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Petr HejmaSlovo starosty
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akTualiTy

FOTOsTRaNa

ÚlEVa PRO DRObNé žiVNOsTNíky

užiVaTElé DROG VE VRchlickéhO saDEch

VyčišTěNí VěTRacích šachET 

TRžišTě Na „haVEláku“ 

REsTauRačNí zahRáDky PO 22. hODiNě

Psi a čisTOTa ulic

kRáTkODObé ubyTOVáNí: 
ROzhOVOR s bROňOu siTáR babORákOVOu

MísTNí PaRlaMENT

NašE škOly: učíME sE VENku

VOlNý čas

ROzhOVOR s MuDr. MilENOu kRálíčkOVOu

FaNTOM PRažských kaVáREN

Naši žiVNOsTNíci: liTERáRNí kaVáRNy

čEské kNihy 

TajEMsTVí MísTOPisu (7.)

POšTOVNí MuzEuM: 
hisTORiE buDOVy V jiNDřišské

PRažské syNaGOGy (3.)

NáRODNí MuzEuM: VýsTaVa sluNEčNí kRálOVé

MalOsTRaNský Malíř kaREl kRaMulE

sOuTěž: zNáTE PRahu 1?

NEViDOMí V PRazE 1

Naši sENiOři

iNFORMujEME

křížOVka

slOVO hOsTa: chRisTOPh isRaNG, 
NěMEcký VElVyslaNEc V PRazE

Vážení a milí sousedé,
tentokrát vás všechny moc zdravím z prostředí domova, 

kde na přelomu září a října trávím všechen svůj čas, zatímco 
do své kanceláře starosty se dostanu prostřednictvím internetu, 
telefonu či videa. 

Důvod je jednoduchý – spolu s řadou dalších lidí, včetně ko-
legů a přátel, jsem onemocněl koronavirem. Štěstí mám v tom, že 
průběh onemocnění je v mém případě ten lehčí; to ale v žádné pří-
padě neznamená, že to je něco příjemného. Kdo z vás zažil těžkou 
chřipku, ví, o čem píšu. Tato „chřipka“ je ale o něco déle trvající.

Mezi mými přáteli jsou bohužel ale i lidé, kteří během uply-
nulých měsíců skončili v nemocnici v umělém spánku, a jeden 
z nich dokonce zemřel. Nezmiňuji to proto, abych tuto nemoc na 
jednu stranu zlehčoval, nebo naopak na druhou stranu nemíst-
ně dramatizoval. Chci jen, abychom si všichni uvědomili svoji 
odpovědnost.

Vím, že třeba takové nošení roušek není příliš příjemné, je 
nepohodlné, zamlžují se nám s nimi brýle, je nám špatně rozu-
mět a podobně. Je to ale to nejmenší, co můžeme udělat pro 
své okolí. Pro přátele, kolegy, členy rodiny i úplně cizí lidi, pro 
mladé i ty v pokročilém věku. A samozřejmě i oni pro nás.

A z toho by podle mě mělo pro nás vyplývat i to největ-
ší ponaučení, které si z koronavirové krize odneseme, a to, 
že bychom k sobě měli být ohleduplní a že bychom měli být 
odpovědnější. Že bychom se měli více dívat kolem sebe – ne 
proto, abychom se ostatních lidí báli a vyhýbali se jim, ale proto, 
abychom si uvědomovali, že tu nejsme sami a že svým jedná-
ním můžeme lidem pomoci, ale také ublížit.

Neklesejme na náladě, nebojme se pracovat, chodit 
nakupovat, setkávat se s jednotlivými přáteli, buďme u toho ale 
ohleduplní – nosme roušky, myjme si často ruce, používejme 
dezinfekci, a když se necítíme dobře, raději zůstaňme doma. 

Dbejme ale rovněž na zdravotní prevenci – udržujme se 
v dobré fyzické kondici, konzumujme vitamíny a také choďme 
na preventivní prohlídky, které odhalují civilizační choroby 
oslabující náš organismus a zvyšující riziko komplikovaného 
průběhu onemocnění koronavirem.

Držím vám všem palce a chci vás ubezpečit, že naše rad-
nice, naše školy, Nemocnice Na Františku, Středisko sociálních 
služeb, Sbor dobrovolných hasičů a další organizace zřizované 
a podporované Městskou částí Praha 1 jsou na vaší straně 
a jsou připraveny vám pomoci.

Váš 
Petr Hejma



54              

n
akTualiTy PRAHA 1 říJEN 2020 akTualiTy

Plánovaná proměna Mariánského náměs-
tí by mohla začít na přelomu roku 2022 
a 2023. Měl by se předláždit a prodloužit 
chodník k budově Městské knihovny, před 
kterou by už nemohla jezdit auta. Vylepšit 
by ho měly tři stromy, lavičky se stolky, 
kašna a také vodní trysky, které budou 
místo v létě ochlazovat. Náměstí je místem 
archeologických nalezišť a umístit zde více 
stromů je nereálné. Chystá se příprava 
pěší zóny, k jejíž nové podobě se vyjádří 
i občané. Vyplývá to ze studie, kterou si 
nechal zpracovat magistrát. Prostor dlouho 
sloužil primárně jako parkoviště, loni vedení 
města vjezd autům zakázalo. Zároveň na 
něj Institut plánování a rozvoje umístil 
židličky a truhlíky s rostlinami, objevují se 
zde i dočasné výstavy. Před knihovnou 
budou nadále jezdit autobusy MHD. Úpravy 
se budou týkat i přilehlé Platnéřské ulice, 
kde je nyní chodník nevzhledně pod úrovní 
ulice. Vyrovnáním vznikne prostranství, 
které by mělo sloužit jako výstavní prostor 
Galerie hlavního města Prahy. Změn by 
se měly dočkat také nedaleké náměstí 
Franze Kafky a Kaprova ulice, kde by mohl 
být provoz v obou směrech, aby se ule-

Dvanáct let trvající tradici dozvuků Hor-
ňáckých slavností v parku Kampa ne-
přerušila ani letošní epidemická situace. 

Pražané si tak mohli opět užít horňácké 
písničky, taneční vystoupení a samozřej-
mě i obdivovat krásné kroje z Horňácka.

V sobotu 19. září se za velkého zájmu 
příznivců folkloru rozezněly housle, basa 
a cimbál po celém parku a návštěvníci do-
zvuků si jako každoročně zazpívali a zároveň 
k tomu ochutnali letošní burčák a další 
nabízené delikatesy. „Je to opravdu unikát-
ní, když se moravské, tady tedy horňácké 
kroje objeví uprostřed historické Prahy. 
Praha 1 velmi ráda podporuje tuto skvělou 
akci, a když se navíc vydaří  počasí, jako již 
během několika ročníků, tak to nemá chybu. 
Jsem rád, že lidé přišli a že se dobře baví 
i přes současnou problematickou dobu,“ řekl 
Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

Stejně jako každý rok i letos se v den vý-
ročí teroristického útoku na Spojené státy 
americké sešli na Kampě občané, malí 
a velcí hasiči i vzácní hosté, aby u pomní-
ku vybudovaného Sborem dobrovolných 
hasičů Praha 1 uctili památku a hrdinství 
newyorských hasičů a záchranářů, kteří 
zahynuli při záchraně života druhých lidí.

„Sešli jsme se zde, abychom vzdali 
hold newyorským hasičům a záchraná-
řům, kteří celému světu ukázali, co je to 
statečnost a sebeobětování. Před devate-
nácti lety se newyorští hasiči a záchranáři 
svojí statečností zasloužili, že si ohni-
vé peklo hořících budov nevzalo ještě více 
lidských životů, než byl konečný tragický 
součet. Zasloužili se ale i o to, že být hasi-
čem – profesionálním či dobrovolným – je 
obrovská čest,“ prohlásil starosta Prahy 1 
Petr Hejma, který se slavnostního setkání 
zúčastnil spolu s americkým velvyslan-
cem Stephenem B. Kingem, Dominikem 
kardinálem Dukou, místostarosty Prahy 1 
Petrem Burgrem a Evou Špačkovou, rad-

ním Richardem Burešem, starostou Sboru 
dobrovolných hasičů Praha 1 Vladimírem 
Krištofem, představiteli Integrovaného 
záchranného systému a dalšími osobnost-
mi. Tradiční a milou součástí pietního aktu 
bylo i ocenění absolventů letního příměst-
ského tábora Sboru dobrovolných hasičů 
Praha 1. 

Mezinárodní hudební festival Struny pod-
zimu, který letos vstoupil do čtyřiadvacáté 
sezony, připravil zcela speciální koncert pod 
širým nebem: v sobotu 19. září se mohli 
milovníci hudby těšit nejen z vystoupení 
britského houslisty Daniela Hopeho a čes-
kého ansámblu Epoque Orchestra, ale také 
z výjimečného pohledu na okolí plovoucí 
hudební scény Prague Sounds, která vy-
rostla přímo na Vltavě. Vzhledem k tomu, že 
koncert snímala Česká televize a evropská 
Arte, akci podpořila i MČ Praha 1, neboť 
v tom spatřuje propagaci kultivované Prahy.

Tato scéna, která byla připojena ke Slo-
vanskému ostrovu a kterou tvořily pontony 
dopravené z celé republiky, pojala kromě 

hudebníků také tisíc diváků. Mezi další 
speciality koncertu, který nabízel pohled na 
panorama Prahy a přilehlé Národní divadlo, 
patřila také možnost sledovat produkci z lo-
diček a šlapadel přímo z hladiny řeky Vltavy.

Britský houslista Daniel Hope byl na 
scénu dopraven během úvodních tónů jed-
ním z plavidel a následně s Epoque Orche-
stra zahrál program Vivaldi Recomposed, 
úpravu Vivaldiho Čtvera ročních období od 
skladatele Maxe Richtera. Večer přinesl také 
jednu světovou premiéru, kterou byla sklad-
ba Vltava na Vltavě od Jiřího Slavíka. Festival 
nabízí ve svém programu mnoho dalších vel-
mi zajímavých koncertů až do 21. listopadu. 
Více informací: www.strunypodzimu.cz. 

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, 
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, 
spolek Prevence dětem, Spolek ob-
čanů a přátel Malé Strany a Hradčan, 
YMCA, Hradčanské včely, Sdružení 
Nového Města pražského, Spolek přátel 
Petrské čtvrti, Studio HAF, chlapecký 
pěvecký sbor Bruncvík, Obec baráční-
ků Petr Guth Hradčany a další spolky 
a organizace se představily na dalším 
ročníku populárního Spolkového dne.

Ten každoročně organizuje 
Městská část Praha 1. „V Praze 1 
máme registrováno čtyřiasedmdesát 
spolků a ty, které se představily na 
Kampě, patří mezi ty nejaktivnější,“ 
popsal 1. místostarosta Prahy 1 Petr 
Burgr. Jednotlivé spolky měly k dis-
pozici stany, přilehlý trávník i pódium, 
na kterém se postupně početným 
divákům představovaly. A k tomu je 
také Spolkový den určen – k seznámení 
široké veřejnosti s jednotlivými organi-
zacemi, jejich činností i s možnostmi, 
jak je podpořit, protože jejich služby 
jsou často prostě nenahraditelné. 

změny na Mariánském náměstí a okolí

vilo dopravě. V plánu je rovněž vysazení 
stromořadí po obou stranách. Náklady na 
akci zatím nejsou jasné a přesnější od-
had vyplyne z další přípravy projektu. 

Mikuláš Medek: 
Nahý v trní  
v Národní galerii

Národní galerie Praha otevřela po 
odmlce způsobené koronavirem 
11. září výstavu s názvem Mikuláš 
Medek: Nahý v trní. Neopakovatelná 
retrospektiva nebývalých rozměrů je 
prezentována hned ve třech objek-
tech NGP a patří k nejrozsáhlejším 
samostatným výstavám autora druhé 
poloviny dvacátého století, jakou 
kdy Národní galerie uspořádala. 
Probíhá souběžně ve Valdštejnské 
jízdárně, v klášteře sv. Anežky České 
a ve Veletržním paláci. Má to své 
důvody vyplývající z výjimečného 
charakteru autorovy osobnosti, 
jeho mimořádného tvůrčího rozpětí, 
vlivu, jenž měl na českou společ-
nost, a ohlasu, který jeho předčasně 
uzavřené dílo stále vyvolává. Přestože 
se Medkovi již po roce 1989 věno-
vala zvýšená pozornost, v mnohém 
ohledu zůstává veřejnosti, zejména 
mladším generacím, stále nezná-
mý. Hloubkou uměleckého výrazu, 
šíří výtvarného záběru, schopností 
zobecnit proměnlivé pocity své doby 
se řadí – a dnes to můžeme z odstu-
pu mnoha let tvrdit – po bok nejvý-
znamnějších malířů české výtvarné 
scény dvacátého století. Výstava 
bude otevřena do 10. ledna 2021. 

Dozvuky horňáckých slavností i letos doputovaly 
do parku na kampě

Vzpomínka na 11. září 2001 na kampě

Dva nové kameny zmizelých připomínají osudy 
manželů beckových

koncert pod širým nebem

Přijďte diskutovat 
o dalším vývoji Petřína!

IPR Praha organizuje 15. 10. v 17:00 
hodin vycházku po Petříně, kde 
zájemcům představí připravované 
zadání studie, o kterém budou moci 
diskutovat. Sraz je u vstupu na Petřín 
v ulici Na Hřebenkách. Vycházka 
bude zakončena na nádvoří Stra-
hovského kláštera okolo 19:00. 

V Klimentské ulici před domem číslo 3, 
v místě jejich posledního bydliště, byly 
usazeny dva nové stolpersteiny – kameny 
zmizelých, které připomínají osud Margit 
a Jiřího Beckových, spolupracovníků 

„českého Wintona“ Přemysla Pittra, 
zakladatele Milíčova domu na Žižkově. 

„Zažila jsem je a vzpomínám na ně 
s velkou láskou. V Milíčově byly krásné 
podmínky, jaké neměly ani děti zámož-
ných rodičů. Vždyť které židovské děti se 
v době války mohly zúčastňovat rytmiky, 
tělovýchovných zařízení, čítárny, knihov-
ny nebo sportovních her,“ zavzpomínala 
Blanka Sedláčková, která jako dítě poznala 
manžele Beckovy v Milíčově domě.

Beckovi byli odvezeni 26. října 1941 
z Prahy do lodžského ghetta. Zavražděni 
byli v Chelmnu. 

Situace Nemocnice Na Františku (NNF) 
se řeší už delší dobu. Nová koalice 
nepočítá s jejím převodem na hlavní 
město a s magistrátem hledá optimální 
podobu spolupráce. Zajištění provozu 
NNF upravuje memorandum z roku 
2018, k němuž nyní městská část na-
vrhuje přijmout dodatek. Starosta Petr 
Hejma NNF považuje za „rodinné stříb-
ro“. Městská část ji financuje již 20 let 
a investovala do ní zhruba 2 miliardy ko-

run. „Podíl pacientů z Prahy 1 je přitom 
pod 20 procent. Připadá nám nefér, že 
bychom to měli financovat sami,“ říká. 
Městská část proto po hlavním městě 
požaduje obvyklou pětimilionovou do-
taci na zajištění bezodkladné intenzivní 
péče o osoby bez přístřeší, které jsou 
převážně z jiných částí Prahy i republi- 
ky. Na letošní žádost radnice Prahy 1 
o provozní dotaci 42 milionů korun 
hlavní město zatím nereagovalo. 

NNF: Praha zatím nepřispěla na péči o své obyvatele

spolkový den zaplnil kampu 
hudbou a zábavou
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1–2    I letos se na Petrském 
náměstí sešli sousedé 
v rámci projektu Zažít 
město jinak. Setkání spo-
lupořádaly Studio Paměť, 
Spolek přátel Petrské 
čtvrti a Tour de Petrská. 

3–4  Tradiční Horňácké slavnosti 
nabídly moravský folklór 
a potěšily návštěvníky, kteří 
zaplnili park na Kampě.

5  Nohejbalový turnaj  
o Pohár MČ Praha 1  
Na Františku přinesl skvělou 
sportovní podívanou.

6–7   11. 9. jsme si na Kampě 
u pomníku vybudované-
ho Sborem dobrovolných 

hasičů Praha 1 připomně-
li hrdinství newyorských 
hasičů a záchranářů.

8  Hudební festival Struny 
podzimu byl zahájen 
koncertem pod širým nebem.

9  Radnice na Staroměstském 
náměstí oslavuje 682. naro-
zeniny. Při této příležitosti se 
otevřela dokořán a zpřístupni-
la běžně nepřístupné prostory. 
Tým z radnice Prahy 1 
připravil ukázky svatebních 
obřadů, které na radnici 
pořádá naše městská část.

  Foto:  Petr Našic 
Jaroslav Tatek
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Veřejná prostranství a parky 
v okolí Hlavního nádraží, Ná-
rodního muzea či Václavské-
ho náměstí patří mezi místa, 
která velmi často vyhledávají 
uživatelé drog. Ti se sem 
stahují z celé metropole, 
České republiky, ale i ze 
zahraničí. Během koronavi-
rové pandemie navíc zejmé-
na ve Vrchlického sadech 
došlo k razantnímu nárůstu 
jejich počtu, a to ruku v ruce 
s omezováním provozu po-
máhajících organizací. 

„Během nouzového stavu výrazně oproti 
normálu narostl v oblasti Vrchlického sadů 
počet uživatelů drog, kteří často zároveň 
patří mezi osoby bez domova. Zaznamenali 
jsme dokonce skupiny romských uživatelů 
z různých koutů republiky, kteří zde začali 
i nocovat,“ popsal starosta Prahy 1 Petr 
Hejma, podle kterého se tuto situaci podařilo 
zklidnit na přelomu července a srpna, a to ve 
spolupráci s Policií ČR a s městskou policií, 
která zde zintenzivnila kontrolu. Počet uživa-
telů drog je však ve Vrchlického sadech stále 
vyšší než těsně před nouzovým stavem. 

Praha 1 ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi i policejními orgány dlouho-
době a aktivně bojuje s negativními projevy 
závislosti na návykových látkách a aktiv-
ně řeší prevenci i důsledky užívání drog. 
Pravidelným sběrem a bezpečnou likvidací 
použitých injekčních stříkaček je rovněž sni-
žováno riziko kontaktu s infikovanou jehlou 
a následného virového onemocnění. 

„Nezisková organizace Progressive, 
naši pracovníci a městská policie nasbírají 
kolem 300 použitých injekčních stříkaček 
týdně. V exponovaných místech zajišťujeme 

Ve Vrchlického sadech 
narostl během koronaviru 
počet uživatelů drog 

i pravidelný úklid a dezinfekci zasažených 
prostor. V roce 2016 jsme také v rámci 
projektu Fixpoint, realizovaného organizací 
Progressive, instalovali kovové kontejnery, 
které slouží k bezpečnému odložení použi-
tých stříkaček. Tento projekt realizujeme do-
posud,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 1 
a zároveň jeho protidrogový koordinátor 
Ladislav Varga. 

Například od 24. srpna do 8. září zajistil 
Progressive celkem 417 použitých stříkaček, 
z toho 259 v kontejnerech a 158 nasbíra-
ných v okolí. 

Nejčastěji užívanou drogou je konopí, ze 
stimulancií převažuje pervitin, z drog opiáto-
vého typu jde o substituční lék Subutex. 

Text: (red)
Foto: Archiv MČ Praha 1

další úleva zejména 
pro drobné živnostníky 
Radnice Prahy 1 připravuje zejména pro drobné živnostníky další finanční úlevu. Týkat se 
bude těch, kteří podnikají v nebytových prostorech ve správě Městské části Praha 1. 

„Podnikatelé a živnostníci napříč obory jsou dlouhodobě postiženi 
nízkou poptávkou po zboží i službách, a proto vedení naší měst-
ské části připravuje další ze série kroků na jejich podporu,“ popsal 
radní Prahy 1 pro podporu podnikání Karel Grabein Procházka. 
Podpora bude spočívat v dočasném snížení nájemného a bude 
odstupňována tak, že nejvyšší úlevy by se měli dočkat živnostníci 
z oblasti chráněné občanské vybavenosti, jako jsou drobní řeme-
slníci a opraváři, kominíci, krejčí, prodejci potravin, řezníci, pekaři, 
prádelny a čistírny, papírnictví, výtvarné potřeby a podobně. 

Výrazné podpory by se rovněž měla dočkat knihkupectví, gale-
rie, divadla a kulturní kluby. Následovat by pak měly provozovny jako 
kavárny, jídelny a restaurace.

Co bude potřeba pro slevu udělat? „Podnikatelé požádají pro-
střednictvím formuláře naši městskou část o slevu z nájemného, a to 
pro období od října 2020 do března 2021. Tato sleva ale bude podmí-
něna splněním některých podmínek,“ vysvětlil radní Jan Votoček, do 
jehož gesce spadá správa nebytových prostorů a hospodaření radnice.

Mezi podmínkami pro dočasné snížení nájemného bude například 
to, že nájemce k 28. únoru 2020 nedlužil Praze 1 na nájemném a služ-
bách nebo že nájemce neuzavřel smlouvu po 31. březnu 2020, kdy již 
s ohledem na aktuální situaci bylo nájemné smluvně dočasně sníženo. 
Nájemci, s jejichž provozem je spojeno riziko rušení nočního klidu, 
budou v tomto směru muset učinit přiměřená preventivní opatření.

Slevy by se měly pohybovat podle druhu zboží a služby od dvaceti 
do padesáti procent. Vše je ale zatím ještě diskutováno. „Celý projekt 
připravujeme tak, aby naše podpora pomohla jak živnostníkům a pod-

nikatelům, tak pochopitelně i občanům, kteří díky tomu nepřijdou o po-
třebné služby v blízkosti bydliště,“ ujistil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Praha 1 dosud podnikatelům postiženým vládními opatřeními 
proti šíření nákazy koronavirem umožnila odklad splátek nájemného 
až do výše kauce, na jejíž doplnění mají lhůtu do 30. června 2021. 
Dále radní rozhodli, že nebudou uplatňovány sankce za prodlení 
s jakoukoli splátkou nájemného, jejíž splatnost nastala v době nou-
zového stavu. Zároveň Praha 1 až do odvolání pozastavila účinnost 
valorizace nájemného u nebytových i bytových prostorů.

Díky radnici navíc postižení podnikatelé a živnostníci užívající 
nebytové prostory svěřené Městské části Praha 1 a určené k pod-
nikání obdrželi stoprocentní slevu na dubnovém nájemném. Radní 
zároveň Úřadu MČ Praha 1 doporučili, aby neuplatňoval sankce na 
poplatníky, kteří uhradí místní poplatky do dvou set dnů po lhůtě 
splatnosti. 

Text: Petr Bidlo
Ilustrační fota: Jaroslav Tatek, Petr Našic

ČISTÍRNA ODĚVŮ ROYAL CLEAN v ulici Myslíkova 17

INSTALATÉRSTVÍ JAN KECHNER v ulici Všehrdova na Malé Straně

zPRáVy z RaDNicE PRAHA 1
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Oba parky procházejí vývojem. Ve Vrchlické-
ho sadech se chystá revitalizace, o níž vás 
budeme informovat v některém z příštích 
čísel magazínu. Čelakovského sady již ob-
novou prošly, když pomyslný nádech přišel 
spolu s rekonstrukcí Národního muzea. Oba 
parky se nyní mohou pochlubit také čistými 
větracími šachtami – výdechy. 

Z Čelakovského sadů se postupně stalo místo, kde se mohou 
Pražané i turisté cítit příjemně a bezpečně. Čisté prostředí a kva-
litní městská zeleň navržená tak, aby přímo vybízela k posezení 
či pikniku, jsou zde pravidelně udržovány. Poslední vadou na 
kráse byl donedávna vzhled větrací šachty metra, která v par-
ku vyúsťuje. Byla znečištěná graffiti, smogem a prachem, stej-
ně jako ty ve Vrchlického sadech. Proto byly všechny tři větrací 
šachty díky nastavené spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy vyčištěny, čímž byla odstartována systémová spolupráce. 
Teď bude možné aktuální stav výdechů udržovat a na dění v par-
ku dohlížet díky kamerám Městského kamerového systému.  

„Jedná se o syndrom rozbitého okna, který vandaly přitahuje. 
Čisté prostředí je naopak odrazuje,“ objasňuje záměr radní Prahy 1 
Richard Bureš, do jehož kompetence patří doprava, životní prostředí 
a úklid, informatika a smart cities.

Koncem srpna tedy začalo hloubkové čištění, které na doporu-
čení Prahy 1 zajistil Miloslav Černý, známý „fantom z Karlova mostu“, 
s nímž Praha 1 dlouhodobě spolupracuje. Odstranění letitých graffiti 
nebylo jednoduché. Barva byla v několika vrstvách a na velkých 
plochách. Standardně používá pan Černý vysokotlaký proud páry, ale 
ten v tomto případě nestačil. Nejprve musel šachtu očistit prostřed-
kem na bázi kyseliny mravenčí v takové koncentraci, aby narušila 
povrch barvy a zároveň neškodila okolnímu životnímu prostředí. Poté, 
co zmizely barvy, přišla řada na nánosy smogu a prachu. Zhruba po 
padesáti hodinách práce vypadal jeden „výdech“ metra  jako nový.

„Dialog o umístění městského kamerového systému na kon-
strukci očištěné šachty v Čelakovského sadech byl úspěšný a nyní 
disponujeme řádným souhlasem, za což kolegům z dopravního pod-
niku děkuji. Šachta má totiž taktickou pozici ve vrchní části parku. 
Kamery tak mohou pokrýt dvě třetiny celého parku, a to bez nutnosti 
stavebních zásahů do nového parku,“ přiblížil radní Richard Bureš. 

V rámci spolupráce si dohled nad vzhledem šachet vezme 
na starosti Městská část Praha 1, která má v oblasti Vrchlického 
a Čelakovského sadů svého koordinátora. Ten je očima i ušima 
vedení Prahy 1. Od doby jeho působení došlo ve Vrchlického sedech 
k výraznému zlepšení bezpečnostně preventivní situace. Mezi hlavní 
opatření patří čtyřiadvacetihodinová přítomnost státní nebo městské 
police, vymáhání dodržování návštěvního řádu, pravidelný detailní 
úklid, častější vyvážení košů nebo vyhledávání dalších možností 
zlepšení, dokud nebudou Vrchlického sady finálně zrekonstruovány. 
To však nezávisí pouze na první městské části, ale také na TSK, IPR 
a dalších organizacích hlavního města Prahy. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv MČ Praha 1

Výdechy metra 
v Čelakovského 
a Vrchlického sadech 
září čistotou

Vyčištěný výdech ve Vrchlickeho sadech Graffiti zbavená větrací šachta v Čelakovského sadech

Jen několik let po za-
ložení kostela svatého 
Havla králem Václavem I. 
v roce 1232 odstartova-
lo budování Havelského 
Města. V jeho centru se 
od počátku nacházelo 
Nové tržiště, tehdy s dél-
kou 560 metrů a o roz-
loze přes tři hektary. 
Původně totiž kromě Ha-
velské ulice, kde i v sou-
časnosti stojí stánky 
trhovců, zahrnovalo 
také paralelní Rytířskou 
ulici a Uhelný trh. 

Bude „Havelák“ opět 
sloužit místním lidem?

Tržiště tak v srdci Prahy funguje s různými 
obměnami už téměř 800 let. Roky už ale 
bohužel oprávněně čelí výtkám místních 
obyvatel kritizujících kvalitu a rozsah prodá-
vaného zboží a jeho jednoznačné zaměření 
na turisty. Provozovatel Havelského tržiště je 
přitom povinen při prodeji upřednostnit sor-
timent sloužící pro pokrytí potřeb základní 
občanské vybavenosti, tedy ovoce, zeleninu 
a ostatní potravinářské a jiné produkty.  

Radniční Komise pro obchod a služby 
a následně i Rada MČ Praha 1 proto opako-
vaně žádaly redukci stánků a sortiment, kte-
rý uspokojí především obyvatele. Na návrh 
Prahy 1 to také letos v září schválilo vedení 
hlavního města do tržního řádu. Hlavní měs-
to je také pronajímatelem tržiště. 

„Havelský trh je významnou lokalitou 
v rámci Pražské památkové rezervace, 
což ještě umocňuje jeho dlouhá historie, 
a zaslouží si proto důstojnou podobu a zboží, 
které bude kvalitní, pestré a pokud možno 
z produkce našich farmářů a živnostníků. 
Tedy přesně to, o co se snažili naši předkové,“ 
popsal radní Prahy 1 Karel Grabein Procház-
ka, do jehož gesce spadá podpora podnikání.

Vedení radnice podle jeho slov vyzvalo 
provozovatele k jednání o budoucí podobě 
tohoto krásného a nyní bohužel nepříliš vlíd-
ného místa. Havelský trh proto bude téma-
tem říjnového zasedání Komise pro obchod 
a služby, na které byl pozván i provozovatel, 
který prý chce představit svoji vizi dalšího 
vývoje tržiště. 

A jaká je představa radnice? „Mys-
lím, že v Evropě máme dostatek dobrých 
příkladů trhů, které zapadají do his-
torických center a jsou oblíbeným místem 
nákupů i setkávání obyvatel z okolí, a to je 
určitě i přitažlivé pro dobrou a přemýšlivou 
turistickou klientelu, o kterou nám všem 
určitě jde,“ popsal Karel Grabein Procház-
ka. 

a co si o tom myslíte vy? jaký by podle 
vás měl být havelský trh a jaké zboží by měl 
nabízet?

Napište nám na e-mail: redakce@
praha1.cz.

Autor: Petr Bidlo
Foto: Petr Našic

mailto:redakce@praha1.cz
mailto:redakce@praha1.cz
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Psi žijící se svým pánem ve 
městě to nemají lehké. Vět-
šinu dne tráví doma v bytě 
a jen čekají, až se jejich 
páníčci vrátí domů, vezmou 
je na procházku a vyvenčí. 
Proto se často na veřejně 
přístupných místech potý-
káme s nečistotou, která po 
pejscích na ulicích a v par-
cích zůstává. 

Zatímco většina pejskařů po svých čtyřno-
hých svěřencích uklízí, někteří méně zodpo-
vědní tak nečiní. Stačí jeden takový v okolí 
a za týden máte teoreticky čtrnáct a více 
hromádek. Po menším, desetikilovém psu 
zůstává až čtvrtkilová „nadílka“ denně. Na 
1 227 loni přihlášených psů k poplatku na 
Praze 1 je to odhadem 306 kg za den. Číslo 
je určitě vyšší, protože mnozí čtyřnozí maz-
líčci patří mezi větší a také těžší plemena.

„Naše radnice hradí každodenní úklid 
psích exkrementů a doplňování sáčků do 
stojanů, jichž je na území Prahy 1 na dvě stě 
devadesát kusů. Dále instaluje zelené ,psí‘ 
koše, kterých je v ulicích umístěno kolem dvě 
stě padesáti a kam mohou majitelé sáček 
odložit. Zajišťuje také jejich vývoz,“ popsal 
radní Prahy 1 Richard Bureš, do jehož kom-
petence mj. spadá životní prostředí a úklid. 
„Znečišťování veřejného prostoru psími 
výkaly se bohužel za poslední léta nemění. 
Stále jsou místa, kde neukáznění majitelé 
exkrementy neuklízejí. Jde například o ulice 
Řeznická, Příčná, Pštrossova a Křemencova. 
Příznivější situace je např. na Malé Straně, 
kde jsou pejskaři ukázněnější.“

V ulicích je standardně prováděn ruční 
úklid a sběr psích výkalů, ve vybraných loka-
litách potom mechanizovaný sběr vysavači. 
Pro Prahu 1 servis zajišťuje společnost CDV 
služby, s. r. o. Radnice vydává za tento úklid 
ročně 11,6 milionů korun, příjem z poplatků 
ze psů je asi 700 tisíc.

„Velký problém je s venčením psů v par-
cích. Městská část Praha 1 investuje značné 
částky do jejich údržby a čistoty a majitelé 
psů sem chodí své psy venčit, aniž by po 

neukáznění majitelé psů: 
někde stav neměnný

nich uklidili. Park tak neslouží maminkám 
s dětmi, turistům či důchodcům jako místo 
setkávání a odpočinku, ale hrstce lidí, kteří 
nechávají své psy volně pobíhat, neuklízejí 
po nich a odrazují ostatní zájemce v pobytu,“ 
doplnil nelichotivé údaje Richard Bureš.

Vstup psů je úplně zakázán do Vo-
janových sadů a Františkánské zahrady. 
Dále psi nesmí na dětská hřiště. Venčení 
psů na vodítku je v parcích povoleno, ale za 
předpokladu, že majitel po svém mazlíčkovi 
uklidí. Volné pobíhání psů je možné pouze ve 
vybraných lokalitách, jako je např. „psí louka“ 
ve Vrchlického či Čelakovského sadech, 
a v některých zahradách na Petříně. Stačí se 
podívat na návštěvní řád, který je v každém 
parku umístěn. Zde se zájemci dozvědí, zda 
je nutné mít psa na vodítku, či zda ho mohou 
venčit na volno.

Neukázněné pejskaře naneštěstí 
neodstraší ani vysoká pokuta. Udělit ji je ale 
obtížné. Pokud strážník přímo nepřistihne 
dotyčného při činu, tak není moc velká šance 
na dopadení. Většinou se takové případy 
řeší napomenutím, ale Městská policie hl. m. 
Prahy se může uchýlit k pokutě až deset tisíc 
korun. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek

V

Restaurační zahrádky 
po dvaadvacáté hodině

Rada hlavního města náš návrh přijme. 
A představte si, že ho přijala celý a bez 
připomínek! Podle zpráv v tisku to 
dokonce vypadalo, že návrh předložil 
magistrát sám. Ale v tomto případě pla-
tí, že není důležitá cesta, ale výsledek.

„Noční klid je důležitý. Žádné za-
hrádce nebyla povolena delší provozní 
doba, naopak se pouze zkracovalo. 
Ale zároveň není možné všechno bez 
rozmyslu zamítnout. Určitě by to mělo 
velký dopad nejen na provozovatele, ale 
byl by to nepříjemný zásah do běžného 
života nás všech, kteří tam ve vší sluš-
nosti a bez křiku posedíme,“ popsal Ka-
rel Grabein Procházka, do jehož gesce 
spadají mj. podpora podnikání, obchod, 
služby a právě tržní řád.

Většina hluku je od postávání 
se sklenicí v ruce před kluby a růz-
nými výčepy. V proslulé hlučné ulici 
Dlouhá zahrádky nejsou. V sou-
časné době je většinou všude klid. 
Na zahrádkách jsou místní, kteří se 
chovají slušně, posedí v příjemném 
prostředí a hlučné hordy zůstaly za 
hranicemi. 

Nově je schváleno, že na území 
Prahy 1 nemá žádná zahrádka povo-
lenou provozní dobu po čtyřiadvacáté 
hodině. Bez výjimky. Jsme potěšeni, 
že máme první ohlasy. Některé celé 
lokality jsme totiž navrhli ponechat 
pouze do dvaadvacáté hodiny. Jsou to 
například Karlova ulice a náměstí Na 
Kampě.

Magistrát tedy nakonec celé 
znění našich návrhů přijal. Doufáme, 
že nové vyhodnocení provozní doby 
zahrádek bude zárukou zklidnění 
v nočních hodinách a zvýšení komfortu 
pro místní a že bude pozitivně moti-
vovat provozovatele zahrádek. Pokud 
budou někde s rušením nočního klidu 
potíže, je Komise pro obchod a služby 
připravena se provozní dobou znovu 
zabývat. 

Text: Dagmar Koníčková, 
vedoucí oddělení 
obchodu a služeb
Foto: Jaroslav Tatek

V dubnu, v době koronavirové krize, magistrát bez konzultace s Úřadem MČ Praha 1 rozho-
dl, že všechny restaurační zahrádky budou od 1. září po dvaadvacáté hodině zavřené. Zará-
žející navíc bylo, že se uvedené rozhodnutí v tržním řádu týkalo pouze zahrádek v Praze 1.

Praha 1 s takovým plošným opatře-
ním, navíc nepodloženým detailním 
šetřením, nesouhlasila. Starosta Petr 
Hejma 1 proto sestavil odborným tým, 
který projednával každou zahrádku 
samostatně, a to s ohledem na hustotu 
obydlenosti, poznatky od městské 
policie, živnostenského odboru a od-
dělení stížností radnice. Nejdůležitější 
byly připomínky místních obyvatel. 
Mezi magistrátem a městskou částí 
probíhala stálá jednání. Výsledkem 
vyjednávání bylo, že nový návrh 
provozní doby restauračních zahrá-
dek musela naše radnice předložit do 
30. června. Zároveň dostala příslib, 
že Rada hl. m. Prahy návrh posoudí 
do konce srpna a „pak se uvidí“.

Dva měsíce jsme tak neměli žádné 
informace. Bylo nepříjemné toto sdě-
lovat podnikatelům, ale nedalo se nic 
dělat. Jen jsme čekali a drželi si palce. 
Jak jsme správně předpokládali, museli 
jsme čekat až do 31. 8. odpoledne, zda 

Každý držitel psa staršího tří měsíců 
je povinen splnit ohlašovací povin-
nost a přihlásit se k placení poplat- 
ku ze psa. Základní sazba je až  
1 500 Kč za kalendářní rok a jedno-
ho psa. U držitelů starších pětašede-
sáti let nebo poživatelů starobního, 
invalidního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jediným 
zdrojem příjmů, anebo poživatelů 
sirotčího důchodu činí částka  
200 Kč za kalendářní rok. Více infor-
mací najdete na radničním webu.
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O krátkodobých pronájmech 
a jejich dopadech na ži-
vot obyvatel městské části 
metropole jsme si povídali 
s Broňou Sitár Baborákovou, 
předsedkyní Výboru proti 
vylidňování centra a pro pod-
poru komunitního života.  

Máte dlouhou vlastní zkušenost s atmosfé-
rou, kterou v domech vytvářejí krátkodobé 
pronájmy. Můžete popsat, co zažíváte?
Náš dvůr se skládá ze třech domů, z nichž 
dva slouží převážně ke krátkodobému uby-
tování. Mohly by fungovat jako modelový 
příklad této problematiky. Loni v létě tu bylo 
ubytováno až osmdesát lidí najednou a mezi 
tím žijeme my, převážně rodiny s dětmi 
a senioři. Naleznete u nás široké spektrum 
problémů, na které poukazovala i výstava fo-
tografií a příběhů, která byla instalována na 
náměstí Republiky. Na výstavě bylo možné 
konečně a bez příkras vidět, jak vypadá to, 
v čem žijeme na vlastní kůži. Ztráta bezpečí, 
ztráta soukromí, nepořádek, hluk, nekomu-
nikace pronajímatelů – neustále si saháte 
na dno a balancujete, jak dlouho jste ještě 
ochotná to ustát. V současné době nám 
lidé říkají: Tak konečně máte klid… Nemá-
me, k nám se jezdí pořád, není naplněna 
kapacita, ale klid tu stále není. Teď čekám, 
že se to trochu uklidní, protože po Britech 
bude jezdit i méně turistů z Německa.

Nevede taková dlouhodobá zátěž k rezigna-
ci? jak to zvládají sousedé?
Hodně lidí se z domů vystěhovalo, další 
přestali bojovat, protože jim to připadá 
zdlouhavé a beznadějné. řeší to tím, že 
zavřou okno a svoji nespokojenost ně-
jak spolknou. Rozhodně se vám nechce 

opakovaně ve dvě ráno čekat před domem 
na policii nebo si to ani nemůžete dovo-
lit. Bez vytrvalosti by nás a naše sousedy 
ta vlna bezohledných ubytovatelů úplně 
převálcovala a z centra by se stalo město 
duchů. A máme k tomu našlápnuto… 

Člověk se musí opírat to, že rodina má 
v místě nějakou historii, kořeny, nebo že 
máte prostě jinou představu o tom, jak má 
rezidenční bydlení v centru vypadat. 

zajímal majitele pronajímaných bytů názor 
sousedů na jejich záměr?
Zájem se dohodnout, vyjít nám vstříc? Ne. 
Dva domy proti třem… Je jasné, kdo je komu 
na obtíž. Než mi došlo, že máme nějaká 
práva a možnosti se bránit, uběhlo sedm let. 
Dlouho jsem s tématem „prudila“, až jsem 
se dostala do komunální politiky. Musíte se 
toho hodně naučit, nastudovat, obklopit se 
schopnými a informovanými lidmi, nelze 
bojovat sám a nejste vševědoucí. Jsem 
vděčná za práci členů výboru, sdružení 
i spolků, kteří dovedou přiložit ruku k dílu. 

Zatím poslední byt u nás v domě měl 
být podle nového majitele rekonstruován pro 
jeho rodiče. Nakonec je pronajímán. Tomu se 
postavilo naše SVJ, pán nás pak dal k soudu, 
v první instanci bylo dáno za pravdu našemu 
SVJ. Kromě toho, že byty jsou kolaudované 
k bydlení, bylo krásné mimo jiné číst, že 
podle listiny práv a svobod bylo potvrzeno 
zdánlivě „obyčejné“ právo na klidný a neru-
šený život. Že tedy zmíněný ubytovatel vyko-
nává své vlastnické právo k bytu způsobem, 
který ostatní vlastníky omezuje ve výkonu 
jejich zcela totožných práv. Musíme věřit, že 
soud pro nás dopadne dobře.

Má městská část patřičné pravomoci k řeše-
ní? je stávající legislativa dostatečná?
Úředníci městské části mají kontrolovat, zda 
lidé a podnikatelé dodržují zákony, ale je tu 
problematický judikát z roku 2007, kterým se 
často argumentuje. říká se v něm vlastně, 
že bydlení je bydlení, ať trvá jakkoli dlouho. 
Airbnb vzniklo až rok po tomto judikátu, 
takže je na hlavu se jím řídit, ale to je zákon. 
Dokud se právní úprava nezmění, úřady 
i soudy se jí řídí. Ano, jsou zákony, kterými 
se můžeme bránit: živnostenský a stavební. 
Byty jsou určeny k bydlení a hlavně k bydlení 
kolaudovány, tak proč se v nich ubytovává? 

Máme na dvoře ubytovnu, podle hygieny na 
místě žádná hlášena není. Přesto to zřejmě 
někdo povolil. To, že jde o sklep s mnoha 
postelemi, nikdo neřeší ani za koronavirové 
pandemie. Nevzdáváme to. Proto přišla 
na svět také výstava a mapa do schránek, 
kterou jsme vytvořili na výboru. Ukazujeme, 
že tady nejde o klasický sousedský spor, 
ale o zásah do základních lidských práv. 
Upřímně? Hledáme úředníka „superhrdi-
nu“, který to uchopí v rámci spravedlnosti. 
Poukáže na nedostatky, postaví se rutině, 
zvedne se ze židle a rozvíří vody. Nebude 
to mít lehké, ale už dopředu mu fandím.

jak silná je lobby pronajímatelů?
Podle toho, jak se vše táhne, má sil dost.

V možnostech řešení krátkodobých proná-
jmů existují dvě prosazované cesty. která 
nakonec vyhraje?
řeknu vám pohled, který diskutujeme u nás 
na výboru. Tyto cesty musí jít ruku v ruce. Vy-
máhat současné zákony a hlídat a kontrolovat 
nové legislativní návrhy, aby byly vůbec vy-
mahatelné. Aby je někdo s námi konzultoval, 
když v tom žijeme na vlastní kůži. Vymáhání 
zákonů je náročné, jsou však signály, že když 
vytrváme, může vést k úspěchu. Na stranu 
druhou sledujeme zákony nové. V tomto 
směru vnímám jako zásadní, že když bude 
nový zákon, který tuto problematiku de facto 
legalizuje, jak to bude fungovat v praxi. Jsou 
dny, kdy mi to připadá jako možná cesta řídit 
se zejména pravomocemi obcí a v nějakých 
lokalitách, na nějakém základě, mít mož-
nost to zakázat/nepovolit/omezit. Nicméně 
velmi se obávám realizace. Jak se vše bude 
vymáhat, pokud to nebude fungovat, kdo 
bude dodržování kontrolovat a co se bude dít 
ze strany lobby. Postupoval tak Amsterdam, 
v Barceloně se rozhodli pro kritickou kontrolu 
a vymáhání nově nastavených pravidel násle-
dované vysokými pokutami. Co země, to origi-
nál, musíme si vzít od každé něco. Rozhoupá 
se k něčemu obdobnému Česká republika? 
Na komisi pro Airbnb, pracovní skupině při 
MMR, na našem Výboru proti vylidňování, při 
debatě s úředníky a dalších úrovních máme 
před sebou ještě hodně vášnivých debat.

Podle české asociace pronajímatelů a uby-
tovatelů v soukromí (čaPus) stačí vymáhat 
existující pravidla a není potřeba přijímat 
jinou regulaci. 

Krátkodobé ubytování 
v bytech? Vše by se mělo 
vrátit k původní myšlence 
sdíleného ubytování

To, co vymysleli, je vlastně chytrý byznys nad 
byznysem. A jakkoli to mohou dělat ze svého 
pohledu dobře, tak takhle by to fungovat 
nemělo. Byty jsou k bydlení. V normálním 
světě žijí v domech společně rodiny s dětmi, 
senioři, studenti, mladé páry. Je bezohled-
né dopustit a podporovat byty přetvořené 
na „hotelové“ pokoje, kde se do jednoho 
nacpe osm lidí, kteří se do Prahy přijeli bavit. 
Nepotřebují se vyspat, nevstávají do práce, 
nestarají se o dům, nevypravují v šest ráno 
unavené nevyspalé děti. Nemusí se souse-
dům dennodenně dívat do očí, když se něco 
„pokazí“. Samozřejmě, mezi ubytovanými 
mohou být i slušní lidé. Těch jsem však 
u nás na dvoře potkala opravdu minimum. 

byla byste ráda, kdyby platformy typu ai-
rbnb z Prahy 1 zmizely?
Když byste se mě zeptala na náš dvůr, tak 
řeknu jednoznačně ano, akustika je krutá. 
Pak jsou tu také byty, které mají společnou 
předsíň s krátkodobým ubytováním, to 
nechápu! Jsou tu také pavlačové domy, kde 

v jednom bytě je máma s dětmi a vedle přes 
předělovou příčku paří velká parta ubytova-
ných atd. To vše je neslučitelné. Ozývají se 
mi ale také domy s výčitkou, proč tak bojuji, 
když u nich je klid. Jsou domy, jimž ubyto-
vatelé nabídli nějakou dohodu nebo třeba 
postavili výtah. Za mě to je ale pořád neslu-
čitelné s trvalým bydlením nebo například 
dlouhodobým pronájmem studentům, kteří 
se  potřebují soustředit a jsou v pohodě. Ne-
hledě na to, že to zvedá ceny nájmů i bytů. 

jaká je vaše představa sdíleného ubytování?
Vše by se mělo vrátit k původní myšlence. 
Mám byt, v něm bydlím a pronajímám pokoj. 
Nebo jedu na dva týdny pryč a byt na tu 
dobu pronajmu. Mám ale vždy zájem na tom, 
aby se z něj nestala kůlnička na dříví a ze 
mě bezohledný a nezodpovědný člověk. 

Text: Michaela Šulcová, Petr Bidlo
Foto: Archiv B. S. Baborákové
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My, co tady žijeme

Léto definitivně skončilo, alespoň podle 
kalendáře. My můžeme jen povzdechnout, 
že to bylo léto skutečně rozmarné a to nejen 
počasím, spíš naopak. Slunečních dnů bylo 
přehršel a kupodivu srážek prý také naprše-
lo nejvíc za posledních deset let. Rozmary 
letošního léta jsme si vyráběli sami. Místo 
návalů na dálnicích směřujících do Chorvatska 
a dalších destinací na jihu Evropy jsme zaplnili 
české hory, břehy tuzemských rybníků a místa 
svojí krásou pro mnohé znovu objevované. 
Díky tomu si v různých částech republiky 
provozovatelé služeb mnuli ruce. Přejme jim 
to. My jsme si naopak mohli po letech zase 
užít klidné procházky v jindy přeplněných 
pražských uličkách. Ano, současný stav je pro 
mnohé doslova existenčně kritický, ale pro 
nás, co trvale žijeme ve středu Prahy, byla mi-
nulá léta v mnoha místech už také neúnosná. 
Ukazuje se, že na jedné straně pandemií znovu 
vytvořená „železná opona“ je stejně ubíjející 
jako naprostá rezignace na jakákoli pravidla 
usměrňující turismus. Tady jsme na stejné 
lodi s městy, jako je Český Krumlov či Karlovy 
Vary. Žel podle statistických údajů je region 
vnitřní Prahy na tom z celé České republiky 
nejhůře. Jenže vyprávějte to lidem, kteří se 
díky propadu sdíleného ubytování konečně 
v klidu vyspali. Jsme na začátku veliké výzvy. 
Trvalý návrat „železné opony“ není v jednadva-
cátém století v demokratické zemi možný, ale 
na druhé straně odmítněme návrat drancování 
našeho veřejného prostoru, jak tomu bylo ještě 
v loňském roce. Teď máme šanci. Mezi tako-
véto testy patří schválení vyhlášky regulující 
hazard. Nechme stranou populistickou réto-
riku, jak jsme ji slyšeli kolem nás. Důležité je, 
že v zastupitelstvu hlavního města pro návrh 
vyhlášky upravující provoz hazardních her jen 
v kontrolovaných kasinech hlasovali členové 
politických stran, které tvoří v Praze 1 
volební uskupení: My, co tady žijeme. 

My, co tady žijeme

TOP 09 Praha 1

senátní volby v Praze 1 
Vážené dámy a vážení pánové, tento měsíc 
je pro naší zemi a pro náš obvod velmi vý-
znamným – konají se volby do Senátu Parla-

ce, na chodnících postávající personál, pro 
mne smutný příběh. A to je pouze začátek!

Teprve v lednu, únoru začnou opravdu 
hromadně padat firmy. Ono je těžké uvěřit, 
že se nestane zázrak a turisté nezačnou 
padat z nebe. A věřte, nevěřte, naše městská 
část je opravdu značně závislá na hostech 
z daleka. Moudro zní: lidem nedej rybu, ale 
nauč je rybařit. Jenže kde vzít práci pro číšní-
ky, kuchaře, průvodce, prodejce? Navozit ka-
mení a na Petříně začít stavět hladovou zeď 
toho času druhou? Asi ne, doba je jiná, on 
se nějaký turista snad někdy vrátí. Ale kdy? 
2023, 2024 nebo opravdu až 2025? A co do 
té doby? Praha 1 není úplně nastavena na 
novou výzvu. Tady není kde postavit nové 
manufaktury, dílny či sklady.

To jsou ony problémy, ty by se měly 
řešit. Ale ono ne. Ony se řeší tak důležité věci 
jako hazard. Ruku na srdce, znáte v součas-
né době jednoho rezidenta Prahy 1, co má 
problém s automaty? Já ne. Chraň příroda, 
že bych byl zastáncem hazardu, ale podle 
mého řešíme myši na půdě, když se protrhla 
přehrada a vody už mám plný sklep.

V ďábelských devadesátkách to pro-
blém byl, ale dnes? Ale přesto se z toho dá 
udělat velká bublina. Odborníci na všechno 
žhaví sítě, plamenní řečníci na zastupitel-
stvech chrlí oheň a síru a kdo není s námi, 
je proti nám, jest potřeba ho zničit, pohanět, 
pošpinit. Mizí mezi námi úcta k projevu, 
k umění naslouchat, přinášet tuny argumen-
tů. Dnes je vždy nasazena teze jediná pravá 
a tečka. A běda ti, když nesouhlasíš.

A tato názorová propast je nejen mezi 
naší koalicí a opozicí, ale hlavně mezi námi 
a magistrátem. Je to opravdu střet světoná-
zoru, střet zlého kapitálu s ideou vše pro lid, 
střet světa peněz se světem komunitním.

Doba roušková se stala zvláštní divno-
dobou.

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

zelená pro jedničku

hejma kasína nezachránil, 
herní automaty musí zmizet

Lidem, kteří neznají ve svém blízkém okolí 
někoho závislého na hazardu, můžou být 
kasína, herny a herní automaty celkem 
ukradené. Blikající vchody do kasín prostě 

obejdou a doufají, že se nebudou muset 
potkat ani s lidmi, co v přítmí hazardu perou 
špinavé peníze nebo překupují kradené 
zboží. Každý ale zbystří při zjištění, že jeho 
starostovi jsou názory voličů zcela ukradené.

10. září schválilo zastupitelstvo hlavní-
ho města zákaz provozu herních automatů 
na celém území Prahy. Pro naši městskou 
část to znamená, že do tří let postupně 
skončí platnost licencí asi tisícovce automa-
tů a tyto budou následně odstraněny. Kasína 
tak přijdou o snadný zdroj zisků a budou 
se muset zaměřit na živé hry, jako je ruleta, 
poker nebo kostky. Starosta Hejma, který si 
do volebního programu napsal „NE hazardu 
na Praze 1“, ovšem bránil kasína do posled-
ního dechu, a to dokonce proti své stranické 
kolegyni ze STANu Kordové Marvanové. 
Místostarosta Burgr dokonce jednal v rozpo-
ru s názorem celopražské KDU-ČSL. Kde se 
vzala taková láska k automatům, jinak spíše 
přístrojům na lidské tragédie?

Odpověď je prostá i smutná. Desítky let 
bylo na Praze 1 zvykem nadřazovat zájmy 
nepoctivých podnikatelů nad zájmy občanů. 
Strany měly své oblíbené podnikatele, kteří 
dostávali různé výhody a kšefty. Službičky 
a protislužbičky. Naopak slušným podnikate-
lům byly dveře zavřené. Hejma, Burgr, Caban 
a další v této tradici bohužel pokračují. O to 
víc je potřeba jim koukat pod ruce.

Pro Zelené, kteří na Praze 1 již v roce 
2014 nasbírali podpisy občanů pro konání 
referenda o herních automatech, je samo-
zřejmě nová vyhláška velkým zadostiučině-
ním. Věříme, že i pro mnohé z vás. 

Děkujeme za podporu.
Váš zastupitel Petr Kučera 
a Zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

Donald Trump chtěl postavit mezi 
USA a Mexikem zeď a slíbil, že ji za-
platí Mexiko. Zvláštní logika! Jenže 
v Praze 1 máme něco podobného.

O Nemocnici Na Františku už bylo 
napsáno mnohé, její drama ovšem stále ne 
skončit. Jádrem problému je to, že Praha 1 
se před několika lety rozhodla přestat tuto 
dlouhodobě ztrátovou nemocnici dotovat. 
ODS, TOP09 a ČSSD se za starosty Lo-
meckého pokusily nemocnici zprivatizovat 
(zájem projevila např. Penta). Lidé se ale 
vzbouřili a pohrozili místním referendem 
a magistrát se rozhodl, že se nemocnice 
ujme sám. Nový starosta Pavel Čižinský pak 
vyjednal, že magistrát nemocnici převezme 
na padesát let a budovy si jako pojistku 
ponechá Praha 1. Nemocnice měla být 
začleněna do širší spolupráce obecních 
zdravotnických zařízení, které společně 
budou silnější při vyjednávání s dodavateli 
a s pojišťovnami. VZP ČR tento model oce-

mentu České republiky. Příběh, který zde po-
píšu je ukázkou toho, že spojování má smysl. 

Začalo to celé tak, že každá parlamentní 
strana si připravovala vlastního kandidáta či 
kandidátku. Za hnutí STAN měl kandidovat Jiří 
Padevět a za TOP 09 Radovan Vávra. Nastalo 
však něco, co se opravdu nedokázalo očeká-
vat. Za ODS oznámila svoji kandidaturu První 
dáma české politiky Miroslava Němcová.  

My věříme, že pokud máme změnit 
celou politickou kulturu a bojovat proti 
současné vládě, tak jediná správná cesta je 
cesta spojováním. Pánové Padevět a Vá-
vra se dobrovolně vzdali své kandidatury 
a společně podpořili osobu, která už mnoho 
let bojuje za svobodu a demokracii. Paní 
Miroslava Němcová se tak stala společnou 
kandidátkou ODS, TOP 09, STANu a LESu. 

Miroslava Němcová kandiduje do Se-
nátu zejména proto, že je to první příležitost 
vystavit pomyslnou stopku Andreji Babišovi 
i Miloši Zemanovi. Jestliže posílíme Senát 
jako instituci, znamená to, že opozice není 
tak slabá, jak se stále tvrdí, navíc získá úplně 
jinou váhu a možnost vstupovat do celospo-
lečenských otázek. Hlavní motivací ale je být 
ústavní pojistkou. Čím více lidí do Senátu 
s tímto hlubokým přesvědčením přijde, tím 
stabilnější pojistkou Senát bude. 

Vážení občané, sousedé, přátelé, 
nepodceňte důležitost těchto voleb a ať už je 
vaše politická preference jakákoliv, doraž-
te k volbám. Náš hlas však má Miroslava 
Němcová. Boj za svobodu není jednoduchý 
a vyžaduje kuráž. K úspěchu je potřeba dělat 
následující – nebát se, myslet a jednat. 

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 1 

aNO Praha 1

budem dělat bubliny, ať viděj

V minulém období jsme byli svědky něčeho 
nevídaného. Jak jde vyrobit bublina-kauza 
z něčeho, co kauza nikdy býti nemusela a při-
tom se nebavit o tom, co opravdu průšvih je.

Myslím si, že chodím denně stejnými 
ulicemi jako moji sousedé a s hrůzou sleduji, 
jak naše město umírá. Co chvíli přibývá další 
a další nápis NA PRONÁJEM a večer se na 
ulici začínám pomalu bát opuštěnosti.

Těch pár Němců, Slováků či místních 
jest rozdrobeno tu a tam. Prázdné restaura-

nila a prodloužila nemocnici smlouvu hned 
na čtyři roky. Nemocnice začala mít opět 
budoucnost.

Jenže v lednu 2020 se k moci dostaly 
opět staré struktury ODS, TOP09, STAN, 
KDU a ANO a hned vyhlásily, že nemocnici 
magistrátu nedají. Prý ji dál bude provozovat 
Praha 1, ale ztrátu bude hradit magistrát. 
A skutečně (ačkoli na účtech má Praha 1 
skoro miliardu) na rok 2020 schválili v roz-
počtu namísto potřebných 72 milionů jen 
38 milionů. Zbytek ať dá hlavní město, neboť 
tam chodí lidé z celé Prahy. Náš argument, 
že právě proto by se provoz nemocnice měl 
předat magistrátu, neuspěl. Ani naše vysvět-
lování, že i kdyby se letos podařilo magistrát 
donutit k nějakému příspěvku, nejde o systé-
mové řešení, neboť příští rok se bude jednat 
nanovo a pak zase a nemocnice bude pořád 
v nejistotě. Magistrát každopádně zatím 
nevidí důvod, proč by měl systematicky platit 
něco, co nemůže ovlivňovat.

Trumpova zeď nestojí. A Nemocnici Na 
Františku právě docházejí peníze!

Klub Praha 1 Sobě

ODs

Praha 1 je na fatální křižovatce

Těžko byste v České republice hledali místo, 
které je pandemií koronaviru postiženo víc 
než Praha 1. Odliv turistů, dopad opatření, 
obavy lidí i celkové zpomalení ekonomiky, 
to vše dostalo spousty podnikatelů v centru 
Prahy nad propast. řada do ní už dokonce 
spadla. A vláda tomu jen přihlíží. Jako by 
si vůbec neuvědomovala, že zapláče i stát. 
Stačí se podívat, kolik tvoří podíl Prahy na 
českém HDP, kolik peněz se v centru Prahy 
vybíralo na všech možných daních v čele 
s DPH. Jsou to obrovské částky, které nyní 
mizí. Místo nich zde budou prázdné neby-
tové prostory a hlavně tisíce lidí bez příjmů. 
O významnou část příjmů přijde samozřejmě 
i naše městská část. Aby toho nebylo málo, 
tak přijde navíc i o peníze z hazardu. O ty 
koneckonců přicházela i v minulých letech 
kvůli nesmyslnému přerozdělování, kdy 
finanční prostředky proudily i těm městským 
částem, které si prosadily nulovou toleranci. 
Peníze z hazardu ovšem jim ale samozřejmě 
nesmrděly, naopak je s chutí inkasovaly. Na 
jejich čele byla a je Praha 7 vedená staros-
tou Janem Čižinským. Bylo by slušností, 
kdyby tento starosta aspoň přispěl Praze 1 
na provoz Nemocnice na Františku, protože 
obyvatelé sedmičky tvoří velkou část pacien- 
tů. Ale on místo toho společně se svým 
bratrem chtěli nemocnici nadělit zdarma 
magistrátu. A to jsou jen dvě ukázky toho, že 
Prahu 1 na zmíněnou křižovatku nedostal 
zdaleka jen covid-19. Na vině jsou i lidé, kteří 
rozeštvali občany Prahy 1, 

kteří přitom vždy drželi při sobě. Pořád to 
ale můžeme zvládnout. Jen je teď potřeba 
vykročit z křižovatky správným směrem.

JUDr. Jaroslava Janderová, 
zastupitelka MHMP, 
předsedkyně OS ODS Praha 1

Pirátská strana

Palác žofín nástrojem podvodu

Když 30. 6. rada schválila zveřejnění záměru 
na prodloužení pronájmu paláce Žofín stávají-
címu nájemci až do roku 2034, považovali 
jsme to za žert. Již před posledními volbami 
byl zrušen stejný postup tehdejšího vedení, 
a to po našem upozornění na nelegitimitu 
plánovaného kroku. Celý loňský rok jsem z po-
zice radního pro majetek nájemci  opakova-
ně vysvětloval, že je nutné zvýšit nájemné. 
To je nyní neadekvátně  nízké. Nájemce náš 
nedobrovolný odchod do opozice využil k opě-
tovnému požadavku na prodloužení doby 
nájmu. Rychle jsme nastudovali všechny 
dokumenty od roku 1994, kdy byla smlouva 
uzavřena. Vypracovali jsme rozbor a předložili 
ho vedení radnice. 11. 8. rada záměr pro-
dloužit nájemní smlouvu zrušila. Šokem bylo 
zjištění, že dokument z roku 2010, na který 
se nájemce odvolává, měl podle rozhodnutí 
rady obsahovat pouze prodloužení nájmu do 
roku 2024. Nic víc. Bez souhlasu rady 
byl však změněn obsah smlouvy. Z třiceti tex-
tových změn téměř polovina byla nastavena 
v neprospěch městské části. Na dokumentu 
chybí parafa odpovědné osoby a osvěd-
čující doložka dvou zastupitelů. Nájemce 
požaduje prodloužení nájmu do roku 2034. 
Vztahu s nájemcem si vážíme, ale za lepších 
finančních podmínek. Roční nájemné ve 
výši 8,6 milionů korun považujeme za velmi 
nízké. Praha 1 v letech 2015–2018 byla díky 
investicím do paláce Žofín, které hradila 
městská část, ve ztrátě. Minulý rok  jsme 
„zarazili“ předražené investice, které  měla 
opět hradit městská část. Dokument z roku 
2010 toto pravidlo prohodil. Vloni jsme uspě-
li a provozování Žofína jsme dostali do 
kladných čísel. Podle odhadu Praha 1 přišla 
uzavřením podezřelého dokumentu v roce 
2010 o nejméně 21 milionů korun.  Neob-
struujeme, zjišťujeme, studujeme, prověřu-
jeme. Naše závěry následně předkládáme 
radnici. V případě trestně právní roviny 
s podvodně uzavřeným dokumentem bylo  
vedení radnice včas detailně seznámeno. 
Je na něm, jak s takovou informací naloží. 

Mgr. David Bodeček, 
Piráti Praha 1

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly 
dodány do uzávěrky magazínu).
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Základní škola a gymnázi-
um J. Gutha-Jarkovského 
v Truhlářské ulici pořádá 
od roku 2018 pro své žáky 
a studenty Dny vědy a tech-
niky v Truhle (Věda v Truhle, 
zaměřené na popularizaci 
přírodovědných a technic-
kých oborů). 

„Dlouhodobě jsme ve škole dávali 
prostor festivalu Jeden svět v Truhle, 
který je zaměřen spíše na téma-
ta  humanitní. Protože šlo o oblíbený 
formát, ale z technických oborů jsme 
nic podobného neměli, přidali jsme 
tedy i tuto část. Obě akce probíhají 
v květnu, kdy se na našem gym-
náziu pořádají maturity,“ vysvětlila 
ředitelka školy Jitka Kendíková. 

Dvoudenní programy jsou určeny 
všem žákům druhého stupně a studen-
tům gymnázia, zahrnují různé přednáš-
ky a workshopy, z nichž si vybírají tak, 
aby za jeden den absolvovali dva. Při 
pořádání Vědy v Truhle pedagogický sbor 
spolupracuje s Akademií věd ČR, ale 
také s jednotlivými odborníky tak, jak je 
učitelé vytipují a osloví. Pořadatelé mu-
seli začít s organizací již v září, protože 
někteří hosté jsou velmi vytížení a často 
těžko hledají ve svém kalendáři volné ter-
míny. „Snažíme se, aby v programu bylo 

Věda v Truhle motivuje 
k přírodním oborům

Truhla ve vesmíru

18. října 2019 proběhl v Brně As-
troPi Hackathon. AstroPi je soutěž, 
kde až šestičlenné týmy navrhnou 
projekt, který bude měřit data na 
Mezinárodní vesmírné stanici. Ty 
potom týmy zpracují do finální studie. 
Samotný hackathon se uskuteč-
nil v prostorách SAB Aerospace.

Studenti, kteří reprezentovali 
naši školu, deset hodin pracovali 
a vymýšleli projekt, který díky počítači 

Raspberry Pi a senzorům zpracovali. 
Následovala zkouška s místním pokus-
ným počítačem a prezentace návrhu, 
kde se náš projekt umístil jako čtvrtý. 
Tímto ale soutěž nekončila, protože 
projekt byl odeslán do Evropské ves-

mírné agentury, která poté naše řešení 
vybrala do fáze dvě, tedy uskutečnění 
experimentu na Mezinárodní vesmírné 
stanici! Projekt má název Magnetosfé-
ra planety Země a měří, jak se mění 
intenzita magnetického pole v přísluní 
a odsluní.

O měsíc později, 18. listopadu 
2019, naši studenti ze sekundy také 
úspěšně poslali svůj program na Meziná-
rodní vesmírnou stanici v rámci soutěže 
Pošli svůj kód do vesmíru organizované 
Evropskou vesmírnou agenturou. 

zastoupeno co nejvíce oborů, měli jsme 
přednášky z fyziky, chemie, biologie, 
genetiky, medicíny i matematiky. Žáci 
a studenti jako nejúspěšnější hodnotí 
mobilní planetária a přednášku Danie- 
la Stacha o popularizaci vědy a Jana 
Spratka Jak pochopit vesmír a nezbláz-
nit se,“ doplnila Jitka Kendíková.

Věda v Truhle je u mladých velmi 
oblíbená, a co je důležité – nesporně je 
motivuje ke studiu přírodních věd, ale 
také k prezentaci na různých soutěžích. 

Například v minulém školním roce se 
družstvo zdejších studentů účastnilo 
soutěže v programování pro vesmírnou 
stanici. Protože byli úspěšní, jejich projekt 
s názvem Magnetosféra planety Země, 
který měří, jak se mění intenzita magne-
tického pole v přísluní a odsluní, letěl do 
vesmíru.

Doufejme, že se v květnu 2021, 
tedy ve druhé části tohoto školního 
roku, podaří Vědu v Truhle opět uspo-
řádat. 

Text: jh
Foto: Archiv ZŠ J. Gutha-Jarkovského

Únavu ze všech možných nařízení tak školy 
řeší výukou na čerstvém vzduchu, kde rouš-
ka není povinná, za což jsou žáci vděční. 

Jednou ze škol, kde se u vhodných 
předmětů snaží o pobyt žáků mimo budovu, 
je Základní škola nám. Curieových. Učitelé 
školy s dětmi rádi využívají prostory přileh-
lého víceúčelového sportovního areálu Na 
Františku. Na  hřišti je možné využívat plochy 
na kopanou, odbíjenou, nohejbal nebo 
košíkovou. V zimních měsících je zde také 
kluziště s umělou ledovou plochou. Dále 
mohou sportovci a samozřejmě také žáci 
školy využívat atletickou rovinku, trénovat 
skok do dálky, zdolávat dvě horolezecké 
stěny, zahrát si minigolf a součástí areálu je 
i dětské hřiště.

„Vyučování venku na čerstvém vzduchu 
je pro nás a zejména pro děti mnohem lepší 
než varianta, kdy bychom měli být zavření 
v malé tělocvičně. Děti jsou zde bez roušek 
a oddychnou si tak od jejich nošení. Snaží-
me se o pobyt venku i za méně příznivého 
počasí a nikdo s tím nemá problém. Vý-
hodou hřiště je také jeho velikost, díky níž 
se zde vejdeme ve více třídách a může ho 
využívat také družina,“ popsal situaci učitel 
tělocviku Lukáš Rampich.

V Základní škole Vodičkova probíhá 
rekonstrukce školního hřiště a oblíbené 
hudebny. Místo toho, aby hudební výchovu 
učil v klasických třídách, vyráží učitel Radek 
Pilc se svými svěřenci zpívat ven do zeleně, 
tedy do Františkánské zahrady a parčíku na 
Karlově náměstí. 

„Není to tak, že by někdo určoval, kdo 
kam může chodit. V této koronavirové době 
se snažím maximálně využívat doporučení 
vedení školy, abychom trávili čas venku na 
vzduchu. Františkánská zahrada a park 
vedle Novoměstské radnice jsou pro nás 
prakticky jediné možnosti, kde si s žáky 
můžeme sednout na trávu a zazpívat si,“ 
řekl Pilc, který „hudebku“ ve Vodičkově učí 
dvacet let a vedle toho působí i ve školním 
Klubu mladých.

V průběhu let na škole sestavili vlastní 
zpěvník, kterému říkají Hitovky. Usilují o co 
nejširší záběr, zpívají v podstatě vše – lidovky, 
folk, pop, rock, jazz, písničky z filmů a po-
hádek, populární zahraniční songy. Zpěvník 
samozřejmě průběžně doplňují. Hlasy dopro-
vází kytara, tamburíny a drobné perkuse.

Dětem se zpívání v parcích pochopitel-
ně líbí, je na nich vidět, že se cítí uvolněně, 
což je velmi důležitý prvek hudební výchovy. 
Někteří žáci se možná malinko stydí, protože 
se velice často stává, že se kolemjdoucí 
zastaví a zaposlouchají. Děti se chvilku 
pochechtávají, ale pak zpívají dál. Reakce 
veřejnosti jsou velice pozitivní, někteří vydrží 
poslouchat až do konce.

„Pro tuto formu výuky je naprosto klíčo-
vé vhodné počasí. Až se ochladí, tak budeme 
muset skončit. Počítám, že od příštího května 
se k tomu vrátíme, i když už bude, doufejme, 
po covidu. Je velice zajímavé a příjemné 
zpívat např. Imagine od Johna Lennona, kde 
v překladu stojí ... žádné peklo pod námi, nad 
námi jen nebe ... a nad námi je to opravdické 
modré...“, uzavřel sympatický učitel. 

Text: Jarmila Hanková, Martin Bačkovský
Foto: Petr Našic, Jaroslav Tatek

Vyučování mimo školní 
budovu je oblíbené také 
u žáků v Praze 1
Babí léto zatím přinášelo příjemné a většinou slunné počasí, které někteří pedagogové 
vyučující na školách v naší městské části využili k výuce mimo školu. Pro žáky je to 
příjemná změna vzhledem k nastaveným opatřením, která přináší epidemie koronaviru. 
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koronavirová krize pochopitelně ovlivnila 
i vzdělávání na univerzitě karlově. jakou 
změnou prošlo v uplynulém letním semestru?
Vzdělávání na Univerzitě Karlově (UK) 
v uplynulých měsících prošlo nejspíše 
v mnohém dočasnou, ale za to opravdu 
razantní změnou. Ze dne na den se tisíce 
akademických pracovníků začaly pohybovat 
ve světě platforem pro distanční vzdělávání 
a tisíce studentů je pak na tyto platformy 
do online světa následovaly. V létě jsme na 
univerzitě provedli anketu jak mezi stu-
denty, tak mezi akademickými pracovníky 
a postupně vyhodnocujeme, co se povedlo 
a co naopak bude třeba dělat příště jinak.

jak se studenti a akademičtí pracovníci 
adaptovali na proces změn ve výuce? se-
tkali jste se s nějakými negativy?

Hned na začátku nás navštívila místosta-
rostka Prahy 1 paní Eva Špačková a podle 
reakcí byla s naším táborem spokojena. 
Také díky dotační podpoře městské části  
jsme mohli dětem tábor výrazně zlevnit.

Prožili jsme krásných čtrnáct dní, 
z nichž dvanáct bylo slunečných a dva dešti-
vé, ale ani to nám náladu nezkazilo. Táborem 
nás provázely dvě etapové hry. Nejmladší 
děti čekala Jak Rumcajs s Mankou učili 
Cipíska a pro starší byly připraveny Letopisy 
Narnie. Všechny děti byly z etapových her 
nadšené a na závěr našly své vytoužené 
poklady. Dokonce se povedlo vypůjčit od 
sokolíků ze Dvora Králové dataprojektor, za 
což velmi děkujeme sestře Pavlíně Špaten-

kové. V lesním kině na bílých prostěradlech 
tak mohly děti zhlédnout příběh čtyř souro-
zenců v Narnii. Vypůjčená technika přinesla 
nápad:  natočme krátká videa z táborového 
života! Všichni táborníci v nich museli být 
vidět. Obě družstva dětí zvládla svá natáčení 
na jedničku s hvězdičkou. Musím říci, že 
jsme se dlouho tak nenasmáli jako při jejich 
sledování. 

Kromě etapových her jsme samozřejmě 
i sportovali: hráli jsme přehazovanou, skoro 
každý den před obědem jsme měli BESíK, 
cvičení na stanovištích s Bárou a Esterkou, 
několikrát aerobik ve vodě s Luckou LESíK, 
posilovali jsme na místním hřišti a starší děti 
chodily s Bárou běhat vytrvalostní běh. Také 

jsme vytrvalostně plavali a s Petrem stříleli ze 
vzduchovky. Podnikli jsme rovněž celodenní 
výlet do pevnosti v Josefově u Jaroměře. Pro-
vázely nás postavy v dobových kostýmech. 
Moc se nám to všem líbilo. Tábor utekl jako 
voda a už zbudou jenom vzpomínky. 

Teď se těšíme na pravidelné cvičení 
a rádi přivítáme v našich hodinách nové páry 
rodičů a dětí od tří let, mladší žactvo, starší 
žactvo i dorost. 

Bližší informace rádi poskytneme na te-
lefonech 732 237 339 nebo 605 966 384. 

Text: Věra Čížkovská, 
náčelnice Sokola Praha Staré Město
Foto: Archiv Sokola

Centrum Prahy ožilo 
VáclavaRTem

dvanáct slunečných 
a jen dva deštivé

doba covidová 
na Univerzitě Karlově

Určitě to mělo svá negativa – mnohé 
systémy a platformy například ten první 
nápor neustály kapacitně. Dále je třeba 
přiznat, že mnozí akademičtí pracovní-
ci distanční výuku prováděli poprvé a to 
samozřejmě mělo vliv na kvalitu. V někte-
rých případech tak třeba neodhadli zátěž 
a neúměrně ji studentům navýšili... 

Mnoho studentů odjelo do svých domov-
ských zemí, z nichž se třeba nemohou vrátit. 
jak probíhají jejich zkoušky?
Pravomoc upravit podmínky zkoušky má 
garant předmětu. Například na ústavu 
histologie, který vedu, zahraniční studenty, 
kteří se nemohou vrátit, zkoušíme z digitali-
zovaných mikroskopických fotografií, které 
máme naskenované v PC a tím nahrazujeme 
praktickou část zkoušky nad mikroskopem.

V čem jsou výhody a naopak rizika distanční 
výuky?
Distanční výuka má mnoho podob. Pestrost 
řešení je na jednu stranu báječná, protože 
vidíme některá kreativní a fungující řešení, 
na druhou stranu mohou být ale i řešení 
jednoduchá, pohodlná a neefektivní, takže 
je třeba hlídat kvalitu. Jak jsme to všichni 
zvládli, v čem jsme obstáli a co je třeba dělat 
příště jinak a lépe, to budeme moci vyhod-
notit až na po konci letošního akademického 
roku. Je jasné, že doba covidová byla a je 
výjimečná zkouška. Získané zkušenosti je 
třeba využít, protože mají potenciál přispět 
k rozvoji vzdělávání na UK – nejen tím, že 
jsme získali zkušenosti pro tzv. distanční 
opory pro běžnou prezenční výuku, ale 
otestovali jsme si i možnosti nových forem 
tzv. virtuálních mezinárodních mobilit 
i distanční konání závěrečných obhajob. 

bohužel v době uzávěrky časopisu došlo 
opět k uzavření Vš. jak na to uk zareago-
vala? 
Nařízení pro pražské VŠ má naštěstí ten-
tokrát nastavené výjimky pro praktickou, 
klinickou i laboratorní výuku a také pro zkou-
šení. Proto nedochází k omezení činností na 
„nulu“. Dokončíme státní závěrečné zkoušky, 
kde je maximální limit přítomných osob 
deset, nadále budou naši medici v praž-
ských nemocnicích a podobně. Situace je 
tedy jednodušší než na jaře při březnovém 
kompletním uzavření. Co se týče výuky, je 
naším cílem kvalitní vzdělávání pro všech-
ny naše studenty. Tím pádem je to situace 
náročná na všech úrovních – od proděkanů 
ve vedení fakult po každého vyučujícího. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv UK

S MUDr. Milenou Králíčkovou, profesorkou histologie 
a embryologie a prorektorkou pro studijní záležitosti 
Univerzity Karlovy, jsme si povídali o distančním vzdělávání.

Zpočátku jsme měli obavy, jak se všechno kvůli koronaviru 
bude vyvíjet. Nakonec to dopadlo podle našich představ: 
letní tábor Sokola Praha Staré Město v Mostku u Dvora 
Králové se na přelomu července a srpna uskutečnil. 

nachází,“ řekla Monika Vlková ze Sdružení 
Nového Města pražského, které výstavu 
za podpory MČ Prahy 1 organizovalo.

V projektu VáclavART byla letos 
představena díla absolventů a studentů 
z ateliérů sochařství Lukáše Rittsteina, 
Vojtěcha Míči a Jaroslava Róny a ateliéru 
malířství z pražské Akademie výtvarných 
umění.

Hlavní část výstavy bylo možné si 
prohlédnout v ulici Na Příkopě, v části pěší 
zóny od Václavského náměstí směrem k ulici 
Panská a v prostoru Jungmannova náměstí. 
Některé sochy byly instalované v pasáži 
Paláce Koruna, v módním domě Van Graaf či 
v Paláci The Forum. 

Výstavu bylo možné zhlédnout do  
5. října 2020. Generálními partnery letošní-
ho ročníku výstavy byly společnosti Lagardé-
re Travel Retail a Nákupní galerie Myslbek. 
Partnerem byl Palác Koruna. 

Text: (red)
Foto: Archiv Sdružení Nového Města
pražského

Osmnáct soch a více než 
dvě desítky obrazů oživilo na 
konci léta ulici Na Příkopě 
a přilehlé paláce. Dvanáct 
mladých umělců předvede 
v rámci čtvrtého ročníku 
výstavy VáclavART více než 
čtyři desítky děl. Výstava 
odstartovala 8. září.

 „Přinášíme další ročník galerie pod širým 
nebem. V Praze je to ojedinělý projekt 
zaměřený na mladé začínající umělce a já 
jsem nesmírně ráda, že díky němu každý 
podzim centrum města ožije. Moderní umění 
do měst patří a pro mladé umělce není lepší 
příležitost než možnost oslovit každého, 
kdo se v našem krásném centru zrovna 
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Krádeže kabátů bývaly 
v pražských kavárnách 
poměrně častým jevem. 
Přesto byly následující 
události posuzovány všemi 
zúčastněnými jako krajně 
neobvyklé a zvláštní. 

Vše začalo na podzim roku 1898, když 
v pražských kavárnách náhle přibylo 
krádeží kabátů, klobouků či vycház-
kových holí. Přitom šlo o vyhlášené, 
většinou německy mluvící klientele 
určené podniky, které sídlily na Pří-
kopech. „Dlouho byly již pozorovány 
v kavárně Corso poblíž Prašné brány 
krádeže zimníků, aniž by se dařilo zjistit, 
kdo je nepozorovaně odnáší. Bedlivá 
pozornost číšníků míjela se cíle, neboť 
na pravého viníka hádati se nikdo 
neodvážil,“ líčila tehdy Národní politika.

Potom spadla klec.

Fantom 
pražských kaváren

K další z řady krádeží došlo v so-
botu 17. prosince v kavárně Central na 
rohu Příkopů a Havířské ulice. O svůj 
zimní kabát odložený s obvyklou důvě-
rou na jeden z věšáků tu přišel obchodní 
cestující Taussig. Tentokrát si ale vrchní 
číšník Neumann všiml, kdo s ním odešel. 
A jakkoli to přišlo personálu kavárny tak-
řka neuvěřitelné, byl oním lapkou „pan 
nadporučík Kraus“. 

kdo byl tento muž? 

Stálí návštěvníci pražských kaváren ho 
znali jako elegantního, navýsost spole-
čenského muže „marciálního vzezření“, 
tedy statného, vojenského ustrojení, 
který trávil u zdejších stolků celé dny. 
Popíjel kávu, jedl spousty rohlíků a kibi-
coval hráče karet nebo kulečníku. Platil 
také za bohatého muže, majitele realit.

Vrchní číšník Neumann dostihl 
váženého důstojníka v Čížkově kavárně na 
Vinohradech. A protože si netroufal sám 
zasáhnout, upozornil na Krause strážníky. 
V jeho nedalekém bytě (Kraus bydlel na 
rohu nynější Rumunské ulice 1829/8) bylo 
pak nalezeno hned sedmnáct zástavních 
lístků, o nichž byli vyšetřovatelé přesvěd-
čeni, že pocházejí od ukradených svrch-
níků.

Karl Kraus skončil ve vyšetřovací vaz-
bě a zpráva o zloději kabátů z lepší společ-
nosti letěla Prahou. Zároveň vyšly najevo 
dosud netušené okolnosti jeho života.

Narozen 
se zlatou lžičkou

„Pan nadporučík“ se narodil v roce 1843 
v zámožné rodině majitele továrny na 
zpracování kůží. Vystudoval gymnázium 
a vstoupil do služeb armády. Nestal se však 
nadporučíkem jezdectva, jak o sobě v praž-
ské společnosti tvrdil a jak by jistě odpoví-
dalo jeho sociálnímu původu, ale pouhým 
šikovatelem (feldwebelem). Po odchodu 
do výslužby pracoval jako úředník státních 
drah. Nyní byl již několik roků na penzi.

Na nepřízeň osudu si přesto nemohl 
stěžovat. Vlastnil zámek Neústupov mezi 
Táborem a Benešovem. Když ho prodal, 
pořídil si menší statek. Krausovi patřil 
také starý dům s popisným číslem 627/7 
v Týnské uličce na Starém Městě. Zá-

roveň se však vyznačoval onou zvláštní 
vlastností některých lidí, kteří nedove-
dou udržet a spravovat jakýkoli majetek 
a bohatství, byť sebevětší, jim pokaždé 
proteče mezi prsty. Ve chvíli zatčení tak 
čítalo celé Krausovo jmění pouhé čtyři 
groše.

Nadevše miloval společenský život. 
A rád se vyhříval v jeho podmanivém světle. 
Avšak „známosti, divadla i plesy, jakož 
i zábavy všeho druhu, jimiž Kraus známé 
a favority své téměř zasypával, připravily 
jej o veškeré jmění a snad i jasné vědomí,“ 
konstatovala Národní politika.

Krausova situace se stávala bez-
východnou. A falešný nadporučík měl 
záhy zjistit, jak to na světě chodí. „Dokud 
byl bohat a mohl poskytovati četným 
bonvivánům a rozmařilcům hojného 
pohostinství, krmiti a napájeti je, jak jim 
bylo libo, a vždy tím nejlepším, obklopen 
byl nesčetnými lichometníky a pochle-
bovači. Když pak zdroje jmění vysychaly 

Nová kniha Dana hrubého navazuje na 
populární Pražské příběhy. Mapuje velké 
i malé zločiny, které se v Praze odehrá-
ly v posledních dekádách monarchie 
i v letech první republiky. umisťuje je 
do konkrétních ulic a domů, takže se 
pražský chodec může vydat v jejich 
stopách. sleduje vyšetřování i příběhy 
hlavních aktérů. Vychází v říjnu. Přibliž-
ně 700 stran, stovky unikátních fotogra-
fií. Objednávejte přímo u nakladatele za 
nejlepší cenu. eshop.prazskepribehy.cz

a odevšad hlásila se trapná stísněnost 
finanční, ba i zřejmá bída a nouze, kama-
rádi si přestali svého bývalého příznivce 
a hostitele všímati.“

Kraus postupně prodal a zastavil vše, 
co mohl. Až přišel onen 17. prosinec 1898, 
kdy byl dopaden vrchním číšníkem Neu-
mannem a vzápětí označen za fantóma praž-
ských kaváren, jenž má na svědomí krádež 
desítek drahých kabátů.

Jaké však bylo překvapení vyšetřova-
telů, když zjistili, že zástavní lístky nalezené 
v Krausově bytě nepocházejí od zcizených 
kabátů, ale patří ke Krausovým osobním vě-
cem, jež musel v nouzi zastavit – šperkům, 
oblekům i obyčejnému divadelnímu kukát-
ku. V sobotu 17. prosince tak kradl nejspíš 
poprvé. 

Ostudu a společenský skandál to v nej-
menším neumenšilo. Naopak, čest domně-
lého vojáka Krause byla navždy pošlapána. 
Pověst pošpiněna. Jakákoli budoucnost 
zničena.

Osm dní vězení

Datum soudního líčení je stanoveno na 
předposlední den roku – tedy 30. prosinec 
1898. Když se pak soudce Krause optá, 
proč se tak zoufalého a zároveň nicotné-
ho činu, jako je krádež zimníku, dopustil, 
muž není sto odpovědět. V krajním pohnutí 
stále jen žádá, aby ho propustili na svobo-
du a mohl skoncovat se svým životem. 

Potom padne rozsudek.
Za krádež kabátu obchodního ces-

tujícího Taussiga osm dní vězení zostře-
ného jedním postem, tedy dnem o hladu. 
A Kraus, když opouští jednací sál, znovu 
jen vykřikne, že „tu ostudu nepřežije a ra-
ději skokem do dvora hlavu si roztříští.“ 
Tentokrát mu v tom policejní eskorta ještě 
zabrání. 

V pátek 6. ledna 1899 Krausův krátký 
trest vyprší. Na několik dalších hodin se 
jeho stopa ztrácí, až se v neděli večer uby-
tuje v malostranském hotelu Garni (Karme-
litská 376/20). Ve středu 11. ledna 1899 
pak obletí Prahu zpráva, že Karl Kraus, 
onen v tisku tolik propíraný zloděj kabátů, 
byl předešlého dne nalezen v hotelovém 
pokoji mrtev. 

„U mrtvoly byl objeven ostře nabitý 
revolver, v němž jeden náboj scházel. 
Z úst Krausových vytékala krev i má se 
tudíž za to, že si nešťastník vypálil ránu 
přímo do hlavy,“ uzavírá svůj referát Ná-
rodní politika. Tak skončil život zchudlého 
bonvivána a falešného nadporučíka, jenž 
chtěl žít lépe a okázaleji, než mu poměry 
dovolily. 

Text: Dan Hrubý, 
autor knihy 
Zločin a trest ve staré Praze 1880–1938,
www.prazskepribehy.cz

Foto: Archiv Pražských příběhů

Na místě kavárny Central dnes stojí Dětský dům

Kavárna Corso v době, kdy měl první secesní 
budovu v Praze nahradit palác Broadway

Zámek Neústupov, také ten Karl Kraus prohýřil
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Mnové knihy 
od českých autorů
Miloš Doležal:
Do posledních sil
(Host)

Tři dokumentární povídky 
z doby, kdy se spojenci vylodili 
v Normandii. Na protektorát 
ale padá stále temnější tma. 
První povídka líčí příběh 
zatčení, plahočení se po 
koncentračních táborech 
a smrti malíře a spisovatele 
Josefa Čapka. Druhá přibližu-
je dramatickou životní cestu 
československého parašu-
tisty Vladimíra Hauptvogela, 
vysazeného do protektorátní 
jámy lvové v rámci parasku-
piny CHALK o Velikonocích 
roku 1944. Aktérkou po-

sledního příběhu je Josefina Napravilová, žena, která 
po válce hledala po Evropě roztroušené lidické děti.

lenka Elbe: 
uranova
(Argo)

Anglická dívka Angela se v srp-
nu 1968 vydá do Českoslo-
venska navštívit rodinu svého 
otce, jehož nikdy nepoznala. 
Poslední, co od ní její snoube-
nec Henry uslyší ze sluchátka 
telefonu, je slovo „chleba“. Pak 
se po Angele prostě slehne 
zem. Tak začíná pozoruhod-
ná románová prvotina Lenky 
Elbe. Hlavním hrdinou románu 
je ovšem město Jáchymov, 
město lázní a lágrů, stříbra 
a uranu, město s historií slavně 
krásnou i neslavně strašnou 
a všechny nitky vedou do já-

chymovského podzemí, jak toho skutečného, tak pomyslného. 
A nade vším se tajuplně line zelenkavá záře uranového skla.

jiří Padevět:
krvavý podzim 1938
(Academia)

Nový průvodce Jiřího 
Padevěta zavede čtenáře 
na známá i méně známá 
místa spojená s útoky 
henleinovců a Freikor-
psu na československé 
bezpečnostní složky 
i civilisty na podzim roku 
1938. Stranou pozornos-
ti autora nezůstala ani 
činnost polských diverz-
ních jednotek a polské 
armády proti Těšínsku, 
Slovensku a Podkarpat-
ské Rusi. Kniha nekončí 
obsazením odtrženého 

území, ale líčí i pokračující násilí, zaměřené zejména 
proti Židům, Čechům a německým antinacistům. 

Petr Neužil:
V zákulisí srdce
(Kniha Zlín)

Strhující profesní 
příběh Petra Neužila 
mapuje vývoj kardiologie 
posledních desetiletí. 
Primář Neužil vybudoval 
z oddělení kardiologie 
Nemocnice Na Homol-
ce prestižní pracoviště. 
Má světová prvenství. 
Zachránil mnoho lid-
ských životů a patří mezi 
světové špičky, přesto 
nenahlíží na svět z aka-
demických výšin. O to víc 
překvapí i druhá rovina 
knihy – ryze literární 
texty, povídky, které pro-

nikají do zákulisí onoho srdce, jež je univerzál-
ním symbolem samotného našeho „já“. 

V patře knihkupectví Aca-
demia na rohu Václavského 
náměstí a Vodičkovy ulice 
se nachází literární kavárna, 
kterou již devět let provozuje 
Milan Kašpárek. 

Dlouho hledal v centru města kavárenský 
prostor, který by nebyl zaměřený na turisty, 
ale byl by pro lidi, kteří hledají relax, poho-
du, výbornou kávu, čerstvé domácí zákusky 
a hlavně příjemnou obsluhu. Když před 
devíti lety poprvé vstoupil do knihkupectví 
Academia, věděl, že je to ono. V prvním 
patře objevil místo pro vytvoření literární 
kavárny. „Neváhal jsem ani minutu a za-
čal vytvářet projekt mých snů. Cesta byla 
náročná, někdy tak moc, že jsem přemýšlel 

Zastrčená a trochu nená-
padná, kousek za Týnským 
chrámem u Staroměstského 
náměstí je pro vás otevřena 
už dvacet let Týnská literární 
kavárna. 

Pokud si chcete v klidu vyjít s přáteli nejen 
na pivo, ale také na dobré víno nebo kávu, 
zajděte právě sem. Je tady klid, příjemná 
obsluha a místo je to přátelské. Přes den to 
tu vyhledávají především studenti z přileh-
lých fakult a lidé všech věkových generací 
a různého zaměření sem rádi zajdou kdykoli, 
kdy má kavárna otevřeno. Tato kavárna je 
místem pro pravidelná setkávání literá-
tů, výtvarníků, lidí všech uměnovědných 
oborů, filozofů, překladatelů a herců. 

Umění tady můžete vnímat denně, kaž-
dý měsíc se tu obnovují výstavy a pravidelně 

Naši žiVNOsTNíci PRAHA 1

Café academia – meditativní 
prostor nad Václavákem

Týnská literární kavárna 
láká nejen cenami

zde vystavuje také nezisková organizace 
Fokus. 

Týnská literární kavárna vznikla před 
dvaceti lety a otevřel ji Zdeněk Cibulka, otec 
nynějšího majitele. Kavárna a její hosté byli 
propleteni tak, že se všichni znali. A jak býva-
ly kdysi dávno Páteční stoly, tady probíhalo 
Páteční vaření, kdy obrovská skupina lidí 
nakoupila suroviny a dva zákazníci uvařili 
pro celou společnost. Pak se dlouze jedlo,  

diskutovalo a probíraly se tradiční a literární 
recepty, samotná literatura a novinky ze 
společnosti. Zdeněk Cibulka, nenápadný 
jemný introvert, vše zorganizoval a pak 
spíše zpovzdálí radostně přihlížel. Nyní chod 
kavárny převzal jeho syn Jan a otec ho jen 
přijde občas zkontrolovat. 

„Není zrovna nejlepší doba na provozo-
vání takového prostoru, lidi se stále bojí, co 
bude, co nastane a necítí se tak svobodně 
jako dřív. Rád bych toto místo udržel pro 
setkávání zdejších i přespolních… Vždyť 
i první cesta těch, kteří přijedou na návštěvu 
ze zahraničí do Prahy, vede k nám. Každý 
dobře ví, že někoho známého, ke komu si 
přisednou a nasají tak první zprávy o rodné 
zemi, u nás určitě potkají. Cítím to tak trochu 
jako závazek,“ říká Jan Cibulka.

Běžná otevírací doba je od pondělí do 
pátku od 13:00 do 23:00 hodin a v sobotu 
a neděli od 15:00 do 23:00 hodin. 

Text: mbch
Foto: Petr Našic

i o ukončení podnikání, ale nevzdal jsem to. 
Jsem šťastný, že si za ta léta Café Acade-
mia vytvořila stálé a spokojené zákazníky.“

Celý prostor obklopují plné knihovny 
různých zajímavých titulů. Hosté si nejen 
pochutnají na skvělé kávě, ale mohou se 
zde plně vžít do děje oblíbené knihy, kterou 
si bezplatně vypůjčí z knihkupectví. Atmo-
sféru jednoho z nejznámějších náměstí 
v České republice si mohou vychutnat i díky 
terase, ze které je překrásný pohled na 

Václavské náměstí. Zákazníci sedí přímo 
v centru města, pozorují jeho tlukot a když 
je krásně, není nad snídani, která vám 
nastartuje den. 

„Dlouho jsme se rozmýšleli, jaké nápoje 
zde budeme mít. V naší kávě od Julius Meinl 
je více než jen kofein a chuť. Je v ní i kus 
historie. Od klasického espressa, frappe až 
po nyní populární espresso tonic. Nabízíme 
několik druhů mléka a kvalitní sypané čaje 
White Peony, nealkoholické nápoje, domácí 
limonády, do kterých si sami vyrábíme ovoc-
né sirupy,“ vysvětluje Kašpárek a dodává: 
„Ze zdravých a kvalitních surovin připra-
vujeme také polévky. Zapékáme sendviče 
i plněné croissanty. Zakládáme si také na 
kvalitních dezertech. Dostanete u nás retro 
kousky, jako jsou rakvičky se šlehačkou, 
věnečky s vanilkovým krémem, laskonky, ale 
také luxusní cheesecake s ovocem.“ 

Text: jh
Foto: Petr Našic
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Ve středověku byl pozemek součástí sídla 
pražských biskupů. To na konci dvanácté-
ho století našlo své místo na Malé Straně 
u kamenného mostu. Patrně největšího 
rozkvětu dosáhlo za biskupa Jana IV. 
z Dražic, při pražských bouřích (1419) bylo 
však téměř zničeno. Už za krále Václava 
IV. byly pozemky někdejšího biskupské-
ho dvora postupně zastavěny a rozlehlá 
zahrada rozdělena na menší celky. 

Když získalo (1560) pražské (viz 
TajENku švédské křížovky na str. 38) 
svůj majetek zpět, arcibiskupové se sem 
již nevrátili. Pozemek i s přilehlým domem 
později zakoupil (1653) Ferdinand III. pro 
řád karmelitánek. Ty zde nechaly vybudovat 
klášter s kostelem sv. Josefa (1673–1690) 
a uzavřenou klášterní zahradu (kolem 1670) 
rozdělenou na okrasnou část, ovocný sad 

a část určenou k pěstování zeleniny. Mezi 
zahradou a klášterem vznikla arkádová zeď 
s výklenky a kaple sv. Eliáše v podobě kráp-
níkové jeskyně s nástěnnými malbami. Jsou 
na nich výjevy ze světcova života, Zmrtvých-

Tajemství místopisu  (7.)
Ostrůvek klidu 
ve středu metropole

vstání duší a Očistce, na oltáři je socha sv. 
Josefa od Matouše Václava Jäckela. Pod 
touto kaplí bylo původně pohřbeno (1663) 
tělo první převorky pražských karmelitek sv. 
Elekty, dnes jsou její mumifikované ostatky 
uloženy v kostele sv. Benedikta na Hradča-
nech. Postaveny byly ještě kaple sv. Terezie 
z Avily (1743) a sv. Jana Nepomuckého 
(1747). První z nich je zdobená nástropní 
freskou z legendy o této světici od Karla 
Kováře.

Po zrušení kláštera zahradu s budovami 
získal (1783–1921) ústav anglických panen. 
Výsadba a symetrická síť cest se změnily 
počátkem devatenáctého století na anglický 
park s potůčkem, umělým jezírkem a jeh-
ličnany. Park byl poškozen stoletou vodou 
(1890), později zmenšen (1920). Po vzniku 
republiky klášterní komplex převzalo Minis-
terstvo financí, které v západní části zahrady 
přistavělo nové budovy. 

Zahrada o rozloze 2,4 hektaru byla 
upravena a zpřístupněna veřejnosti v květnu 
roku 1954 jako Vojanovy sady. Vstup do nich 
vede branou ve vysoké zdi z ulice U Lužic-
kého semináře, pár kroků od stanice metra 
Malostranská. V sadech je vyhlídková terasa 
s nikou, lavičkami a růžovými pergolami, 
na jedné ze stěn zdařile rekonstruované 
sluneční hodiny z druhé poloviny sedm-
náctého století s freskovou malbou. Jejím 
hlavním námětem je žehnající představená 
kláštera Bosých karmelitánek, převorka ct. 
Marie Elekta á Jésu. Z novodobých plastik 
je v sadech umístěna Sedící žena (1960) 
od Jana Kodeta a Jaro a Podzim od Jana 
Kavana (1968).  

Park nemá vyhraněný charakter. Pře-
važuje ovocný sad a styl anglického parku 
s několika zajímavými dřevinami jako jinan 
dvoulaločný, červenolistý buk lesní a pře-
vislá vrba bílá, magnolie. Vojanovy sady 
prosluly také chovem pávů, najdeme zde 
dětské hřiště a v severní části zahrady malé 
jezírko. Pamětní deska připomíná zahradníka 
Jindřicha Pavliše, který se o zahradu staral 
v letech 1979–2011. Po povodni (2002), 
kdy vltavská voda pozemek zaplavila do výše 
až čtyř metrů, musely být Vojanovy sady 
renovovány. 

Text: Antonín Ederer, 
archivář a kronikář Prahy 1
Foto: Jaroslav Tatek

Vojanovy sady patří mezi nejstarší částečně zachovalou za-
hradu v Praze. Po otevření pro veřejnost dostal park na Malé 
Straně jméno podle českého herce Eduarda Vojana, který 
se narodil v přilehlé Míšeňské ulici a bydlel nedaleko ve vile 
u paty Starých zámeckých schodů. 

DÝŇOÁÍ NA ÍM ÁCU
3. listopadu 2020 od 10.00 do 20.00 hodin - Kozí plácek, Praha 1
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DÝŇOVOU POCHOUTKU
OCHUTNÁVKA DÝŇOVÝCH SPECIALIT
DIVADÉLKO PRO DĚTI
K POSLECHU ZAHRAJE ŽIVÁ KAPELA

Gourmet Solution, a. s.
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Projekt 101 Asociace  
profesionálních fotografů 
 
Datum vernisáže:  6. 10. 2020 od 18.00 hod. 
Výstava potrvá:  od 7. 10. 2020 do 31. 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 Asociace profesionálních fotografů ČR. Návštěvníkům bude 
představen zcela nový projekt nazvaný Projekt 101, jehož hlavním cílem je mapování 101 roku 
naší republiky z pohledu profesionálních fotografů v celé šíři možností, které toto médium nabízí.  
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Suverénní řád Maltézských rytířů 
Společnost pro duchovní hudbu 

si Vás dovolují pozvat na 

 

KONCERT 
DUCHOVNÍ  

HUDBY 
VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ 

 

 probíhá za podpory Městské části Praha 1 
 

V KOSTELE PANNY MARIE POD ŘETĚZEM 
Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul. 

v pondělí 12. října 2020 v 17.00 hod. 
 
 

Účinkuje: 
Čeští madrigalisté 

Miroslav Pšenička – varhany  
Veronika Hádková – umělecká vedoucí  

 

PROGRAM: 
G.P. da Palestrina, F. I. Tůma, M. Duruflé a další... 

(vstup volný) 
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Pošta v dnešní Jindřišské ulici nicméně 
nebyla odjakživa, usídlila se zde až po 
několika staletích a nejednom stěhová-
ní. Od šestnáctého století do července 
1849 ji bylo možné nalézt na Malé Straně 
(neznámá je její adresa jen v letech 
1571–1592), poté byla přemístěna na 
Poříčí. Aby mohla v dubnu 1873 přesídlit 
do Jindřišské, musela pro ni být postave-
na zcela nová budova. Zvolený pozemek 
měl již tehdy pozoruhodnou minulost.

Ve čtrnáctém století si v těch mís-
tech postavil dům dvorní lékárník Ange-
lus z Florencie a zřídil při něm i rozsáhlou 
zahradu, považovanou za první botanic-
kou zahradu v Evropě, v níž rád trávil čas 
Karel IV. Lékárníkova rodina držela tyto 
nemovitosti do roku 1497. Z dalších ma-
jitelů stojí za zmínku zejména František 
Antonín hrabě Špork, který dům koupil 
kolem roku 1715 a roku 1736 jej daroval 
řádu celestinek. Ty zde nechaly postavit 
klášter a kapli podle projektu Kiliána 
Ignáce Dienzenthofera. Poté, co byl řád 
v březnu 1782 zrušen, koupil klášterní 
budovu stát, aby ji roku 1871 nechal 
zbourat a na jejím místě mohlo vyrůst 
nové sídlo ředitelství pošt a telegrafů. 

Z historie poštovní 
budovy v Jindřišské ulici

Poštovní vozy na dvoře poštovního úřadu Praha 1 v Jindřišské ulici ve 20. či 30. letech 
20. století, foto Marek–Vedral, Dejvice

I v říjnovém čísle  pokračujeme v našem  
seriálu o pražských synagogách. Tentokrát 
si můžete přečíst o Klausové a Španělské.

klausová synagoga 

Klausová synagoga je největší synagogou pražského Židovského 
města. Na místě, kde dnes stojí, nechal Mordechaj Maisel v se-
dmdesátých letech šestnáctého století vystavět komplex dvou 
synagog a soukromé talmudické školy (zde vyučoval rabi Jehuda 
Leva ben Becalel). Od těchto „klaus“, což znamená „malá budova“, 
získala také synagoga své jméno. Když klausy v roce 1689 padly 
za oběť velkému požáru, nechal tu Šelomo Chališ Kohen postavit 
mezi léty 1689 a 1694 novou synagogu v raně barokním stylu.

V letech 1883–1884 byla Klausová synagoga upravena a obno-
vena architektem Bedřichem Münzbergerem. Během asanace praž-
ského ghetta zůstala ušetřena a stala se tak jedinou zdejší ukázkou 
raně barokní architektury.

Za druhé světové války se tu nacházel sklad i expozice válečné-
ho Židovského ústředního muzea. Již roku 1946 se zde návštěvníci 
Státního židovského muzea mohli seznámit se židovskými svátky 
a zvyky. V letech 1960, 1979–1981 a 1983 byla budova opravována. 
Rok po poslední rekonstrukci se v synagoze otevřela nová expozice 
židovských rukopisů a tisků.

Po další obnově v roce 1997 se expozice vrátila k původní 
tématice židovských svátků a zvyků. Návštěvník se může seznámit 
s náležitostmi synagogy a bohoslužby, která v ní probíhá, poznat 
židovské svátky a základní texty judaismu, Tóru a Talmud, včet-
ně náčiní a ozdob, které hrají významnou roli při bohoslužebném 
zacházení s Tórou. Život židovské rodiny je zde představen ve své 
každodennosti i významných milnících: narození, obřízka, přechod 
k dospělosti, sňatek atd. (závěru lidského života a instituci, která 
se jím zabývá, pohřebnímu bratrstvu, se věnuje navazující expozice 
v přilehlé Obřadní síni).

Představujeme 
pražské synagogy (3.)

španělská synagoga 

Španělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Židov-
ského města. Byla postavena roku 1868 jako chrám Spolku 
reformovaného kultu. Na jejím místě stávala pravděpodobně 
nejstarší pražská synagoga známá jako Stará škola. Protože ve 
druhé polovině devatenáctého století již nedostačovala svou 
kapacitou potřebám reformní židovské obce, byla roku 1867 str-
žena a již o rok později nahrazena novou synagogou, která za své 
jméno vděčí zřejmě maurskému slohu, v němž je vystavěna. 

Plány vypracovali architekti Vojtěch Ignác Ullmann a Josef 
Niklas. V roce 1935 byla k synagoze přistavěna podle projektu 
architekta Karla Pecánka funkcionalistická budova. Měla zde ves-
tibul a zimní modlitebnu. V této podobě zůstala prakticky nezmě-
něna až dodnes.

Během druhé světové války sloužila jako skladiště zabave-
ných synagogálních předmětů z českých židovských obcí. Státní 
židovské muzeum ji získalo do péče v roce 1955, v letech 1958–
1959 proběhla celková rekonstrukce interiéru a o rok později zde 
byla otevřena expozice synagogálního textilu. Od sedmdesátých 
let byla synagoga zanedbávána a v roce 1982 uzavřena. 

Rekonstrukce mohla začít až po roce 1989 a v devadesátých 
letech dvacátého století byla Španělská synagoga opravena. Od 
roku 1998, kdy byla slavnostně otevřena, se zde nachází expo-
zice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.–20. století. Její 
součástí je výstava stříbrných předmětů z českých a moravských 
synagog. 

V galerii Roberta Guttmanna v zadním traktu budovy se 
konají krátkodobé výstavy s židovskou tématikou. Pořádají se tu 
také koncerty vážné hudby. Židovské muzeum má v bloku přilé-
hajících budov též své ústředí, knihovnu a depozitáře. Španělská 
synagoga je od roku 2019 uzavřena kvůli modernizaci. 

Text: JH, zdroj: wikipedia.org
Foto: Archiv Židovského muzea Praha

Budova hlavní pošty na adrese Jindřišská 909/14, Praha 1 slouží svému původnímu 
účelu již bezmála sto padesát let. Byla svědkem obou světových válek, státních 
převratů, lepších i horších časů, nikdy ale nepřestala být poštou.

POšTOVNí MuzEuM PRAHA 1

Tuto rozsáhlou novorenesanční stavbu 
realizoval v letech 1871–1873 pražský 
stavitel Johann Bělský. Ještě během 
devatenáctého století prošla několika vý-
znamnými stavebními úpravami, jednou 
z nich bylo zastřešení dnešní přepážkové 
haly roku 1898. Malířská výzdoba na 
stěnách dvorany, provedená v secesním 
duchu, je dílem Karla Vítězslava Maška 
z let 1899–1901. V malbě jsou zachy-
ceny znaky měst i symboly poštovnic-
tví a dopravy, a to jak v alegoriích, tak 
v podobě postav poštovních zaměst-
nanců. Malby byly restaurovány v letech 
1969–1972 a v téže době zřejmě byly do 
vestibulů umístěny dvě alegorické sochy 
Břetislava Bendy z roku 1947, Spoutaná 
a Osvobozená vlast.

Budova, která je od roku 1998 
kulturní památkou, má dva podélné a tři 
příčné trakty, mezi nimiž se nachází jak 
zastřešená dvorana, tak rozlehlý dvůr, kde 
se poštovní zásilky původně nakládaly na 
povozy tažené koňmi. V letech 1996–
1999 prošla rozsáhlou modernizací, po 
níž byl v přepážkové hale instalován mo-
derní vyvolávací systém, první na kterékoli 
pražské poště, což ale není jediný primát 
na poli technického pokroku, který si tato 
pošta drží. Roku 1889 zde byla zřízena 
telefonní hovorna s přímým vedením na 
Vídeň – první přímé meziměstské spojení 
v celé habsburské monarchii – a roku 
1893 zahájila provoz nová telefonní 
ústředna, jejíž věž byla několik let nato 
poškozena požárem a zbourána. Ve 
třetím patře budovy, v traktu obráceném 
do Jindřišské ulice, je ústředna pražské 
potrubní pošty.

Konečně nelze opomenout skuteč-
nost, že tak důležité komunikační centrum 
jako hlavní pošta mělo i vojenský význam, 
a během pražského povstání o něj byl 
sveden tuhý boj. Oběti nacismu z řad 
zaměstnanců poštovního úřadu Praha 1 
dnes připomíná pamětní deska umístěná 
na budově. 

Text: Karolína Kalecká, 
Poštovní muzeum
Foto: Zdroj obrazových příloh: 
Sbírka Poštovního muzea

Pohled na staveniště na dvoře hlavní pošty 
roku 1895. Vyrůst zde měl nový trakt pro 
potřeby povozné pošty

Dvorana hlavní pošty po stavebních úpra- 
vách provedených na přelomu 19. a 20. sto- 
letí
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Nová unikátní expozice 
Národního muzea zavede 
návštěvníky do nejstarší-
ho období egyptské říše. 
Výstava Sluneční králové 
představuje mimo jiné i nej-
větší archeologické objevy 
českých egyptologů při 
výzkumu v egyptském Abú-
síru, starověkém královském 
pohřebišti sousedícím na 
severu s Gízou a na jihu se 
Sakkárou. 

Jedineční 
egyptští 
Sluneční králové 
v národním 
muzeu

Ke zhlédnutí jsou téměř tři stovky vzácných 
předmětů starých okolo pět tisíc let. Podobný 
soubor nebyl dosud na světě vystaven a Slu-
neční králové nemají svým rozsahem mezi 
českými egyptologickými výstavami obdoby. 

Návštěvníkům se představí bohaté 
zápůjčky ze světových muzeí – z Egyptského 
muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea 
v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, 
Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad 
Mohanem. K vidění jsou rovněž předměty, které 
Národní muzeum získalo jako československý 
podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzi-
ty Karlovy v Abúsíru. Vystaveny budou poklady 
z doby třetího až prvního tisíciletí př. n. l., napří-
klad unikátní královská socha panovníka Ra-
neferefa, jednoho ze čtyř faraonů pohřbených 
v Abúsíru, nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek 
princezny Šeretnebtej a písaře Nefera.

Jako sluneční králové jsou v egyptských 
dějinách označováni panovníci páté staro-
egyptské dynastie (asi 2435–2306 př. n. l.), 
neodmyslitelně spjati právě s lokalitou Abúsír, 
kde v průběhu jejich vlády vyrostlo královské 
pohřebiště se třemi pyramidami. Bohatou reli-
éfní výzdobu, vybavení, ale i běžný chod těchto 
pyramidových komplexů mohou návštěvníci 
prozkoumat nejen díky vystaveným předmě-
tům, ale i za pomoci audiovizuálních materiá- 
lů. Prostřednictvím projekce je představena 
historie zádušního chrámu krále Sahurea, dále 
nejznámější část slunečního chrámu krále Ni-
userrea – tzv. svatyně ročních období, nebo je 
ke zhlédnutí první filmové zpracování příběhu 
ze slavného Papyru Westcar.

Lokalita Abúsír je součástí pyramido-
vých polí táhnoucích se od dnešní Káhiry 
v délce několika desítek kilometrů na jih až 
k Fájúmské oáze. V dobách Staré a Střední 
říše právě v této oblasti vznikaly největší py-
ramidové komplexy panovníků a pohřebiště 
příslušníků jejich rodin, vysokých hodnostářů, 
ale i obyčejných lidí. 

Celková pojistná hodnota vystavených 
předmětů dosahuje miliardy korun. Do Prahy 
byly převezeny za přísných bezpečnostních 
podmínek. řada z artefaktů opustila hranice 
Egypta úplně poprvé a některé z nich i na-
posled. Příprava expozice zabrala desetiletí, 
usilovat o prezentaci exponátů z Egypta 
začalo Národní muzeum ještě před sametovou 
revolucí. „Výstava Sluneční králové je nejen 
splněným snem Národního muzea a několika 
generací českých egyptologů, ale též jednou 
z nejvýznamnějších výstav, kterou Národní 
muzeum za dobu své existence uspořádalo. 
Návštěvníci budou mít možnost téměř půl 
roku obdivovat světově unikátní soubor tisíce 
let starých egyptských památek,“ dodal 30. 
srpna generální ředitel Národního muzea 
Michal Lukeš při slavnostní vernisáži.

Výstava Sluneční králové potrvá v hlavní 
budově na Václavském náměstí do 7. února 
2021. Doprovázejí ji přednášky egyptologů, 
promítání nebo egyptologická noc v muzeu. 

Text: JH, zdroj: nm.cz
Foto: Archiv Národního muzea

V
Karel Kramule (1920–1994), absolvent 
Zlínské školy umění a UMPRUM v Praze, 
byl představitelem českého výtvarného 
užitého umění a grafiky padesátých až 
devadesátých let dvacátého století. Narodil 
se v Nové Pace v Podkrkonoší a aktivní část 
umělecké dráhy strávil na Malé Straně. 

Díky provázanosti zlínské školy s Baťo-
vými závody docházelo k propojení umělec-
ké tvorby s návrhy praktického užití v praxi. 
Ve Zlíně se Kramule seznámil s rodinou 
Karla Kryla, se kterou po celý život udržoval 
přátelství. 

Po válce toužil po životě v Praze. Přihlá-
sil se ke studiu na UMPRUM, kde zůstal do 
roku 1949 v ateliéru užité malby Josefa Kap-
lického. Během studií byl zaměstnán v Diva-
dle satiry a v Divadle Mladých diváků. Tvořil 
kulisy, kostýmy, ale i propagační plakáty.

Po absolutoriu se začal živit ve výstav-
nictví. Připravil více než sto padesát výstav 
pro československé podniky. V letech 1952 
až 1955 působil jako zástupce obchodního 
přidělence v Teheránu. V této době se začal 
také více věnovat volné tvorbě. 

V srpnu 1968 při zahraniční cestě 
do Německa mu bylo nabídnuto, aby tam 
zůstal. Odmítl, jelikož se mu podařilo získat 
v roce 1967 vysněný ateliér v Nerudově ulici. 
Na toto období vzpomíná manželka Jarosla-
va: „Byl to jednopokojový podkrovní byt, kde 
spadl strop a byl vyřazen z bytového fondu. 
Naše rodina se pustila do rekonstrukce 
vlastními silami. Manžel proboural do stěny 
štítu ateliérové okno, odkud pak měl nádher-
ný výhled na Prahu a malostranské střechy. 
Spadlým stropem ateliér získal i vstup do 
dlouho nepoužívané zahrady. Ta se po úpra-
vách stala nádherným místem, které lidé 
obdivovali z rampy v ulici Ke Hradu.“ 

V období normalizace se Kramule po-
stupně dostal do profesionální izolace. V se-
dmdesátých a osmdesátých letech vznikají 
grafiky pragensie malostranských motivů, 
které jsou tvořeny náročnou technikou pero-

Malostranský 
malíř 
Karel Kramule  

kresby tenkých a hustých šrafur. Serigrafie 
se zaměřují na abstraktní geometrické útva-
ry, které jsou někdy doplněny motivy květin, 
brouků, motýlů anebo slunce. 

Výstavy autora nebyly tehdy možné 
a jediná příležitost k této činnosti byla na 
zahradě ateliéru. Scházeli se zde sousedé, 
často umělci a disidenti, ale i zahraniční 
diplomaté. Zahrada ateliéru byla podle 
pamětníků zvláštním svobodným ostrůvkem 
uvnitř komunistické Prahy. Karlovi Kramule 
se skrze zahraniční diplomaty otevřelo okno 
v tehdejší „železné oponě“. Velká část tvorby 
pak skončila v soukromých zahraničních 
sbírkách a umožnila mu relativně svobodně 
tvořit v socialistických reáliích.

Po roce 1989 došlo k uvolnění poměrů 
a malíř se mohl představit expozicí v Pod-
krkonošském muzeu v Nové Pace. Další 
rok následovala ta v Grenoblu zprostředko-
vaná jeho neteří, malířkou Lídou Jurkovic. 
Autor měl poslední výstavu v roce 1993 ve 
Švýcarsku, ale ta předposlední se odehrála 
v jeho rodišti. Krajina Novopacka mu byla 
celoživotní inspirací a základem jeho vztahu 
k přírodě. 

Text:JH, zdroj: kramule.eu
Foto: Archiv Karla Kramule

V Galerii Lapidárium v Rámové ulici je od 25. září 
do 25. října instalována výstava akademického malíře 
Karla Kramule, který žil se svou rodinou od sedmdesátých 
let na Úvoze a v Nerudově ulici 40 měl svůj ateliér. 
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Bílá hůl v ruce vyvolává 
u spousty lidí nepatřičný 
soucit. Většina osob se 
zrakovým postižením 
ovšem žije plnohodnotný 
život. Občas však každý 
potřebuje nějakou 
pomůcku, která jej ještě 
více vylepší. 

Městská část Praha 1 pořádá řadu 
akcí, kterých se účastní také nevidomí 
a slabozrací. „Vedení městské části 
chce vytvářet příjemné prostředí všem 
skupinám obyvatel. A protože se našich 
akcí účastní také děti ze školy Jaroslava 
Ježka od Lorety, snažíme se ve spolu-
práci s nimi vyhledávat a řešit problé-
my, které jim pohyb po městě ztěžují,“ 
říká radní pro školství Eva Špačková.

V Krakovské ulici 22 sídlí Nadační 
fond Mathilda. Věnuje se všestranné 
pomoci nevidomým v běžném životě a je-
jich vzdělávání prostřednictvím různých 
kurzů. Zájem veřejnosti vždycky vyvolají 
tréninky vodicích psů na ulici. I v cen-
tru města se musí lidé se zrakovým 
postižením pohybovat, a proto je třeba 
zvýšeným nárokům podřídit výcvik jejich 
čtyřnohých kamarádů a pomocníků. 
Zkušené trenérky tak často potkáte třeba 
na Václavském náměstí.       

 „Naši psi musí mít takovou povahu, 
aby dokázali svého člověku také ochrá-
nit. Překážky v cestě dovedou obchá-
zet, ať už jsou jakékoli. Jsou naprosto 
nekonfliktní, proto se dovedou vyhnout 
i střetům s jinými psy, kterých na Praze 1 
začíná také hodně přibývat,“ vysvětluje 
vedoucí výcviku vodicích psů Ing. Hana 
Jasenovcová.

Na schůzce v kanceláři nadace se 
setkáváme s několika lidmi se zrako-
vým postižením. Zdeněk, který ještě 
trochu vidí na jedno oko, velmi zdů-
razňuje nedocenitelnou pomoc svého 
psího průvodce ve složitém provozu 
městského centra. „Největším problé-
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Praha 1 neviditelná?

Zdeněk upozorňuje na důležitost digitálního označníku zastávky

Kompenzační pomůcka, která umožňuje 
komunikovat s řidičem

Nejen pro Elišku je problémem pohozená 
koloběžka

mem jsou pro nás koloběžky či skútry. 
Lidé je klidně nechávají na přechodech 
nebo na chodníku tak, že je nelze bez 
potíží obejít. Mne třeba varuje pes, ale 
pokud jdete jen s bílou holí, nemáte 
šanci.“ 

Eliška Čermáková pracuje v Mathil-
dě a jezdí do středu Prahy od Anděla. 
Potvrzuje Zdeňkova slova a dodává: „My, 
kteří jezdíme tramvají, se potýkáme tře-
ba s pohybem po zastávkách. Lidé nás 
nevidí, dnešní uspěchaná doba a uza-
vírání se do sebe nám komplikuje život. 
Stačí, když třeba nefunguje digitální 
označník zastávky nebo má řidič vypnuté 
komunikační zařízení s naší kompenzač-
ní pomůckou.“ 

Střet s neočekávanou překážkou 
bezohledně ponechanou v cestě chod-
cům může mít neblahé následky. Jeden 
z nevidomých nedávno například střet se 
stojící koloběžkou odnesl zlomenou klíční 
kostí. Eliška a Zdeněk se proto obracejí 
na čtenáře s prosbou o pomoc: pokud 
uvidíte na chodníku pohozené koloběžky, 
odkliďte je na bezpečné místo. Problémy 
jsou od toho, aby se překonávaly, shodují 
se oba. Mnohé ovšem vůbec nemusí 
vznikat. Proto je třeba přemýšlet, kam 
umístit přenosné značky v ulicích, nebo 
že na přechodech se neparkuje. Mnozí si 
neuvědomujeme, jak složité je pro nevi-
domé a slabozraké překonávat překážky, 
které my ostatní vnímáme často jen 
podvědomě. 

Text: Libor Šprysl
Foto: Jaroslav Tatek

Novinka 
Divadla v Celetné! 
čtyři ženy, devatenáct jamek, devatenáct obrazů. 
Láska, děti, kariéra, životní prohry a zjištění, že každý 
není tím, kým se zdá být. À propos – opravdu 
znáte svou nejlepší kamarádku?

Norm Foster, jakub špalek: Dámská čtyřhra. 

https://www.divadlovceletne.cz/program/damska-ctyrhra/ 

Za dobrodružstvím 
a tancem 
s malými dětmi
Čas podzimních prázdnin si posádka lodi BDC-20 zpestří tanečním 
dobrodružstvím. Nikdy jste o ní neslyšeli? Podzimní Baby Dance 
Camp je taneční tábor pořádaný Taneční školou InDance pro rodiny 
s dětmi od tří do devíti let. 

Díky podpoře městské části nabízí nejmenším tanečníkům své 
školy i široké veřejnosti aktivní dovolenou a zároveň možnost odvézt 
si domů zážitek z pohádkové atmosféry uprostřed malebné Vysočiny. 
Do programu je zapojena celá rodina, která prožívá všechny aktivity, 
zážitky a zábavu dohromady. 
Děti čekají dvě taneční lekce denně s lektory a lektorkami, kteří 
vycházejí z unikátní metodiky Taneční školy InDance. Ta je založena 
především na propojení radosti z tance a znalostí kineziologie a fyzio-
logie tak, aby rozvíjela základní cit pro rytmus, melodii, pohyb a moto-
riku dítěte zdravým způsobem. Lekce jsou doprovázené zábavným 
programem plným pohádkových příběhů, her a různorodých aktivit 
pro celou rodinu. Po týdenní výpravě v létě se letos na podzim vydají 
tanečníci opět na kouzelnou planetu Bambula, kde je o dobrodružství 
postaráno.

Více o Baby Dance Campu a možnosti přihlášení najdete na 
stránkách, www.babydancecamp.cz. 

Text: (red)
Foto: Archiv Taneční školy InDance

Milí čtenáři,
připravili jsme pro vás novou pravidelnou soutěž, v níž si můžete 
otestovat svůj pozorovací talent. 

V každém čísle najdete jednu fotografii domu  
nebo jeho průčelí. Vaším úkolem bude uhádnout, co je to za dům  
a ve které ulici se nachází. 

Odpovědi můžete posílat na redakce@praha1.cz.  
Výherce se už teď může těšit na knihu. 

Foto: Jaroslav Tatek

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?

https://www.divadlovceletne.cz/program/damska-ctyrhra/
http://www.babydancecamp.cz/
mailto:redakce@praha1.cz


3535Naši sENiOři PRAHA 134              říJEN 2020 Naši sENiOři

C
Středisko sociálních služeb je příspěv-
ková organizace Městské části Praha 1, 
která pomáhá svým občanům zvládnout 
pobyt doma, pokud to potřebují vzhle-
dem ke svému věku a zdravotnímu sta-
vu. Středisko poskytuje pečovatelskou 
službu, tísňovou péči (24hodinovou te-
lefonickou službu), provozuje denní sta-
cionář, kluby seniorů, tělocvičnu a na-
bízí 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.

Sociální služby Prahy 1
Cílem poskytování sociálních služeb je pomoci seniorům zůstat co nejdéle doma 
ve svém domácím přirozeném prostředí 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 spolu-
práci 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 neformální 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. 



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-
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

Nabídka pomoci neformálním pečovatelům

Výlety pro seniory 
v listopadu a prosinci
I když říjnové jednodenní výlety byly v souvislosti s aktuální 
pandemickou situací zrušeny, stále věříme, že v listopadu 
a prosinci pojedeme.

Poděkování 
za výlety pro seniory

Zpříjemnit život seniorům lze mnoha 
způsoby. K nejatraktivnějším náleží 
uspořádání poznávacího zájezdu. Jedna 
naše známá cestovní kancelář hovoří 
v tomto případě o překročení hranic 
všedního dne. Není ale žádným tajem-
stvím, že k dovedení takovéto záležitosti 
do zdárného konce jsou nutné nejen do-
statečné finanční prostředky, ale nesmí 
chybět zejména dobrá vůle a ochota, 
obětovat této, řekl bych až humánní 
činnosti, kus drahocenného času.

Vedení MČ Praha 1 plní tento úkol 
zcela v souladu se svým názvem – tedy 
na jedničku. Na přípravě a organizaci se 
zajisté podílí řada lidí. Zmínit si dovolím 
jen ty, které znám, tedy pana starostu 
Petra Hejmu, dále pana Petra Burgra, 
který ve spolupráci s paní Čelišovou, ředi-
telkou Sociálních služeb, vše zastřešuje.

Velmi dobře si vedou i pracovnice 
informační kanceláře, které s porozu-
měním a úsměvem jednotlivé zájemce 
o výlet zapisují a evidují. Omlouvám se 
všem, jejichž záslužné konání v tomto 
směru jsem z neznalosti opomenul.

Rozhodně ale nemohu nezmínit 
pana Karla Ulma, jehož činnost je, snad 
nejpřesněji řečeno, zasazena přímo do 
terénu. Samozřejmě že i on musí vykonat 
kus práce spojené s přípravou, vybrat 
vhodné místo k návštěvě, zajistit stra-
vování, prohlídku objektu, zvážit časový 
rozvrh.

Ovšem poté následuje značné 
množství větších i drobnějších úkolů, 
jako třeba vybrat přijatelně průjezdnou 
trasu pro autobus, poohlédnout se po 
vhodném parkovišti. Je třeba citlivě, ale 
rozhodně reagovat na nepředvídané 
události. Všech těchto povinností se 
dokáže zhostit opravdu bravurně, řekl 
bych s profesionální jistotou, a za to mu 
patří upřímný dík nás, seniorů z Prahy 1.

V závěru těchto několika řádků si 
dovolím vyslovit asi největší přání: aby 
výlety pokračovaly dál. 

Luboš Forejt
Vzpomínka na výlet na Hlubokou

senior tým Praha 1 vyhrál 
V tradičním turnaji O pohár MČ Praha 1 
v pétanque v parku Lannova se utkali se-
niorští sportovci nejen z Prahy 1. Dvanác-
tý ročník se uskutečnil za podpory měst-
ské části, organizace se opět ujal spolek 
Pétanque pro vás, ve spolupráci se Stře-
diskem sociálních služeb. Turnaj probíhal 
za přísných hygienických opatření, kdy 
byly dodržovány maximální rozestupy 
a jednotlivá stanoviště byla rozmístěna 
po celé ploše parku.Během turnaje, který 
se letos hrál netradičně v rouškách, se 
samozřejmě také všechno sportovní 
náčiní řádně a po celou dobu turnaje, 
dezinfikovalo. A jak to celé dopadlo? 

1. místo  senior Tým Praha 1  
(jiřina, jarka a Václav)

2. místo Praha 17-řepy
3. místo Praha 13 

listopadové seniorské výlety

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

 Úterý 24. listopadu 2020, 8:00 h
hlinsko – skanzen betlém a sečská přehrada
Na tento listopadový výlet se přihlašuje od 
27. října.

Prosincové seniorské výlety

 sobota 12. prosince 2020, 8:00 h
Vánoční cheb a loreta hrozňatov
Na tento prosincový výlet se přihlašuje od 
19. listopadu. 

 čtvrtek 17. prosince 2020, 8:00 h
Vánoční české budějovice a Památník 
j. lady v hrusicích
Na tento prosincový výlet se přihlašuje 
 od 24. listopadu. 

Odjezd autobusu od hotelu Intercontinental 
v Pařížské ulici čp. 30.   

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze 
pro občany seniorského věku s trvalým bydli-
štěm na Praze 1 /doprava, návštěva objektů, 

oběd, služby průvodce, koordinátor výletu/.
způsob přihlašování. Pouze osobně přes po-
datelnu ÚMč Praha 1, Vodičkova 18, odhla-
šování stejným způsobem, popř. telefonicky: 
221 097 280, 221 097 300. Pro velký zájem 
o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na jeden výlet v daném 
měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se ne-
zúčastnili minimálně tří posledních výletů. 
V první možný den přihlášení na daný výlet 
bude přihláška umožněna jen těm, kteří ne-
absolvovali minimálně dva poslední výlety.  
Všem ostatním bude přihláška otevřena 
týden od prvního možného data přihlášení 
na daný výlet. Tímto se chceme vyhnout 
frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si 
možnost daného seniora z výletu odhlásit, 
pakliže by nesplňoval výše zmíněné podmín-
ky. Děkujeme za pochopení. 
 
Den před odjezdem výletu je možné zavolat 
Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvol-
nilo místo. V případě naplnění kapacity výle-
tu 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: Mgr. Karel Ulm, MPA , 
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539
Foto: Archiv
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Přestože se některá setká-
ní v souvislosti s aktuálním 
výskytem koronaviru ruší, 
stále pro vás máme bohatou 
nabídku možných společ-
ných setkání.  

V říjnu připravujeme 
tyto jednorázové akce:

  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. Nejedná se 
o strohou teorii s hromadou vzorců. 
Praktická fyzika dokáže být velmi 
zábavná. Přijďte si hrát a experimen-
tovat!

  beseda: co dělat, když přijde epidemie 
a všechno se mění a ruší

KDY: čtvrtek 8. 10. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
Zástupci občanské poradny vám vysvět-
lí, jak postupovat při řešení následků 
epidemie. (Dopady opatření proti šíření 
covidu-19 v cestovním ruchu, některé 
dopady související s odklady nájemného, 
dopady na exekuční, insolvenční řízení, 
smluvní úrok z prodlení.)

  Vycházka: Táhli tudy husité?  
aneb Od husitů ke svobodné republice 
žižkov

KDY: úterý 13. 10. ve 14:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PřIHLÁŠKY: úterý 29. 9.
Vycházka z nového cyklu Tematické vycház-
ky s Martinem.

  Fórum mladých hraje seniorům:  
Viola a violoncello

KDY: čtvrtek 15. 10. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PřIHLÁŠKY: 6. 10.

 beseda s Václavem hybšem
KDY: čtvrtek 15. 10. ve 14:30 v hodin
KDE: klub seniorů Haštalka
PřIHLÁŠKY: pondělí 5. 10.
Jak vznikaly některé známé skladby a aranž-
má a další zajímavosti z hudebního světa.

  smíchovská průmyslovka třetího věku: 
sociální média

KDY: středa 21. 10. v 15:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PřIHLÁŠKY: čtvrtek 8. 10.

GERONTOLOGICKÝ INSTITUT, o.p.s. 
Vás zve na tradiční mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2020, 
která se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2020 v Praze.

Na konferenci vystoupí např.:

• prezidentka světové  
 organizace International  
 Network for the Prevention  
 of Elder Abuse Dr. Susan  
 Somers ze Spojených států 

• prof. Thomas Görgen  
 z Deutschen Hochschule  
 der Polizei 

• prof. Israel Issi Doron  
 z Univerzity v Haifě, který  
 se specializuje na oblast  
 práva a stárnutí, sociální  
 politiku, lidská práva  
 a věkovou diskriminaci

Z českých expertů se můžete 
těšit např. na: 

• forenzní psycholožku  
 doc. PhDr. Ludmilu Čírtkovou

• profesora Tomáše Katrňáka 

• prezidenta APSS  
 Ing. Jiřího Horeckého

• doktora Zdeňka Kalvacha

Hlavními tématy konference  
je problematika:

• týrání, zneužívání  
 a zanedbávání seniorů 

• stárnutí LGBT komunity

• sebevražednost seniorů 

KONFERENCE STÁŘÍ SPOJUJE 2020 

KDY: 
19. a 20. října 2020

KDE: 
Český svaz vědeckotechnických 
společností z.s.,  
Novotného lávka 200/5, Praha 1

POŘADATEL: 
Gerontologický institut, o.p.s. 

PODROBNOSTI: 
https://www.zivot90.cz/
cs/institut/registrace-na-
konferenci-2020

Říjnové akce pro seniory
Cílem kurzu je seznámení s obecným poj- 
mem sociální média, ale i praktická ukázka 
těch nejznámějších. Účastníci se dozvědí, 
jaká skupina sociálních medií je vhodná pro 
konkrétní činnost, její klady i zápory. Další 
náplní kurzu budou praktické tipy a rady, jak 
sociální média správně využívat a proč.

 Vycházka: Vršovice
KDY: pondělí 26. 10. ve 14:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PřIHLÁŠKY: pondělí 19. 10.
Vycházka z cyklu Vycházky Krále Radka.

 kurz s Terezou: Textilní techniky
KDY: čtvrtek 29. 10. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
Volné pokračování kurzu textilních technik 
(tkaní).

  setkání s kulturou: Dostaveníčko  
s Madame Pompadour

KDY: středa 4. 11. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda 
VSTUPENKY: čtvrtek 29. 10. v infocentru 
Vodičkova 18. Vystoupí taneční uskupení 
historických tanců Hartig Ensemble.

 Vycházka: Praga
KDY: čtvrtek 5. 11. ve 14:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PřIHLÁŠKY: čtvrtek 29. 10.
Vycházka z cyklu Tematické vycházky 
s Martinem.

  smíchovská průmyslovka třetího věku: 
Wiki pro seniory

KDY: středa 11. 11. v 15:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci 

Přihlášky: pondělí 2. 11.
Wikipedie může být novou platformou, kde 
by starší generace předávaly své vědomosti 
generacím mladším. Projekt Senioři píší 
Wikipedii, inspirovaný úspěšnou iniciativou 
Studenti píší Wikipedii, si klade za cíl více za-
pojit do používání a tvorby Wikipedie seniory. 
To je skupina, která je na Wikipedii doposud 
zastoupena velmi skromně, přestože právě 
senioři mají díky svým celoživotním zkuše-
nostem a znalostem a dostatku času velký 
potenciál tuto online encyklopedii 21. století 
obohatit o spoustu užitečného obsahu. 

Pro podrobnosti sledujte nástěnky 
v klubech seniorů, domech s pečovatelskou 
službou a v pasáži a infocentru ÚMČ Vo-
dičkova 18, webové stránky www.socialni-
sluzby-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

Poradna hasičů
Dobrý den, vážení čtenáři, dnes si řekneme něco o zá-
kladních hasebních prostředcích, které všichni znáte, 
protože je vídáte při vstupu do domů a firem. Ano, 
jedná se o hasicí přístroje.

Co to vlastně je hasicí přístroj ? Je to poměrně jednoduché 
zařízení, které umožňuje uhasit požár v zárodku s minimálními 
náklady. Navíc jeho obsluhu může zvládnout  každý.

Jedná se o tlakovou nádobu vyrobenou z ocelového plechu, 
která obsahuje hasivo (hasební látku). V nádobě je umístěna 
i zásoba hnacího plynu, která umožňuje pod tlakem vyhnat ha-
sivo z nádoby ven. Tlaková nádoba je vybavena hadicí zakonče-
nou tryskou, kterou je hasivo směrováno na místo určení, tedy 
k požáru.

V horní části nádoby je umístěna spouštěcí páka nebo ventil, 
kterým přístroj uvádíme do chodu.

Pozor, je zde také umístěna i dopravní pojistka, kterou je 
před použitím nutno odstranit. Pokud tak neučiníte, můžete 
mačkat, tlačit či tlouci, jak chcete, ale přístroj nebude fungovat.

V horní části nádoby se nachází i bezpečnostní  tlakový 
ventil, který v případě ucpání trysky umožní únik tlačného plynu 
mimo nádobu. Dále zde bývá také manometr, který vám dá orien-
tační přehled o pracovním tlaku v přístroji.

Přístroje jsou většinou vyráběny v červené barvě a v různých 
velikostech a vahách – podle způsobu jejich určení. Můžete 
se tedy setkat s malým hasicím sprejem, který se dá použít ve 
vozidle, ale může být v pohotovosti i v domácnosti. Určitě znáte 
i pojízdné hasicí přístroje o váze až padesát kilogramů.

Důležitou informací jsou údaje umístěné na štítku hasicí-
ho přístroje. Je zde uvedeno, o jaké hasivo se jedná a k čemu 
se hasicí přístroj může používat. Je tam také štítek s uvedením 
poslední kontroly a doby použitelnosti přístroje. 

Pokud propadne revize, neznamená to, že přístroj přestane 
pracovat. Nicméně pokud jsou přístroje umístěny v objektech 
v souladu s platnými stavebními a požárními předpisy, je třeba re-
vize provádět pravidelně. Pokud tak neučiníte a došlo by k požáru, 
nemusela by pojišťovna škodu uhradit. Zvlášť v případě, že by se 
prokázala nefunkčnost hasicích přístrojů.

Revize a opravy hasicích přístrojů provádí specializované 
provozovny s certifikovanými techniky.

Hasicí přístroje jsou, i přes svou relativně malou velikost, 
velmi účinnými hasebními prostředky a při jejich rychlém 
nasazení je možné zabránit rozšíření požáru. Mnoho lidí hasicí 
přístroje podceňuje. Ale nenechme se mýlit. Nejedná se o hračky, 
ale o účinné a snadno dostupné hasební prostředky pro široké 
použití. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1
Ing. Vladimír Krištof, starosta SDH 

Poradna strážníků
lidé z Prahy 1 si stěžují na rušivý hluk v nočních ho-
dinách nejen v některých ulicích, ale i v sousedních 
bytech. Na koho se mají obrátit a jak mají postupovat?

Hluk v bytových zástavbách je v současné době velkým fenoménem, 
který narušuje vztahy mezi bydlícími rezidenty a podnikateli provozující-
mi restaurace, ale zejména bary s dlouhým nočním provozem, případně 
noční kluby. Jediná rada, kterou lze občanům obtěžovaným nočním 
hlukem dát, je, aby se obraceli na místně příslušné úřady a na hlučný 
provoz provozoven v nočních hodinách podávali stížnost. Každou stíž-
nost je nutné doložit nějakými důkazy, k čemuž může sloužit i záznam 
hluku pořízený na mobilní telefon nebo na fotoaparát, který dokáže 
nahrát video. Je to důležité i pro důkaz předkládaný hlídkám strážníků 
nebo policistů, kteří jsou přivoláni na místo. Občan samozřejmě může 
využívat linky 158 nebo 156. Nevyplatí se dlouho otálet s oznámením 
rušení nočního klidu v nočních hodinách a trpět ho dlouhé hodiny. 
Pokud se jedná o souvislý hluk ve vyšší intenzitě, který proniká z něja-
kého bytu nebo jiného prostoru do bytových jednotek, je třeba zavolat 
nejpozději po patnácti minutách a to tím spíš, jedná-li se o hluk po 
půlnoci. Složitější je kvalifikovat rušení nočního klidu běžným hovorem 
lidí, kteří před provozovnou kouří. Pokud tito lidé vysloveně nekřičí, ale 
normálně se baví, nelze většinou v takovém jednání spatřovat porušení 
zákona a kvalifikovat takový hovor jako rušení nočního klidu. Pokud 
se jedná o rušení nočního klidu například z pronajaté bytové jednotky 
v rámci Airbnb, tam může občan přispět k řešení takové záležitosti i tím, 
že si na chodbě domu u dveří bytu, ze kterého hluk vychází, pořídí krátký 
záznam. Pro přivolané policisty a strážníky je to pak podklad při řešení 
s nájemníky bytu a případném uložení pokut za rušení nočního klidu.

Při extrémně dlouhodobém rušení nočního klidu v rámci prona-
jímaných bytů, případně nějakou provozovnou, je možné obrátit se 
i na soud v občanskoprávním řízení. I tady platí, že důkazní břemeno 
je na tom, kdo žalobu podal, tedy musí předložit soudu důkazy, že je 
dlouhodobě hlukem obtěžován. 

Jiřina Ernestová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy

10. září 2020 se uskutečnila ve Vlasteneckém sále v Karolinu 
slavnost dvacátého výročí fungování české kanceláře DAAD 
v České republice. Organizace DAAD uděluje již od roku 1963 
stipendia českým studentům, vědcům a vysokoškolským učite-
lům. Kromě individuálních stipendií podporuje spolupráci mezi 
českými a německými vysokými školami, partnerství mezi ústa-
vy germanistiky a studijní obory vyučované v německém jazyce. 

Právě existence a fungování pražské kanceláře DAAD 
umožňuje intenzivnější spolupráci mezi DAAD a UK a je stěžejní 
pro poskytování informací o možnostech studia a výzkumu čes-
kým studentům a akademikům. V současné době má UK uzavře-
ných přes 30 meziuniverzitních smluv, v rámci kterých dochází ke 
studentské i akademické výměně. Další spolupráce se odvíjí na 
mezifakultní úrovni a samozřejmě v rámci programu Erasmus+. 

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima ve svém 
úvodním proslovu zmínil, že spolupráce s Německem a pře-
devším s německými univerzitami je pro Univerzitu Karlovu 
prioritou. Tradice, kulturní a geografická blízkost, ale také exis-
tence organizace jakou je právě DAAD, jsou důvodem, proč se 
právě s Německem uskutečňuje naše nejsilnější studentská 
a akademická výměna. Kromě něj na akci promluvili zástupce 
velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr. 
Hans-Peter Hinrichsen, státní tajemník MŠMT PhDr. Jindřich 
Fryč a vedoucí pobočky DAAD ve Varšavě Dr. Martin Krispin. 
Hlavní přednášku nazvanou DAAD: ruka podaná Univerzitě 
Karlově. Příklad prof. Jana Křena proslovil profesor Jiří Pešek. 
Poukázal na skutečnost, jak provázaná byla a je stále činnost 
DAAD a akademiků působících na Univerzitě Karlově. 

Společný příběh 
DAAD 
– Univerzita Karlova

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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křížOVka PRAHA 1

Tajenka z minulého čísla:
ŠKOLU DOBA KORONAVIROVÁ

Tajemství místopisu (viz str. 26)

Když získalo (1560) pražské  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (viz TAJENKU)  
svůj majetek zpět, arcibiskupové se sem již nevrátili.

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce – paní Milenu Kožovou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka Tadeáše Šímy 
Na kole přes Afriku z vydavatelství Host. Blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 10.
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Christoph Israng, 
Slovo hosta 

německý velvyslanec v Praze
V

Vaše žádost o příspěvek do rubriky 
Slovo hosta mě upřímně potěšila. 
Velmi si cením toho, že jsem byl oslo-
ven jako první zahraniční velvyslanec 
v Praze a že se mohu podělit o své 
zážitky a dojmy spojené s Prahou 1.

Hned úvodem bych chtěl říct: V Pra-
ze 1, v srdci tohoto úžasného a krásné-
ho města, žiji a pracuji velmi rád. Tuto 
výsadu mám od srpna 2017, kdy jsem 
byl jmenován německým velvyslancem 
v Česku. Pro německé diplomaty je Praha 
velmi oblíbeným služebním místem. Kaž-
dý den se cestou z nebo na velvyslanec-
tví ve Vlašské ulici pohybuji po nádherné 
Malé Straně. Z mnoha kanceláří máme 
krásný výhled. Ze svého bytu dokonce vi-
dím Prahu od Strahovského kláštera přes 
Hradčany až k televizní věži a Národnímu 
muzeu.

Česká republika leží stejně jako 
Německo ve střední Evropě, což je jeden 
z důvodů, proč se zde cítím jako doma. 
Také zde naleznete mnoho stop němec-
ké, resp. rakouské kultury. Německou 
literaturu bych si bez Prahy nedokázal 
představit.

Lobkovický palác, v němž se nachá-
zí moje rezidence, si dnes lidé spojují 
především s podzimem roku 1989, kdy 
se tisíce východních Němců vydaly na 
cestu za svobodou. Nejen pro uprchlíky  
z  NDR, ale pro všechny Němce je budova 
pražského velvyslanectví symbolem svo-
body. Je totiž nedílnou součástí cesty ke 
znovusjednocení Německa, jehož třicáté 
výročí si letos připomínáme. Německým 
uprchlíkům tehdy pomáhalo i mnoho 

obyvatel Prahy 1. Jsme za to vděční a mě 
těší, že jsem měl možnost některé z nich 
poznat.

Letos si Lobkovický palác připomíná 
ještě další významné výročí – dvě stě pa-
desát let od narození slavného německé-
ho skladatele Ludwiga van Beethovena, 
který v sálech rezidence rodu Lobkoviců 
také vystoupil.

V Praze mám mnoho oblíbených 
míst – například sad pod Strahovským 
klášterem. Třebaže se nachází upro-

střed města, je to velmi klidné místo 
a současně nabízí krásný výhled na 
Prahu.

Mám velmi rád atmosféru v šest 
hodin ráno, kdy na člunu VK Slavia Praha 
vesluji na Vltavě – čerstvý vzduch a krás-
ná panoramata právě se probouzejícího 
města. Velmi rozmanitá je rovněž večerní 
atmosféra na Kampě, kde se lidé věnují 
nejrůznějším aktivitám.

I co do kulinářství toho Praha 1 
nabízí hodně. Minulý týden jsem zde 
v jednom vinném baru objevil skvělé mo-
ravské červené a hned jsem koupil něko-
lik lahví pro své přátele v Německu. Také 
české pivo a česká kuchyně je pro mě 
jako Bavora důvodem k radosti… A také 
mě motivuje ke sportu. Vedle veslování 
rád běhám ke Strahovskému stadionu, 
do letenského parku nebo k železniční-
mu mostu. Na Praze 1, v bezprostřední 
blízkosti Strahovského kláštera, hraji také 
tenis.

Co mě na Praze 1 mrzí, je velké 
množství prázdných oken. Přes den jsou 
sice na ulicích turisté, večer je však cen-
trum místy liduprázdné. Přál bych si více 
místních a méně obchodů s tuctovými 
suvenýry. Za tuto stinnou stránku mohou 
samozřejmě zejména zahraniční turisté, 
tedy i ti z Německa. A pochopitelně bych 
si také přál, aby se tito lidé chovali s vět-
ším respektem a brali na Pražany větší 
ohledy. Jsme zde na návštěvě, a proto 
bychom měli s našimi hostiteli – tedy 
Pražany – jednat s větším respektem.

Praha je krásné město a takové ho 
musíme zachovat i pro další generace. 

mailto:redakce@praha1.cz
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