milionů korun  více než 
z nabídky v pořadí až třetího žadatele, kterou 

zelená pro jedničku

hlídáme práci koalice

Doba hájení současné koalice, i když pro-
dloužená o karanténu, už uplynula, takže při-
nášíme rychlý přehled, jak z opozice kontro-
lujeme práci starosty Hejmy a jeho radních.

Nemocnici Na Františku prý nemá pro-
vozovat hlavní město, jak bylo plánováno, ale 
nadále praha 1. Městská část by ale při tom 
chtěla 80 % provozní ztráty pokrýt dotací od 
hlavního města. Trochu přístup chytré horá-
kyně, uvidíme, co na to hlavní město. 

betlémské náměstí se předlažďuje, 
jedinou výraznější změnou má být rozšíření 
chodníků pro předzahrádky. My usilujeme 
o výsadbu alespoň tří stromů, o kašnu i do-
statek laviček a košů.

Lomeckého garáže ve štěpánské jsou 
naprostý propadák. náklady na výstavbu se 
už nikdy nevrátí a provoz je vysoce ztrátový. 
provoz stojí měsíčně tři a půl tisíce korun na 
jedno parkovací místo (!). nyní rada schválila 
zkušební provoz pro držitele parkovacích 
karet za tisíc korun na měsíc.

starosta Hejma aktivně živí poněkud 
bizarní diskuzi o uzávěře sto padesáti metrů 
smetanova nábřeží pro auta. přitom stále 
platí usnesení zastupitelstva z roku 2015 
o vymístění automobilového tranzitu z Malé 
strany a starého Města. starosta by měl 
hlavně seriózně jednat s hlavním městem, 
jak zařídit průjezd pouze pro místní.

na květnovém zastupitelstvu jsme 
z opozice prosadili, aby privatizace bytů již 
nepokračovala za směšně nízké ceny jako 
dříve, kdy bývala asi polovina bytů obratem 
přeprodávána až za desetinásobek. radní 
votoček má za úkol do konce září představit 
nová pravidla pro dokončení privatizace.

nad airbnb se smráká, soudy zatím po-
tvrzují právo svJ omezit v domě krátkodobé 
pronájmy, hlavní město nově žádá omezení 
zákonem. 

Aktuality z místního dění sleduje a ko-
mentují už čtyři tisíce lidí ve facebookové 
skupině Praha číslo 1.

Klidné a odpočinkové léto přeje 

Zelená pro jedničku

členové rady nepochopitelně upřednost- 
nili. Jako hluší byli koaliční zastupitelé  
19. května 2020 na Žofíně, když jim do mik-
rofonu zájemce s nejvyšší nabídkou potvrdil 
její platnost, včetně možnosti zajištění seri-
ózního ručení. praha 1 by získala za patnáct 
let 270 milionů korun! Dvanáct z pětadvaceti 
hlasů bylo pro, nikdo se nezdržel a nikdo 
nebyl proti. Ke schválení však bylo potřeba 
hlasů třináct. Když se hlasovalo, tak žádní 
zastupitelé z ODs, TOp09, McTŽ a z AnO 
2011 nebyli v jednacím sále. Jejich podiv-
ná „absence“ při tak důležitém hlasování 
mne velice mrzí. Obávám se, že důsle-
dek této liknavosti se  projeví již v příštím 
roce, a to ve finanční podpoře některých 
dotačních programů. Ochuzeni mohou 
být občané prahy 1, svJ, bytová družstva 
i spolky. Zvláštní přístup koalice k majet-
ku, který pro občany prahy 1 spravuje. 

postrádám komunikaci, zdravý selský 
rozum a schopnost naslouchat. Komunikace 
bohužel někdy vázne i s magistrátem, který 
často nezajímá názor prahy 1. chceme se 
vyjadřovat k uzavření smetanova nábřeží, 
k revitalizaci Masarykova nádraží. To od nás 
naši voliči očekávají. Hlas obyvatel  považují  
piráti pro správu prahy 1 za zcela zásadní. 
Máme námitky k odstranění  zdravých stro-
mů z václavského náměstí. Jsme připraveni 
argumentačně se bránit a vést odborný 
dialog. současný plán kácení  je příkladem 
nekomunikace, vůči které je potřeba se 
důsledně postavit. 

přejeme všem čtenářům krásné léto 
a v případě, že vás bude něco ve vašem okolí 
zlobit, ozvěte se nám.

David Bodeček, piráti praha 1

My, co tady žijeme

Dnes nebudeme psát o pandemii, ani který 
klub v našem zastupitelstvu je kolektivem 
andělů a který naopak bandou pekelníků, co 
žene naši krásnou část města do záhuby. To 
necháme těm, kteří nic jiného než konfrontaci 
vlastně ani neumí. pomalu přichází čas psát 
o věcech, co nás naopak všechny obohacují. 
Mezi takové patří to, co je možné vidět na 
Malostranském náměstí. Možná, že jsme na 
počátku něčeho nového a přitom ještě v první 
půlce minulého století se jednalo o naprosto 
běžnou věc. Mám na mysli trhy farmářského 
typu na dolní části Malostranského náměstí. 
ve vedlejší ulici, kousek od malostranského 
rynku, bývaly kdysi takové trhy každý den. ne 
náhodou se tato ulice jmenuje Tržiště. někdo 
si může říct, farmářské trhy, no a co. Dnes 
jsou pomalu v každé části města. najdeme je 
na náplavce, na vinohradech, v Dejvicích, na 
smíchově, prostě všude možně. přesto tyto 

jsou jiné, protože vznikly z iniciativy místních 
občanů. Lidí, kterým záleží na místě, kde žijí. 
Tomu také odpovídala skladba jednotlivých 
prodejců. více než polovina jich byla z míst-
ních podniků. Je jen dobře, že se na další ter-
míny hlásí už další z okolí. nevíme, jak to vše 
dopadne, zda nově narozená iniciativa bude 
záhy zadušena opět zástupy turistů valících 
se z pražského hradu nebo zanikne kvůli 
nezájmu lidí si něco koupit. co ovšem už 
dnes můžeme říci, že by to byla veliká škoda. 
Místní trhy nejsou jen místo, kde se dá koupit 
zelenina nebo několik druhů klobás. Takto 
fungují supermarkety. Trhy, to jsou společen-
ská místa, kde se lidé setkávají, kde proberou 
vše, co se mezi sousedy probrat má. se svý-
mi kolegy z klubu My, co tady žijeme, přejeme 
takovýmto trhům dlouhé trvání, protože my 
tady žijeme. Tak ještě jednou, držme si palce.

petr Burgr, McTŽ

TOP 09 Praha 1

vážení přátelé,
první pololetí roku 2020 bylo jiné, než jsme 
očekávali. věřím však, že jsme ho společ-
ně zvládli. v čase nesnází jsme nezaháleli 
a vzájemně si pomáhali. nyní je však třeba 
pomoct i dalším subjektům, a to menším 
podnikatelům, kavárničkám a obchodům, 
které se nacházejí na území prahy 1 a hrozí 
jim zkrachování. Takový osud už potkal mno-
ho místních podniků. pokud bych měl na 
celé koronavirové krizi najít alespoň nějakou 
pozitivní věc, tak je to schopnost občanů 
pomáhat si a dělat dobrovolnickou činnost. 

Letos jsme byli svědky různých politic-
kých projektů a akcí, ať už se bavíme o ma- 
riánském sloupu na staroměstském náměs-
tí, uzavření části smetanova nábřeží apod. 
Řešili jsme velmi citlivá témata, ale stále 
nejsme u konce. čeká nás ještě spousta 
práce. Když už mluvíme o pomnících, dovolil 
bych si zmínit ještě jednu „drobnost“, návrat 
sochy maršála radeckého na Malostranské 
náměstí. Určitě je to zajímavé téma a věřím, 
že se kvůli tomu ještě nejednou potkáme, 
jelikož nás zajímá váš názor.

Doba koronavirová se blíží ke konci 
a za celou TOp 09 praha 1 chceme vám, 
občanům, popřát krásné prožití letních 
měsíců. Užijte si léto, bavte se a žijte. Během 
léta vám budeme nadále k dispozici. pokud 
budete mít jakýkoli podnět nebo nápad ke 
zlepšení, který se týká prahy 1, kontaktujte 
nás na giancarlo.lamberti@top09.cz.

Doufejme, že druhá polovina roku 2020 
se vyvede lépe a život se brzy vrátí k normálu.

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOp 09 praha 1

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).
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ŽPečovatelská služba je tu pro ty, kteří 
potřebují pomoc a podporu v domácnosti. 
pomáhá s péčí o sebe sama, s hygienou, za-
jišťuje donášku nebo dovážku oběda včetně 
jeho přípravy a podání, pomáhá při chodu 
domácnosti, poskytuje doprovod.

pečovatelská služba je tu pro vás každý 
den, v případě potřeby i ve večerních hodi-
nách a o víkendech. cílem takto nastavené 
pečovatelské služby je pomoci vám s tím, co 
sami nezvládnete a nelze to zajistit ani s při-
spěním rodiny, dalších blízkých nebo běžně 
dostupných služeb.

Tísňová péče je určena především pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, 
kteří žijí sami ve své domácnosti. služba 
řeší aktuální krizové situace, které v životě 
klientů nastanou. smyslem a cílem služby je 

rychlé zorganizování pomoci. Tísňová péče 
je poskytována nepřetržitě.

Tlačítko tísňové péče, skrze které služba 
funguje, zavolá pomoc pouhým stisknutím. 
pohybové čidlo vydá dispečinku signál, pokud 
po dobu 12 hodin nedojde k pohybu, ačkoli je 
klient doma. cílem stejně jako u pečovatelské 
služby je, aby senior mohl co nejdéle zůstat žít 
doma ve vlastním domácím prostředí, kde má 
přirozené vztahy a kontakty. 

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

Text: (red) 
Foto: Jaroslav Tatek

Žít doma co nejdéle, 
i když zdraví neslouží

kontakty na středisko 
sociálních služeb:

Pečovatelská služba: 
Marta Lešnerová, 
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz, 
telefon: 724 021 784

Tísňová péče: 
Jana Trková, 
e-mail: trkova@socialnisluzbyp1.cz, 
telefon: 724 021 778

sociální pracovnice: 
Hana Krušelnická, 
e-mail: kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz, 
telefon: 702 163 779

STřediSKo SociáLnícH SLužeb Je Tu pro váS

Žít co nejdéle doma občanům pomáhá pečovatelská služba a tísňová péče. Každý z nás se 
může dostat do situace, kdy mu zdravotní stav neumožní postarat se sám o sebe a bude 
závislý na pomoci druhého, a to nejen trvale, ale i přechodně. 

PéčE O sENiORy prAHA 1

LETNí BRIGáDA: 
pomocný 
pečovatel/pečovatelka

Nabízíme

  pracovní poměr na Dpp nebo Dpč 
v červenci a srpnu 2020  
(záskok za dovolené)

  odměnu 88 Kč/hod.
  praxi v oboru sociální služby
  zkušenosti v práci s klientem
  příjemné pracovní prostředí
  ochotný, milý kolektiv

Požadujeme

  věk nad 15 let (držitel občanského 
průkazu nebo cestovního pasu)

  ukončené základní vzdělání
  výpis z trestního rejstříku ne starší 

než 3 měsíce
  čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  preferujeme zaměstnanecký poměr 

na celý měsíc

v  komplexu dominikánského kláštera 
se v Husově ulici 8 nachází komorní 
prostor plný knih. Do tamního knihku-
pectví OLIvA se vypraví každý milov-
ník duchovní literatury. nabízejí zde 
teologické a duchovní knihy a časopisy 
z oblasti křesťanství, judaistiky, pravo-
slaví a tituly z oborů historie a filozofie. 

návštěvník se tu v působivém 
interiéru, který navrhl architekt Jo-
sef pleskot, může ponořit do hlubin 
lidského ducha i podstaty všehomíra. 
„Návštěvnost knihkupectví je stále 
váhavá, ale doufáme ve čtenářsky 
zajímavější zítřky. Věříme, že knihám 
ještě neodzvonilo a že budou mít své 
místo i v době pokoronavirové. Oteví-
rají cestu k poznání a moudrosti, nutí 
nás přemýšlet a posouvají nás,“ říká 

Útulný podnik skrytý v útrobách slav-
né pasáže U nováků, to je knihkupectví 
s kavárnou a minigalerií Řehoř samsa. 
Od roku 1992 tu kromě nabídky zají-

Knihy otevírají cestu 
k poznání a moudrosti 

děkujeme všem zákazníkům, 
kteří nám zůstali věrní

vedoucí knihkupectví sestra Guzmána 
valentová.

po karanténě byl největší hlad po 
studijních materiálech, hlavně skriptech 
a odborné literatuře. Jaké další tituly by 
sestra Guzmána doporučila? „Samo-
zřejmě kvalitní literaturu s přesahem 
a hloubkou, jako jsou novinky Klement 
Alexandrijský: Vychovatel a Jacques Ma-
ritain: Devět lekcí o základních pojmech 
filosofické etiky. Jsou to ojedinělé, vzácné 
a vydavatelsky náročné počiny. Po prázd-
ninách se na našem pultu opět objeví 
tolik žádaný a zvláště aktuální Dialog  
sv. Kateřiny Sienské.“ 

Text: JH
Foto: Jaroslav Tatek

mavých knižních titulů podávají dobrou 
kávu, skvělá vína a také točené pivo. 

pro věrné návštěvníky navíc pořáda-
jí autogramiády, autorská čtení, výstavy, 

filmová představení a hudební vystou-
pení. před karanténou v rámci festivalu 
Opera 2020 uvedli dokonce operu Hra 
o malinu. Diváci seděli v pasáži a za 
výkladem kavárny hráli a zpívali operní 
pěvci.

pokud sem náhodou zavítáte sami, 
majitelé Filip písařovic a radek Kraus si 
s vámi rádi popovídají a poradí s tituly ke 
čtení. „Čtenářům doporučuji notoricky 
známou knihu Franze Kafky: Proměna. 
Rád se k ní vracím a rád ji prodávám. 
Odkazuje se k ní ostatně i název našeho 
podniku. Máme i velký výběr dětských 
knih a různých uměleckých publika-
cí. Nyní připravujeme autorský večer 
Betyny Landovské o její knize Nikdy 
není pozdě na šťastné dětství. Titul je to 
velmi žádaný a vyhledávaný. Plánujeme 
také výstavu studentských plakátů. Více 
informací bude na našem Facebooku,“ 
popisuje písařovic.

„Jsme rádi, že zájem o knihy nepolevil. 
Velmi nás to těší. Děkujeme všem zákazníkům, 
kteří nám zůstali věrní,“ dodává majitel. 

Text: JH
Foto: petr našic

Sestra Guzmána v knihkupectví OLIVA

Majitelé knihkupectví Řehoř Samsa Filip Písařovic a Radek Kraus

mailto:lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:trkova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:kruselnicka@socialnisluzbyp1.cz
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„Během záchvatů vysokých teplot vzpo-
mínám, jak jsme před mnoha lety pra-
videlně s otcem společně popíjeli pivo, 
když mě otec brával na Občanskou plo-
várnu“, napsal v červnu 1924, pouhý den 
před svou smrtí, rodičům Franz Kafka.

na Občanskou plovárnu chodil nejprve 
jako chlapec každou neděli s otcem. Ten 
v jednom z bazénů okázale předvedl několik 
temp a jen co se osušil, objednal pivo. Kafka 

se nikdy nezbavil 
podezření, že 
jeho otec, jenž 
v něm – coby dí-
těti – svou hřmot-
nou postavou 
vyvolával takovou 
autoritu, neuměl 
ve skutečnosti 
plavat a tempa 
jen markýroval.

později 
se Kafka na 
plovárnu vracel 
a jeden čas tu, už 
jako mladý muž, 

trávil po návratu ze zaměstnání snad každý 
letní den. Byl vášnivým plavcem (oproti otci 
skutečným) a měl zde dokonce zakotvený 
veslařský člun.

A tak je vlastně docela dobře mož-
né, že tu navzdory zhoršující se nemoci 
potkal začátkem dvacátých let muže, 
jenž se stal neodmyslitelnou součástí 
zdejšího života, doslova synonymem Ob-
čanské plovárny. Jmenoval se Ferdinand 
platil. A jako plavčík a později vedoucí 
plovárny tu vydržel přes šedesát let. na 
starém Městě a Malé straně ho znal 
téměř každý.

„Táta měl respekt. Byl akurátní a měl 
rád pořádek. Když se podíváte na jeho fotku 
z profilu, to mu bylo nějakých třicet let, tak 
vypadá jako gangster z Chicaga. Ostře řeza-
né rysy, k tomu tetování. Kormidlo na břiše. 

Občanská plovárna: 

Království 
Ferdinanda Platila

Plachetnici a námořníka na prsou. Samé 
námořní motivy. Uměl si zjednat autoritu,“ 
vypravuje dnes jeho syn Ferdinand platil 
mladší.

„Pamatuji si, jak kluci plavali pod dřevě-
ným platem plovárny. To plulo na pontonech 
a mezi hladinou a deskou plovárny zůstával 
asi metr prostoru. Bylo to samozřejmě ne-
bezpečné a navíc to odporovalo mravnosti, 
protože mezi prkny v dámském oddělení 
byly pořádné škvíry a kluci tam zespodu 
koukali, až se jim dělaly bubliny v očích. Jak 
to táta zjistil, tak si je zavolal, kluci přišli 
a ten den od nich byl pokoj.“

Pane Platil, ty baby jsou nahaté!

Jak vlastně Občanská plovárna vypadala? 
Uprostřed prkenného plata byl největ-

ší bazén. Měl asi pětadvacet metrů na 
délku, šest metrů na šířku a tak čtyři až 
šest metrů hloubky. neměl dno. Jen po 
stranách ho ve vltavě vytyčovaly dřevěné 
latě. Ostatní bazény dno měly. proti vodě, 
to znamená směrem ke strakově aka-
demii, bylo ženské oddělení s bazénem 
hlubokým asi 120 centimetrů. „Oddě-
lovaly ho plenty, a když si tam nějaký 
chlap přišel lehnout, tak ho ženské samy 
vyštípaly nebo zavolaly tátu: Pane Platil, 
pojďte sem! A jak jsem říkal, na tátu 
každý dal,“ vzpomíná Ferdinand platil.

Dál po vodě byly ještě dva menší 
bazény, z toho jeden dětský s vodou do 
pasu. K tomu na louce dětské brouzdališ-
tě, jehož dno vyzdobil obrázky zvířat druhý 
z plavčíkových synů.

„Přes léto v padesátých a šedesá-
tých letech bývalo narváno. Šatny tak 
plné, že nebylo kam pověsit věci. V hale 
se točilo pivo, k tomu studený bufet – 
a samozřejmě zmrzlina. Ale plno bylo i ve 
všední dny. Prodavačky z Pařížské třídy 
se chodily o polední pauze na plovárnu 
opalovat.“ 

A záhy nastaly problémy s veřejnou 
mravností. Ženy se ve svém oddělení s ob-
libou opalovaly bez horního dílu plavek a to 
nemohli (nebo nesměli) strážci veřejného 
pořádku dopustit. Báječně to zaznamena-
la věra chytilová ve filmu Faunovo velmi 
pozdní odpoledne. „Zkraje jezdila říční 
policie, člun vždycky schovaný za parní-
kem, jenže ony si ty ženské stavěly hlídky! 
Jedna vždycky seděla na rohu plata proti 
vodě a koukala, když zahlídla policajty 
na člunu, zburcovala ostatní: Holky, už 
jedou! A všechny na sebe hned horní díl 
plavek položily. Ne že by si to nějak složitě 
zavazovaly. A tak policajti chodili za tátou: 
Pane Platil, prosím vás, udělejte s tím už 
něco, náčelník nás buzeruje, že se vám tu 
válejí ty baby nahaté. – A táta: Kluci, to víte, 
že jo, spolehněte se… a všechno běželo při 
starém dál.“

nohou, ale my udělali na zábradlí holubici 
a šup dolů!“

Ferdinand platil zůstal na Občan-
ské plovárně až do začátku devadesá-
tých let. Tehdy s ním ještě natočil Mi-
loš Forman na vltavě rozhovor – pan 
platil vesloval a režisér s ním o životě 
na plovárně, kam tak rád před svou 
emigrací do Ameriky chodil, rozmlou-
val. Mořský vlk od vltavy Ferdinand 
platil zemřel v roce 1993. To, že dnes 
Občanská plovárna neslouží svému 
původnímu účelu, je smutným faktem, 
který připravuje letní prahu o část 
jejího kouzla. 

Text: Dan Hrubý
Foto: soukromý archiv Ferdinanda platila, 
Archiv pražských příběhů

Franz Kafka sem 
přicházel s otcem 
– neplavcem

Občanská plovárna se od svého vzniku v polovině devatenáctého století stala 
zcela výjimečným fenoménem, jenž po desetiletí provázel život v centru Prahy. 
Naučily se tu plavat generace dětí a zdejší převlékací kabiny se předplácely 
a dědily jako abonmá do filharmonie. 

Kolik dětí naučil Ferdinand platil 
plavat?

„Přesné číslo nevěděl, ale vždycky 
říkal, že to byla tři pokolení: babičky, 
matky a dcery. A všechny na bidle. Kurt 
– šňůra a hup! Výcvik končil skokem 
z třímetrové věže. Stačilo po nohou. Táta 
měl takového adepta pro jistotu uvá-
zaného na šňůře a stál nahoře za ním. 
Když se bál, tak do něj trochu šťouchnul. 
Musel také uplavat vzdálenost podél 
plovárny. To bylo nějakých sto dvacet 
metrů, ale proti proudu, a táta samozřej-
mě jel na loďce, kdyby se něco stalo. Pak 
teprve dostal adept vysvědčení, že je 
prověřený plavec.“

skok z mostu 
přísně zakázán!

Ferdinand platil mladší strávil na plovár-
ně celé dětství. nyní vzpomíná na odváž-
né kousky, které tu jako kluk se svojí sta-
roměstskou partou podnikal. I ty patřily 
ke koloritu Občanské plovárny a neko-
nečně dlouhých letních dní uprostřed 
prahy. „Jako kluci jsme skákali z Če-
chova mostu a táta nám vlastně potají 
fandil, i když to nemohl dát moc najevo. 
Doplavali jsme k pilíři a po něm vyšplhali 
jako opice na železný oblouk, pak na zá-
bradlí a na něm jsme se postavili. Někdy 
jsme počkali, až zastaví sedmnáctka, co 
zrovna jela kolem. Táta zatím na plovár-
ně pustil rozhlas a takovým rozšafným 
tónem hlásil: „Prosím, pozor. Upozorňuji 
ty mládence, co stojí na zábradlí, že 
skákání z mostu je přísně zakázáno! Ale 
když už tam jste, tak jednou a dost!“

Jak je to vysoko?
„Asi dvanáct metrů. A skákali jsme 

samozřejmě po hlavě. Nějací srábkové po 

Více o dějinách Občanské
plovárny a lidech, kteří sem  
přicházeli, najdete v knize 
Pražské Příběhy,  
Z malostranských zákoutí 
až do jiného světa 
eshop.prazskepribehy.cz

Občanská plovárna v roce 1959. Na délku měřila asi 120 metrů. Na zimu se vor, který plul 
na prázdných sudech, odtahoval do smíchovského přístavu. V šedesátých letech, když vor 
nahradily pontonové plováky, se plovárna skládala pod nábřežní zeď u Karlova mostu.

Rok 1939: Jeden ze zdejších plavčíků pan Jasanský a adept plavání na špagátě 

Ferdinand Platil vládl Občanské plovárně 
přes šedesát let

Pan Platil naučil plavat generace pražských 
dětí
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vltava byla pro prahu od pradávných dob hrozbou i požehnáním. 
pravidelné povodně způsobovaly těžkosti, proto se také asi lidé 
usazovali dříve na levém břehu, pravý byl každý rok pod vodou. 

Řeka ale sloužila také jako (viz TaJENku švédské křížovky na 
str. 38): ještě na začátku dvacátého století byla její voda pitná. Byla 
také významnou dopravní cestou, připlouvaly po ní vory se dřevem, 

Tajemství místopisu (5.)

Vltava v centru: 
hrozba i požehnání

Josef Rousek: 
Úder veslem 
znamenal život

veslem, aby jej nestáhl do vody. Na břehu 
pak zachráněné odborně oživil.“

Když Josef rousek v roce 1910 zachrá-
nil z vln řeky šest tonoucích dělníků, s nimiž 
se zřítilo lešení při opravě Karlova mostu, 
napsal policejní rada magistrátu, že takový 
čin zaslouží odměnu. po dlouhé době přišla 
rouskovi obálka a v ní – čtyři koruny! Za 
šest životů? Urazil se a roztrhal to. nakonec 
se mu přece jen dostalo satisfakce, když ho 
v roce 1921 vyznamenalo pražské policejní 
ředitelství za záchranu dvaapadesáti lidí. Bě-
hem života na řece zachránil dvě stovky duší 
a vytáhl z ní téměř stovku utopenců. pomá-
haly mu i jeho děti. Jeden syn byl plavčíkem, 
dcera zachránila tři tonoucí, jednoho z nich 
dokonce už ve svých deseti letech. 

Josef rousek si také „zahrál“ sám sebe 
ve filmu. Ten se jmenuje písničkář (1932) 
a je o Karlu Hašlerovi. „Filmová historička 
objevila v tom filmu dva doslova pikovte-
řinové záběry, na nichž je Rousek vidět,“ 
vzpomíná petr sojka. „Jinak jsou ve filmu 
záběry na jeho ruce, jak bidlem hledá ve 
Vltavě utopence. Jeho jméno bylo uvedeno 
na významném místě v titulcích. Těšil se 
totiž za první republiky u obyvatel hlavního 
města velké úctě a zmínka o něm zvýšila 
přitažlivost filmu.“  příběhem Josefa rouska 
se inspiroval i film ryba na suchu (1942) 
s vlastou Burianem. 

po smrti první ženy (1937) se Josef 
rousek podruhé oženil, zemřel však o pět let 
později a hrob má na Olšanech (vII, 16, 431). 
vdova se provdala za Karla Bukváře a ten po-
kračoval v pronajímání lodiček i záchranářské 
činnosti. Zachránil také desítky životů. 

„Při natáčení v domě jsme dokonce na 
půdě našli Rouskova vesla z jedné pramice,“ 
dodává petr sojka. Třeba právě těmi v dob-
rém úmyslu mlátil po hlavě „neukázněné“ 
tonoucí. 

Text: Michaela Šulcová 
Foto: Wikipedie

Je léto, čas rozkolébané hladiny Vltavy plné loděk. Proto 
i příběh, o nějž se s námi podělí redaktor České televize Petr 
Sojka, je o muži od Karlova mostu, který ve své době patřil 
mezi svérázné celebrity centra metropole.

v krámku s výhledem na řeku. postupně se 
manželům rouskovým narodily čtyři děti. 
Blízkost řeky zásadně ovlivnila jeho život. 
na břehu pod Karlovým mostem si otevřel 
půjčovnu loděk, které i sám vyráběl. čin-
nostem na řece se postupně věnoval více 
než řemeslu. v zimě, když vltava zamrzla, 
udržoval na ní kluziště, postavil u něj vždy 
provizorní šatnu a zároveň nabízel brusla-
řům občerstvení. Hlavně však po celý rok 
zachraňoval tonoucí.

„Část zachráněných tvořili ti, kteří se 
rozhodli spáchat sebevraždu skokem z Kar-
lova mostu,“ říká petr sojka. „S některými 
dokonce musel pan Rousek zápasit, protože 
vlastně zachránit nechtěli. Přitom sám 
údajně neuměl plavat! Podle pamětníků 
prý každého tonoucího preventivně omráčil 

Dvoupatrový nárožní dům v ulici na Kampě 
čp. 514/9, zvaný U obrázku panny Marie, má 
ve štítu obráceném ke Karlovu mostu bal-
konek s jejím obrázkem. Ten byl do fasády 
vsazen po povodni, při níž tehdejší majitel 
domu zachránil obraz z vln rozbouřené řeky. 
válečky po stranách obrazu a věčné světlo 
na zábradlí se vztahují ke známé legendě 
o mandlířce Marii, jíž modlitba k patronce 
zachránila ruce neopatrně vsunuté při práci 
mezi válce mandlu. podivuhodná aura domu 
se vztahuje i k následujícímu příběhu. 

Jeho hlavní postavou je Josef rousek 
(1872–1942). narodil se ve staré Huti 
u Dobříše, oženil se (1898) a odešel 
s manželkou Antonií do prahy. Usadili 
se ve zmíněném domě, kde se rousek 
stal domovníkem a provozoval ševcovinu 

MísTOPis prAHA 1

Ještě v polovině devatenáctého století 
připomínala Vltava v Praze téměř 
venkovskou idylu. Její břehy obsadily 
živnosti, které dokázaly žít s řekou 
v souladu. Rozlehlé zahrady střídaly ohrady 
se dřevem, ve Vojtěšské čtvrti byly mlýny 
a vodárna, v místech dnešního Národního 
divadla stávala solnice. Spojení obou břehů 
obstarávalo několik přívozů, mezi nimi 
i jeden směřující k dnešní ulici U Plovárny. 

pískem i solí. Břehy, zejména v pražském podskalí, sloužily k usklad-
nění dřeva, drželi se při nich také rybáři, koželuhové a jircháři. Až 
v devatenáctém století začali lidé vnímat vltavu jako místo k odpo-
činku a osvěžení.

Lázně i koupání patřily ve staré praze k oblíbeným zábavám. 
Lázně vznikaly na obou stranách řeky. eliščiny lázně na konci dnešní 
revoluční ulice připomínají elišku přemyslovnu, za václava Iv. nesla 
lázeň pojmenování podle lazebníka Holbova. na smetanově nábřeží 
byly známé lázně vernerovy a papouškova lázeň. v Židovském Městě 
byla v padesátých letech dvacátého století objevena v prostorách 
pinkasovy synagogy lázeň mikve, v jejíž blízkosti byl zřejmě špitál. při 
strouze čertovce existovaly u břehu v dřevěných kabinách průtokové 
lázně. Karlovy lázně na konci smetanova nábřeží připomínají v sou-
časné době ve svém truchlivém stavu alespoň jménem slávu svých 
časů, slávu krále václava Iv. a jeho proslulé lazebnice Zuzany. Jedna 
z pražských ulic na Malé straně dostala podle uznávaných lázní název 
Lázeňská. Lázeň se nacházela v domě čp. 286/III, asi jedna z nejstar-
ších v praze, kdysi majetek johanitů, existovala už ve čtrnáctém století. 

Za první hromadné lázně v praze lze považovat vojenskou 
plovárnu, která byla otevřena v roce 1809 na levém vltavském břehu 
mezi Mánesovým a čechovým mostem. Byla to první plovárna 
v rakousku a založil ji sportovec a voják Arnošt z pfuolu. I když se tam 
zpočátku chodili koupat vojáci i veřejnost, brzy se mezi nimi projevo-
val nesoulad. Občané-civilisté vytvořili akciovou společnost a připra-
vovali se na výstavbu vlastní Občanské plovárny. vojenskou plovárnu 
v roce 1824 odnesla velká voda, ačkoli byla na lodích a dobře uváza-
ná, navíc ještě zatížená čtyřmi děly a železnými koulemi. plavci, kteří 
se vyznali na vodě při splavování dřeva, ji chytili až u roztok. 

Občanská plovárna byla otevřena až v roce 1840, zato se 
mohla pochlubit nevšední podobou, jejímž autorem byl Josef Ondřej 
Kranner. Zůstala zachována až do našich časů, i když už nebyl důvod 
ke koupání ve vltavě. Majetkem obce je od roku 1906. po listopadu 
1989 se tyto naše nejstarší zachované poříční lázně dostaly do rukou 
podnikatelů. Miloš solař, renomovaný pražský architekt, zhodnotil 
v březnu 1997 jejich činnost v textu (MfD) pod vševypovídajícím ná-
zvem: přestavba plovárny hraničí s barbarstvím. Ulice, která směřuje 
k nábřeží, u něhož obě plovárny vedle sebe existovaly, získala podle 
své polohy úředně název v roce 1901. 

Text: Antonín ederer, kronikář pražský
Foto: soukromý archiv Ferdinanda platila

Výuka plavání ve Vltavě v roce 1939

Panu Rouskovi pomáhal i jeho syn

Josef Rousek zachránil přes dvě stě topících
se lidí
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Zpočátku muzeum nedisponovalo ani 
výstavními sály, ani sbírkami. primárním 
úkolem bylo získat předměty zejména 
formou odvodů z poštovních služeben. 
sbírka muzea rychle narůstala, poněvadž 
byla doplňována i prostřednictvím darů 
a nákupů. výsledkem úspěšné sbírkotvorné 
i organizační činnosti byla pozoruhodná 
expozice otevřená 17. listopadu 1928 v pří-
zemí Karolina na starém Městě pražském. 

sotva založené muzeum se však brzy 
potýkalo s nedostatkem výstavních sálů 
i depozitářů a malým zájmem veřejnosti. 
shodou okolností se roku 1931 uvolnily pro-
story v bývalém ženském benediktinském 
klášteře Zvěstování panny Marie u kostela 
sv. Gabriela v praze-smíchově, kde předtím 
sídlil poštovní úřad šekový. Ministerstvo pošt 
a telegrafů předalo objekt muzeu a nová 
expozice zde byla otevřena 3. února 1933. 

příznivý rozvoj muzea přerušila okupa-
ce českých zemí německou armádou v břez-
nu 1939. Z muzejní instituce se stal nástroj 
německé propagandy, neboť musela spo-
lupracovat s poštovním muzeem v Berlíně 
i jeho vídeňskou pobočkou. Muzejní aktivity 
stagnovaly a 1. září 1944 bylo muzeum pro 
veřejnost uzavřeno. 

K obnovení činnosti sice došlo již 
v květnu 1945, ale expozice byla návštěvní-
kům zpřístupněna až v květnu 1947. po úno-
ru 1948 zesílil důraz na známkovou tvorbu 
lidově-demokratických států a její prezenta-
ci. Z nové expozice známek, otevřené v pro-
sinci 1953, se stal ideologický nástroj hrající 
důležitou roli v kulturně-osvětové sféře so-
cialistického zřízení i československé pošty. 
Zanedbávány byly naopak dějiny rakouské 
a prvorepublikové poštovní správy, což se 
projevilo rušením výstavních sálů, ukládáním 
exponátů do depozitářů a předáváním před-
mětů do jiných paměťových institucí.

splněný úkol ovšem neznamenal 
ustrnutí rozvoje, právě naopak. Muze-
um tehdy stálo před další výzvou, totiž 
vybudováním nového pražského sídla. 
pro tento účel získalo měšťanský dům 
na novém Městě pražském sloužící až 
do konce devatenáctého století jako 
obydlí mlynářů, v němž byla 26. srpna 
1988 otevřena expozice známkové 
tvorby. 

po listopadu 1989 se muzeu otevře-
ly nové možnosti pro rozšířeníí odborné 
i prezentační činnosti. Došlo však také 
k rozdělení státu a založení státního 
podniku česká pošta, jehož součástí se 
poštovní muzeum stalo 1. ledna 1993. 
Tím vkročilo do nové epochy, která trvá 
do současnosti.

v muzeu je umístěna expozice čes-
koslovenských, českých i zahraničních 
známek. celoročně se zde konají krátko-
dobé výstavy z historie poštovní správy 
a známkové tvorby včetně doprovodných 
programů pro děti i dospělé. Kromě 
toho se muzeum pravidelně zapojuje 
do akcí Ledová praha, Mezinárodní den 
muzeí, pražská muzejní noc, Zažít město 
jinak či pražské věže. návštěvníkům je 
k dispozici muzejní prodejna s nabídkou 
zboží české pošty. Zážitek z návštěvy je 
umocněn unikátními nástěnnými malba-
mi z roku 1847 od významného českého 
malíře Josefa navrátila. 

(Pokud byste rádi navštívili Poštovní 
muzeum, využijte prázdninové akce 1+1 
zdarma pro čtenáře  časopisu JEDNa. sta-
čí si vystřihnout poukázku na této straně 
a v muzeu ukázat).

Text: phDr. Jan Kramář, poštovní muzeum
Foto: Archiv poštovního muzea

Poštovní muzeum slouží 
veřejnosti již přes sto let
Dne 18. prosince 1918 bylo rozhodnutím Ministerstva pošt a telegrafů zřízeno 
Poštovní muzeum coby první nově vzniklá muzejní instituce v ČSR. Jejím hlavním
iniciátorem a prvním ředitelem se stal poštovní úředník Václav Dragoun. 

První expozice Poštovního muzea byla umís-
těna v gotických prostorách Karolina, 1928. 

Druhé sídlo našlo muzeum v bývalém 
klášteře Zvěstování Panny Marie u kostela 
sv. Gabriela v Praze-Smíchově, 1930.

VsTuPENka 

1+1 
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V průběhu druhé světové 
války zahynuly tisíce židov-
ských rodin. Řada z nich 
zmizela beze stopy ve vyhla-
zovacích táborech spolu se 
všemi příbuznými. To platí 
i pro Emilii Weissbergero-
vou, jejíž osud připomíná 
nový kámen zmizelé, tzv. 
stolperstein před domem 
v Soukenické 9. 

emilie Mautnerová (provdaná Weissber-
gerová) se narodila v roce 1913 v praze, 
spolu s rodiči ale žila na velkostatku 
v Bolechovicích. Když jí bylo šest let, 
maminka jí zemřela na španělskou chřip-
ku. Otec se po smrti ženy znovu oženil. 
emilie se v sedmnácti letech odstěhovala 
do prahy a stala se žákyní Anglického 
ústavu. v roce 1939 si vzala o šestnáct 
let staršího úředníka banky Union Ottu 
Weissbergera, který se k ní přistěhoval 
do soukenické ulice. Doba však byla 
pro Židy zlá a manželé Weissbergero-
vi hledali cestu, jak se zachránit před 
deportací. nepovedlo se.  v červnu 1942 
oba manžele deportovali do koncent-
račního tábora Ujazdów, kde zahynuli.

„Holocaust je smutnou součástí 
také historie Prahy 1 a je velmi dobře – 
nejen pro nás, ale i pro budoucí genera-
ce –, že toto temné období připomínáme. 
Stolpersteiny jsou kostky malé velikostí, 
ale velké významem a symbolizují pro 
nás tragické osudy našich předků,“ 
vyzdvihl starosta prahy 1 petr Hejma, 
který se pietního setkání před domem 
v soukenické 9 zúčastnil. 

Ty, kteří zahynuli v nacistických 
koncentračních táborech, připomínají 
kameny uložené do chodníku. stolperstei-

ny, doslova kameny, o které se zakopává či 
má zakopnout, si jako značku patentoval 
německý umělec Gunter Demnig v roce 
2006. první kameny vsadil do dlažby 
v Kolíně nad rýnem a v Berlíně na začátku 
devadesátých let. nyní jsou jich v evropě 
položeny desítky tisíc. Jde o dlažební kost-
ku, do které je zasazena mosazná destič-
ka se jménem, datem narození a datem 
a místem úmrtí.

emilii nezůstali v čechách žádní pří-
buzní a její příběh tak může být odvyprávěn 
až po osmdesáti letech, a to díky daru, který 
obdrželo oddělení vzácných tisků Městské 
knihovny v praze. Dárkyně knih, paní eva, 
s nimi knihovně předala i příběh. Knížky 
dostala na začátku války od židovské dívky, 
kterou si pamatovala jako Milenu Mautne-
rovou z Bolechovic. Jaký byl její další osud, 
nevěděla.

Jana Kozáková, vedoucí oddělení vzác-
ných tisků, se pustila do pátrání. „Začala 
jsem se po holčičce pídit, ale bez úspěchu. 
Nakonec mě napadlo zkusit objevit školu, do 
které chodila, a našla se první stopa. Pra-
covníci okresního archivu v Příbrami našli 
konkrétní informaci o dítěti Oskara Mautne-
ra – Emilii, která se narodila v březnu roku 
1913 v Praze.“ poslední otázky pak pomohli 
zodpovědět pracovníci národního archivu. 
Osud emilie Weissbergerová je smutný. celá 
rodina zahynula ve vyhlazovacích táborech 
a nebyl nikdo, kdo by ji připomněl. Díky paní 
Kozákové nyní příběh emilie Weissbergero-
vé známe a můžeme ho připomínat dalším 
generacím. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

Stolperstein 
v Soukenické 9 

Zcela jinou, o poznání lepší atmosfé-
ru přinesla muzeu druhá polovina šede-
sátých let, kdy muzeum získalo bývalé 
opatství cisterciáckého kláštera ve vyšším 
Brodě, kde byla postupně vybudována 
rozsáhlá expozice dějin československé 
poštovní správy, slavnostně zpřístupněná 
2. července 1976. 
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Ondřej Kobza je český tvůr-
ce městských projektů pro 
veřejnost, kavárník a herec.  
Povídali jsme si nejen o tom, 
co ho vedlo k oživení střechy 
Lucerny.

Veřejnost vás zná od projektu Piana na 
ulici. Teď bydlíte v pronajatém bytě v pá-
tém patře paláce lucerna a na střeše jste 
zpřístupnil veřejnosti tisíc čtverečních 
metrů venkovních teras. co vás k tomu 
vedlo?
rád si hraju. poté, co piána zazname-
nala obrovský úspěch, cítil jsem velkou 
chuť pokračovat v dalších věcech, které 
by proměňovaly město. po piánech  
jsme začali vymýšlet a následně roz- 
mísťovat poesiomaty, pak šachy. Jed- 
nou jsem uviděl jednu fotku brook- 
lynské střešní zahrady a hned jsem to 
chtěl udělat tady. podobných nápa-
dů mám ale víc. rozjíždím vícero vizí, 
hovořím o tom s lidmi a ono se usku-
teční třeba jen dvacet procent. A sen 
o střešní zahradě se stal skutečností.

Jaký je to pocit bydlet v rušném centru 
Prahy doslova pod nebem?

Sen o střešní zahradě 
se stal skutečností

U nás na střeše je úplný klid. Kousek 
od václaváku a slyšíte tam ptáky. však 
tam pro ně máme také speciální keře 
s plody. včely zase opylovávají naše 
další rostliny. Jen mě ráno probouzí 
prastarý páternoster. Ale to se moc 
nezlobím. To je jeden z největších 
pokladů, co v Lucerně také máme. 
vždyť v čechách se jich zachovalo asi 
68. Jsme prý páternosterová velmoc.

říkáte tomu malá střešní revoluce, co 
má způsobit? Naplnila se už alespoň 
zčásti vaše vize? 
na zdech vstupu na empire state 
Building je popsáno, jak celá budova 
prošla v minulém desetiletí značnou 
rekonstrukcí. Zateplila se, zúspornila. 
A na obrázku je ukázka, kolik desítek tisíc 
aut ročně by se těm úsporám vyrovnalo. 
A je tam po americku napsané: „Když je 
to možné udělat tady, je to možné udělat 

kdekoli“. A výhled z empiru je doslova 
ikonický. Možná má Lucerna a střecha 
Lucerny podobnou úlohu. Jednak v tom, 
že obě budovy každý zná, jednak je 
z nich fenomenální výhled. chtěli jsme, 
aby naše střecha třeba inspirovala další 
střechy u nás, aby se nějak zpřístupnily. 
Jsou to hektary a hektary nevyužívané-
ho prostoru. Je skoro hřích ho nechat 
ladem a nechat tam roztékat lepenku. 

hudební historie zná nejvíc vodní 
hudbu, co je typické pro střešní 
hudbu? 
Fenomén střech je starý teprve pár 
desítek let. Do té doby statické podmínky 
nic podobného neumožňovaly. Myslím, 
že se zatím nic moc pro střechy neslo-
žilo. Ale děkuji, je to dobrý podnět s tím 
začít. My jsme se tam pokusili insce-
novat operu Don Giovanni, které říkají 
muzikanti John do vany. poprosili jsme 
světoznámého pěvce Adama plachetku, 
sehnali třicet plechových van, položili 
do nich diváky v šatech a poslouchali 
a sledovali za doprovodu zapadajícího 
slunce za pražským hradem tóny této 
opery, kterou Mozart složil a odpremiéro-
val v praze. něco podobného chystáme 
na první srpnový úplněk. Obecenstvo 
bude pozorovat měsíc a k tomu se 
bude hrát a zpívat speciálně vybraný 
repertoár. Zatím nemohu prozrazovat. 

Pojednal jste západy slunce nad Prahou 
jako událost a představení? 
po dobu všech tří otevíracích dnů, soboty, 
neděle a pondělí, kdy máme od dvou hodin 
otevřeno pro veřejnost, jsme připravili devě-
tašedesát západů slunce s hudebním do-
provodem. Zatáhne se opona, opravdu jsme 
tam nainstalovali oponu, konferenciér ohlásí 
hlavního vystupujícího – zapadající slunce 
– a k němu hraje harfenistka a písničkáři 
akustický doprovod. chtěli jsme umocnit již 
tak dojemný a vlastně až kýčový západ slun-
ce. pohled na střechy navozuje takovou sno-
vou náladu. Je to jedna velká, až divadelní 
scéna. A nedá se říct, že by se dala udělat 
v kterémkoli městě. praha je speciální. 

co vás přivedlo k práci s veřejným pro-
storem? 
Trošku náhoda. Já se stal kavárníkem, pro-
tože mě baví hostit lidi a připravovat pro ně 
nějaké akce. rád je seznamuju, dohazuju 
bydlení, práci, partnery. A veřejný prostor 
je pokračování kavárny jinými prostředky. 
chybí mi opravená a fungující staroměst-
ská tržnice. Taky by mě bavilo, kdyby se 
od národního divadla vytvořilo takové 
pražské korzo. Třeba jen v sobotu by 
se promenádovalo po nábřeží, pak po 
Karlově mostě, Kampou na Most Legií 
a zpátky k divadlu. Takové korzovací 
kolečko. v každé části by bylo něco, někde 
divadelníci, někde bookinisté, jinde služby 
jako venkovní holiči, maséři. někde by se 

tančilo tango, jinde se grilovali pstruzi. 
Lidé by si zažili prahu jinak. Tak to by mě 
bavilo. A fakt by stačil jeden den v týdnu. 

Věříte v občanskou společnost? Jste 
spíše optimista, nebo pesimista? kolik 
toho může kolem sebe změnit jeden 
člověk?
Určitě. A věřím v příklady. Miluji kni-
hu Malcolma McDowella Bod zlomu. 

Tam píše, jak se přihodí, že se z ně-
čeho stane móda, že lidé začnou 
nosit určitý druh tenisek nebo ohr-
nuté nohavice u kalhot. samozřejmě 
zkoumám, jestli se podobná móda dá 
udělat i z přeměny lokálních míst. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Ondřeje Kobzy
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staronová synagoga

staronová synagoga je nejstarší památkou 
pražského Židovského Města a jednou z nej-
starších dochovaných synagog v evropě. 
více než sedm set let slouží jako hlavní syna-
goga pražské židovské obce. původně se na-
zývala nová nebo velká, teprve se vznikem 
dalších synagog koncem šestnáctého století 
se pro ni začalo užívat názvu staronová (Alt-
neu). Jedna z pražských židovských pověstí 
však vysvětluje její neobvyklý název jinak: zá-
kladní kameny pro stavbu prý přinesli andělé 
ze zbořeného jeruzalémského chrámu pod 
podmínkou – hebrejsky al-tenaj –, že budou 
navráceny zpět, až dojde k jeho obnovení.

protože staronová synagoga byla vždy 
hlavní synagogou pražské židovské obce, 
působily zde jako rabíni její nejvýznamnější 
osobnosti. v šestnáctém století to byl na-
příklad právě rabín Jehuda Liva ben Becalel 
(rabbi Löw) nebo později vrchní pražský 
rabín ezechiel Landau.

staronová synagoga je pro návštěvníky 
přístupná denně s výjimkou sobot a židov-
ských svátků. vstupenku (100/60 Kč dospě-
lí/děti, studenti) si můžete zakoupit v obcho-
dě ve vysoké synagoze (naproti vchodu do 
staronové synagogy) nebo s desetiprocentní 
slevou na webu www.synagogue.cz. 

Jeruzalémská synagoga

Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga byla 
vystavěna v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta a císařského 
stavebního rady Wilhelma stiassnyho jako 
náhrada synagog, které byly zbořeny v letech 
1898–1906 během pražské asanace. Je 
unikátní tím, že je jedinou z osmi synagog 
postavených podle projektu stiassnyho, ve 
které se dosud konají pravidelné bohoslužby. 

Zároveň slouží jako kulturní a výstavní 
prostor. Aktuálně jsou v synagoze připraveny 
dvě sezónní expozice: Z kamenů dlažbou – 
výstava na téma devastace židovských hřbi-
tovů během normalizace a jejich recyklace 
na stavební materiál a dlažební kostky, které 
jsou v synagoze i vystaveny. Druhá výstava 
nese název schalekovi, středoevropská rodi-
na – sto let historie v pěti životech, která ma-
puje bohaté osudy česko-německo-židovské 
rodiny schaleků během dvacátého století.

Představujeme 
pražské synagogy (1.)
Synagogy nejsou „jen“ architektonickými skvosty, které stojí za to důkladně si prohlédnout. 
V některých se konají také výstavy a koncerty přístupné veřejnosti.

v Jeruzalémské synagoze navíc pro-
bíhají pravidelné komentované prohlídky 
a koncerty,  kdy si návštěvníci mohou 
poslechnout unikátně dochované původní 
varhany z dílny emanuela Štěpána petra. 

Jeruzalémská synagoga je pro ná-
vštěvníky přístupná denně s výjimkou sobot 
a židovských svátků. vstupenku (80/40 Kč 
dospělí/děti, studenti) si můžete zakoupit 
přímo na místě nebo s desetiprocentní sle-
vou na webu www.synagogue.cz. Aktuální 
přehled výstav a akcí, které se v synagoze 
konají, najdete také na www.facebook.com/ 
jeruzalemskasynagoga. 

Text: pavel veselý
Foto: Jaroslav Fišer, Židovská obec v praze 
(Jeruzalémská synagoga)
David Aschkenas, Židovská obec v praze 
(staronová synagoga)

Změně předcházel náhodný nález loretán-
ského varhaníka a kampanologa radka 
rejška. před několika lety našel ve věži 
s hodinami těžkou krabici. Obsahovala 
náhradní sadu čtyřiašedesáti lišt a kolíč-
ků, jimiž se dá „naprogramovat“ melodie 
na tónový válec automatu zvonohry. 

v Loretě se nachází největší historická 
chrámová zvonohra v evropě. sestrojil ji 
v roce 1694 hodinář petr neumann. skládá 
se ze sedmadvaceti hrajících zvonů a zvonků 
ulitých v Amsterdamu v dílně clauda Fre-
myho a umístěných do dvou pater hodinové 
věže. Mechanika stroje s táhly je z devětade-
vadesáti procent autentická a nemá žádné 
elektronické prvky, proto stroj musí dvakrát 
denně přijít natáhnout strážný.

„Mám zkušenosti s belgickými a holand-
skými hráči, kteří jsou zmlsaní pohodlnými 
moderními mechanismy. Když přijdou sem, 
tak chvilku v údivu stojí, potom podotknou, že 
podobný stroj viděli jen na obrázku, a po vý-
zvě, aby se posadili a něco zahráli, řeknou, že 
radši ne. Je to dost odlišné od soudobých mo-
derních zvonoher,“ upřesňuje rejšek a dále 
vysvětluje: „Písně se mohou v mechanismu 
překolíkovat. Máme doloženo, že v osm-
náctém století se melodie měnily několikrát 
ročně, podle svátků a střídajících se období 
církevního roku. To, že se to později nedělo, je 
výsledek situace a historických poměrů.“

Budou se tedy nyní písně měnit častě-
ji? „Určitě ano, ale nejprve se musí pořádně 
zdokumentovat, co je na válci nastaveno za 
melodii. Musí se zapsat do not a vykolíková-
ní zaznamenat do schématu. Teprve potom 
to můžeme rozebrat a nastavit novou,“ 
dodává rejšek. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv Lorety

Loretánská zvonohra 
změnila díky náhodnému 
nálezu melodii

Loretánští zvonobijci zvou na 
každonedělní a sváteční krátké 
koncerty od patnácti a šestnácti 
hodin. Poslouchat můžete i venku 
před Loretou, ovšem mnohem in-
tenzivnější je hudební zážitek ze-
vnitř, stojíte-li v nádvoří. Návštěvu 
můžete spojit s prohlídkou areálu. 
Za pozornost určitě stojí výjimeč-
ná zlatnická díla Loretánského 
pokladu s proslulou Diamantovou 
monstrancí. Otevřeno je denně 
od devíti do sedmnácti hodin.

Po sto dvaceti letech se změnila melodie, kterou hraje 
automat zvonohry na Loretě. Místo písně Tisíckráte po-
zdravujeme Tebe od 20. května nad hradčanskými stře-
chami každou hodinu od devíti do osmnácti hodin zaznívá 
melodie barokní mariánské písně Maria, Maria, nad sluce 
jasnější.
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Tadeáš šíma: 
Na kole přes afriku
(HoST)

napsat knihu a poznat afric-
kou přírodu, to byly dva dětské 
sny cestovatele Tadeáše. 
A oba dva si splnil. čtenáři se 
tak mohou vydat za exoti-
kou a poznáním spolu s ním 
prostřednictvím knihy na kole 
přes Afriku. poznají různoro-
dost africké přírody, pohostin-
nost tamních obyvatel, ticho 
i hluk pralesů, všechny druhy 
větru, písek i trny. Zjistí, jak 
může Afrikou cestovat někdo, 
kdo se bojí tmy, jak těžké je 
sehnat víza do nepřístupných 
států i to, jak se vaří africké 
speciality. A dočtou se také 

o tom, jaké to je, když se člověk ocitne těsně před cílem na 
úplném konci sil.

igor Malijevský: 
Otevřený prostor 
(ArGo)

Otevřený prostor je temnou 
groteskou a zároveň auten-
tickou sondou do podivuhod-
ného korporátního světa. na 
pozadí krátkých čtivých kapitol 
se postupně vrství zásadní 
faustovský příběh dnešní 
doby. proč se hezkému počasí 
říká bombardování? co je to 
francouzská ruleta? A kdy je 
deadline? pro nezasvěcené 
čtenáře je kniha opatřena vý-
kladovým slovníčkem korporát-
ního jazyka.   

Jan Toman: 
Evoluce3 
(AcAdeMiA)

rostliny a živočichové, houby 
i prvoci vytvářející důmyslně 
propojená společenstva jsou 
pro nás čímsi samozřejmým. 
Jak je ale možné, že se 
složitější organismy vyvinuly 
až bezmála tři miliardy let po 
vzniku života? nová kniha 
evoluce3: evoluční trendy, 
evolvabilita a teorie zamrzlé 
evoluce přístupnou formou 
pojednává o zásadních 
otázkách moderní evoluční 
biologie a mimo jiné dokládá, 
že evoluci podléhá i samotná 
schopnost se vyvíjet. 

Nikola staňková: 
strašidelné česko
(Albatros Media a. s.)

Už se bojíte? Máte proč! 
česko je strašidelné, čaro-
dějnice a pérák už míří na 
Hrad, jak je vidět na obál-
ce nové knihy! cestou na 
nejtajemnější místa číhá 
upír Myslata, Bílá i černá 
paní, Klempera, čert či 
vodník. A to je, jak zjistíte, 
též vlastně čert. Ale takový, 
co se nepropadl pod zem 
do pekla, ale do vody. A ne 
všechny strašidelné bytosti 
jsou spojeny s dávnými časy, 

takový pérák, jakýsi český spiderman, za války dělal pořádek, 
až „němčour padal na zadek“. Knížku vezměte s sebou na 
výlet! 

nové knihy 
od českých autorůPrima Praga je výtvarnou 

školou s tradicí již od roku 
1937. S její ředitelkou Ka-
rolínou Tietjenovou jsme si 
povídali nejen o tom, jaké 
kurzy budou otevřeny přes 
prázdniny.

Může se do vašich kurzů přihlásit i úplný 
laik?
naše kurzy jsou otevřené každému a nezá-
leží na tom, jak je pokročilý. Jde spíše o to, 
že musí mít chuť začít se učit nové věci 
a nebát se, že mu něco hned nepůjde. U nás 
se vzdělávají úplní začátečníci i velice dobří 
amatérští malíři. výuku vyhledávají zájemci 
o studium na uměleckých středních a vyso-
kých školách, kteří se připravují na přijímací 
zkoušky. pak k nám přicházejí lidé, kteří 
naposledy drželi štětec v ruce v rámci výuky 
výtvarné výchovy na základní škole. přijdou 
k nám na semestr, naučí se základy a pak 
třeba zjistí, že to není nic pro ně. Další sku-
pinu tvoří úplní začátečníci, kteří překonáva-
jí těžké začátky s velkou vervou a malování 
je pak chytne navždy. poslední skupinou 
jsou lidé, kteří se malování víceméně věnují 
celý život, tak jak jim to okolnosti zrovna 
dovolují. s takovými studenty jsou hodiny 
malování hlavně diskusí, konfrontací, kon-

zultací, se kterými mají naši lektoři bohaté 
zkušenosti, neboť většinou působí jako pe-
dagogové na vysokých uměleckých školách.

Na jaké kurzy nebo akce byste pozvala zá-
jemce o malování během července a srpna?
na červenec připravujeme dvoutýden-
ní kurz „od skici po obraz“, ve kterém 
bychom chtěli zájemce provést ve 
zrychleném režimu celým procesem 
tvorby obrazu. Za dva týdny se dá sku-
tečně namalovat pěkný obraz, i když je 
to poprvé. plánujeme také jednodenní 
akce malování v plenéru. nový semestr 

KLuci  ZpíváTe? KLuci  ZpíveJTe!  
KLuci  poJĎTe S náMi  ZpívAT!

chlapecký sbor 

bRuNcVík
hledá kluky od 4 let

Zpívat může každý, důležitá je chuť!

Nabízíme: 
skvělou partu, různorodou muziku, 

krásné koncerty, soustředění v přírodě

Zpěv je zdravý, stejně jako sport!

kontakt: 
603 595 132, info@bruncvik.eu

ateliér Prima Praga 
je tu pro všechny

otevíráme na konci září a nabízíme se-
mestrální kurzy nebo sobotní celodenní 
kurzy, které jsou většinou zaměřeny na 
nějakou konkrétní výtvarnou techniku. 
praha 1 vyšla velice vstříc všem podnika-
telům, kteří pod ni spadají, a tak bychom 
rádi zase my něco udělali pro občany 
prahy 1. Budeme nabízet slevu na naše 
semestrální kurzy pro obyvatele prahy 1.

slyšela jsem, že vaše kurzy navštěvuje 
i osmaosmdesátiletá studentka. Ta by 
mohla být inspirací pro ostatní seniory, kteří 
se domnívají, že něco takového „už pro ně 
není“.
Máte pravdu, a není zdaleka jediná v tak 
pokročilém věku. naši osmaosmdesáti-
letou slávinku zmiňuji vždy proto, že je 
naší nejstarší studentkou, navíc zřej-
mě nejhouževnatější, neboť dojíždí do 
kurzů na národní třídě vlakem z Lysé nad 
Labem. A na to vlakové nádraží v Lysé 
jezdí na kole! Do malování se pustila 
teprve asi před deseti lety s tím, že si 
prý uvědomila, že je to něco, co by se 
vlastně ještě ráda naučila. samozřejmě 
že není pozdě. Malování je přeci něco 
úplně jiného než například sport. vřele 
bych ho všem seniorům doporučila. 

(více informací najdete na webových 
stránkách: http://www.pragaprima.cz/).

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Ateliéru praga prima

Vlevo ředitelka ateliéru Karolina Tietjenová

http://www.pragaprima.cz/


36              

I ?

36              červenec/srpen 2020   Vzkazy a DOTazy 37

Provoz bezplatné 
právní poradny 
o prázdninách
právní poradna pro občany prahy 1 bude v červenci a v srpnu 
otevřena vždy v pondělí od 13:00 do 17:00 hodin. O případ- 
ných změnách provozu vás budeme informovat na webo- 
vých stránkách. 

právní poradnu najdete na ÚMč praha 1, vodičkova 18, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 3. patro, kancelář č. 313. 

Poradna  
našich strážníků

Připravuje se nějak městská policie na návrat turistů  
do centra s ohledem na případné rušení nočního klidu?

Strážníci se v centru města samozřejmě připravují na nárůst lidí, ať 
už cizinců či „našinců“, kteří se budou chtít vrátit do ulic města za 
zábavou. Nejvíce problematická ulice z pohledu rušení nočního klidu 
je známá Dlouhá ulice, kde je velká koncentrace všemožných restau-
rací, barů, hospod a v minulosti většina stížností směřovala právě na 
tuto oblast. Městská policie proto přijala vlastní opatření a od začátku 
června navýšila počet hlídkujících strážníků v nočních hodinách v této 
ulici, což konkrétně znamená, že zde bude na veřejný pořádek dohlí-
žet polovina sloužících strážníků, kteří budou pro danou noční směnu 
k dispozici. Ani další obyvatelé městské části se ale nemusí obávat 
o svou bezpečnost a v případě potřeby se mohou kdykoli na strážníky 
obrátit. V případě, že bude situace v Dlouhé ulici klidnější, síly strážní-
ků budou nasměrovány na další místa, kde jich bude potřeba. Letošní 
turistická sezóna ukáže, do jaké míry se na hluku v ulicích v nočních 
hodinách podílejí turisté z ciziny a do jaké míry to jde na vrub Pra-
žanů a návštěvníků. Je dobré si uvědomit, že cizinci v Praze budou 
i nadále, protože jich tu nemalé množství pracuje nebo studuje. 

Irena seifertová, 
tisková mluvčí, Městská policie hlavního města prahy

(pokud vás cokoli, co spadá do kompetence městské policie, 
zajímá, pošlete dotazy na adresu redakce@praha1.cz)

Poradna hasičů
Tentokrát se budeme zabývat problematikou požárů 
motorových vozidel. Uvedu základní pravidla, jak 
postupovat, abychom minimalizovali možnost, 
že vás případný požár zaskočí nepřipravené.

Vozidlo je nutné udržovat v dobrém technic-
kém stavu a nejste-li si jisti, nechte si zkontrolovat palivovou 
soustavu v servisu. 

Pokud cítíte charakteristický zápach benzínu, nafty 
nebo plynu, raději nestartujte. Podívejte se, zda vám neuniká 
palivo pod vozidlem či v motorovém prostoru. Pokud dochází 
k úniku paliva ve větším množství, volejte servis, popřípadě 
hasiče. U elektromobilů nehrozí klasický požár, ale v autě je 
množství propojených bateriových článků, při jejichž poško-
zení může dojít ke zkratu a požáru. 

Doporučil bych vozit s sebou malý hasicí přístroj určený 
pro vozidla. Velký požár s ním neuhasíte, ale k likvidací menší-
ho zahoření postačuje.

Jak se tedy chovat, pokud  se stanete účastníky dopravní 
nehody, je cítit palivo, popřípadě ve vozidle jiskří a hrozí reálné 
nebezpečí požáru? 

Všichni musí ihned vozidlo opustit a pokud to jde, zavřít  
dveře. V případě, že z motorového prostoru vychází dým, je třeba 
lehce odjistit zámek kapoty a hasit hasicím přístrojem. Pozor, 
kapotu neotevírat.

Volat hasiče, linku 150. Operátorovi sdělit, kde k nehodě 
došlo, že uniká palivo a všechny další okolnosti případu. 

Nezachraňujte věci z vozu, pokud požár hrozí nebo již probí-
há. Držte se dále od vozidla a vyčkejte příjezdu hasičů.

Nelze opomenout možnost, že požár vznikne například ve 
stojícím vozidle vznícením převážených látek nebo předmětů. 
Může se stát, že necháte vozidlo na slunci, v něm pohozené brýle, 
zapalovač, sirky nebo lahev s vodou. Pokud vznikne lomem slu-
nečních paprsků čočka, je zle. soustředěné sluneční paprsky mo-
hou zapálit pohozené papíry, oděvy nebo vám, v lepším případě, 
propálí čalounění. Plynový zapalovač může na slunci vybuchnout.

Prostě a jednoduše, buďme připraveni a nedávejme ohni 
šanci. a kdyby přece bylo potřeba, hasiči jsou tady pro vás a jsou 
vždy připraveni pomoci. 

       
Ing. vladimír Krištof, sbor dobrovolných hasičů praha 1 

Autorem fotky na obálce minulého čísla  
byl JAROSLAV TATEK.

akcE PRO sENiORy prAHA 1

I letos se mohou senioři z Prahy 1 těšit na výletní plavby 
po Vltavě, které pro ně radnice připravuje. 

TERMíN 
PlaVby čas akce sraz účastníků Termín a čas

 výdeje vstupenek

13. 7. 2020 10:00–12:00 v 10:00 Křížovnické náměstí 3 
(vedle Karlova mostu) od 7. 7. 2020, 08:00

6. 8. 2020 10:00–12:00 v 10:00 Křížovnické náměstí 3 
(vedle Karlova mostu) od 30. 7. 2020, 08:00

20. 8. 2019 10:00–12:00 v 09:45 přístaviště platnéřská 2 od 14. 8. 2020, 08:00

21. 9. 2019 18:00–21:00 v 17:30 náplavka u čechova mostu, 
přístaviště č. 0 od 15. 9. 2020, 08:00

Přehled termínů v plavební sezóně 2020:

„V červenci a první půlce srpna se uskuteční 
jedinečná plavba na patentních člunech 
typu Vodouch, která odhalí skryté krásy Pra-
hy. Půjde o dvouhodinový program zahrnující 
plavbu Pražskými Benátkami s živým výkla-
dem kapitána na palubě a komentovanou 
prohlídku Muzea Karlova mostu. Bezplatné 
vstupenky si bude možné vyzvednout v In-
formačním centru na radnici ve Vodičkově 
18,“ vysvětlil 1. místostarosta petr Burgr.

pro zpříjemnění vyhlídkové plavby čer-
tovkou se bude podávat rovněž již tradičně 
chutné občerstvení. 

„Ve druhé půlce srpna se můžete těšit na 
dvouhodinovou privátní plavbu starou Prahou 
na salonní rychlolodi Nepomuk a v září na ob-

líbenou večerní plavbu, která bude zahrnovat 
doprovodný program i oblíbenou tombolu,“ 
doplnil petr Burgr.

výlety parníkem v sobě spojují klidnou 
odpočinkovou plavbu a poznání zajímavostí, 
kterých si z břehu mnohokrát nevšimneme. 
Zároveň jednoznačně podporují sousedské 
vztahy našich seniorů, pomáhají překonat 
pocit izolace a samoty a mnohdy vedou ke 
vzniku nových přátelství, což je hlavně v tom-
to věku velmi důležité. všechny naše seniory 
proto srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Bližší informace k jednotlivým plavbám 
na tel.: 773 971 773. 

Text: Markéta Hájková

červencové seniorské výlety
 Pátek, 17. července, 8:00 hodin
Třeboň – město a plavba po rybníce svět 
na tento červencový výlet se přihlašuje 
od úterý 16. června.  
 Pátek 24. července 2020, 8:00 hodin
božídarské rašeliniště a Jáchymov- 
-město  
na tento červencový výlet se přihlašuje  
od úterý 23. června.  
procházka rašeliništěm vede nenáročným  
terénem 3 km přírodní rezervace.

srpnové seniorské výlety
 úterý 18. srpna 2020, 8:00 hodin
sv. zdislava – Jablonné  
v Podještědí a cvikovská kalvárie
na tento srpnový výlet se přihlašuje 
od 17. července.

 úterý 25. srpna 2020, 8:00 hodin
sOOs (přírodní rezervace) a Fran- 
tiškovy lázně
na tento srpnový výlet se přihlašuje 
od 24. července.

zářijové seniorské výlety
  úterý–čtvrtek 1.–3. září 2020 
Jesenicko
Tradiční družební zájezd do Jeseníků. 
Zájezd je připraven kulturně-historicky 
a není koncipován pro pěší horskou turis-
tiku. v ceně 1 000 Kč je cesta, plná penze, 
ubytování v hotelu Zlatý chlum v Jesení-
kách (dvou a třílůžkové pokoje), výlety po 
okolí, návštěva objektů, služby průvodce. 
pro každoročně velký zájem účastníků 
budou zájemci vylosováni a jména vyvěše-
na v infocentru úMč Praha 1, Vodičkova 
18 od 17. srpna (včetně informace o bliž-
ším programu a dalším postupu úhrady). 
Upřednostněni budou ti, kteří se daného 
výletu v minulosti nezúčastnili. na tento 
zářijový výlet se přihlašuje od 17. července.

 čtvrtek 10. září 2020, 8:00 hodin
hluboká nad Vltavou a Veselské pískovny
na tento zářijový výlet se přihlašuje 
od 18. srpna.

 úterý 29. září 2020, 8:00 hodin
Ještěd (lanovkou oboustranně) 
a kryštofovo údolí

na tento zářijový výlet se přihlašuje 
od 25. srpna. 

říjnové seniorské výlety
 čtvrtek 22. října 2020, 8:00 h
Pavlínino údolí a krásná lípa
procházka údolím vede 3 km nenáročným 
terénem. na tento říjnový výlet se přihlašu-
je od 10. září.

 úterý 27. října 2020, 8:00
loučná hora (poutní místo), hořice, 
Velichovky
na tento říjnový výlet se přihlašuje od  
29. září. Odjezd autobusu od hotelu Inter-
continental v pařížské ulici čp. 30.   

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze 
pro občany seniorského věku s trvalým 
bydlištěm na Praze 1 (doprava, návštěva 
objektů, oběd, služby průvodce, koordiná-
tor výletu).

 způsob přihlašování: Pouze osobně přes 
podatelnu úMč Praha 1, Vodičkova 18, 
odhlašování stejným způsobem, popř. 
telefonicky: 221097280, 221 097300. 

© 2020, Wimpy Kid Inc. ROWLEY JEFFERSON’S AWESOME FRIENDLY ADVENTURE™ , the Greg Heffl  ey design™ , and 
the design of the book jacket are trademarks and trade dress of Wimpy Kid, Inc. ALL RIGHTS RESERVED
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Výletní plavby po Vltavě budou 
pokračovat i v roce 2020
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T
křížOVka prAHA 1

Tajenka z minulého čísla:
PODZEMí POTOKA BRUSNICE

Tajemství místopisu (viz str. 26)

Řeka ale sloužila také jako _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKA). 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali paní Tetyanu Kupinskou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka 
od Ivy Hadj Moussa: Šalina do stanice touha z nakladatelství Host. Blahopřejeme!  
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 8.

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

NEREZA-
VĚJÍCÍ OCEL

OPOTŘE-
BENÁ
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POLICEJNÍ
PŘÍSTROJ

NA MĚŘENÍ
RYCHLOSTI

VIDINY
VE 

SPÁNKU

BABYLÓN-
SKÉ

BOŽSTVO
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SPISO-
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UMYVADLO

HRDINA

POKOLENÍ
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OSYCHÁVAT
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ČESKÝ
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MÍSTO ZOH
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OPERA 
J. B.

FOERSTRA
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(ZNAČKA Y)
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POMŮCKA:
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AVOMET,
DEBORA,
EGER, KOI

VÝPLŇ
OKEN

OBDĚLÁVAT
PŮDU

JMÉNO PSA

ELEK-
TRICKÝ
MĚŘÍCÍ

PŘÍSTROJ

BÁSNÍK
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MAĎARSKÉ
SÍDLO

NAŠE
PARTAJ

CITOSLOVCE
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POD-
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ZNAČKA
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KUKUČÍNA

NALÉVAT
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MARIE
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KRÁTKÝ
KABÁT
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Zdeněk BergmanSlovo hosta 
vyrůstal jsem na břehu velkého rybníka 
u Karlových varů a víkendy jsem trávil 
procházkami starou prahou se svým 
otcem. Od dětství jsem si uvědomoval 
svou lásku k vodě, lodím a staré praze.

Měl jsem štěstí na skvělou rodinu. 
Jeden děda byl rybář, zároveň učitel 
češtiny a dějepisu a vedl mě k lásce 
k přírodě a historii. Druhý děda byl 
architekt a naučil mě svému řemeslu. 
Od dětství jsem chtěl být archeolog 
a námořník. nakonec jsem vystudoval 
v Dušní ulici vodohospodářství a stal 
jsem se převozníkem pražským u Karlo-
va mostu. 

Žiji na Malé straně a každodenní 
cesta přes Karlův most na přístaviště 
na Juditině mostě a do Muzea Karlova 
mostu je duchovní exercicie a modlitba.

v roce 1993 jsem začal na čertov-
ce provozovat přístaviště a vyhlídkové 
plavby. první kapitál jsem vydělal na 
sběru jablek a vína v severní Itálii nad 
Bolzanem. To mi umožnilo koupit první 
motory a postavit loď typu Šinágl.

naše současná flotila čítá 
necelých třicet plavidel včetně dvou 
originálních benátských gondol 
a nejstarší osobní lodi v praze z roku 
1933, salonní rychlolodi nepomuk. 
patentní vltavský člun typu vo-

douch se stal již typickou pražskou 
kulisou. většinu lodí si sám projektuji 
a vyrábím podle inspirace loděmi z kon-
ce devatenáctého století.

Miluji plavbu vodním kanálem 
čertovka a unikátním vodním podze-
mím starého Města, které je zároveň 
nejstarším přístupným místem v pra-
ze. návštěvník může vidět románský 
oblouk Juditina mostu z roku 1169, 
gotický oblouk kláštera rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou z roku 
1252 a samozřejmě i nultý oblouk Kar-
lova mostu. Tento prostor je ukrytý pod 
Křižovnickým náměstím a většinou ani 
pražané o něm nevědí.

nad historickými oblouky pod-
zemního přístaviště je Muzeum Karlova 
mostu, které jsme zbudovali k 650. výro- 

čí položení základního kamene  
Karlova mostu. Autorem nápadu je  
Ing.  arch. Ondřej Ševců. Muzeum 
Karlova mostu prezentuje stavebně his-
torický vývoj nejen Karlova mostu, ale 
i mostního stavitelství v praze. expozice 
o sv. Anežce české a rytířském řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou návštěv-
níky seznamuje s nejstarší a jedinou 
českou královskou kontinuitou. Osoba 
sv. Anežky je zároveň aktuálním odka-
zem duchovna pro naši současnost. 

Jsem moc rád, že se nám poda-
řilo obnovit více než tři sta let starou 
pražskou tradici v podobě svatojánské 
slavnosti navalis. Každoročně na ni do 
prahy přijíždějí historické lodě z Bená-
tek, chorvatska a ostatních zemí evropy, 
aby oslavily na hladině vltavy svatého 
Jana nepomuckého. před dvěma lety 
vůbec historicky poprvé opustily vody 
Benátské laguny dvě barokní lodě typu 
bissona – Geografia a cavalli a ozdobily 
naši svatojánskou slavnost.

Bylo nám velkou ctí zhotovit vloni 
loď Bissonu praga jako hrdého zástup-
ce našeho města v Benátkách. v roce 
2021 ji poprvé na navalis představíme 
u Karlova mostu. 

Foto: Jaroslav Tatek
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