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slOVO hOsTa: 
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Vážení sousedé,
v polovině srpna jsem prožíval obrovskou radost, a pokud mohu 
soudit podle velkého množství dopisů, které mi přišly, radost 
spolu se mnou prožívala předlouhá řada z vás, věřících i lidí 
bez víry. A měli jsme k tomu všichni skutečně pádný důvod 
– návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. 

Ten tak po 102 letech opět stojí tam, kde téměř tři sta-
letí připomínal hrdinství Pražanů bránících své město před 
švédskými nájezdníky. V nejtěžších chvílích zapomněli na 
sváry a spojili se, aby zachránili své domovy, svobodu i kulturní 
bohatství nevyčíslitelné hodnoty. A nezapomněli ani na Pannu 
Marii, jíž postavili sloup, aby jí poděkovali, že při nich stála. 

O nynější návrat Panny Marie na Staroměstské náměstí se 
zasloužilo mnoho lidí dobré vůle i velké vytrvalosti. za všechny 
musím samozřejmě jmenovat člověka se srdcem na pravém 
místě, akademického sochaře Petra Váňu, který spolu se svým 
skvělým týmem obnovený mariánský sloup vytvořil.

Moc samozřejmě děkuji Jeho Eminenci Dominiku kardi-
nálu Dukovi za podporu celé věci i za slavnostní požehnání. 
A děkuji i našim dobrovolným hasičům, kteří symbolicky na-
pravili chybu svých předchůdců z období vzniku samostatného 
Československa. Ti se oklamáni zapojili do zničení sloupu, aby 
toho záhy litovali. Naši současní hasiči svojí přítomností dali 
jasně na srozuměnou, že oni naopak budou obnovený marián-
ský sloup chránit.

I dále chci děkovat – tentokrát našim školám, které se 
vzorně připravily na začátek školního roku. Praha 1 prostě 
může být na své mateřské a základní školy hrdá, a když píšu 
školy, myslím tím samozřejmě pedagogické a nepedagogické 
pracovníky, kteří odvádějí velmi dobrou práci. Velkou zásluhu na 
vysoké kvalitě a výborné atmosféře našich škol mají také rodiče 
i samotné děti. Všem jim přeji krásná setkání po prázdninách 
a úspěšné zvládnutí školního roku.

Doufám, že jak děti a pracovníci škol, tak i my ostatní 
zůstaneme ochráněni od dalšího šíření onemocnění koronavi-
rem. Určitě není důvod k nějaké skepsi a přehnaným obavám, 
na druhou stranu vás chci požádat, abyste dodržovali základní 
preventivní opatření a abyste v tomto směru byli k sobě navzá-
jem ohleduplní. 

Přeji vám krásný závěr léta! 

Váš 
Petr Hejma
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změna úředních hodin 
úMč Praha 1

Od 1. září 2020 se stanovují úřední hodiny 
úřadu na:

Pondělí 8:00–18:00 hod. 
Středa 8:00–18:00 hod. 

Oddělení služeb a informací, oddělení 
osobních dokladů, výdejna parkovacích 
oprávnění do zón placeného stání 
a pokladna úřadu budou otevřeny také v:

Úterý 8:00–15:30 hod. 
Čtvrtek 8:00–15:30 hod. 
Pátek 8:00–13:00 hod.

betlémské náměstí 
ozdobí dva nové stromy
V průběhu července byla dokončena první 
etapa rekonstrukce Betlémského náměstí 
podle původního stavebního povolení  
a podle původního plánu. Během této  
etapy byly zejména kompletně zrekonstru-
ovány nerovné povrchy vozovek i chodníků, 
a to včetně podloží.  
To vše v souladu s pokyny památkářů.

Nyní se rekonstrukce posouvá do další 
fáze, během které by měly být na přelomu 
září a října vysazeny dva nové stromy odrůdy 
třešeň ptačí a ve stejné době by také měly 
přibýt nové lavičky. Na jaro 2021 je pak 
v plánu instalace nového vodního prvku. 

Mlžítka  
v našich ulicích
Na devíti místech naší městské části jsme 
se během léta mohli nově osvěžit díky 
tzv. mlžítkům, která při vyšších teplotách 
kolem sebe rozptylují do vzduchu vodu.

„Dusné ulice Prahy 1 si taková zařízení 
rozhodně zaslouží. Letos poprvé je máme 
v takovém počtu – a chci zajistit, aby se je-
jich užívání stalo v létě běžné,“ prohlásil rad-
ní pro životní prostředí Richard Bureš. Místa 
vybraná pro instalaci mlžícího systému 
typu „brčko“: Újezd, park Lannova, náměstí 
Republiky, náměstí Republiky, Ovocný trh, 
Staroměstské náměstí, Havířská, Uhelný trh 
a Jungmannovo náměstí. 

Rada Městské části Praha 1 
zrušila výběrové řízení na ná-
kup a instalaci radio vodoměrů 
a rozhodla, že vyjde vstříc poža-
davkům společenství vlastníků 
jednotek a bytových družstev, 
která projevila zájem zorganizovat 
si ve své režii výběr dodavatelů 
i vlastní osazení radio vodoměrů. 
Pro tento účel jim navíc městská 
část poskytne finanční dar ve výši 
1 800 korun na jeden vodoměr.

Městská část Praha 1 nabíd-
la v únoru všem společenstvím 
vlastníků jednotek (SVJ) i bytovým 
družstvům (BD) dotaci na nákup 
a instalaci radio vodoměrů ke každé 
samostatné bytové jednotce. Díky 
jejich instalaci bude možné rozúčto-
vat skutečnou spotřebu vody jednot-
livým vlastníkům, aby stálí obyvatelé 
nemuseli doplácet za provozovatele 
krátkodobých pronájmů.

Radnice proto vyhlásila do-
tační program na nákup a instalaci 
radio vodoměrů s tím, že následně 
bylo vyhlášeno výběrové řízení na 
jejich na dodávku a instalaci. Uza-
vírka žádostí o dotace byla z důvo-
dů nouzového stavu prodloužena 
až do poloviny dubna. 

Na základě došlých žádostí 
a požadavků ze strany SVJ a BD 
Rada MČ Praha 1 v pátek 31. červen-
ce rozhodla, že ruší výběrové řízení, 
protože řada z nich si chce realizovat 
výběr dodavatele a instalaci radio 
vodoměrů ve vlastní režii. Každému 
SVJ a BD, které splní zadané pod-
mínky, navíc poskytne finanční dar  
1 800 korun na jeden vodoměr.

Postup 
bude následující:

Žádosti SVJ a BD, u kterých celková 
částka za všechny vodoměry v domě 
nepřesáhne 50 tisíc Kč, budou 
předloženy k odsouhlasení Radě MČ 
Praha 1. V případě odsouhlasení 
budou SVJ a BD vyzvána k podpisu 
smlouvy.

Žádosti SVJ a BD, u kterých 
celková částka za všechny vodoměry 
v domě bude vyšší než 50 tisíc Kč, 
musejí být předloženy k odsouhlasení 
zastupitelstvu MČ Praha 1 (pravdě-
podobně 16. 9. 2020). V případě od-
souhlasení budou SVJ a BD vyzvána 
k podpisu smlouvy. 

Do Prahy dorazil 7. srpna nákladní vůz 
se čtyřmi zvony určenými pro kostely  
sv. Haštala a sv. Havla na Starém Městě. 
V příštích měsících budou v obou kos-
telech vystaveny. Náklady na jejich po-
řízení dosáhly téměř 1,5 milionu korun. 
Sbírku vyhlásil spolek Sanctus Castulus 
(svatý Haštal). zvony byly vyrobeny ve 
zvonařství Grassmayr v Innsbrucku. 
zatím jsou všechny umístěny u sv. Haš- 

tala. Dva z nich budou převezeny na 
začátku září do kostela sv. Havla. Tam 
budou dva měsíce vystaveny, aby se na 
ně mohli lidé podívat a zkusit si, jak znějí. 
25. října by měly být žehnány a umís-
těny na věže. Haštalské zvony budou 
u sv. Haštala pravděpodobně do března 
2021, protože v březnu je svátek svatého 
Haštala, kdy je pouť. Předpokládá se, 
že se na ní požehnají a dají na věž. 

V souvislosti s rekonstrukcí Malostran-
ského náměstí a s uvažovaným návratem 
pomníku maršála Radeckého se hovoří také 
o Ernestu Denisovi, jehož velkou sochu 
odstranili  z náměstí nacisté. Ernest Denis 
(1849–1921) byl francouzský historik, poli-
tik, slavista a především bohemista, profesor 
na univerzitách v Bordeaux a na Sorbonně. 
Je autorem mnoha děl o politických a kultur-
ních dějinách Čechů, ale i dalších slovan-
ských národů. Čechy považoval za kulturně 
i politicky nejvyspělejší, proto jim přisuzoval 
i vůdčí roli v boji slovanských národů střední 
a jižní Evropy za samostatnost. Byl přesvěd-
čen o nezbytnosti získání samostatnosti pro 
český národ a stal se vytrvalým bojovníkem 
za jeho práva. založil a redigoval revue La 
Nation Tchèque. Svou neúnavnou činnos-
tí, politickým a společenským vlivem se 
významně zasloužil o vytvoření Českoslo-
venska. V Praze tohoto pozapomenutého 
přítele Čechů připomíná pamětní deska na 

seznam kandidátů registrovaných 
k volbám do senátu PčR v obvodu č. 27 – Praha 1

V úterý 4. srpna došlo k registraci kandidátů pro volby do senátu v obvodu  
č. 27 – Praha 1. Ve středu 12. srpna proběhlo také losování volebních čísel.

Seznam kandidátů podle volebních čísel (v závorce navrhující strana/y):

1. Robert VEVERKA  (Česká pirátská strana)

2. Ivo BUDIL   (TRIKOLÓRA hnutí občanů)

3. Václav FISCHER   (NEzáVISLá INICIATIVA (NEI))

4. Václav HAMPL   (PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, zELENí, SENáTOR 21)

5. Petr FEJK   (INICIATIVA OBČANŮ)

6. Milan URBAN   (Svoboda a přímá demokracie (SPD))

7. Jakub ŠTĚDROŇ   (Česká strana sociálně demokratická)

8. Miroslava NĚMCOVá   (Koalice ODS, TOP09 a STAN s podporou LES) 

První kolo voleb proběhne v pátek 2. a v sobotu 3. října 2020. 

Praha 1 poskytne 
vlastníkům bytů peníze 
na radio vodoměry

Vytrvalý bojovník 
za práva čechů

52. výročí okupace československa

Do Prahy 1 dorazily zvony pro kostely 
sv. haštala a sv. havla

komplexní úklid 
komunikací

Se začátkem září startuje také pod-
zimní komplexní úklid komunikací. 
Mapu a podrobný harmonogram 
najdete na www.praha1.cz 

Třešeň ptačí

Malostranském náměstí. Právě zde měl od 
roku 1928 sochu, kterou zlikvidovali nacisté. 
Pražské nádraží Těšnov, jež bylo roku 1985 
zbouráno, neslo Denisovo jméno v letech 
1919 až 1940 a po válce do roku 1953. 

?
Anketa 
Radní Prahy 1 a Komise pro 
kulturu podpořili myšlenku návratu 
pomníku maršála Radeckého na 
Malostranské náměstí. (Více si 
o něm můžete přečíst na str. 14.)

a co vy? 

SouhlASíte 
S návrAtem 
pomníku 
nA mAloStrAnSké 
náměStí?
Své názory můžete psát 
na redakce@praha1.cz  

„Aby sny nezešedly“ se jmenovala vzpo-
mínková akce spolku Publicum commodum 
a Prahy 1, díky které vyrostla v pátek  
21. srpna v dolní části Václavského ná-
městí hudební scéna, na níž se během 
odpoledne vystřídala řada hudebníků 

a zajímavých hostů. Občané, návštěvníci 
Prahy a umělci si tak připomněli 52. výročí 
okupace Československa vojsky tehdejšího 
Varšavského paktu na čele se Sovětským 
svazem, tedy tragédii, jež díky situaci 
v Bělorusku získala na aktuálnosti. 
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1             Malostranská beseda myslí 
na své věrné a nejen jim při-
pravila kulturní program na 
Střeleckém ostrově. Ten bude 
pokračovat i v září. Více na 
https://www.facebook.com/
strelak.strelecky.ostrov/ 

2             Klára Sedlo, nadějná výtvar-
nice a umělkyně, vystavovala 
své obrazy v Galerii 1. Klára 
vystudovala malbu u Michaela 
Rittsteina a nyní pokračuje 
v ateliéru Jiřího Petrboka. 
Určitě o ní uslyšíme!

3–4        Červencová plavba seniorů po 
Vltavě začala prohlídkou Muzea 
Karlova mostu. Pak už hurá na 
vodu a všichni byli spokojeni.

5–6       110 automobilů vyrobených do 
roku 1939 odstartovalo v půlce 
srpna 1 000 mil dlouhou pouť 
do Bratislavy. Akce proběhla 
v rámci oslav 125. výročí za-
ložení automobilky ŠKODA.

7–8       13. srpna 1945 se do své vlasti 
mohli vrátit čeští a slovenští 
letci britského letectva RAF.  
Na jejich počest a památku 
se na Klárově u Okřídleného 
lva v pátek 14. srpna uskuteč-
nil vzpomínkový pietní akt.

9             V Jizerských horách se za 
přispění grantu MČ Praha 1 
na podporu sportu uskuteč-
nil seminář oddílu Jiu Jitsu 
a kondičního cvičení. Oba 
oddíly pravidelně cvičí v Tělo-
cvičně v Žitné 13, Praha 1.

Foto: Jaroslav Tatek, Petr Našic

8
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Mohl byste shrnout podněty občanů, které 
zazněly ve Werichově vile?
Participační setkání s veřejností bylo výsled-
kem předchozích dvou anketních kol. První 
kolo bylo poměrně obecné, ale odpovědi 
vygenerovaly asi třináct možných řešení 
využití Rybářského domečku, která se stala 
obsahem druhého kola. A jeho výsledky byly 
základem červnové diskuse, které se zú-
častnily malostranské spolky a řada občanů. 
Na první pohled by se dalo říci, že většina 
diskutujících je ve shodě, ale pochopitelně 
se také ukázalo, že pod stejným slovem si 
různí lidé představují různý obsah. To se 
projevilo především v oblasti gastronomie, 
občerstvení, zda ano, či ne a v jaké podobě.

jakému využití dávají diskutující přednost?
Jak ukázala anketa, většina účastníků se-
tkání se shodla na následujících tématech: 
prostor pro teenagery, spolkový dům-spol-
ková činnost, princip skautského domečku. 
Určitou podporu mělo i téma muzea Malé 
Strany a živě diskutován byl motiv rybářské 

„obecní“ hospody. Je zjevná snaha využít 
prostor v časové ose dne – od mladých po 
seniory tak, aby se obyvatelé (především) 
Malé Strany cítili v domečku „jako doma“. 
Čili nic okázalého, ale spíše činnostmi napl-
něného. A jak jsem již naznačoval, v otázce 
rybářské hospody nepanovala zcela shoda. 
Nicméně většina účastníků si komplexnost 
objektu bez přinejmenším drobné mož-
nosti občerstvení nedokáže představit.

Můžete už teď – po třech participačních 
kolech – říct, jaké nejspíš bude další využití 
Rybářského domečku?
Myslím, že si všichni uvědomujeme, že Kam-
pa, a spolu s ní i Rybářský domeček, by měla 
především sloužit občanům Prahy. A před-
stava společného prostoru pro scházení 
a činnost spolků, pro kreativitu mladých  
(kteří na levém břehu Vltavy dnes vlastně 
žádný konkrétní prostor nemají), skautské 
aktivity, kulturní a vzdělávací centrum s vy- 
užitím prvků historie Malé Strany je, domní-
vám se, ve shodě radnice a většiny občanů. 

Rybářský domeček 
po třech kolech participace  

jaký teď bude další postup?
Smyslem setkání s veřejností a zástupci 
místních spolků byla také snaha zjistit, 
zda jsou spolky schopny společně nebo 
v nějaké formě přijít s řešením či návrhem 
organizace programu využití domečku. 
zároveň je potřeba doplnit, že po vyčiš-
tění domečku a dopracování stavebně-
-historického průzkumu se ukazuje, že 
v současné době objekt není v havarijním 
stavu. Naším cílem je tedy uvést domeček 
co nejdříve do „zkušebního“ provozu na 
dobu přibližně jednoho až dvou let, během 
které by se jednak ověřila obsahová 
životaschopnost a jednak by se připravila 
rekonstrukce celého objektu nebo při-
nejmenším střechy. Hledáme nyní právní 
rámec, jak by mohla naše městská část 
najít organizátora, který by pro ni Rybář-
skému domečku konečně vdechl život. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Petr Našic

o budoucnosti michnovského letohrádku na kampě, přezdívaného rybářský domeček, se 
24. června diskutovalo ve Werichově vile. přijít mohl každý se svým podnětem, jak využít 
stavbu, kde v minulosti v přízemí fungovala rybí restaurace a v horní části sídlil Český ry-
bářský svaz. Jak setkání dopadlo, jsme se zeptali radního prahy 1 pro kultivaci a oživení 
památkové rezervace michala Cabana.

„Děkuji všem za to, že máme sloup zpět, 
děkuji všem za odvahu, statečnost, moudrost 
a schopnost se domluvit a věřím, že všich-
ni, kdo tady jsme, se nakonec odhodláme 
k tomu, že přijmeme tento sloup do svých 
srdcí,“ prohlásil při slavnostním shromáždě-
ní Pražanů i poutníků z celé země starosta 
Prahy 1 Petr Hejma, který ve svém projevu 
popsal velkou osobní radost a připomněl his-
torické vítězství obránců Starého a Nového 
Města nad několikanásobnou přesilou Švédů.

Mariánský sloup požehnal pražský 
arcibiskup Dominik kardinál Duka, podle kte-
rého je sloup výrazem vděčnosti za pomoc 
a ochranu. za symbolické rovněž považuje 
to, že stojí naproti pomníku Jana Husa. „Dej 
nám, Pane Bože, pochopit, že je to sloup, 
který nese klenbu našeho národního du-

Mariánský sloup  
na Staroměstském náměstí 
byl požehnán

více než sto let dlouhý příběh, který vyvrcholil v posledních 
třiceti letech, je zdárně u konce. památný mariánský sloup 
– poděkování pražanů panně marii za ochranu při boji proti 
Švédům útočícím na prahu – je zpátky na Staroměstském 
náměstí, a navíc se v sobotu 15. srpna, v den oslav nanebe-
vzetí panny marie, dočkal slavnostního požehnání.

chovního chrámu,“ řekla hlava naší katolické 
církve.

Součástí sobotních oslav byla boho-
služba v chrámu Matky Boží před Týnem, 
které ještě v pátek předcházely mariánské 
nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
ve Staré Boleslavi. 

Mariánské sloupy se zpodobněním Pan-
ny Marie se vztyčují již tisíc let jako děkovné 
a pamětní, často jako připomínka tragických 
událostí, válek či morové epidemie. Mariánský 
sloup byl na Staroměstském náměstí posta-
ven v roce 1650 a až do počátku 20. sto- 
letí k němu mířila procesí a konaly se u něj 
náboženské slavnosti. Po vzniku republiky byl 
v listopadu 1918 stržen davem. z původního 
sloupu se dochovalo jen pár částí, které jsou 
uloženy v Lapidáriu Národního muzea.

Hlasy po obnovení sloupu zaznívaly 
hned po jeho zborcení, silnější pokusy ale až 
po roce 1989. O vrácení památky na původní 
místo se zasloužila Společnost pro obnovu 
mariánského sloupu. Sochař a restaurátor 
Petr Váňa navzdory dlouhodobě zamítavým 
postojům vedení hlavního města k obnově 
sloupu na kopii sochy a soklu pracoval třia-
dvacet let. „Sochařství je o kráse a já jsem 
přesvědčen, že krása na světě může být,“ 
řekl sochař, který předtím obdržel od kardiná-
la Dominika Duky svatovojtěšskou medaili. 

Text: (peb)
Foto: Petr Našic

Vpředu zleva sochař Petr Váňa se svým bratrem Tomášem, za nimi zleva 1. místostarosta 
Petr Burgr a starosta Petr Hejma. Dobrovolní hasiči (zleva): Pavel Janeček, starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Vladimír Krištof a Jakub Vaculín. 
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Během prázdnin navštívila místostarostka Eva Špačková větši-
nu dětských letních táborů, na které Městská část Praha 1 
přispěla z dotačního titulu Podpora volnočasových aktivit dětí 
a mládeže: „Jsem moc ráda, že se našel čas tábory navštívit 
a mohla jsem vidět na místě, jak jsou děti zajímavě vede-
ny. Oceňuji práci všech pedagogických i nepedagogických 
kolegů, kteří tábory jak iniciovali, tak připravili a byli s dět-
mi po celou dobu pobytu.“ Praha 1 dotovala tábory oddílů 
Origanon, Lacerta, tábor římskokatolické farnosti u kostela 
Panny Marie Sněžné, zážitkový tábor spolku Statek a tábor 
TJ Sokol Staré Město. Ať už byli táborníci ubytování klasicky 
ve stanech, nebo v chatkách, vždy to bylo v prostředí vhod-
ném k trávení prázdninového volna. Každý pobyt byl jiný 
a měl odlišný program nebo táborovou hru. Dětem prospělo 
i to, že si na čas odpočinuly od mobilních telefonů a inter-
netu vůbec. Tábory se často nacházely v hlubokých lesích 
daleko od civilizace. Mnohdy se účastníci museli obejít bez 
elektřiny a spali na kavalcích ve stanech. Přesto všichni zažili 
nesčetná dobrodružství, navázali nová přátelství a vrátili se 
domů spokojeni. Také Praha 1 může být spokojena, neboť 
vynaložila peníze účelně a ve prospěch mladé generace. 

Text: jh
Foto: Radka Charvátová

NaŠE ŠkOly PRAHA 1 září 2020  VOlNý čas

V základních školách 
bylo o prázdninách živo

Velké letní putování 
díky dotaci na tábory

komunikačních kanálech. Všichni doufáme, že nadcházející školní 
rok bude ,úplně obyčejný‘ a žádné velké změny nás nečekají,“ shrnu-
la ředitelka Tereza Martínková.

Již během jara v zŠ Jiřího Gutha-Jarkovského zahájili některé 
práce, které pokračovaly i o prázdninách. V obou budovách se malo-
valo, několik učeben dostalo zcela nový kabát. Pustili se zde také do 
zvelebení jedné tělocvičny. V budově Truhlářská 22 dokončili výměnu 
šatních skříněk. Chodby vylepšili nejen novým sezením, ale také 
živými rostlinami. Vylepšili rovněž počítačovou síť. „Během léta jsme 
se chystali na nový školní rok i po jiných stránkách. Rádi bychom své 
žáky vzdělávali přímo ve škole a organizovali pro ně i mimoškolní ak-
tivity, včetně škol v přírodě. Nicméně se snažíme, abychom v případě 
přechodu na distanční vzdělávání byli připraveni a mohli vše vyřešit 
jednoduše a hladce,“ vysvětlila ředitelka Jitka Kendíková.

V zŠ Brána jazyků přes prázdniny vymalovali chodby v budově 
na Uhelném trhu a některé třídy v obou budovách. Ve všech učeb-
nách byly ošetřeny a naleštěny podlahy. Na Uhelném trhu provedli 
opatření proti holubům. „Za zmínku stojí, že nový školní rok bude ve 
znamení snad definitivního ukončení všech organizačních záležitostí 
spojených se sloučením škol – první až čtvrté ročníky jsou všechny 
v budově ve Vojtěšské, páté až deváté na Uhelném trhu. Zároveň 
se školní družina v Havelské změní na klub určený pro páté a šesté 
ročníky. Je možné, že v souvislosti s hygienickou situací bude nutné 
upravit provoz jak klubu, tak družiny,“ uzavřel ředitel Petr Tlustý. 

Text: Jarmila Hanková

M
milí žáci, 
přeji vám všem, ať máte na začátku  
školního roku zejména radost, a to 
samozřejmě hlavně ze setkání s kamarády a spolužáky,  
se kterými jste se často velmi dlouho neviděli, ale i s učiteli 
a ostatními zaměstnanci, kteří – věřte mi – se na vás těšili.

Přeji vám i nám ostatním, ať celý školní rok proběhne bez 
přerušování a ať se nám jakékoli nemoci vyhýbají. Ať vám nic 
nebrání v docházce, ať se můžete denně před školou scházet 
s kamarády a společně se těšit na předměty, jež máte rádi,  
na kroužky, exkurze, výlety anebo třeba zajímavé besedy.  
Ať můžete v plném počtu navštěvovat také školy v přírodě, 
které jsou stoprocentně připraveny.

Užívejte si volné chvíle, sportujte, čtěte knížky, choďte 
do kin, divadel a na výstavy, protože i to je zábava, a navíc 
poznání, které vám nikdo nevezme a které je důležité pro vaše 
vzdělání i život.

Těším se na setkávání s vámi při akcích vaší školy anebo 
při aktivitách organizovaných pro vás Městskou částí Praha 1 
– a plánujeme jich pro vás opravdu hodně!

Mějte se krásně! 

Mgr. Eva Špačková,
místostarostka Prahy 1 pro školství

Zatímco si děti užívaly prázdnin, v pěti zá-
kladních školách zřízených naší městskou 
částí probíhal čilý ruch a přípravy na nový 
školní rok. takřka všechny otevřou dvě nové 
třídy pro prvňáčky. v Základní škole Brána 
jazyků potom čtyři.

Na zŠ Vodičkova probíhala během hlavních prázdnin jednak oprava 
oken, jednak zevrubná rekonstrukce školního hřiště ve vnitrobloku. 
Kromě toho se rekonstruovaly učebny v přízemí budovy, v některých 
učebnách se vyměnily podlahové krytiny, také se malovalo. „Od příš-
tího školního roku očekáváme, že proběhne v klidu, že nás nezaskočí 
žádná pandemie či jiná katastrofa. Lehce jsme upravili učební plán 
pro žáky druhého stupně, v šestém ročníku jsme zavedli předmět 
etická výchova, v osmém a devátém ročníku jsme ve výtvarně zaměře-
ných třídách posílili dotaci výtvarné výchovy a rozšířili jsme nabídku 
mimoškolních aktivit – přípravné kurzy kresby a malby. Dále bude 
probíhat rozmanitá činnost školního klubu a školní družiny, provoz klu-
bu je dotován i granty Prahy 1,“ uvedla ředitelka školy Dagmar zelená.

V Malostranské zŠ se podařilo už během jarní koronakrize při-
pravit úplně novou laboratoř chemie. Dále se přes prázdniny v budo-
vě prvního stupně v Karmelitské vybudovala nová učebna z bývalého 
školnického bytu a také se vyměnila všechna okna. „Doufáme, že 
nový školní rok nebude nijak výjimečný, ale naopak že budeme moci 
bez omezení a zdravotních rizik chodit do školy a především dohnat 
ztráty vzniklé jarním tříměsíčním výpadkem docházky. Chystáme 
se i v průběhu řádné výuky využívat některé prostředky, které jsme 
ovládli během výuky na dálku, a posunout tak IT gramotnost zase 
o stupínek výš,“ popsal ředitel Tomáš Ledvinka. 

V zŠ nám. Curieových se přes prázdniny podařilo opravit 
přízemní části fasády, především jejích pískovcových prvků a paty 
budovy. Byl upraven vnitroblok, kde se vyměnila dlažba a zábradlí na 
vyvýšených místech. Některé učebny byly vymalovány a dokončila 
se i úprava po sanaci havárie odpadního potrubí. „Vyměnili a opravili 
jsme rolety a zastínění v učebnách a tam, kde máme ve třídách par-
kety, proběhla jejich repase, výměna, broušení a lakování. Upravili 
jsme i školní počítačovou síť, intranet a žákovské účty ve školní do-
méně, kolegové zapracovali i na webových stránkách školy a dalších 

aNa území Městské části Praha 1 představí 
organizátoři festivalu veřejnosti devatenáct 
budov. Objeví se zde i několik festivalových 
novinek – například Strakova akademie, 
která je sídlem Úřadu vlády České repub-
liky. Nově zapojenou budovou na území 
MČ Praha 1 je i Divadlo Na zábradlí, které 
po nedávné rozsáhlé rekonstrukci nabíd-
ne v rámci festivalu k prohlédnutí foyer, 
divadelní sál, kavárnu i zákulisí. Novinkou 
je také Palác ARA, impozantní funkciona-
listická budova na rohu Perlové ulice. 

z budov, které se do festivalu zapojují 
opakovaně a jsou návštěvnicky atraktivní, 
budou moci lidé opět zavítat například do 

Lichtenštejnského paláce užívaného pro 
reprezentativní potřeby Úřadu vlády ČR. 
Další tradičně festivalovou budovou je Pet-
schkův palác (sídlo Ministerstva průmyslu 
a obchodu), jehož suterénní prostory byly 
za druhé světové války využívány gestapem 
ke krutému vyslýchání a mučení. Budo-
vou, která rozhodně stojí za návštěvu, je 
i Desfourský palác s výtvarně i řemeslně 
cennými interiéry. Tento po dlouhá léta 
prázdný palác v majetku města je také 
kulturní památkou a nyní přechází pod 
správu Muzea hl. města Prahy. Návštěvníci 
by neměli vynechat ani Masarykovo nádraží 
s Masarykovým salonkem, Kostel sv. Anny 

– Pražskou křižovatku s jediným dochova-
ným původním gotickým krovem v Praze či 
Rezidenci primátora hlavního města Prahy 
na Mariánském náměstí v budově Městské 
knihovny. Opět se zúčastní také DISK, aby 
kromě hereckých šaten, dílen, skladu rekvi-
zit a dekorací odkryl i své gotické sklepení. 
Návštěvníci se znovu mohou těšit i na palác 
Metro, palác Ericsson i multifunkční objekt 
Quadrio, který obdržel certifikát LEED pro 
zelené budovy a z jehož střechy se lze ko-
chat úžasnými výhledy na město. 

Text: (red)
Foto: Archiv

Architektura pro všechny je mottem letošního festivalu 
open house praha, který zve návštěvníky na prohlídku 
běžně nepřístupných budov a prostorů v deseti měst- 
ských částech od 1. do 6. září. 

Open House Praha 
otevře 73 budov 



1312              

O T

a

zPRáVy z RaDNicE PRAHA 1 září 2020  zPRáVy z RaDNicE

také jste si všimli výrazně 
zhoršené úrovně úklidu v uli-
cích prahy 1, zejména pak 
v okolí odpadkových košů, 
které jsou v majetku tech-
nické správy komunikací 
hlavního města prahy? 

Určitě ano, protože celá řada z vás telefo-
nuje na Pohotovostní linku úklidu Prahy 1 
(601 101 001), jejíž pracovníci se pak 
snaží vše napravit. Takto to ale nemá být, 
protože i magistrátní firmy, které mají 
úklid na starost, platíme ze svých daní. 

„Během léta jsme zaznamenali ra-
pidní zhoršení čistoty ulic na našem území 
a všimli si toho i občané, kteří nahlásili až 

Praha 1 uklízí za magistrát

Až do 21. září 2020 mohou 
zájemci z řad občanů Čes-
ké republiky, popř. občanů 
některého ze států eu s tr-
valým pobytem v Čr, před-
kládat svoje nabídky v rámci 
vyhlášeného výběrového 
řízení na opravu a pronájem 
bytů ve správě mČ praha 1.

„Samoopravy bytů a jejich nájem na 
deset let – to je podle našeho pře-
svědčení nejen velmi dobrá cesta ke 
kvalitnímu bydlení a trvalému bydlišti 
v historickém centru hlavního města, 
ale z pohledu naší městské části také 
zároveň ekonomicky výhodný způsob 
spravování bytového fondu a rozšiřo-
vání počtu obyvatel Prahy 1,“ řekl Jan 
Votoček, radní pro finance, rozpočet, 

Radnice nabízí byty 
k úpravám a pronájmu

hospodaření, majetek, bytovou politi-
ku a privatizaci bytových jednotek.

Celkem devět bytů je nabízeno na 
portálu http://reality.praha1.cz, kde je u ka-
ždého z bytů uvedena podrobná dokumen-
tace, a to včetně stavebního rozpočtu podle 
standardního stavebního ceníku, seznamu 
nutných prací a přihlášky do výběrového 
řízení.

Jediným hodnoticím kritériem výběro-
vého řízení bude navrhovaná výše nájem-
ného. Toho se pak po celý nájemní vztah 
nebude týkat valorizace.

Do celkem deset let trvajícího nájmu 
bude započítána i doba rekonstrukce bytu, 
jejíž délka by podle odborníků neměla 
překročit šest měsíců, během kterých bude 
mít nájemce 100% slevu z nájmu, a to bez 
ohledu na to, zda rekonstrukci dokončí dříve. 
Do výběrového řízení byly navíc zahrnuty 
byty, u kterých nebude třeba žádat o staveb-
ní povolení, takže nikdo nemusí mít obavy, že 
by z tohoto důvodu nestihl v daném termínu 
rekonstrukci dokončit.

zajímavostí určitě je, že zájemci mohou 
podávat nabídky na libovolný počet z uvede-
ných devíti bytů. V případě úspěchu u více 
než jednoho pak jen bude nutné se ve lhůtě 
sedmi pracovních dnů rozhodnout pro jeden 
byt.

Důležitou a neoddiskutovatelnou pod-
mínkou je zákaz užívání bytů ke sdílenému 
ubytování. 

Text: (peb)
Foto: Petr Našic

o 200 % spíš problémových lokalit, které 
často více než Pražskou památkovou re-
zervaci připomínají skládku,“ popsal radní 
Prahy 1 Richard Bureš, do jehož gesce 
spadá úklid a který se spolu se staros-
tou Petrem Hejmou obrátil dopisem na 
Technickou správu komunikací hl. m. Prahy 
s žádostí o vysvětlení. 

Podle neoficiálních informací totiž 
došlo ze strany hlavního města k ome-
zení úklidu, což má samozřejmě zásadní 
dopad na čistotu ulic. A což – jak se už 
u vedení magistrátu stalo zvykem – nikdo 
s Prahou 1 neprojednal. 

(Informace byly takto platné v době  
uzávěrky časopisu). 

Text: (peb)
Foto: archiv

Dosud je na jejím území otevřeno po 22. ho- 
dině 278 zahrádek. Radní Prahy 1 zároveň 
prosazují, aby oproti dosavadní praxi nebyla 
žádná zahrádka otevřena po 24. hodině.

Vedení hlavního města přes domluvu, 
že se o tržním řádu bude jednat v průběhu 
podzimu, schválilo už v dubnu jeho novelu, 
která povolila provoz restauračních zahrádek 
po 22. hodině pouze do 31. srpna 2020.

„Pokud by tedy magistrát současné 
návrhy Prahy 1 nepřijal, nesměla by být po 
tomto datu žádná zahrádka otevřena po 
22. hodině. Určitě by to velmi citlivě zasáhlo 
provozovatele zahrádek, ale hlavně by to 
zkomplikovalo život našich občanů, kteří 
rádi po návštěvě divadla nebo kina posedí 
s přáteli na příjemném místě,“ popsal Karel 
Grabein Procházka, do jehož gesce spadají 

mj. podpora podnikání, obchod, služby a prá-
vě tržní řád.

Pro Komisi pro obchod a služby a tým 
složený z radních, vedoucích příslušných od-
borů a oddělení v čele se starostou Prahy 1 
byly důležitým kritériem při vyhodnocování 
jednotlivých zahrádek poznatky od městské 

Chceme snížit počet 
restauračních zahrádek 
otevřených po 22. hodině

policie, živnostenského odboru a oddělení 
stížností radnice. Nejdůležitějším hlediskem 
pak byly připomínky místních občanů k ru-
šení nočního klidu a slušnost provozovatelů 
vůči okolí.

z 211 zahrádek otevřených po 22. ho- 
dině by tedy už podle Prahy 1 neměla být 
žádná otevřena po půlnoci. Do 24 hodin by 
měly být otevřeny zahrádky mj. na Václav-
ském náměstí (Nové Město), na Staroměst-
ském náměstí (vyjma 9–11) (Staré Město), 
před Malostranskou besedou, na výslovné 
přání místních na Maltézském náměstí (Malá 
Strana) nebo v areálu Svatováclavské vinice 
(Hradčany).

zahrádky (původně do 24 hodin, nyní 
do 23 hodin): například Celetná, 28. října, 
Jindřišská, Kampa náplavka, Na Příkopě, 
nám. Republiky, Novotného lávka, U Radni-
ce, V Celnici.

zahrádky nově navržené pouze do  
22. hodiny: Betlémské nám. před kaplí  
a u č. 11, Dražického nám., Havelská 2,  
8 a 25, Jalovcova, Jilská, Karlova – celá,  
Karmelitská, Křížovnické nám., Loretánská, 
Malá Štupartská, Masarykovo nábř.,  
Melantrichova, Mostecká, Na Kampě – celá, 
Národní – Platýz vnitroblok, Petrská,  
Rytířská 10, Seminářská, Spálená, Staro-
městské nám. směr Dlouhá, Týnská, Újezd, 
U Lužického semináře a další.

Radnice první městské části rovněž 
žádá, aby na zahrádkách nebyla povolována 
grilovací zařízení, která zápachem obtěžují 
okolí.

Praha 1 věří, že nové vyhodnocení pro-
vozní doby zahrádek bude zárukou zklidnění 
centra v nočních hodinách a zvýšení komfor-
tu pro místní obyvatele a že bude pozitivně 
motivovat provozovatele zahrádek. V případě 
problémů je Komise pro obchod a služby 
připravena se provozní dobou znovu zabývat.

(Informace byly takto platné v době 
uzávěrky časopisu.) 

Text:  (kon, peb)
Foto: Jaroslav Tatek

od 1. září by mělo být podle vedení prahy 1 na jejím území otevřeno po 22. hodině  
celkem 211 restauračních zahrádek. vyplývá to z připomínek k tržnímu řádu, které 
magistrátu hl. m. prahy zaslala městská část praha 1. 
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Poté, co dala návrhu zelenou Ko-
mise pro kulturu Prahy 1, podpořili 
opětovné vztyčení pomníku i radní 
městské části, a celá věc tak může 
být projednána s magistrátem. 
V plánu přitom je vztyčení pomní-
ku i radní proměny Malostranského 
náměstí, která má začít ještě letos.

Maršál Radecký: 
zapomenutý 
mistr vojenství?
pomník maršála radeckého z radče 
má po bezmála sto letech šanci vrátit se 
na malostranské náměstí. 

Radeckého pomník na Radeckého náměstí (dnešní Malostranské náměstí) v Praze 
kolem roku 1900

dilo a do armády nastoupil jako tzv. kadet na 
zkoušku. Jeho vytrvalost se vyplatila, protože 
poté zaznamenával jeden vojenský úspěch 
za druhým.

Když se v roce 1788 Rakousko přidalo 
k ruskému boji proti Turkům, zaujal Radec-
ký svými schopnostmi slavného maršála 
Laudona (známého z naší lidovky ještě coby 
generála), který ho jmenoval svým poboč-
níkem. Prakticky dvě desetiletí pak strávil 
střety s francouzským vojskem, přičemž dál 
stoupal v armádním žebříčku. Když byl Na-
poleon v roce 1813 konečně poražen v „bitvě 
národů“ u Lipska, autorem úspěšného plánu 
spojenců byl právě Josef Václav Radecký.

Největší vítězství zaznamenal v letech 
1848 a 1849 při výboji sardinského krále 
Karla Alberta za sjednocení Itálie. V ne- 
obyčejném manévru ustoupil s rakouským 
vojskem k formaci čtyř severoitalských 
pevností, kde mnohem početnější Sardiňany 
zadržel a po příchodu posil i porazil. Drtivá 
prohra donutila Karla Alberta k rezignaci, 
zato Radeckému se dostalo nejvyšších poct. 
Obdržel řád zlatého rouna a Johann Strauss 
starší na jeho počest složil dodnes oblíbený 
Radeckého pochod. Spolu s tím začaly i plá-
ny na zmíněný malostranský pomník, jehož 
odhalení v listopadu 1858 se vojevůdce 
nedožil jen o pár měsíců. zemřel jako jedna-
devadesátiletý, po neuvěřitelných dvaasedm-
desáti letech aktivní vojenské služby. 

Socha maršála Radeckého podpíraného 
vojáky sedmi národů pak na Malostranském 
náměstí vydržela až do roku 1919. Nově osa-
mostatnění občané Československé republiky 
se tehdy zbavovali symbolů, které jim připomí-
naly Rakousko-Uhersko. za Habsburků si však 
nadaní a úspěšní čeští vojáci příslušnost příliš 
vybírat nemohli. „Nebylo jeho vinou, že Králov-
ství české bylo za jeho života (1766–1858) 
součástí rakouské (později rakousko-uherské) 
monarchie. Loajálně sloužil pěti císařům. 
Jeho postava byla neprávem vytlačována 
z našich dějin, kam bezesporu patří,“ pozna-
menal radní Prahy 1 Jan Votoček.

Ironií je, že největší vojevůdce našich 
dějin má dvě sochy v Rakousku, dvě ve 
Slovinsku, ale žádnou ve své vlasti. Dnes už 
naštěstí jde o Radeckého pomníku disku-
tovat střízlivě a věcně. Pokud se magistrát 
a MČ Praha 1 dohodnou na jeho konkrétním 
umístění, bude moci začít archeologický 
průzkum, který pro pomník připraví základy. 
Je tedy možné, že „táta Radecký“, jak byl 
vojáky nazýván, se na Malostranské náměstí 
již brzy vrátí. 

Text: Martin Hammerbauer
Foto: zdroj Wikipedia

Přestože byl Josef Václav Radecký 
jedním z nejlepších vojevůdců devatenácté-
ho století, jeho příběh u nás není známý tak, 
jak by odpovídalo jeho významu. Narodil se 
v roce 1766 mezi nižší českou šlechtu a od 
malička toužil po kariéře ve vojenství. Pro 
slabou tělesnou konstituci ho vojenská aka-
demie ve Vídni odmítla, to jej ovšem neodra-

Vedle kvalitních zámků je jedním ze způ-
sobů, jak chránit jízdní kolo před kráde-
ži, jeho bezplatná dobrovolná evidence 
u příslušné městské policie (MP). 

Tu lze v Praze provést na jakémkoli ob-
vodním ředitelství MP Praha, kterých je celkem 
patnáct. Tato registrace pomáhá Policii ČR po 
odcizených kolech pátrat v bazarech, zastavár-
nách i na ulici. Navíc je kolo po registraci opat-
řeno štítkem označující, že je kolo v evidenci 
MP. I to by mohlo zloděje odradit. Osoba, která 
žádá registraci jízdního kola, zpravidla majitel, 
se po předchozí domluvě dostaví s kolem 
v úředních hodinách na vybranou služebnu. 
zaevidování se provádí zpravidla v pracovní 
dny mezi 7.30 až 16 hodin. Podmínkou zavede-
ní do evidence je předložení dokladu o nabytí 
jízdního kola nebo čestného prohlášení, že 
bylo nabyto v souladu s právním řádem. Dále 
je nutný souhlas se zpracováváním osobních 
údajů, sdělení povinných údajů a souhlas 

Pražská záchranka využívá již od roku 
2005 unikátní systém označování slou-
pů veřejného osvětlení pro určení polohy, 
kde se nachází osoba v nesnázích. Každý 
z těchto sloupů má své jedinečné číslo, 
pod kterým je zanesen na digitální ma-
pový podklad. Je to malý kovový štítek 
umístěný ve výši očí na jeho plášti.

Pokud se vyskytnete u nějaké zdravot-
ní příhody v místě, které je vám neznámé 
a ani v blízkosti není například cedule se 
jménem ulice, stačí po zavolání na dispe-
čink tísňové linky 155 operátorce nadiktovat 
přesný číselný kód ze štítku. Ta ho zadá do 
počítačového programu, jenž jí okamžitě 
ukáže přesnou polohu sloupu v dané loka-
litě, ulici či silnici, a vyšle na místo výjezdo-
vou skupinu.

Pár čísel tak dokáže zásadním způ-
sobem přispět k záchraně života. Pouliční 
osvětlení je totiž na mnoha místech v Pra-
ze skutečně jediným orientačním bodem. 
Hlavní město bylo v tomto identifikačním 
místopisném systému průkopníkem, dnes se 
s tím lze setkat i jinde v ČR.

evidence jízdních kol 
chrání před jejich krádeží

služebny v naší městské části a v sou-
sedství provádějící evidenci kol:

  Oř MP Praha 1 Nové Město,  
Opletalova 19, tel.: 222 025 192/193,

  Oř MP Praha 2 Vinohrady,  
Korunní 15, tel.: 222 025 250/251,

  Oř MP Praha 3 Žižkov,  
Lupáčova 14, tel.: 222 025 128/129,

  Oř MP Praha 4 Nusle,  
Táborská 372/36, tel.: 222 025 307,

  Oř MP Praha 5 Smíchov,  
Kobrova 1366, tel.: 222 025 360/361,

  Oř MP Praha 6 Bubeneč,  
Českomalínská 25, tel.: 222 025 390,

  Oř MP Praha 7 Holešovice,  
Argentinská 1098/17, tel.: 222 025 970.

Text: JH
Foto: Petr Našic

s označením kola evidenčním štítkem. změny 
evidovaných údajů a vynětí z evidence mohou 
být provedeny pouze na podnět žadatele nebo 
osoby, která se prokáže písemným a ověřeným 
zmocněním. zaevidování tudíž není možné 
provést jen na základě zaslání fotodoku-
mentace a kopií účtenek a dalších materiálů 
e-mailem. Ale jejich zaslání předem může vše 
výrazně urychlit. 

Štítky na sloupech 
a aplikace Záchranka 
zachraňují životy 

K rychlé orientaci záchranářů v pří-
rodě bez záchytných bodů slouží aplikace 
záchranka v mobilním telefonu, kterou zdra-
votníci aktivně využívají už od roku 2016. 
Jde o jednoduchý program, jemuž vévodí 
velké červené tlačítko, které stačí v život 
ohrožující situaci přidržet. Tímto se spustí 
vytáčení linky 155 a současně se z mobilní-
ho telefonu odešle zpráva obsahující údaje 
o aktuální poloze a případně i doplňující 
informace o zdravotním stavu postiženého. 
Pomoc je dokonce rychlejší než při volání na 
155. Aplikace tak nejen zkrátí na minimum 
dobu potřebnou pro lokalizaci pacienta, ale 
předchází i situacím, kdy dotyčný vůbec 
netuší, kde se nachází. 

zdroj: modrahvezdazivota.cz, idnes.cz
Foto: Jaroslav Tatek
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Na recepci se ráno setkáváme s Hanou 
Veselou, hlavní sestrou nemocnice, která 
nás vede přímo na operační sály ortopedic-
kého oddělení. Musíme respektovat přísná 
hygienická pravidla a převlékáme se do 
sterilního oblečení, nasazujeme čepice, po-
chopitelně roušky a speciální gumové boty. 

Na sále už je připravena pacientka. 
„Dnes máme na programu dvě operace 
kyčelního a jednu kolenního kloubu,“ říká 
nám rázná, ale usměvavá staniční sestra 
Markéta Adamová. Operovat se bude i na 
artroskopickém sále, kde jsou naplánované 
artroskopické operace kolena a ramena. Jde 
o miniinvazivní přístup, kdy se v koleni vy-
tvoří pouze dva malé vstupy a operuje se za 
použití speciálních artroskopických nástrojů 
a kamery. Pacient pak odchází ještě týž den 
domů. 

Tým lékařů zabývajících se artro-
skopickými výkony je zkušený. Většina 
z nich absolvovala stáže na renomovaných 
zahraničních klinikách a vzhledem ke svým 
zkušenostem působí jako lékaři předních 
sportovních oddílů a reprezentací České 
republiky. „Ortopedie je výstavní síň naší 
nemocnice,“ dodává s úsměvem hlavní 
sestra Hana Veselá.

V zákulisí 
nemocnice na Františku

léčba diabetu, byly vyvinuty nové účinné 
léky a moderní technologie, které usnadňují 
život diabetikům. Tím, že je naše nemocnice 
menší, komornější, pacienti tu vnímají rodin-
né prostředí a já mám pocit, že k nim máme 
blíž,“ vysvětluje MUDr. Pivarčiová.

Pro její práci jsou důležité edukační ma-
teriály, které podrobně a jednoduše vysvětlují 
všechny otázky spojené s onemocněním 
cukrovkou. S mnoha pacienty sdílí jejich 
příběh mnoho let. Výhodou ambulance je 
možnost komplexního vyšetření například na 
kardiologii, neurologii nebo gastroenterologii.  

z diabetologické ambulance se přesou-
váme na rehabilitaci, kde se lékaři a fyziote-
rapeuté zaměřují na to, aby pacienta „rozhý-
bali“. Úzce spolupracují s ortopedií, kde se 
provádějí již zmíněné endoprotézy kyčelního 
a kolenního kloubu. „Používáme spoustu 
účinných metod. Jde hlavně o to, oslabené 
svaly posílit a přetížené povolit. S každým 
pacientem pracujeme samostatně a k te-
rapii přistupujeme individuálně,“ popisuje 
MUDr. Martina Hlávková, sekundární lékařka. 

„Často sem přijdou pacienti na reha-
bilitaci o berlích a odejdou po svých. Máme 
tady skvělé fyzioterapeuty,“ oceňuje své 
kolegy Alena Nováčková, vedoucí fyziotera-
peutka. Vzpomíná na pacienta, který ležel na 
interně s vážným onemocněním, doslova prý 
přežil vlastní smrt. Tím, jak mnoho měsíců 
ležel, velmi utrpěl jeho pohybový aparát. 
Díky rehabilitační péči se rozchodil a domů 
odešel po vlastních nohou. To je jeden z pří-
běhů s dobrým koncem.

Po fyzioterapeutech, kteří pacienty 
rozcvičí a rozhýbou, přichází na řadu ergote-
rapeuti. Ti s pacienty nacvičí, jak se o sebe 
postarat, jak zvládnout každodenní činnos-
ti, jako jsou hygiena či odemykání dveří. 
Pomáhají také vybrat správné kompenzační 
pomůcky. „Cílem je, aby se pacient dostal 
z nemocnice do domácího prostředí, kde 
bude soběstačný,“ dodává Věra Hošková, 
vedoucí lékařka oddělení rehabilitace. 

Do té doby, než jsme navštívili sterilizač-
ní centrum, jsme si nedovedli představit, jaké 
množství nástrojů je potřeba například k ope-
raci endoprotézy. Až když jsme viděli vysterili-
zovaná operační síta, což jsou takové drátěné 
koše plné nástrojů, jsme se dozvěděli, že tým 
na sále použije k určitým operačním výkonům 
mnohdy šest až deset takových sít. „K nám 
se vozí nástroje, které už jsou dekontamino-
vané v myčkách na sálech. My je tady buď po 
kusech zatavujeme do speciální fólie, nebo 
již zkompletovaná operační síta balíme do 
netkané textilie. Je to fyzicky náročná práce, 

protože některá síta váží i deset až patnáct 
kilo. Nástroje a síta poté vkládáme do parního 
sterilizačního přístroje,“ vysvětluje nám Iveta 
Liebermannová, staniční sestra. Doba celého 
sterilizačního cyklu se pohybuje v rozmezí 
jedné až dvou hodin. Vše, co projde sterilizací, 
se pak rozbalí až na operačních sálech.

Blíží se doba oběda, a tak jdeme nahléd-
nout „pod pokličku“ nemocniční kuchyně. 
Setkáváme se s Veronikou Kubíkovou, dietní 
sestrou, která nám ukazuje, co je dneska při-
praveno k obědu. Polévka, šunkofleky a hruš-
ka. V nemocnici vaří stejné jídlo pro pacienty 
i personál. Pacienti dostávají snídaně, obědy, 
svačiny a večeře. Pokud se nejedná o pacienty 
s nějakou dietou, mohou si vybrat oběd ze 
dvou variant. Večeře je pak jedna a stejná pro 
všechny – pacienty i sloužící lékaře a sestřičky. 

V kuchyni dbají na to, aby jídlo mělo od-
povídající výživovou hodnotu, protože i to má 
vliv na regeneraci a uzdravení. za příplatek 
připraví i jídlo na přání. Nedávno chystali pro 

jednoho pacienta na objednávku vanilkový 
pudink se šlehačkou.

Naše návštěva nemocnice končí v on-
kochirurgické ambulanci, kde se setkáváme 
s MUDr. Davidem Erhartem, ředitelem nemoc-
nice a primářem chirurgického oddělení. „V této 
ambulanci se věnujeme onkologickým pacien-
tům, kteří spějí k chirurgické operaci. Převažují 
u nás pacientky s karcinomem prsu, následují 
pacienti se zhoubnými nádory zažívacího trak-
tu, nejčastěji tlustého střeva,“ vysvětluje.

Pracoviště provádí čtyři sta operací 
prsu ročně, což je jedno z nejvyšších čísel 
v České republice u této diagnózy. Do ambu-
lance přijíždějí pacientky z celé republiky. Ti 
s diagnózou nádoru zažívacího traktu bývají 
většinou z Prahy, středních a severních 
Čech. Jedná se o respektované oddělení 
a program, který nemocnici zviditelňuje.

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek

pojďte se s námi alespoň virtuálně vydat do nemocnice 
na Františku, kam jsme měli možnost nahlédnout jednoho 
horkého srpnového dne. navštivte s námi některá oddělení 
i místa, která bývají pacientům skrytá...

z ortopedie míříme na internu do dia-
betologické ambulance, kde nás vítá MUDr. 
Vlasta Pivarčiová. „Ambulance slouží pacien-
tům s cukrovkou už dvacet let. Mám radost 
z toho, že v posledních letech velmi pokročila 

Primář ortopedie MUDr. Jiří Fousek s instrumentářkou Kristinou Štěpánkovou právě zahájili 
operaci

MUDr. Vlasta Pivarčiová v diabetologické 
ambulanci Na operačním sále záleží na každém detailu...

V onkochirurgické ambulanci jsme se sešli s MUDr. Davidem  
Erhartem, ředitelem nemocnice a primářem chirurgického oddělení

Vedoucí tým oddělení rehabilitace nám ukázal tělocvičnu

Staniční sestra Iveta Liebermannová 
s vysterilizovaným operačním sítem

To je jen zlomek nástrojů potřebných k dnešní operaci
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TOP 09 Praha 1

TOP 09 nesouhlasí 
se zdražováním jízdného 
v pražské MhD  

Moc dobře si uvědomujeme, že cena praž-
ského jízdného je velmi podceněná. Snad 
máme i nejlevnější hromadnou přepravu 
v celé EU, nicméně vraťme se trochu do 
historie. Problém nastal už v roce 2015, 
kdy došlo ke zlevnění z původní ceny  
4750 Kč na současných 3650 Kč. 
Je zcela jasné, že za úroveň servisu, 
který díky hromadné dopravě dostává-
me, platíme příliš málo. Částka 3650 Kč 
ročně nebo tedy 10 Kč denně, inspirovaná 
tehdejším vídeňským systémem (tehdy 
jedno euro za den), je z ekonomického 
pohledu dlouhodobě neudržitelná. 

Trocha čísel: rozpočet dopravního 
podniku je necelých 19 miliard, z toho více 
než 14 miliard jsou dotace hlavního města.  

Rozumíme snaze Prahy Sobě zdražo-
vat o jednu korunu denně i do dalších let, 
ale není to koncepční řešení. Podle analýzy 
by šlo o výběr cca 400–500 milionů ročně. 
Je to hodně peněz, v rozpočtu dopravního 
podniku ale tvoří pouhých cca 3,5 %.

Celé načasování je velmi nevhodné. 
Jsme v době krize, kdy došlo k poklesu 
příjmů v domácnostech, navíc řešíme 
existenční problémy živnostníků i celé řady 
rodin. Není to tolik o ekonomice či politice, 
je to čistě o selském rozumu. Nechceme 
nijak podceňovat význam této záležitosti, 
ale nyní jsou úplně jiné problémy, kterým 
je třeba se věnovat. 

Celá záležitost však ještě není 
u konce. Nestačí jen kritizovat, ale zejmé-
na pracovat. Chybí koncepce, analýza 
a přesná data. Na základě nich je třeba 
stanovit jasnou cenu, která bude dlou-
hodobě udržitelná a odpovídat kvalitě 
služeb, které tu máme. Chybějící finance 
a úspory je však třeba nejprve hledat na 
straně ROPIDu. Plánované zdražení je pro 
občany citelné, jeho obří rozpočet jej však 
sotva zaznamená. Položme si tedy raději 
otázku – funguje v dopravním podniku 
vše tak, jak má? 

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 1

zelená pro jedničku

Výzva Praze 1: 
Monitorujte kvalitu ovzduší 
a připravte plán jeho zlepšení

O pražském centru se toho dá říct mno-
ho – je historické, lákavé, živé, krásné… 
Je ale také znečištěné. zelená pro jed-
ničku proto vyzývá starostu Petra Hejmu 
a radního pro životní prostředí Richarda 
Bureše, aby přestali přešlapovat na místě 
a učinili jasný a koncepční krok směrem 
ke zlepšení kvality ovzduší – třeba zrovna 
ve vaší ulici nebo před vaší školou, škol-
kou či oblíbenou provozovnou. Peníze 
na měření škodlivin v ovzduší je možné 
získat právě teď z Norských fondů.

Oč jde? Pokud Praha 1 zpracu-
je akční plán „s návrhy relevantních 
opatření pro omezení zjištěného typu 
znečištění ovzduší,“ může získat podpo-
ru asi 5–10 milionů korun. „Podporova-
nými opatřeními v rámci výzvy ,Tromso‘ 
je provedení dočasného (mobilního) mo-
nitoringu kvality ovzduší,“ píše v textu 
grantové výzvy Státní fond životního 
prostředí ČR.

zelená pro jedničku je přesvědčená, 
že v této věci nesmíme nadále otálet, za 
pár měsíců nás čeká zima a hrozí smogo-
vé situace. Dlouhodobě jsou překračová-
ny imisní limity pro polétavý prach, oxid 
dusičitý, benzo(a)pyren a přízemní ozon, 
což takřka výlučně způsobuje automobi-
lová doprava.

Každodenní zkušenost obyvatel 
pražského centra tomu přitom dává za 
pravdu: aut projíždí stále hodně, některé 
ulice je vhodnější přecházet s rouškou 
i mimo dobu pandemie, domy černají 
pod nánosem polétavého prachu, kterým 
se každý den plní i naše plíce. A není to 
jen o výfukových plynech, víte například, 
z čeho se skládá otěr z pneumatik a kolik 
ho spolu s otěrem z brzd nadýcháme?

Věříme, že úřad Městské části Pra-
ha 1 má dostatečné personální kapacity 
pro zajištění této výzvy. Žádost lze podá-
vat do 30. září 2020. Souhlasíte s námi? 
Napište to svým radním a zastupitelům!
 
Vaše zelená pro jedničku

Praha 1 sobě

Vytáčky radnice namísto 
definitivního zákazu 
herních automatů 

Ještě začátkem ledna to vypadalo na brzký 
konec herních automatů na jedničce. Naše 
koalice jednomyslně podpořila magist-
rátní vyhlášku a požádali jsme magistrát 
o zařazení celého území Prahy 1 do zóny 
bez automatů. Jenomže s odvoláním naší 
koalice nastalo kolečko vytáček nového 
vedení radnice. Starosta Hejma napsal na 
magistrát, že to jednička s tím zákazem tak 
nemyslela a že si přeje ponechat hned deset 
kasin, kde by mohly herní automaty zůstat.

Následně starosta odeslal na magistrát 
další dopis (tentokrát posvěcený celou ra-
dou), ve kterém je přesně definováno, o která 
kasina jde. Noví radní doufali, že tohle své 
sepětí s hazardní lobby udrží pod pokličkou. 
Strhla se ale vlna kritiky a pod tlakem někteří 
z nich začali prohlašovat, že se zákazem au-
tomatů samozřejmě souhlasí. Dali jsme jim 
možnost to dokázat – v červnu, ani na mi-
mořádném jednání zastupitelstva v červenci 
ale ani jeden člen koalice pro náš návrh na 
definitivní konec automatů ruku nezvedl.

Starosta Hejma se vymluvil na svolání 
„pracovní skupiny“, k čemuž došlo až koncem 
srpna, a znovu doufá, že mu zachování auto-
matů potichu projde. Pokud se nám nepodaří 
zákaz automatů za jedničku protlačit a vět-
šina sousedních městských částí automaty 
omezí, stane se Praha 1 herním centrem 
s více než šesti sty herními automaty. Příběh 
s kličkováním, mlžením, a dokonce bezostyš-
ným lhaním o potírání hazardu ukazuje, kdo 
naší městské části vládne. Peníze z hazardu 
jsou pro koaliční zastupitele mnohem cen-
nější než životy zničené gamblingem.

Praha 1 Sobě, praha1@prahasobe.cz

ODs

Teprve teď je nutné zachránit 
Nemocnici Na Františku

Určitě si ještě pamatujete, jak uskupení Pra-
ha 1 sobě vyhrálo na Praze 1 volby s heslem: 
zachraňte Nemocnici Na Františku (NNF). 
Šlo o podvod na voličích, a to dokonce trojitý. 
zaprvé proto, že  NNF v té době nepotřebo-
vala nikterak zachraňovat, protože bylo pode-
psáno memorandum, že na její provoz bude 
Praze 1 přispívat magistrát. Což se dělo. za-
druhé proto, že se Praha sobě pokusila NNF 
velmi podivně převést do správy hlavního 
města bez jakékoli kompenzace pro Prahu 1. 
Naštěstí se to díky totální neschopnosti praž-
ské radní Mileny Johnové nepovedlo. Tuto 

aNO Praha 1

Potají a zlehka se k nám připlazila zlá doba. 
Již před rokem jsem slýchával od svého zná-
mého z České národní banky, že ekonomika 
je přepálená a blíží se trable. A veliké. A star-
tovat to bude, jedno co. A hle, stačí jeden 
virus neznámého původu a trable jsou tu. 

A obzvlášť v Praze a ponejvíce u nás 
na jedničce. Každodenní hlášení – tak už je 
zavřený i ten a bude zavírat onen a na konci 
s dechem je tamten – už nás ani nezaskočí. 
začínáme krachy brát tak nějak jako běžnou 
věc dnešní divnodoby. Vždyť zavřel i Burger 
King na Václaváku, tak to už je konec světa. 

A to už jsem zaslechl pány poslance 
v jedné restauraci na obědě, kteří vedli 
plamenné řeči, že všechny anticovidy byla 
chyba. Prý co mělo skončit, tak stejně uhyne 
a co je zdravé, vydrží. 

Ti, co rychleji uměli počítat, zavřeli už 
v březnu, ti, co čekali na zázrak, pochopili, 
že nedorazí, zavírají teď a ti, co se snaží 
vyždímat ze kšeftu poslední kačky, co se 
dají, to zabalí v říjnu. To je ten magický měsíc 
konce hájení neplatičů nájmů, kdy se majitel 
poprvé zeptá, a co platit, nájemče! 

A ono není z čeho. Ono se s nájmem 
400–500 tisíc nedá prodávat kachnu se 
zelím za 149, ono se nedá prodávat boty za 
6000 turistovi z Hané. Padá to, padá všude 
kolem nás a my ani konce zatím nedohléd-
neme. 

Na naší radnici se bude muset každá 
koruna v ruce pětkrát otočit, nežli se pustí 
z kasy. Ono totiž se nevybere nejen o to 
méně z nájemného, ale i koruny od státu 
budou mnohde hubenější. 

Ale radilů, vizionářů a mesiášů bude 
vždycky dost. Stačí otevřít Facebook a hned 
ví člověk, jak na to. 

Pro mne je strašlivé dozvědět se, že zá-
vislost na turismu je 85%. To jsme opravdu 
Disneylandem v historickém hávu. 

Ano, budeme muset přemýšlet, jak dál. 
Jak využít onu dobu temna k restartu naší 
Prahy. Jsem přesvědčen, že za pět šest let 
se nám turisté vrátí, ale budeme už jiní? 
Dokážeme vytvořit nová pracovní místa 
nezávislá na turismu? Máme chuť něco změ-
nit, nebo budeme tiše v koutku čekat, až ten 
průšvih přebolí? 

S přáním Dej Bůh štěstí, 
Vojtěch Ryvola, 
ANO Praha 1

paní ale zřejmě vlastní chaos a navíc změna 
koalice na radnici Prahy 1 natolik naštval, že 
se rozhodla nemocnici, jejím zaměstnancům, 
pacientům i Praze 1 vše komplikovat. NNF 
léčí pacienty z celé Prahy, včetně lidí bez 
domova, kteří samozřejmě nemají zdravotní 
pojištění. Magistrát však Praze 1 odmítá při-
spět. Nechce dát doslova ani korunu, i když 
v minulosti Praha 1 pravidelně dostávala pro 
lidi bez domova  příspěvek ve výši 5 milionů 
korun ročně. Málo, ale aspoň něco. A tak 
činíme poslední smírný pokus  o všeobec-
ně prospěšné řešení, spočívající v návrhu 
Dodatku ke stávajícímu a stále platnému 
Memorandu o spolupráci mezi MČ Praha 1 
a HMP, podle nějž by hlavní město na provoz 
NNF přispívalo ročně 42 milionů korun. Míč 
je na straně magistrátu, zejména pak zmíně-
né radní Johnové. Má šanci ukázat, jestli jí 
jde o nemocnici a pacienty, nebo o nechutné 
politikaření a jakési osobní msty. zatím stále 
věřím, že vše dobře dopadne a podaří se nám 
dostat NNF na špičkovou úroveň. Potenciál 
na to rozhodně má, pokud se někdo nebude 
dál pokoušet naše úsilí zmařit. Teprve teď 
je opravdu nutné pomoci Nemocnici Na 
Františku a jejím pacientům z celé Prahy.

ODS Praha 1
JUDr. Jaroslava Janderová,  
předsedkyně oblasti,  
zastupitelka HMP

Pirátská strana

Maršál Radecký

Rada Prahy 1 v červenci podpořila ná-
vrat kopie pomníku maršála Radeckého 
z lapidária zpět na Malostranské náměs-
tí. V čase korony a odstranění pomníku 
maršála Koněva je to k zamyšlení.

Role monarchistického vojevůdce v im-
periálních válkách a v potlačování národně 
osvobozeneckého hnutí v Rakouském císař-
ství není, zpětně viděno, dvakrát pozitivní.  Vý-
pravná romantická socha z období Bachova 
absolutismu od bratří Maxů je pozoruhodná, 
ale z hlediska objektivity nelze zapomenout 
na výborný a navíc demokratický pomník 
Ernesta Denise od Karla Dvořáka z roku 1928 
před sněmovnou, který Radeckého po letech 
1858–1919 na náměstí vystřídal. zatímco 
Radeckého v roce 1919 odstranil Masaryk, 
Denise v roce 1941 odstranili nacisté. Ernest 
Denis, po kterém se jmenovalo i Denisovo 
nádraží na Těšnově, byl francouzský bohemi-
sta, který pomáhal zakládat Československo. 
Chceme-li se zdravě rozpomenout na historii 
a na hodnoty našeho státu, je nejlépe obnovit 
oba pomníky současně a vyjádřit tím, jak se 
státní ideály vyvíjely v devatenáctém a pak ve 
dvacátém století, a jaké jsou pro nás důležité 
dnes. Císařská armáda vedená Radeckým 
versus právo národů na sebeurčení, o které 

usiloval Denis, a dnešní respekt ke svobodě 
a demokracii. Symboly tvoří jako slova věty 
a příběhy. Instalace pomníků je skvělá věc, 
pokud vypráví plasticky naši historii. Dělá-
-li však dojem, že si více vážíme rakouského 
absolutismu než demokratického Česko-
slovenska, nelze s ní souhlasit. Pro správné 
rozhodnutí je potřeba v neposlední řadě znát 
názor občanů. V anketě na facebookové 
skupině Praha číslo 1 pro obnovu pomníku 
bylo 39 %, proti 35, 5 % a k jinému řešení se 
klonilo 25, 5 % z celkového počtu 251 názorů. 
Tj. 61 % vyjádření je celkově proti. Maršál 
není Panna Marie. 

Tomáš Vích

My, co tady žijeme

Návratem mariánského sloupu na Staro-
městské náměstí jsme se octli v době návra-
tů pomníků. Nelze se divit, že se nám jakoby 
zčista jasna objevil požadavek na návrat po-
mníku maršála Radeckého na Malostranské 
náměstí. Pan maršál na dolní části náměstí 
nestál jednašedesát let, což je na naše české 
poměry celkem dlouhá doba. Sochy prezi-
denta osvoboditele se likvidovaly v řádu ně-
kolika let. O generalissimovi na Letné ani ne-
mluvím. Nebudeme se pouštět do ideových 
diskuzí zastánců pomníku, kteří poukazují 
na mimořádné kvality pana maršála v oblasti 
vojenství, díky kterému se nemusíme chlubit 
pouze vojenskými kvalitami Jana Žižky, proti 
jeho odpůrcům, kteří naopak poukazují na 
fakt, že čím větší machr ve vojenství, tím více 
mrtvých kolem něj, kdy navíc jde o likvidá-
tora snah vytvořit v Itálii republiku. To vše 
je a ještě bude tématem mnoha vášnivých 
debat. Spíš se podívejme na Malostranské 
náměstí z „nezaujatých výšin“. Ať chceme, 
nebo ne, v roce 1858, kdy byl pomník insta-
lován, vypadala dopravní situace na malo-
stranském rynku logicky úplně jinak, než ve 
dvacátých letech jednadvacátého století. Od 
doby vzniku pomníku se také výrazně změnil 
význam Malostranského náměstí. z běžného 
rynku je dnes náměstí, kde celou severní 
stranu zaujímá Parlament České republiky. 
Není důležité, co si kdo myslí o současných 
poslancích, ale pokud bude pomník oriento-
ván tak, jak stál původně, bude pan maršál 
celému náměstí a našim zákonodárcům 
k tomu ukazovat svá záda a to včetně jejich 
bronzového okolí. A památkáři, jak ti se 
vyřádí, kolik komisí bude ještě kvůli pomníku 
zasedat. Přitom málokdo ví, že tehdy, když se 
hledalo místo, kam pomník umístit, se vážně 
uvažovalo o Karlínském náměstí, možná pro-
to, že je to mnohem blíž karlínské Invalidovně. 
Ono na nádvoří Invalidovny by se pan maršál 
Josef Václav z Radče také dobře vyjímal, 
navíc by tak nějak byl historicky mezi svými. 

Petr Burgr, MCTŽ
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každý člověk touží být spokojený. 
jak toho dosáhnout?
Důležité je nesnít o tom, na co nedosáh-
nu, odhadnout své možnosti a zároveň 
mít uspořádané partnerské, přátelské 
i pracovní vztahy. To je základ, aby měl 
člověk alespoň trochu pokoje v srdci.

světem zatřásla koronavirová krize. změní 
podle vás nějak lidskou společnost ?
Je to určité varování a zároveň upozor-
nění na to, jak jsme křehcí a jak náš život 
často visí na vlásku. Sám jsem zvěda-
vý, co z toho společnost vyvodí, protože 
zatím je předčasné dělat nějaké závěry.

jak vnímáte boha?
Hlavně se snažím odstranit všechny před-
stavy. Vycházím z toho, že vnímám svůj 
život, který jsem si nedal, jako velký dar, 
a že Bůh ke mně mluví skrze druhé lidi, 
literaturu, kulturu, různé situace, které ani 
já sám nevytvářím a nemám je ve své moci. 
Takto vnímám Boha, na kterého nemo-
hu sáhnout, ale právě proto mě nechává 
v jistém duševním a duchovním pohybu. 
Jako velký boží dar vnímám přírodu. Moc se 
mi líbí věta současného papeže Františka, 
že „stvoření je znamením boží něhy.“ To 
je krásný odkaz, který má bohatý obsah.

Mnoho lidí se nyní potýká se strachem. Měl 
byste recept na to, jak získat vnitřní pokoj?
Potlačovat strach a říkat si, že neexistuje, 
není poctivé. Není třeba, aby se člověk 
strachu zcela zbavil, protože to je jeho 
přirozená reakce, ale aby mu dovedl dát 
své místo. Strach by nás neměl ovládnout. 
řekl bych to asi takto: Uvědomuji si křeh-
kost života, ale je někdo, a teď se vracím 
k otázce Boha, kdo o mně dobře ví a komu 
svěřuji svůj život, aniž utíkám z reality. 

Mají lidé dostatek vůle tvořit skutečnou 
občanskou společnost? 
Tady jsou veliké dluhy. Část společnosti 
dá na laciné sliby a vnímá skutečnost 
jen skrze sdělovací prostředky. Vždycky 
je nejdůležitější vytvořit si vlastní zkuše-
nost a učit se dávat věci do souvislostí. 
To je úkol pro každého z nás na celý život. 
Nežijeme totiž jen svůj osobní život, ale 
také život společně s těmi druhými, na 
kterých jsme různým způsobem závislí. 
A delegovat vlastní zodpovědnost na 
někoho jiného a utíkat před ní je nedů-
stojné člověka. V tomto slova smyslu 
musí ještě naše společnost vyzrávat.
 
bojíme se silných osobností? 
Silná osobnost není člověk, kte-
rý pouze ukazuje svaly a chová se, 
jakoby si se vším věděl rady. 
Je to ten, kdo dovede vnímat druhé, kdo 
v pravý čas umí oslovit lidi a dokáže přede-
střít reálnou naději. Myslím, že takoví lidé 
chybí. Část veřejných činitelů se utíká jen 
ke slibům, které stojí na písku. Tito lidé si 

nezaslouží, aby jim byla dávána důvěra. 
Ale taková je realita a je úkolem každého 
z nás, abychom alespoň ve svém okolí 
povzbuzovali ty, s nimiž se setkáváme.

jak léčit společnost, kde je lež a nekultivo-
vanost ve veřejném životě často normou?
Je potřeba hlavně tlakem „zezdola“ 
požadovat, aby lež byla odkryta a pří-
padně potrestána. Myslím, že ten tlak 
není dostatečný – teď nemyslím nějakou 
revoltu nebo protestní shromáždění. 
Ale je důležité o všem mluvit a stále 
žádat pravdivé informace. A to je úloha 
sdělovacích prostředků. V této souvis-
losti není dobré, že část médií je v rukou 
jednotlivců, kteří informacemi mani-
pulují. Proto bychom měli svět vnímat 
nejen zprostředkovaně a zároveň v sobě 
pěstovat větší citlivost vůči pravdě a lži.

jaká jsou podle vás hlavní témata 
této doby? 
Soucítím s těmi, kteří přicházejí o svou 
živnost nebo se pohybují na hraně solidní 
existence. Vidím tuto dobu jako výzvu, že 
nelze pořád jenom slibovat růst. Samo-
zřejmě, že dobrá životní úroveň a zdravotní 
péče patří ke spokojenému životu. Přesto 
je dobré znovu si uvědomit, co vlastně 
k životu potřebuji, a jestli nespotřebovávám 
více, než je nutné. zároveň mám teď strach 
ze všech těch slibů, kdy se mluví o za-
dlužování jako o maličkosti, kterou lehce 
překonáme. V tom bych požadoval i po 
veřejných činitelích, aby byli zodpovědněj-
ší a aby pravdivě sdělili lidem, že stojí-
me před velkým otazníkem. Nemá cenu 
načrtávat kdovíjaké ideály, ale konkrétně 
říci, co jednotlivé kroky přinášejí a s jakými 
důsledky musíme počítat. A to si myslím, 
že se neděje. Teď se lidem přidává, ale je 
důležité vědět, z čeho budeme brát potom. 
To vidím jako hlavní apel v současné chvíli. 

S pražským biskupem mons. václavem malým 
jsme si v Arcibiskupském paláci povídali o projevech lidských i božských, 
o stavu současné společnosti, ale také o tom, na co se letos těší.

Měli bychom v sobě 
pěstovat větší citlivost 
vůči pravdě a lži

Může na sebe kněz přebírat spoluodpo-
vědnost za to, co se ve společnosti děje? 
Kněz je zároveň občan, tudíž by se měl dobře 
orientovat v situaci, v níž slouží druhým 
lidem. Měl by být zodpovědným občanem, 
s dobrým rozhledem a rozlišovací schopností. 
Nejsem ale pro to, aby biskup nebo kněz při-
jímal politickou funkci. Kněz je zároveň repre-
zentant církevního společenství, a tak vnímá, 
že tam, kde se děje něco dobrého, je při díle 
Bůh. Člověk má vždy možnost povstat,  
i když dělá chyby nebo selže. Smysl má ne- 
obelhávat sebe sama, umět žít v pravdě, 
hledat ji, radovat se z ní a šířit dobro. Není 
dobré se pořád porovnávat s druhými lidmi. 
Žijeme ve výrazně soutěživé společnosti. 
Už ve škole se dětem říká: buď lepší než ti 
druzí! Jistě, člověk má využít své schopnosti 
a dělá mu radost, že něčeho dosáhne, ale žít 
jen z toho, že se poměřuji s druhými, není to 
hlavní. Smysl života není v té soutěživosti, ale 
v tom, jaký, kdo je – jestli je rovný, zda umí 
neobelhávat sám sebe a dovede odolávat lži.

jak dobíjíte energii?
Chodím na procházky. Jsem pilný cho-
dec a rád vyrážím do Prokopského údolí, 
k Dívčím hradům nebo jedu do brdských 
či křivoklátských lesů. Dovedu být i sám, 
promýšlím věci, ztiším se. Dnes mno-
ha lidem dělá potíže ztišit se, jsou velmi 
agilní a pořád potřebují něco dělat. Aby 
dal člověk své aktivitě hloubku, je dobré, 
aby se zastavil a uměl být sám se sebou.

Na co se těšíte?
Až budu moci chodit na koncerty a do 
divadla bez omezení. To mi chybí... ta 
atmosféra plných divadel. Praha je v tomto 
směru báječná. Na podzim se moc těším na 
výstavu Rembrandta a Mikuláše Medka. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek
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Ve svém krámku působí osm let, „zdědil“ ho 
po předchůdcích, kteří se opravám nevěno- 
vali, ale nejrůznější časoměřiče jen prodávali 
spolu se šperky. Široký výběr hodin má ve 
svém sortimentu i pan řáha, včetně nástěn- 
ných nebo pendlovek. A fajnšmekrům nabízí 
i přesýpací hodiny jako stylový doplněk 
do bytu. 

Prodává také kvalitní šperky s kameny 
a perlami, dámské i pánské doplňky pro 
ozdobu, které jsou od českých šperkařů. Nej-
větší smysl své práce však přikládá opravám: 
baví ho opravovat hodinky a hodiny a přijít 
závadě na kloub. Pouští se i do těch hodně 
starých, protože podle jeho tvrzení jde opra-
vit skoro všechno.

v truhlářské již devět let na-
bízí své služby kavárna Čers-
tvě pražená káva. Celkově je 
na trhu s kávou přes patnáct 
let. od začátku se speciali-
zovala na dodávky kvalitní 
kávy, konkrétně pro restau-
race a filmové cateringy. 

„Od začátku jsem věděl, že chci k zákaz-
níkům přistupovat individuálně a zpro-
středkovávat širší veřejnosti naše bohaté 
zkušenosti a povědomí o kávě. Vím, že 
život je moc krátký na průměrnou kávu do 
kelímku. Otevřeli jsme proto prodejnu, kde 
se specializujeme na prodej čerstvě pražené 

Čerstvě pražená káva 
v Truhlářské 33: 
tradice a skvělé zboží

Hodinář Řáha 
se postará o vaši časomíru

zdeněk ležák 
a Štěpánka jislová:
Milada horáková
(Argo)

Milada Horáková je nej-
známější obětí politických 
monstrprocesů v Česko-
slovensku. Co o ní víme 
víc? Právnička, sociální 
pracovnice, poslanky-
ně, aktivní účastnice 
prvního, druhého i tře-
tího odboje, bojovnice 
za práva žen… Je toho 
hodně, ale stále to málo 
vypovídá o její skutečné 
osobnosti. Stostrán-
ková komiksová kni-

ha spisovatele zdeňka Ležáka a výtvarnice Štěpánky 
Jislové čtenáře seznámí se životem Milady Horákové.

 

jiří hájíček: 
Plachetnice na vinětách 
(Host)

Kniha je příběhem sedmačty-
řicetileté Marie, docentky lite-
ratury, které se právě převrátil 
život naruby. Po rozvodu odjíž-
dí z Prahy do Českého Krum-
lova, kde se ocitá v poloprázd-
ném bytě patřícím její sestře. 
Odtud dojíždí na venkov za 
nemocnými rodiči a ve volných 
chvílích brouzdá mezi turisty 
krumlovskými uličkami. Potká-
vá přitom mladého knihkupce 
Filipa. Snaží se ale také urov-
nat vztahy se svými blízkými 
a ohlíží se do minulosti, aby 
našla místo, od něhož by moh-
la začít novou životní etapu. 

ivan kraus: 
2800 znaků 
s mezerami
(Academia)

Dva tisíce osm set znaků 
s mezerami je maximální 
rozsah pro fejeton v Lidových 
novinách. Problém není se 
do rozsahu vejít, ale najít 
pravidelně vhodný nápad. 
Na příspěvek fejetonisty 
čeká netrpělivě redaktor, 
který tak často bere stejný 
lék na žaludek jako autor. 
Ivan Kraus se ke každotý-
dennímu psaní fejetonů sice 
nikdy neuvázal, ale často 
zaskakoval za kolegy, kteří 
nemohli svůj fejeton dodat.  

Pavel Taussig: 
jak jsem potkal český film
(Kniha Zlín)

I filmy mají své osudy! Víte, že 
chybělo jen málo a film Pyšná 
princezna královnou – pokra-
čování kultovní pohádky – byl 
skutečně natočen? Jakou 
roli hrála anglická vlajka ve 
Slavnostech sněženek? Proč 
mluvil Marián Labuda před 
Václavem Klausem záměrně 
maďarsky? Renomovaný 
filmový historik zve na pouť, 
která je jako milníky značena 
vyprávěním osobností, které 
tvoří pomyslný Slavín našeho 
filmu. za své mluví jména 
jako Jiří Menzel, zdeněk 
Svěrák, Jana Plodková, Bolek 
Polívka, Kryštof Hádek a další.



nové knihy 
od českých autorů

Až se vám někdy porouchá budík nebo náramkové hodinky, 
neváhejte a stavte se v petrské 1, kde svou živnost 
provozuje vladimír Řáha. rozhodně nebudete litovat, je to 
ryzí profesionál a řemeslu rozumí jako dnes už málokdo.

Po prázdninách a dovolených u vody se 
hodí jedna jeho rada: „Žádné hodinky nejsou 
na to, aby se ocitaly pod tekoucí vodou  

vě se hodí. Ke kávě si můžete každý den dát 
moučník či ručně vyrobené pralinky. Vybírat 
lze z několika druhů například levandule, 
limetka, zelený pepř, chilli… V nabídce pro-
dejny najdete mimo jiné i domácí kávovary či 
baristické pomůcky.

Panuje zde otevřená, přátelská atmo-
sféra. Maličký, avšak útulný podnik, pěstující 
prvorepublikové ctnosti, tradice a zvyky, 
působí v dnešní uspěchané době, jako by se 
tu zastavil čas. Někdy za pultem stojí přímo 
majitel, který se celý život řídí radou svého 
otce Pavla Jakoubka: „Když si myslíš, že jsi 
nejlepší, je to začátek konce“. 

Obchůdek si také oblíbili vážení hosté 
jako například Taťána Gregor Brzobohatá, 
Roman Vojtek, Kristina Kloubková, Eva Číž-
kovská a další. 

Text: DK
Foto: Jaroslav Tatek

nebo abyste s nimi plavali v moři. Sám si při 
koupání sundávám i ty vodotěsné, protože 
mořská voda prospívá člověku, ale neprospí-
vá hodinkám – je slaná a ničí je, a minuta na 
jejich sundání vás nezabije.“ A když přesto 
budete pro své vodotěsné hodinky potřebovat 
opravu, tak má na jejich seřízení speciální 
měřák a zkoušečku.

Hodináři trvalo nějakou dobu, než si 
vybudoval klientelu svých věrných. Chodí 
k němu nyní lidé z okolních firem a pár míst-
ních, kteří tu bydlí. „Praha je vždy v létě méně 
obydlená, ale teď je znát, že pandemie lidem 
obecně vzala chuť nakupovat. Ale chválím ty, 
kteří i když se odstěhovali, našli ke mně cestu 
zpět a zůstávají mi věrní. Už se na ně po do-
volených zase těším,“ uzavírá hodinář řáha.

Tak si najděte čas a do jeho tikajícího 
království se vypravte. 

Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 
8.30 do 16 hodin, v pátek do 13 hodin. 

Text: jh
Foto: Jaroslav Tatek

kávy a také jsme spustili nový e-shop,“ 
popisuje její majitel Michal Jakoubek.

Můžete si vybrat ze 36 kávových specia- 
lit. Dozvíte se kompletní informace o kávě, 
z jakého je regionu, jakým způsobem byla 
sbírána a zpracována, jakou má certifikaci 
a kompletní chuťový profil nebo k jaké přípra-
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Tříleté měšťanské školy, jako byla ta v Karmelitské ulici, byly 
zřízené říšským zákonem z května 1869. Podle tehdejšího mi-
nistra kultu a vyučování Leopolda Hasnera (pražského rodá-
ka, jenž bydlel střídavě na Starém a Novém Městě) se pro něj 
ujalo označení Hasnerův zákon. Ten přinesl zásadní reformu 
základního školství na území předlitavské části monarchie, včet-
ně Čech a Moravy, a systém, který ustanovil, nejenže převzala 
první republika, ale v mnohém přetrval do dnešních dnů.

Plat pro učitele

Hasnerův zákon zavedl nejen povinnou osmiletou školní docházku 
pro chlapce i dívky ve společných třídách, ale přinesl také zásad-
ní sekularizaci (zrušením konkordátu podepsaného v roce 1855 
s Vatikánem), takže katolické církvi, jež dosud základní školství 
organizovala, zbyl jen dohled nad výukou náboženství. To vyneslo 
Leopoldu Hasnerovi nepřátelství dobové katolické publicistiky, takže 
deník Čech po ministrově smrti v roce 1891 napsal: „Hasner stav 

Vzorní žáci z Malé Strany

se ministrem osvěty proměnil se z beránka ve vlka. Odňal výchovu 
dítek církvi, vydal nové školní zákony, které smutné paměti nazý-
váme po jich původci Hasnerovskými. O škodě, kterou tím církvi 
i nábožensko-mravní výchově zasadil, nebudeme se tu zmiňovati, 
jen tolik podotýkáme, že neustaneme pod vedením našich bis-
kupů tak dlouho usilovati, až škoda ta bude zase napravena.“

Hasnerův zákon zavedl také jasně stanovený objem a obsah 
výuky odpovídající době (s posílením přírodních věd a matematiky), 
zřídil čtyřleté učitelské ústavy, v nichž se budoucí učitelé připravovali 
na své povolání, a v neposlední řadě stanovil pro učitele pravidelný 
plat garantovaný státem. Ti totiž žili dosud hlavně z naturálií, které 
dostávali od obce, církve nebo rodičů žáků.

zákon také stanovil, že učitelé nesmějí učit více než třicet hodin 
týdně a ve třídě nemají mít více než osmdesát žáků. Rodiče, jejichž 
děti pravidelnou školní docházku zanedbávaly, snadno skončili ve vě-
zení. Konečně v roce 1870 následoval řád školní a vyučovací, který 
zakazoval tělesné tresty.

Jak nám ty malostranské děti krásně psaly! A jakého vychování se jim dostalo. Dokládají  
to alespoň slohové práce z české měšťanské školy u matky Boží vítězné (u Jezulátka) 
v karmelitské ulici z let 1894 až 1895, které se jako zázrakem dochovaly do dnešních dní. 
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stará dobrá kinderstube

Dítě tak nyní nastupovalo k povinné docházce v šesti letech do 
obecné školy. zde absolvovalo prvních pět ročníků – žáci se učili 
rodný jazyk, matematiku, reálie (tedy přírodopis, zeměpis, dě-
jepis), psaní (v době, kdy neexistovaly psací stroje, šlo o mimo-
řádně důležitý předmět, protože čitelnost písma byla základní 
podmínkou fungování společnosti), geometrii a zpěv. K těmto 
předmětům přistupovala tělesná výchova a náboženství.

Po dovršení páté třídy, tedy v jedenácti letech, pokračovaly 
děti s menšími studijními předpoklady v docházce na obecné 
škole (novela z roku 1883 umožňovala v některých případech 
ukončení výuky po šesti letech). Ti, kteří zamýšleli studovat v bu-
doucnu vysokou školu, odcházeli na gymnázia a konečně žáci, jež 
svými schopnostmi překonávali úroveň obecné školy a v budouc-
nu počítali s uplatněním v obchodě či živnostech, nastupovali na 
tříleté školy měšťanské. V podstatě šlo o druhý stupeň základní 
školy.

Budoucímu uplatnění odpovídal i obsah výuky na měšťan-
ských školách. zejména jeho praktické zaměření, které se odráží 
i v dochovaných slohových pracích. Netrénovala se bezúčelná 
krasomluva, nýbrž schopnost popisu, rešerše odposlechnutého 
nebo přečteného textu, ale i čistě praktické úkony potřebné 
v obchodu, při vedení živnosti a vůbec v běžném životě, jako je 
oznámení o přestěhování, upomínka o zaplacení dlužné částky, 
stížnost, kvitance, vyúčtování provedených prací, nabídka 
služeb, ale třeba i kondolence nebo žádost o prokázání služby 
v rodině.  

Jedno pak dnešního čtenáře ve všech textech malostran-
ských žáků bez výjimky zaujme. Je to ze současného pohledu 
až neuvěřitelná formální vytříbenost písemného projevu, úcta 
a slušnost panující nejen v obchodním styku, ale i mezi členy 
rodiny nebo přáteli. Naši předci říkali takovému (jakkoli ne-
psanému) souboru pravidel pěkně česky kinderstube – tedy 
dobré vychování.

Inu, kde ty časy jsou… 

zapomenutý Pražan

Leopold Hasner von 
Artha se narodil 15. břez- 
na 1818 v Praze jako 
čtvrtý z pěti sourozenců 
do staré právnické rodiny. 
Na Karlo-Ferdinando-
vě univerzitě studoval 
filozofii a právo, v le-
tech 1849 až 1863 na 
pražské univerzitě učil.

V roce 1861 byl 
za obvod Praha-Sta-
ré Město zvolen jako 
společný kandidát 
zdejších Čechů i Němců 
do Českého zemského 
sněmu a říšské rady, 
tedy rakouského parla-

mentu. To byl jev v dobovém kontextu zcela výjimečný. zde se 
zabýval otázkami vzdělávání a koncem roku 1867 se stal minis-

trem vyučování a kultu Předlitavska (Rakouska, Čech, Moravy, 
Haliče, dnešního Slovinska, části Chorvatska a Polska). Svou 
funkci vykonával do 1. února 1870, kdy byl jmenován minis-
terským předsedou předlitavské části monarchie. Ve funkci 
však vydržel jen do dubna téhož roku, když se mu nepodařilo 
vyjednat parlamentní podporu.

Hasner prožil v Praze většinu svého života. S manžel-
kou Antonií bydleli postupně na několika místech nynějšího 
obvodu Prahy 1 – na Smetanově nábřeží, ve Vodičkově ulici, 
nynější Opletalově, V Kolkovně nebo Salvátorské ulici na 
Starém Městě. 

Hasner prodělal politický vývoj od vášnivého federalisty 
a obhájce historických práv Českého království v roce 1848 
po přesvědčeného vídeňského centralistu. To mu Češi ne-
mohli odpustit a předhazovali mu jeho předvolební řeč z roku 
1861 i články z revolučního roku 1848, v nichž tvrdě útočil 
na centralistické ambice vídeňské vlády a hájil české státní 
právo.

Po Leopoldu Hasnerovi se jmenují ulice v několika rakous-
kých městech, u nás zůstává, bohužel, zapomenutý. 

Texty: Dan Hrubý
 Fota: Sbírka Pražské příběhy
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Říše loutek 
již sto let 
rozdává radost 
nejmenším 
letošního 26. září tomu 
bude přesně sto let, kdy se 
v Bubenči poprvé rozhrnula 
opona divadélka v říši lou-
tek, někdejšího předchůdce 
současného divadla Říše 
loutek. loutky sochaře voj-
těcha Suchardy v krásných 
dekoracích Anny Suchar-
dové-Brichové zde zahrály 
pohádku Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. A pak se hrálo 
už každou sobotu a neděli. 

Manželé Suchardovi vtiskli divadlu nezamě-
nitelnou tvář a seskupili kolem sebe početný 
soubor v čele s emeritní členkou Národního 
divadla Marií Aichelburgovou-Hilbertovou. 
Ta zde využila svých hereckých zkušeností 
a mladý loutkoherecký soubor zasvěcovala 
do základních pravidel jevištní práce. Hrály 
se pohádky pro děti, ale také hry pro dospě-
lé: Tylův Strakonický dudák, Jiráskova Lucer-
na či Shakespearův Večer tříkrálový. Scéna 
brzy získala značné umělecké renomé a když 
se na Starém Městě začala stavět budova 
Městské knihovny, myslelo se i na loutkové 
divadlo, které zde získalo svou novou scénu.

Do nového působiště se loutkoherci 
se svými „svěřenci“ přestěhovali na podzim 
1928 pod pozměněným názvem Umělecká 
scéna říše loutek. Ta se tak stala reprezen-
tativním městským loutkovým divadlem, 
o kterém se tehdy psalo jako o nejmoderněj-
ší loutkové scéně na světě.

zakladatel a principál divadla Vojtěch 
Sucharda získal hluboký vztah k loutkám již 
v dětství, kdy jimi byl doslova obklopen. řez-
bované marionety patřily vedle pomníkové 
a štukatérské práce ke standardní produkci 
dílny jeho otce. Sucharda působil na scéně 
rovněž jako organizátor, technolog a loutko-
herec, ale zejména coby tvůrce samotných 
loutek. za éru jeho působení v říši loutek 
jich zhotovil přes čtyři sta. 

zprvu byly inspirované tradičními mario- 
netami, dokonale řemeslně propracované, 
více popisné, avšak zdůrazňující charakter 
figury jistou karikaturní nadsázkou tvářnosti. 
Lze na nich spatřovat prvky secese, kubismu 
či konstruktivismu. 

V divadle v Žatecké ulici hraje říše 
loutek dodnes. A nevynechala ani jedinou 
sezónu. I když se původně hrálo jen s ma-
rionetami – tedy loutkami voděnými shora, 
začali časem loutkoherci používat také 
maňásky a javajky. Vojtu Suchardu vystřídal 
v principálské funkci (1957–1971) nedávno 
zesnulý Bohumír Koubek. I divadlo říše lou-
tek, které ovlivnilo mnoho generací malých 
Pražanů, stojí za tím, že Česko je loutkář-
skou velmocí a tradice našeho lidového 
loutkářství je zapsána v seznamu kulturního 
dědictví UNESCO.

Stoleté výročí říše loutek připomíná 
Muzeum hl. m. Prahy v Domě U zlatého prs-
tenu. Výstava představuje dnes již unikátní 
historické loutky (ale i ty současné), rekvizity 
a množství fotografií z bohatého divadelního 
archivu i řadu dalších zajímavostí.   

kDy: do 31. ledna 2021, 
denně kromě pondělí 9–18

kDE: Dům u zlatého prstenu, 
Týnská 630/6 Praha 1

za kOlik: základní vstupné 150 kč, 
snížené od 60 kč

zdroj: Muzeum hl. m. Prahy
Foto: Petr Našic
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Farní škola při kostele sv. Jindřicha stá-
vala původně uprostřed Senovážného 
náměstí. Koncem šestnáctého století 
se farníci u sv. Jindřicha rozhodli, že si 
postaví novou školu na opačné straně 
kostela, blíže k dnešní ulici U Půjčovny.

Renesanční trojkřídlá patrová budova 
je obrácena průčelím ke kostelu. Osmio-
sá fasáda je členěna plochým kordonem 
a korunní římsou. Obdélná pole v patře jsou 
zdobena obnovenými figurálními sgrafity. 
Nápadný je mramorový portál s nadsvětlí-
kem. Ozdoben je stylizovanou růžicí a zna-
kem Kapihorských a Svíčků z Ruperstorfu. 
Nad půlkruhem portálu je nápis Anno do 
1588. Letopočet na portálu udává pravděpo-
dobně dobu dokončení stavby.

Ke škole patří pozemek se zahradou, 
na niž navazuje zahrada dříve farská. Obě 
jsou pozůstatky rozsáhlých zahrad, na které 
od poloviny čtrnáctého století navazovala za-
hrada královského lékárníka Angela z Floren-
cie (nyní zastavěná budovou hlavní pošty) 
a sahaly až ke Koňskému trhu. Se stavbou 
školy spojuje František Ruth ve své Kronice 
(1904) jméno právníka Václava Kamarýta 

MÍsTOPis PRAHA 1

Tajemství místopisu (6.)

Stará škola u sv. Jindřicha

Brzy po založení nového města (1348) byla zahájena 
stavba kostela sv. Jindřicha. ke kostelům v té době patřila 
fara a zpravidla i škola.

Škola sv. Jindřicha stále žije

Mramorový portál s nadsvětlíkem 

z Rovin. O škole pak existují zprávy až z pera 
kaplana Trnky, jenž v roce 1761 začal psát 
farní pamětní knihu. Víme od něho, že na 
všech vnějších omítkách školy byly latinské 
nápisy, didaktické průpovídky, biblické citáty 
a figurální malby. Mezi okny patra byly alego-
rické postavy sedmi hříchů a spravedlnosti 
a kolem vchodu alegorie sedmera umění, 
vždy s příslušnými distichy.

zajímavý pohled na jindřišskou školu ve 
spojení s okolní zástavbou je Ouden-Allenův 
mědiryt z let 1679–1685. Představuje patro-
vý kubus pod sedlovou střechou. Současný 
stav pak už zachycuje zaměření stavitele 
Františka zelinky z doby kolem roku 1780. 

Vizitační komise nám zanechala popis 
školy z roku 1816: v přízemí byly dvě učebny 
a byt učitele, v patře byt ředitele kůru, byt 
zvoníka a byt pulsanta. V osmdesátých letech 
devatenáctého století hrozilo, že bude škola 
zbořena, přičemž školní orgány uvažovaly 
o výstavbě většího školního objektu. Pan farář 
však odmítl prodat zahradu. Následně došlo 
k demolici domu čp. 966/II a čp. 967/II v ulici 
U Půjčovny a škola byla postavena tam. 

Stará farní škola se pak stala podruž-
ným objektem, jenž stále více chátral a zno-
vu jí několikrát hrozila demolice. Sloužila 
zčásti výuce, zčásti byla využívána k byto-
vým účelům, společně s farou byla v majetku 
římskokatolické církve. Ta ji (1962) darovala 
státu, který ji pak spravoval prostřednictvím 
Obvodního podniku bytového hospodářství 
v Praze 1. Majetek pak přešel (1991) na  
MČ Praha 1 a podstoupil citlivou opravu. Při 
té zůstalo zachováno vzácné klenutí, scho-
diště, dveře i ručně kované mříže, mosazné 
i železné kliky, stropní trámy i renesanční 
krov. Upravena byla i zahrada a ohradní 
zeď s fragmenty kamenných náhrobků. Po 
dokončení rekonstrukce (1992) došlo ještě 
k úpravě průčelí (1996). zásluha Praha 1 
spočívá nejen ve zvelebení a obnově sta-
vební památky, ale zejména v tom, že byla 
budova vrácena svému původnímu poslání. 

Škola stále žije, byť pod starobylým 
portálem na starých dveřích je vyvěšeno 
Mimořádné opatření, jímž se zakazuje s účin-
ností ode dne 11. března 2020 vyučování. Tak 
postihla (viz TAJENKU švédské křížovky na 
str. 38). Když jsem si opisoval toto poučení 
z podsvětlíku portálu, začalo ve škole zvonit. 
Vida, ve škole se zvoní i o prázdninách. Škola 
žije!  

Text: Antonín Ederer,
archivář a kronikář Prahy 1
Foto: Jaroslav Tatek
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Její činnost byla zahájena již 6. srpna 1887, 
ale pouze pro služební účely. Veřejnost si 
mohla nechat přepravit telegramy a expresní 
zásilky až od 4. března 1899, kdy byly po 
Praze rozmístěny zvláštní červené schránky 
potrubní pošty. zásadní rekonstrukce a rozší-
ření sítě se realizovaly na přelomu dvacátých 
a třicátých let dvacátého století instalací vý-
konného automatického systému berlínské 
firmy Mix & Genest. Na centrálu potrubní 
pošty v Jindřišské ulici byla tehdy napojena 
necelá polovina pražských poštovních a te-
legrafních úřadů a také soukromí uživatelé 
či státní instituce, jako Škodovy závody, 
Živnostenská banka, Československá tisko-
vá kancelář nebo Československý rozhlas. 

Pneumatická pošta fungovala na zá-
kladě přetlaku a podtlaku, který v potrubním 
systému vytvářela dmychadla poháněná 
elektromotorem. Díky tomu se speciální 
pouzdra na zásilky mohla pohybovat rych-
lostí až 10 metrů za vteřinu. Původně byla 
vyráběna z celuloidu, později z duralu. Jejich 
délka činila 26–28 cm a průměr přibližně  
6 cm. Personál potrubní pošty třídil a zpra-
covával zásilky v centrále a rovněž je odesílal 
a přijímal ve zmiňovaných pouzdrech. 
Před rekonstrukcí systému zajišťovala tuto 
činnost v každém poštovním a telegrafním 
úřadu zvláštní obsluha, ale po jejím ukončení 
byla zapotřebí pouze v ústředně. Na služeb-
nách ji tak nahradil přepážkový personál, 
který měl vstupní a výstupní zařízení potrub-
ní pošty k dispozici ve své bezprostřední 
blízkosti. 

Pražská potrubní pošta

Síť pražské potrubní pošty, přelom dvacátých a třicátých let dvacátého století
(PI.R 71, př.č. 265_1933)

Stojan potrubní pošty s manipulantkou vklá-
dající pouzdro, počátek třicátých let dvacáté-
ho století  (PPÚ 597, př. č. 140/1960)

Ústředna potrubní pošty na poštovním úřadě 
Praha 1 v Jindřišské ulici, foto asi Josef Pro-
vazník, 14. 10. 1933 (FAMPT 207)

potrubní pošta provozovaná poštovní správou je fenomén, který byl zaveden v nemálo měs-
tech po celém světě. ta pražská však byla ještě v nedávné době patrně poslední fungující. 

libeňskou poštu a měřila 7,5 km. Pouzdro ji 
zdolalo za přibližně dvanáct minut. Naopak 
nejkratší směřovala do vývozní společnosti 
Exico, která sídlila hned naproti ústředně.  
Do Dejvic cesta trvala zhruba deset minut 
a na Pražský hrad pouhých osm minut. 
Obsluha centrály pneumatické pošty tehdy 
odesílala na doručovací pošty zejména do-
mácí a zahraniční telegramy, jejichž adresáti 
sídlili v Praze. Trasa, kterou měla pouzdra 
urazit, se nastavovala prostřednictvím reléo-
vé skříně a manipulantky je seřazovaly podle 
toho, jak měla projíždět jednotlivými stani-
cemi. K orientaci, zda je příslušná trať volná, 
sloužily světelné signály. Velmi frekventova-
né tratě byly dvourourové, aby mohly zásilky 
proudit v obou směrech současně. V ústřed-
ně bylo zaměstnáno osm pracovnic a o chod 
celého systému potrubní pošty se staralo 
dvanáct pracovníků technické údržby.

Pražskou pneumatickou poštu mohla 
veřejnost využívat pravděpodobně jen do 
konce roku 1945. Poté fungovala pouze pro 
služební účely až do srpna 2002, kdy byl její 
systém bohužel natrvalo poškozen povod-
němi. 

Text: Martin Jahoda,
Poštovní muzeum

Foto:  zdroj obrazových příloh:
Sbírka Poštovního muzea

Statistiky pražské pneumatické pošty 
jsou úctyhodné – v polovině osmdesátých 
let minulého století bylo provozováno při-
bližně 60 km potrubí probíhajícího větši-
nou 80–100 cm pod zemí. Ročně jím bylo 
posláno průměrně 420 000 pouzder, která 
dopravila mj. 1,1 milionu telegramů a urazila 
přes 2 miliony kilometrů. Jedna z nejdelších 
tras vedla z centrály v Jindřišské ulici na 

Pinkasova synagoga

Pinkasova synagoga je druhá nejstarší 
dochovaná synagoga v Praze. Nechal ji 
roku 1535 postavit v pozdně gotickém 
slohu jeden z významných členů pražské 
židovské obce Aron Mešulam Horo-
vic. Podle jeho vnuka, rabína Pinkase 
Horovice, pak patrně získala své jméno 
– Pinkasova škola. Stavba sloužila jako 
soukromá rodinná modlitebna a v její 
blízkosti byla zřízena mikve (rituální 
lázeň). Do své původní podoby byla 
obnovena v letech 1950–1954.

Pinkasova synagoga byla v letech 
1955–1960 přeměněna na Památník 
téměř 80 000 českých a moravských Židů, 
kteří se stali oběťmi šoa. Autory jednoho 
z nejstarších památníků svého druhu v Ev-
ropě jsou malíři Václav Boštík a Jiří John. 
Jména obětí, uspořádána abecedně podle 
obcí a rodin, jsou napsána na stěnách ves-
tibulu, hlavního prostoru, ženské lodi a ga-
lerie. zasazena do základních souvislostí 
svých životů, ztratila tak anonymní neosob-
nost čísel a získala znovu svou lidskou tvář. 
Vše je na místě umocněno podmanivou 
hudbou s nahrávkou jmen obětí. Prostředí 
památné synagogy a sousedství Starého 
židovského hřbitova je tím spojuje s gene-
racemi předků.

Expozice v 1. patře přibližuje 
osudy židovských dětí vězněných za 
druhé světové války v ghettu Terezín. 
Je založena na dnes již světoznámých 
dětských kresbách vytvořených v letech 
1942–1944 pod vedením malířky Friedl 
Dicker-Brandeisové. zachycují trans-
porty do Terezína i všední život v ghet-

Představujeme 
pražské synagogy (2.)

tu stejně jako sny o návratu domů či 
životě v židovské domovině v Palestině. 
Naprostá většina dětí byla zavražděna 
v plynových komorách vyhlazovacího 
tábora Osvětim-Březinka. 

Maiselova synagoga

Maiselova synagoga byla postavena 
v letech 1590–1592 na základě privile-
gia císaře Rudolfa II. Jejím zakladatelem 
byl primas pražského Židovského Města 
Mordechaj Maisel. Plány pro synagogu 
vypracoval stavitel Juda Coref de Herz 
a stavbu vedl Josef Wahl. Maiselův 
současník, historik David Gans, ve své 
kronice vypráví, že stavba byla neoby-
čejně výstavná a zbudovaná na dvaceti 
pilířích. Udivovala současníky rozlehlostí 

září 2020  PRažské syNaGOGy

I v tomto vydání pokračujeme v našem seriálu o pražských synagogách. 
tentokrát představujeme pinkasovu a maiselovu. 

prostoru hlavní lodi, která svými rozmě-
ry zdaleka předčila ostatní synagogy. 

Do současné novogotické podoby 
byla obnovena podle projektu Alfreda 
Grotta v letech 1893–1905. Při přestavbě 
byla klenba opatřena štukovým žebrovím, 
v západní části byla vestavěna široká em-
pora, v přízemí i na galeriích byla osazena 
nová třídílná okna s barevnými vitrážemi 
a celé zařízení včetně svatostánku prove-
deno ve formách stylizovaného gotického 
tvarosloví. 

V současnosti se v synagoze nachází 
stálá expozice Židé v českých zemích 10.–
18. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
audiovizuální 2D projekci, díky níž se ocitnou 
přímo v uličkách starého Židovského Města, 
jak je ztvárňuje slavný Langweilův model 
Prahy. Kromě bohatství vzácných sbírkových 
předmětů v novém uspořádání a významo-
vém kontextu si zájemci mohou na dotyko-
vých obrazovkách prolistovat staré hebrejské 
rukopisy, nahlédnout do historických plánů 
židovských sídlišť nebo vyhledávat v databázi 
významných židovských osobností.

Vstupné do obou synagog (ale i celého 
rozsáhlého okruhu Židovského Města) je: 
dospělí 270 Kč, děti 6–15 let a studenti 
do 26 let 160 Kč, držitelé průkazu zTP, 
zTP/P a jejich cizích ekvivalentů plus 
jeden doprovod 85 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Více informací na jewishmuseum.cz. 

zdroj: jewishmuseum.cz
Foto: Židovské museum
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„líbí se mi, že je tu překáž-
ková dráha… Je tady dobrý 
program… Baví mě výcvik 
v nádrži… přihlásil jsem se, 
protože mám rád hasiče… 
těším se na noční bojovku… 
Jsou tu super instruktoři… 
těším se na stříkání vodou 
na terč… Je to nejlepší tá-
bor, který jsem poznal,“ tak 
odpovídali v anketě malí 
účastníci prázdninového pří-
městského tábora s názvem 
Dny mladých hasičů. 

Od roku 2012 jej ve dvou týdenních tur-
nusech pravidelně organizuje Sbor dobrovol-
ných hasičů (SDH) Praha 1 v krásném areálu 
Loretánské zahrady na Hradčanech. „Tábor 
pořádáme ve  druhém a třetím červencovém 
týdnu od pondělí do pátku pro stovku dětí ve 
věku šest až třináct let. Táborníci přicházejí 
každý den brzy ráno a navečer se zase vra-
cejí domů. Ve středu pak s námi nad rámec 
programu mohou dobrovolně zůstat i přes 
noc, kdy absolvují noční cvičení,“ popsal 
místostarosta SDH Praha 1 Filip Dvořák.

Jako zázemí slouží tři prostorné 
vojenské stany, ve dvou má každé dítě své 
polní lůžko, kde je možné ve volných chvílích 
programu relaxovat, a třetí je vyhrazen 
pro velitele-hlavase zdeňka Čiháka alias 
Kruťase, jenž je zároveň velitelem Jednotky 
dobrovolných hasičů Praha 1. Velkým láka-
dlem jsou přistavená hasičská vozidla, vodní 
záchranářský člun, spousta dalšího tech-
nického hasičského vybavení a samozřejmě 
výcvikový polygon.

Největšímu zájmu se ale těší unikátní 
požární nádrž, která je oficiálním zdrojem 
hasební vody pro Hradčany. Na dva týdny 
se voda vyčistí a upraví se na hygienicky 
nezávadnou, takže se v ní dá koupat. Probíhá 
zde výcvik na mělké vodě. Táborníci se učí, 
jak vylézt na loď, jak z ní skočit do vody, jak 
zachránit tonoucího. Na velké skluzavce se 
naučí, jak správně spadnout do vody. Již se 
stalo každoročním pravidlem, že se několik 
neplavců naučí plavat. 

Celá koncepce Dnů mladých hasičů se 
opírá o dva pilíře. Ten první spočívá v tom, 
že se zde děti zábavnou formou seznámí 
s hasebními technikami, dozvědí se, kdo 
jsou hasiči a jak jsou organizováni. Co dělají 
ti dobrovolní na Praze 1 a k čemu jsou dobří, 
čemu se věnují profesionální hasiči, jaká je 
jejich technika a k čemu ji používají. Naučí 
se správně reagovat na krizové situace, vzít 
do ruky proudnici či protipovodňové zábrany. 
Určitý čas je věnován také pořadové přípravě 
a základům zdravovědy. 

Druhé hledisko je snad ještě důležitější. 
Táborníci se naučí spolupracovat v týmu, 
spoléhat se jeden na druhého a dozví se 
něco o tom, že jeden druhému má a umí po-
máhat. Také si osvojí záchranářské techniky 
či sebeobranu.

Součástí programu jsou i exkurze. Letos 
se účastníci vydali do hasičského muzea 
ve zbirohu a na malostranskou Porážku, 
kde viděli, jak se stříká proudnicí z velkého 
zásahového vozidla. Velkým zážitkem jsou 
i obědy s vojáky v kasárnách Hradní stráže.

O tábor je značný zájem a poptávka 
tradičně přesahuje nabídku. Mnoho dětí se 
navíc na Loretu vrací a dokud jim to umožní 
věk, účastní se turnusů opakovaně. Orga-
nizátoři počítají i s nováčky a různou úrovní 
fyzické vyspělosti, ta je zohledněna při rozřa-
zení do táborových týmů. Malí hasiči se tak 
nemusejí bát, že by ostatním dětem nesta-
čili. O děti se letos staralo třináct instruktorů 
a praktikantů. Tři z nich se „rekrutovali“ právě 
z bývalých táborníků.

Ohni zmar! zaznělo 
již devátým rokem 
na dnech mladých hasičů 
v Loretánské zahradě

Loretánská zahrada je historické zahrad-
nictví, které se časem dostalo do majetku hl. 
m. Prahy. Kvůli nevyjasněným restitucím ma-
jitel o pozemek nepečoval, v roce 2009 město 
svěřilo zahradu Praze 1. Byla v dezolátním 
stavu – skleníky rozmlácené, dodneška se 
v trávě dají nalézt zarostlé střepy. O revitaliza-
ci prostoru se postarala městská část. Nejtra-
gičtěji vypadala unikátní požární nádrž z roku 
1944. Byly v ní metrové nánosy usazenin 
s vzrostlými náletovými stromy po okrajích, 
našly se v ní například staré pračky, tuny 
dlažebních kostek a další harampádí. Nádrž 
vyčistili a zprovoznili právě dobrovolní hasiči. 
Městská část ji opravila. Nyní je ve výborném 
stavu a dá se dobře čistit. O údržbu zahrady 
se během roku stará SDH Praha 1.

„Moc si vážíme toho, že zde můžeme být. 
V čase, kdy tu nejsme, zahradu využívají i jiné 

spolky,“ podotkl Dvořák a přidal vysvětlení, 
co stálo za tím, že se dobrovolní hasiči začali 
tábory organizovat: „Důležitá byla příležitost, 
která se nabízela právě v podobě Loretánské 
zahrady s unikátní nádrží. Druhým aspektem 
byla touha sdělit a přenést informace další-
mu pokolení. Všichni stárneme a byli bychom 
rádi, kdyby se objevili naši následovníci. 
A třetím bylo to, že ať se na Praze 1 
hneme kamkoli, dýchá na nás historie, také 
ta požárnická. Ve vedlejším domě byla první 
hradčanská hasičská zbrojnice.“  

Text: Jarmila Hanková
Foto: Petr Našic, Jaroslav Tatek
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loreta v praze na hradčanech je historické 
mariánské poutní místo, které mělo v rámci 
hlavního města vždy významné postavení. 

Jeho srdcem je loretánská kaple – Santa Casa –, v češtině zvaná 
také Svatá chýše. Jde o drobnou stavbu uprostřed nádvoří, která 
je zvenku zcela pokryta štukovými reliéfy a plastikami imitujícími 
předlohu v italském Loretu poblíž Ancony. zde je uctívána původní 
stavba domku Panny Marie z Nazareta, která byla ve středověku 
rozebrána křižáky na jednotlivé kameny a převezena do Evropy. 

Pražskou Loretu založila v roce 1626 Benigna Kateřina z Lob-
kowicz inspirována loretou v Mikulově. Rod Lobkowiczů měl v Loretě 
patronátní právo, veškerá péče o stavbu a další zkrášlování tohoto 
místa ležela na jejich bedrech. Benigna Kateřina si přála, aby se 
duchovní správy nového poutního místa ujali bratři kapucíni ze sou-

sedního nedávno založeného kláštera. Loreta tak po dobu své téměř 
čtyřsetleté existence vždy stála mezi klášterem kapucínů a palácem 
Lobkowiczů. Kapucíni jako misionáři dobře vnímali, že oblíbené poutní 
místo bude skýtat široký prostor pro evangelizaci. Lobkowiczové sem 
zase vnášeli aktuální kulturní a umělecké impulzy, takže pro Loretu 
v průběhu staletí pracovala řada významných barokních umělců, jako 
byli architekti otec a syn Dientzenhoferové, malíř Petr Brandl, so-
chař Petr Prachner a mnoho dalších. A bylo to nejen výtvarné umění, 
které dodnes v Loretě tak silně rezonuje, ale také hudba. zejména ve 
dvacátých letech osmnáctého století, v době, kdy byl patronem Lorety 
Filip Hyacinth, čtvrtý kníže z Lobkowicz, patřil loretánský kůr k těm 
nejlepším v Praze a hudba, která se tu pravidelně provozovala, byla 
skutečně prvotřídní. 

Jak je to na poutních místech obvyklé, i zde začal postupně 
vznikat tzv. Loretánský poklad, tedy soubor votivních darů, vzácných 
předmětů, které z vděčnosti darovali poutníci. Skutečným „vlastníkem“ 
pokladu je tedy Panna Marie Loretánská. Péči o něj měli vždy na sta-
rosti bratři, což se zdá být jako zajímavý paradox, protože žebravé řády, 
mezi něž kapucíni patří, měly velmi přísná pravidla a omezení v mani-
pulaci s majetkem. Je to však paradox jen zdánlivý: všechna ta úchvat-
ná cenná umělecká díla v čele s Diamantovou monstrancí zvanou 
Pražské slunce byla totiž vnímána spíš skrze hodnotu duchovní. za 
každým darovaným předmětem totiž stojí konkrétní příběh uzdravení 
či vyslyšené prosby, svědectví o zázraku a působení Boží moci: v tom 
byla a je spatřována hlavní hodnota klenotnic na poutních místech. 

Dnes je Loreta v ohrožení. Stále stojí mezi klášterem a palácem 
a zatím je stále přístupná veřejnosti, takže lidé mohou přicházet 
a objevovat zde poklady umělecké i duchovní. Současná situace 
však způsobila, že soukromá i církevní muzea a galerie jsou ve velmi 
složité situaci. Bez státních dotací na provoz doslova bojují o pře-
žití. Bojuje Loreta, bojuje i Lobkowiczký palác v areálu Pražského 
hradu. Obě pozoruhodná, historicky propojená místa mohou nyní 
lidé navštívit společně na jednu zvýhodněnou vstupenku. Vzájemná 
podpora kláštera a paláce však dojde naplnění pouze tehdy, pokud 
návštěvníci skutečně přijdou a znovu objeví jejich krásu. 

Text: Markéta Baštová
Foto: Loreta Praha, Lobkowicz Collections

Pražská 
Loreta: 
Poutní 
místo mezi 
klášterem 
a palácem

PRažská lORETa PRAHA 1
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Středisko sociálních služeb je příspěvková 
organizace Městské části Praha 1, která po-
máhá svým občanům zvládnout pobyt doma, 
pokud to potřebují vzhledem ke svému věku 
a zdravotnímu stavu. Středisko poskytuje 
pečovatelskou službu, tísňovou péči (24ho-
dinovou telefonickou službu), provozuje 
denní stacionář, kluby seniorů, tělocvičnu 
a nabízí velký výběr volnočasových aktivit.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena všem seniorům 
a osobám se zdravotním postižením s trvalým 
bydlištěm v MČ Praha 1. Tým profesionálních 
pečovatelek a pečovatelů umí svým individuál- 

ním přístupem pomoci všude tam, kde to 
člověk sám nezvládne. Přispívá k prodloužení 
pobytu člověka ve vlastním prostředí, podpo-
ruje jeho nezávislost a oddaluje nutnost kom-
plexního zaopatření v pobytových zařízeních.

Více informací Marta Lešnerová,  
e-mail lesnerova@socialnisluzbyp1.cz,  
tel. 724 021 784.

Denní stacionář

Denní stacionář v Týnské ulici v krásném 
prostředí domu s pečovatelskou službou se 
zahradou je zařízení, kde rodiny mohou své-
ho blízkého podle domluvy umístit na dobu, 
po kterou se o něho samy nemohou posta-

Sociální služby Prahy 1
Cílem poskytování sociálních služeb je pomoci seniorům 
zůstat co nejdéle doma ve svém domácím přirozeném pro-
středí a žít plnohodnotný život.

  Pečujete o své blízké a potřebujete 
poradit?

  hledáte kontakt na pečovatelku, 
asistenta nebo sociální službu,  
která by vám pomohla s péčí  
o vašeho blízkého?

  Nevíte, jak vše zorganizovat,  
aby mohl váš blízký zůstat doma  
ve svém prostředí?

  Pečujete o seniora a připadáte si 
vyčerpaní a osamocení?

  chcete si na kurzu vyzkoušet 
ošetřovatelské a další techniky,  
které vám usnadní péči doma?

Středisko sociálních služeb  
ve spolupráci s Diakonií Českobratrské 
církve evangelické vám v rámci projektu 
Pečuj doma nabízí v prostorách domu 
s pečovatelskou službou Týnská 17a,  
Praha 1, 1. patro, poradenství pro nefor-
mální pečovatele. 

Neformální pečovatel je rodina, 
soused, kamarád, jiná blízká či příbuzná 
osoba a další.

Nová poradna je provozována  
v Týnské 17a, Praha 1, 1. patro.

Každou středu od 12:00 do 15:00 
hodin.

Nebo volejte na číslo 730 195 061 
nebo 730 195 346. 

 smíchovská průmyslovka třetího věku: 
Prostorová geometrie – zajímavé stavby 
KDY: středa 23. 9. v 15:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PřIHLáŠKY: pondělí 7. 9.
Během setkání procestujeme svět i různá 
historická období. Budou nás zajímat místní 
stavby, konkrétně zajímavosti ve způsobu 
konstrukce i v použitých materiálech. 

 Turnaj v petanku: O pohár Mč Praha 1 
KDY: čtvrtek 24. 9. v 10:00 hodin (registrace 
v 9:30)
KDE: park Lannova

  Vycházka: Malostranské předmostí  
karlova mostu 

KDY: středa 30. 9. ve 14:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PřIHLáŠKY: pondělí 21. 9.
Vycházka z nového cyklu Vycházky Krále 
Radka.

tělocvična: 
bezplatné 
zdraví  
pro občany 
prahy 1 
Jógu, kondiční cvičení, tanec, ale 
třeba také umění starých čínských 
mistrů, a to od rána do večera nabízí 
bezplatně všem generacím oby-
vatel Prahy 1 pohybové centrum 
Tělocvična v Žitné 13, provozované 
Střediskem sociálních služeb. 

Tentokrát vás chceme upozornit 
na kondiční cvičení pro ženy, které 
probíhá v pondělí od 18:00 do 19:00 
hodin a ve čtvrtek od 17:30 do 18:30 
hodin, a také na jiu-jitsu s nácvikem 
univerzální sebeobrany s prvky juda, 
karate a aikido – to se koná v úterý 
a ve čtvrtek od 18:30 do 20:00 hodin. 
Obě cvičení vede Bedřich Rýč, držitel 
šestého danu jiu-jitsu.

Tělocvična se nachází při cestě  
z Karlova náměstí po levé straně ve  
druhém bloku domů. Podrobné infor- 
mace o programu získáte u Marie  
Němcové na tel. č. 601 188 315. 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

/ VÝSTAVA 
KATEŘINY ADAMOVÉ, 
MICHAELY MAUPICOVÉ A 
DANY SAHÁNKOVÉ 
 Datum vernisáže:  2. 9. 2020 od 18.00 hod. 

Výstava potrvá:  od 3. 9. 2020 do 1. 10. 2020 
Místo:    Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Kontakt:  marketa.hajkova@praha1.cz 
Otevírací doba: ÚT-PÁ: 10-12.00 | 13-18.00,  

SO: 10-14.00 
    PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 
 Srdečně Vás zveme na výstavu tří autorek s názvem 
pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE vycházejících ve své 
práci z média kresby, která odráží pro současnost 
charakteristickou „hru s diskursem“. Lingvistické žonglování 
s pojmy a jejich kontexty patří k dnešku stejně jako nezávazná 
hra s libidem a eskalace slasti. Projekt otevírá prostor pro 
intuici, v oblasti tvorby i vnímání. Kresba je médiem 
bezprostředním a má nejblíže k samotnému myšlení. K myšlení 
před pojmy a pojmovými konstrukcemi.  
 
Kurátor výstavy: PhDr. Petr Vaňous, PhD. 
 

Právní poradna pro občany Prahy 1 
je od září opět v provozu dvakrát týd-
ně. Otevřena je vždy v pondělí a ve 
středu od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

Právní poradnu najdete na ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, 3. patro, kancelář  
č. 313. 

rat. Pobyt v denním stacionáři je určen obča-
nům, kteří jsou alespoň částečně soběstač-
ní. Součástí pobytu v denním stacionáři jsou 
i volnočasové aktivity, což velmi zpříjemňuje 
pobyt a umožňuje sdílet prožitky z aktivit.

Více informací Ing. Marta Koucká,  
e-mail koucka@socialnisluzbyp1.cz,  
tel. 724 021 782.

Tísňová péče

Tísňová péče pomáhá všem, kdo žijí ve 
vlastním domácím prostředí sami a obávají se 
možného náhlého zhoršení zdravotního sta-
vu, pádu či jiné nepředvídané události. Posky-
tuje pocit jistoty a vědomí, že stisknutí tlačítka 
přivolá pomoc. Služba stojí 180 Kč měsíčně.

Více informací MUDr. Jana Trková,  
e-mail trkova@socialnisluzbyp1.cz,  
tel. 724 021 778, 224 948 465.

Kompletní informace o nabídce služeb 
Střediska sociálních služeb najdete na 
www.socialnisluzby-praha1.cz. 

Foto: Jaroslav Tatek

Jaké akce jsme připravili 
pro seniory v září?

Bezplatná právní poradna: 
od září dvakrát týdně 

  smíchovská průmyslovka třetího věku: 
Dílna s experimenty

KDY: středa 7. 10. v 15:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci 
PřIHLáŠKY: čtvrtek 1. 10.
Fyzika je věda, která doprovází náš život 
na každém kroku. Nejde o strohou teorii 
s hromadou vzorců. Praktická fyzika dokáže 
být velmi zábavná. Přijďte si hrát a experi-
mentovat!

  setkání s kulturou:  
Melodie filmového plátna

KDY: středa 14. 10. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda 
VSTUPENKY: čtvrtek 1. 10. v infocentru 
Vodičkova 18
Vystoupí skupina Prime Time Voice.

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

Přihlašování na akce a další informace: 
Tereza Nosková, 607 048 183,  
Karolína Schwarzová, 725 397 934. 

Vážení senioři, 
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční  
večerní výletní plavbu lodí po Vltavě, 
která se uskuteční 21. září od 18 hodin. 
Sraz je v 17.30 u přístaviště č. 0,  
vlevo od Čechova mostu. 

Vstupenku si můžete vyzvednout 
zdarma od 15. 9. 2020 od 8:00 hod.  
v Informačním centru, Vodičkova 18. 
Těšíme se na vás! 

Pro všechny 
generace!

Srdečně zveme 
na další oblíbený 
turnaj v nohejbalu 
trojic O pohár Městské části Praha 1, 
který proběhne v sobotu 19. září na 
hřišti Na Františku od 10:00. Start 
družstev je zdarma, nutná je předcho-
zí registrace týmu 
na e-mailu dorian.gaar@praha1.cz 
či na telefonu 603 438 053. 
Těšíme se na vaši účast! 

Nabídka pomoci neformálním pečovatelům
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poradna hasičů
Vážení čtenáři, zdravím vás jménem Sboru dob-
rovolných hasičů Praha 1. Dnes se dozvíte něco 
o základních principech rozdělení požárů.

Požáry se dělí podle druhu hořící látky do pěti tříd 
označených velkými písmeny: 
A – požáry pevných organických látek, B – požáry hořlavých 
látek, C – požáry hořlavých plynů, D – požáry hořlavých a alka-
lických kovů a E – požáry elektrických zařízení pod napětím.

Většinou jde o požár, který je kombinací více tříd. To vždy 
znamená větší nebezpečí při likvidaci požáru.

Aby došlo k hoření, musíme mít tři základní činitele: hoř-
lavou látku, zápalnou teplotu a okysličovadlo. Je tedy jasné, že 
pokud dojde k odstranění jednoho z uvedených činitelů, hoření 
ustane. Pokud dojde k nekontrolovanému hoření v určitém místě 
(ohnisko požáru), dochází dále k šíření požáru ve směru, kde 
se nacházejí tři základní činitelé. Požár se může šířit vedením, 
sáláním či prouděním. 

K zamezení hoření stačí odstranit jednu ze základních pod-
mínek. K tomu slouží hasební látky a hasební prostředky – voda, 
vodní roztoky s pěnidlem, tedy hasební pěna, hasební prášky, 
inertní plyny a v omezeném množství halony.

Mezi hasební prostředky můžeme zařadit hasicí přístroje, 
hasičskou techniku a vybavení, ale neměli bychom zapomí-
nat ani na staletími ověřené prostředky, jako jsou lidské ruce 
vybavené nástroji, například lopatou, sekerou a používající písek, 
hlínu, nádoby s vodou a třeba v případě malého zahoření su-
chého porostu větev se zelenými listy. Vždy, když se se chystáte 
manipulovat s ohněm, buďte vybaveni a připraveni.

Prostě a jednoduše, pokud dojde k malému požáru, je 
možné ho zlikvidovat i s primitivními a jednoduchými prostředky. 
A i když se do toho pustíte, je lepší vždy současně volat linku 
150.

za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 
Vladimír Krištof, starosta SDH Praha 1

poradna strážníků
Na ulici mě dost často oslovují osoby s nabídkou něja-
kého zboží – parfém, zlato a podobně. je to legální?

Mohlo by se jednat, podle toho, jak věc popisujete, o tzv. „pochůz-
kový prodej“, který je v hlavním městě zakázán.  Konkrétně se jedná 
o porušení nařízení města – Tržního řádu. Tržní řád ale umožňuje 
některé výjimky, např. prodej vstupenek před zahájením koncertu/
sportovní akce, nevztahuje se také na prodej jízdenek na okružní jíz-
dy a podobně. Vámi popisovaný prodej charakterem mezi stanovené 
výjimky nespadá. Doporučuji tedy kontaktovat městskou policii, buď 
prostřednictvím tísňové linky 156, nebo oslovit hlídku přímo na ulici. 
Strážníci sice nemají ze zákona oprávnění dané přestupkové jednání 
řešit uložením pokuty na místě, ale jednání vždy zdokumentují 
a postoupí správnímu orgánu. V některých případech mohou „pro-
dejci“ zboží navíc odejmout, ale samozřejmě i to má svá pravidla.

Doporučila bych velmi pečlivě vážit, zda nabídky nákupu takto 
„výhodného zboží“ využít. V mnohých případech se totiž jedná o pa-
dělané či velmi nekvalitní produkty.

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy

obvodní soud 
pro prahu 1 
hledá přísedící
Obvodní soud pro Prahu 1 nabízí občanům možnost stát se přísedí-
cím u jmenovaného soudu (Ovocný trh 587/14, Praha 1) na voleb-
ní období 2020–2024. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí. Kan-
didáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva obcí 
v obvodu městské části příslušného okresního (obvodního) soudu.

jaké jsou podmínky pro vykonávání přísedícího u soudu?
– státní občanství České republiky, 
– svéprávnost a bezúhonnost, 
–  zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávají-

cí záruku, že bude svou funkci řádně zastávat,
– v den ustanovení do funkce věk nejméně 30 let, 
–  přihlášení k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je 

do funkce volen,
– souhlas se svým ustanovením do této funkce, 
– přísedící jsou voleni na dobu 4 let.

jaká je odměna? 
–  přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykoná-

vání této funkce náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku podle 
§ 93 odst. 1), 2) zák. č. 6/2002 Sb. za shora uvedený počet hodin,   

–  stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykoná- 
váním funkce,

–  přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální 
náhradu ve výši 150 Kč za jeden den.

V případě zájmu prosím kontaktujte: 
Hana Kotounová, e-mail: hana.kotounova@praha1.cz. 

ZAŽÍT
MĚSTO

POŘÁDÁ

NADECHNI SE
               MĚSTO

PRO

SOUSEDSKÉ
SLAVNOSTI

NA
PRAZE
1
12/9
PETRSKÉ NÁMĚSTÍ

19/9
KAMPA
KLIMENTSKÁ
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
MARTINSKÁ
MOSTECKÁ
OPATOVICKÁ
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
SOUKENICKÁ 

volnočasové 
aktivity opět 
v provozu
V září se opět otevírají volnočasové 
aktivity pro seniory. V provozu bu-
dou všechny kroužky, výuka práce na 
počítači, cvičení v Tělocvičně a po-
řádáme opět i jednorázové akce.

klub seniorů haštalka, Haštalská 7, 
Praha 1 Staré Město, je v provozu od 
začátku září a budou se zde opět konat 
všechny pravidelné aktivity. 

klub seniorů Tomáš, Tomášská 6, 
Praha 1 Malá Strana, také otevírá na 
počátku září a opět nabídne všechny 
pravidelné aktivity.

V obou klubech se můžete zapojit 
do kroužků, využít veřejně přístupný in-
ternet nebo přijít jen tak posedět u kávy 
či sklenky vína.

Pohybové centrum Tělocvična, 
Žitná 13, Praha 1 Nové Město, otevírá 
taktéž začátkem září a i tady se budou 
znovu konat všechna původní pravi-
delná cvičení. V Tělocvičně můžete 
využít i posilovnu, nezapomeňte se však 
předem objednat u Marie Němcové, tel. 
601 188 315.

Více informací o provozu klubů seniorů 
podá Karolína Schwarzová, 
e-mail schwarzova@socialnisluzbyp1. 
cz, tel. 725 397 934.

Více informací o provozu Tělo-
cvičny podá Tereza Nosková, e-mail 
noskova@socialnisluzbyp1.cz, tel. 
607 048 183. 

zářijové seniorské výlety

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

 úterý 29. září 2020, 8:00
ještěd (lanovkou oboustranně)  
a kryštofovo údolí
Na tento zářijový výlet se přihlašuje  
od 25. srpna.

říjnové seniorské výlety

 čtvrtek 22. října 2020, 8:00 
Pavlínino údolí a krásná lípa
Procházka údolím vede 3 km nenáročným 
terénem. Na tento říjnový výlet se přihla- 
šuje od 10. září.

 úterý 27. října 2020, 8:00
loučná hora (poutní místo), hořice,  
Velichovky
Na tento říjnový výlet se přihlašuje  
od 29. září. 

Spokojení výletníci společně s koordinátorem výletů pro seniory Karlem Ulmem (první zleva).

Celodenní výlety pro seniory

listopadové seniorské výlety

 čtvrtek 19. listopadu 2020, 8:00 
Máchovo jezero – plavba lodí, Doksy 
a úštěk
Na tento listopadový výlet se přihlašuje  
od 22. října.

 úterý 24. listopadu 2020, 8:00
hlinsko – skanzen betlém  
a sečská přehrada
Na tento listopadový výlet se přihlašuje  
od 27. října. 
Odjezd autobusu od hotelu Intercontinental 
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 způ-
sobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 
221 097 300. Pro velký zájem o seniorské 
výlety sdělujeme, že se senior může při-
hlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, kteří se nezú-
častnili minimálně tří posledních výletů. 
V první možný den přihlášení na daný výlet 
bude přihláška umožněna jen těm, kteří 
neabsolvovali minimálně dva poslední 
výlety.  Všem ostatním bude přihláška 
otevřena týden od prvního možného data 
přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
me vyhnout frontám v den přihlašování 
a vyhrazujeme si možnost daného seniora 
z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval 
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za 
pochopení. 

Den před odjezdem výletu je možné za-
volat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li 
se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude 
sdělen stav. V případě změny bude každý 
zúčastněný řádně a včas informován 
telefonicky. Tímto také žádáme uvést 
vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní 
telefon. 

 
Text: Karel Ulm, 
koordinátor výletů, 
tel.: 777 161 539
Foto: Jaroslav Tatek
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Oldřich SuchýSlovo hosta 
Velmi si vážím pozvání k napsání tohoto 
článku. To bych rád řekl především. Kdo 
je Oldřich Suchý? Hned přiznám, že není 
Pražák, ale v Praze tráví celý svůj profesní 
život i volný čas a má ji rád. Když se  
do ní vrátí ze zahraničí, neubrání se 
sentimentálnímu povzdechu.  

Když byla řeč o profesní stránce, 
je čas prozradit, že jsem knihkupec. 
Mnoho let jsem pracoval v knihkupectví 
vedle Bílé labutě. Nyní již několikátým 
rokem působím v knihkupectví Kosmas 
v Perlové ulici. Ačkoli je tento obchod na 
svém místě více než patnáct let, občas 
se čtenáři domnívají, že jsme tam nově. 
Taktéž asi nejčastější otázkou z pánské 
řady je dotaz na přítomnost žen v naší 
vyhlášené ulici. Ženy tam jsou, ale pro-
vozují úplně jiná povolání. Třeba naproti 
nám sídlí Staročeská pekárna a cukrár-
na. Nejen že jsou tam všichni milí, ale 
ještě mají až hříšně dobré pamlsky. Moje 
současná nadváha je toho důkazem. 

Jak se rád brouzdám uličkami 
Prahy, tak se rád toulám stránkami knih. 

Díky Kosmasu se mi podařilo dostat se 
do vysílání Českého rozhlasu Dvojka, 
kdy (skoro) každé pondělí v 7:50 mohu 
představit zajímavé čtení. Protože jsem 
plachý, vždycky se trochu stydím, když 
k nám přijde milý zákazník nebo zákazni-
ce a na moje rozhlasové doporučení jde 
zmíněnou knihu zakoupit. Je radost sly-
šet jejich chválu, ale rovněž je to závazek. 
Kniha je velmi osobní dar, na to myslím 
i při své práci, když doporučuji čtivo pro 
třetí osobu. 

Já jsem všečtenář. Tedy téměř. 
Jak už jsem psal v jiném článku, knih-
kupčina je prokletí. Stojíte totiž u zřídla 
všech příběhů, každý musíte vzít do ruky 
a trochu se o něm informovat. Ale pak se 
také stává, že vás každý třetí (možná spíš 
druhý) zajímá. Ale všechno přečíst není 
v lidských silách. Když relaxuji (a třeba 
běhám, když mě to posedne), nasadím 
knihu do uší. Bez příběhů tak nejsem 
skoro nikdy. A kdo by myslel, že ve spán-
ku, tak se mýlí. Ve snech se tedy někdy 
dějí věci. Však to znáte sami.

Občas dostávám otázku, jak se rodí 
knihkupec. Nu, byl jsem u toho, ale nepa-
matuji se. Nicméně první náznak osudu, 
nebo spíš přímo rána, přišla velmi brzy. 
Věk vám už neprozradím, nepamatuji se, 
ale to jsem si tehdy před sebe rozložil 
na postel svoje pohádkové knížky, jako 
by to byl knihkupecký pult a nutil jsem 
maminku, aby si šla ty skvosty kupovat 
za peníze z jedné společenské hry.

Ostatně když je řeč o matce, pama-
tuji si, jak jsem ji jako dítko nabádal, aby 
nečetla ty ošklivé detektivky a raději četla 
pohádky. Sice jsem milovník klasické 
britské detektivky, ale je pravda, že knihy 
pro děti a mládež jsou mi drahé dodnes. 
V mnohých se takový čtenář zatoulá lépe 
a hodnotněji než v kdejakém příběhu pro 
velké.

Když přijdete k nám, pokusím se 
vám nějaké to „místo“ k zatoulání najít.   

Text: Oldřich Suchý
Foto: Jaroslav Tatek

T
křÍžOVka PRAHA 1

tajenka z minulého čísla:
ZáSoBárnA voDy 

tajemství místopisu (viz str. 26)

tak postihla  _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz tAJenku).  

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali terezii tkáčovou. v redakci, v oddělení 
vnějších vztahů, vodičkova 18 na ni čeká knížka od pavla taussiga Jak jsem potkal český 
film, kterou vydala kniha Zlín. Blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 9.
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