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Petr HejmaSlovo starosty
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Vážení sousedé,
vstoupili jsme do předposledního měsíce letošního nelehkého 
roku, jehož problémy dopadají na každého z nás. Řada lidí se 
kvůli onemocnění covid-19 potýká se zdravotními problémy 
anebo se musí starat o někoho blízkého, mnoho provozo-
ven a institucí bylo nuceno omezit nebo přerušit fungování, 
mnozí lidé mají výrazně snížené příjmy nebo přišli o práci. 

díky našim setkáním a vašim dopisům tyto příběhy znám 
a spolu s kolegyněmi a kolegy z radnice se je snažím řešit, 
popřípadě dělám vše pro to, abychom vám co nejvíce pomáhali 
v situacích, s nimiž byste si sami jen s obtížemi poradili.

proto jsme také na přelomu října a listopadu připravili další 
velmi náročný projekt pomoci pro naše živnostníky a podnikatele, 
kteří se dlouhé měsíce potýkají s výrazně sníženou poptávkou 
a u kterých reálně hrozí, že po třeba i třiceti letech služby pro nás 
ostatní skončí. a to přece nechceme. Každý z nás alespoň čas 
od času potřebuje hřebíky, hmoždinky, sádru, drogerii, výtvarné 
potřeby, různé šikovné a ochotné řemeslníky, mandl, čistírnu… Ke 
kvalitnímu a modernímu životu určitě patří i galerie, knihkupectví, 
muzea, hudební kluby, kavárny, jídelny nebo restaurace. 

a těm všem se snažíme pomáhat. pokud působí v neby-
tových prostorech naší městské části, budou nyní moci využít 
půlroční padesátiprocentní slevu na nájemném. Velkou zásluhu 
na přípravě tohoto projektu má náš radniční odbor technické 
a majetkové správy, kterému děkuji. 

Živnostníkům, kteří mají smlouvu se soukromými majiteli, 
a tuto slevu proto nedostanou, zase tým našeho tiskového oddě- 
lení bezplatně pomáhá s propagací služeb. pomoci ale můžete 
i vy ostatní, když budete provozovny našich živnostníků navště- 
vovat a nakupovat jejich zboží a služby, protože je v našem obec-
ném zájmu, aby u nás tito podnikatelé zůstali i po koronaviru.

Jsem moc rád, že stoupá počet lidí, kteří pomáhají druhým 
a myslí na své sousedy. Zdánlivě drobné pomoci se třeba 
dočkali v Mateřské škole Hellichova, jejíž paní kuchařky musely 
do karantény. okamžitě ale za ně zaskočily jejich kolegyně ze 
školní jídelny ve Vojtěšské, jež se ochotně ujaly vaření i pro 
ty nejmenší. Nadace pražské děti zase připravuje soutěž 
pro školáky, kterým se jejich pobyt doma bohužel prodlouží. 
pomoct chtějí i námi pořádané online koncerty z Malostranské 
besedy. a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.

Moc vás všechny zdravím. 

Váš
petr Hejma
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V uplynulých týdnech se zdravotní péče po-
skytovaná Nemocnicí Na Františku rozšířila 
o oddělení plastické chirurgie a od začátku 
listopadu to pak nově bude bariatrie – vel-
mi účinný způsob léčby obezity. Nemocni-
ce také zřídila odběrové místo pro covid-19.

„Jsem velmi rád, že je Nemocnice 
Na Františku stabilizovaná a že se i daří 
rozšiřovat poskytovanou péči. Bariatrické 
operace, které představují chirurgickou 
formu léčby obezity, bude provádět MUDr. 
Michael Vraný, jeden z nejkvalifikovaněj-
ších odborníků na bariatrickou chirurgii 
v České republice. V rámci bariatrie bude 
fungovat také specializovaná poradna,“ 
popsal starosta prahy 1 petr Hejma. 

oddělení plastické chirurgie tvoří tým 
vysoce kvalifikovaných specialistů pod ve-
dením renomovaného plastického chirurga 
MUdr. Josefa Kulhánka. Zaměřuje se v první 
řadě na řešení následků po prodělaných 
onemocněních a úrazech, ale i na estetické 
výkony prováděné na přání pacientů.

dosud se v Nemocnici Na Františku 
prováděly jen vybrané plastické operace 
a menší zákroky v rámci chirurgického 
oddělení. Nemalou část pacientek chirurgie 
však tvoří ženy s rakovinou prsu, kvůli kterým 
nemocnice potřebovala rozšířit operační 

Nemocnice Na Františku rozšiřuje poskytovanou péči

program o náročnější plastické výkony, jež 
zdravotní pojišťovny hradí jen na speciali-
zovaných pracovištích plastické chirurgie. 
Vedení nemocnice se proto rozhodlo takové 
oddělení vytvořit.

„Zaměření nově vzniklého pracoviště 
plastické chirurgie plynule navazuje na náš 
onkologicko-chirurgický program, který cílí na 
pacientky s rakovinou prsu. Těch u nás ročně 
ošetříme kolem čtyř stovek. Naši plastičtí chi-
rurgové se podílejí na operačním odstranění 
nádoru a následné rekonstrukci prsu. Pro 
pacientky je samozřejmě komfortnější, pokud 
mohou oba zákroky proběhnout ve stejném 
zdravotnickém zařízení,“ vysvětlil MUdr. 
david Erhart, ředitel Nemocnice Na Františku 
a zároveň primář chirurgického oddělení.

od poloviny října funguje v areálu Ne-
mocnice Na Františku odběrové místo určené 
k provádění testů na covid-19. otevřené je 
každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin 
a zvládne kolem sta odběrů denně. otestovat 
se v něm mohou jak lidé se žádankou, tak bez 
ní. samoplátci za vyšetření platí 1 850 korun. 
Na odběr je nutné se předem objednat na 
www.citylab.cz/rezervace. 

text: peb
Foto: Jaroslav tatek

aktuální úřední hodiny 
Úřadu Mč Praha 1 
(k 29. 10. 2020)

pondělí 8:00–13:00 
hodin celý úřad 

Úterý 8:00–11:00 
hodin   

pouze podatelna 
v informační 
kanceláři

středa 13:00–18:00 
hodin celý úřad 

čtvrtek 8:00–11:00 
hodin      

pouze podatelna 
v informační 
kanceláři

pátek 8:00–11:00 
hodin        

pouze podatelna 
v informační 
kanceláři

Podnikatele v současné době podpo-
ruje také vláda, a to několika způsoby.

Daňové úlevy: 
Firmám, jejichž činnost byla omezena či 
zakázána opatřeními z 12. října 2020, je 
promíjen úrok z prodlení u dpH splatné 
v období říjen až prosinec 2020, bude-
-li daň uhrazena do konce roku 2020. 
dále stát těmto podnikatelům promíjí 
zálohy splatné v prosinci 2020 na dani 
z příjmů fyzických i právnických osob 
a na dani silniční. V platnosti zůstá-
vají také předchozí daňové úlevy.

Podpora udržení zaměstnanosti: 
pokračuje program antivirus, který nabízí 
tři možnosti. program a nabízí mzdo-
vé náhrady na zaměstnance, u kterých 
v důsledku nuceného omezení provozu na 
základě vládních opatření nastala pře-
kážka v práci na straně zaměstnavatele 
nebo překážka na straně zaměstnance. 
program B podporuje mzdy zaměstnan-
ců, kteří měli či mají překážku v práci 
na straně zaměstnavatele v důsledku 
hospodářských potíží souvisejících 
s pandemií. program C je pro firmy do 
padesáti zaměstnanců  a spočívá v odpuš-

Vedení radnice praha 1 chce 
prohloubit spolupráci se spolky 
a zapojit další. oddělení kultury 
spolu s radním petrem Burgrem 
proto přichází s výzvou k zapo-
jení do programu poznej svého 
souseda, který nabízí možnost 
spolufinancování drobných lokál-
ních akcí, jako je třeba masopustní 
veselí. stejně tak je možné požá-
dat o podporu větších akcí nebo 

využít spolupráci k většímu zvidi-
telnění spolků a jejich činnosti.

V případě zájmu kontaktujte rad-
ního pro kulturu a spolky petra Burgra 
na petr.burgr@praha1.cz a zároveň 
vedoucí oddělení kultury lindu Klečko-
vou na linda.kleckova@praha1.cz. Ve 
vašem e-mailu uveďte prosím název, 
sídlo a charakter činnosti spolku, kon-
taktní osobu a její telefonní číslo a také 
e-mailovou adresu spolku. 

Narodila se 17. listopadu 1952. 
Vystudovala střední zemědělskou 
a technickou školu v Havlíčkově Bro-
dě. po studiu nastoupila jako odborný 
referent českého statistického úřadu. 
Ve 36 letech onemocněla rakovinou, 
kterou se jí podařilo porazit. při léčbě 
se naučila italsky, protože ji podle 
vlastních slov nicnedělání nebavilo. 
proto také při první příležitosti z inva-
lidního důchodu odešla a otevřela si 
ve Ždáru nad sázavou knihkupectví. 
Když místní ods hledala aktivní 
a úspěšné podnikatele, zcela přiro- 
zeně se obrátila právě na ni. pak už 
její kariéra šla rychle. V roce 1994 se 
stala zastupitelkou, v roce 1998 po-
slankyní. Mezi lety 2010 a 2013 byla 
předsedkyní poslanecké sněmovny, 
kde v roce 2011 vedla pietní shro- 
máždění za Václava Havla. s manže-
lem jsou už 53 let a mají jednoho 
syna, očního lékaře. 

Představujeme nově 
zvolenou senátorku 
Miroslavu Němcovou

Vládní podpora podnikatelům

spolky, hlaste se o podporu radnice!

Další byty k pronájmu

až do 8. listopadu 2020 mohou zá-
jemci z řad občanů české republi-
ky nebo občanů některého ze států 
EU s trvalým pobytem v čR před-
kládat své nabídky v rámci vyhláše-
ného výběrového řízení na proná-
jem bytů ve správě Mč praha 1.

Celkem tři byty jsou nabí-
zeny na portálu http://reality.
praha1.cz, kde je u každého z nich 
uvedena podrobná dokumentace. 
Jediným hodnotícím kritériem 
výběrového řízení bude navrhova-
ná výše nájemného. toho se pak 
po celý nájemní vztah nebude týkat 
valorizace.

Jde o byt v ulici Újezd 32, č. p. 
434 (plocha cca 109,8 m2) a dva 
byty na téže adrese v ulici Vlašská 
10, č. p. 357 (plocha cca 121,9 m2 
a plocha cca 132,8 m2).

Zájemci mohou podávat 
nabídky na libovolný počet z uve-
dených tří bytů. V případě úspěchu 
u více než jednoho pak jen bude 
nutné se ve lhůtě sedmi pracov-
ních dnů rozhodnout pro jeden byt. 
důležitou a neoddiskutovatelnou 
podmínkou je zákaz užívání bytů ke 
krátkodobému ubytování. 

Foto: Jaroslav tatek

Další slevy pro živnostníky jsou tu!

omlouváme se, od 5. 10. do 
odvolání jsou všechny volnočaso-
vé aktivity pro seniory zrušeny.

Uzavřeny jsou kluby seniorů 
Haštalka, tomáš a tělocvična 
v Žitné.

Zájemci o volnočasové akti-
vity, sledujte nástěnky, internetové 
stránky střediska sociálních služeb 
www.socialnisluzby-praha1.cz, 
případně se na této adrese  
(na domovské stránce dole)  
přihlaste k odběru novinek. 

Zrušení volnočasových 
aktivit pro seniory

tění plateb odvodů na sociální pojištění za 
červen, červenec a srpen 2020, přičemž 
zaměstnavatel musí splnit podmínky udr-
žení zaměstnanosti a udržení výše platů 
a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.

Úvěrové programy cOViD: 
podrobné a aktuální podmínky jsou k dis-
pozici na webu českomoravské záruční 
a rozvojové banky (čMZRB). V současné 
době jde o záruky na úvěry od komerč-
ních bank, podmínky se liší podle veli-
kosti firmy a podle oboru podnikání.

Podpora inovativních firem v souvislosti 
s pandemií: 
programy technologie CoVid-19 a Czech Rise 
Up 2.0 podporují inovace v boji s pandemií.

sektorová podpora podnikatelů: 
pro některé obory podnikání byly vládou 
spuštěny speciální programy. Z těch aktu-
álních jde především o Covid – Kultura ii, 
Covid – Nájemné ii, Covid – sport ii a Covid 
– Bus. Bližší informace jsou k dipozici na 
internetu ministerstev kultury, průmyslu, 
dopravy a Národní sportovní agentury.

V souvislosti se zavřením obchodů a dalších 
provozů opatřeními ze dne  
21. 10. 2020 připravuje Ministerstvo 
financí kompenzační bonus 500 Kč den-
ně a odklady některých plateb daní.

podpora je k dispozici také ze strany 
Magistrátu hlavního města Prahy. až 
do konce roku se za umístění restau-
račních předzahrádek na pozemcích 
prahy neúčtuje žádné nájemné ani 
místní poplatky, stejně tak jsou pro-
minuty poplatky za užívání veřejného 
prostranství umožňující uliční prodej 
před provozovnou. přes čMZRB je pak 
k dispozici záruční program cOViD 
Praha, který kromě záruk pomáhá hradit 
také část úroků z podpořeného úvěru. 

text: Jan Hauser, www.eracr.cz

provozovny občanské vybavenosti, 
kulturní zařízení, kavárny, jídelny ane-
bo restaurace budou moci půl roku 
čerpat 50% slevu na nájemném. sleva 
se bude týkat provozoven v nebyto-
vých prostorech ve správě prahy 1.

Živnostníci a podnikatelé, kteří 
budou mít o slevu zájem, předloží 
žádost na odbor technické a majetkové 
správy Mč praha 1. podmínkou bude, 
že k 31. prosinci 2019 nedlužili měst-
ské části na nájemném a službách. 

dosud praha 1 umožnila odklad 
splátek nájemného do výše kauce, nebyly 
uplatňovány sankce za prodlení s jakou-
koliv splátkou nájemného, jejíž splatnost 
nastala v době nouzového stavu, a byla 
pozastavena valorizace nájemného z by-
tových i nebytových prostorů. 

subjekty postižené vládními 
opatřeními obdržely také 100% slevu 
na dubnovém nájemném a ty, kterých 
se opatření nedotkla přímo, dostaly 
slevu až 75 %. Radnice také neuplatňuje 

sankce při uhrazení místních poplatků 
do 200 dnů po splatnosti.

s živnostníky a profesními sdruže-
ními praha 1 navíc vede diskuzi o dalších 
možnostech pomoci. V rámci iniciativy 
„Centrum žije“ je pak připravován plán 
restartu ekonomiky centra, na kterém by 
se mohly podílet i magistrát a vláda. 

podrobnosti budou postupně  
zveřejňovány na www.praha1.cz. 

text: (red)

http://www.citylab.cz/rezervace
mailto:petr.burgr@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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Objevujme Prahu 1
Obvykle se na fotostranách 
ohlížíme za setkáními, 
slavnostmi nebo kulturními 
vystoupeními, které pořádá 
MČ Praha 1. Od 5. 10. je 
ale vše jinak. Společenský 
život zastavila druhá vlna 
pandemie. Zkuste vy- 
užít téměř liduprázdné  
Prahy 1 k procházkám.  
Můžete se inspirovat  
našimi tipy...

podrobné tipy na procházky sledujte na www.facebook.com/praha1online.

Nerudova a její okolíLoreta

Jánský vršek

Kozí plácek a okolí Židovské město

Nový Svět
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2.–3. října a 9.–10. října proběhly v Praze 1 
(senátní obvod č. 27) už šesté senátní 
volby. Senátorkou byla zvolena Miroslava 
Němcová. Do druhého kola postoupila se 
stávajícím senátorem Václavem Hamplem, 
který letos od voličů získal 31,90 % 
a mandát tak neobhájil. 

Miroslava Němcová získala nadpoloviční většinu na území Mč 
praha 1 už v prvním kole, stejně jako v obcích praha 5, praha 6 
a trója. Jelikož ale její celkový zisk v senátním obvodě 50 % ne-
dosáhl, muselo proběhnout ještě kolo druhé. Co se týče přesných 
čísel, Miroslava Němcová v naší městské části získala v prvním 
kole 52,35 % hlasů (4 112) a v kole druhém 68,09 % (3 381), 
což je procentuálně více, než kolik získala celkově v celém se-
nátním obvodu – 48,56 % za první a 63,96 % za druhé kolo. 

V obvodu č. 27 bylo k prvnímu kolu v seznamu evidovaných 
83 534 voličů. Na prahu 1 z toho připadalo 20 303. ač obvod nese 

jméno praha 1, naše městská část v něm není největší obcí. tou 
je praha 7 se 30 609 hlasujících. další obce obvodu č. 27 tvoří trója, 
suchdol a menší části prahy 6, prahy 5 a prahy 2. Nejmenší z těchto 
obcí je v obvodu trója, která měla letos evidovaných 812 voličů. 

V prvním kole dorazilo 7 884 občanů, tedy 38,82 % voličů v se-
znamu, v druhém kole 24,61 %, tedy 4 983. Z porovnání s předchozím 
rokem se zdá, že se voliči epidemickou situací nenechali odradit, 
účast byla ve druhém kole dokonce větší než při posledních senátních 
volbách v roce 2014. Zatímco v prvním kole tehdy přišlo 39,14 % 
voličů, tedy nepatrně více než letošních 38,58 %, v druhém kole už to 
bylo jen 18,57 %, výrazně méně než letošních 24, 94 %. 

situace s sebou přinesla i novou formu voleb: drive-in hlasování 
čili hlasování z auta. toto hlasování bylo určeno pro ty voliče, kteří byli 
nemocní nebo v karanténě. Na volební stanoviště na parkovišti na 
letné dorazilo využít tuto novou variantu v prvním kole  
137 voličů, v kole druhém 83. 

Ve volebních komisích panuje shoda, že voliči byli disciplinovaní 
a letošní mimořádná opatření zvládli profesionálně. Všem, kteří i přes 
obtížnou situaci k hlasování dorazili, i těm, kteří volbám dokázali za 
ztížených podmínek zajistit hladký průběh, náleží od celé radnice 
prahy 1 velký dík. 

text: Martin Šebesta

Senátní volby v číslech

Těžko byste našli někoho, kdo by neznal 
historický význam města Praha. I v nejzaz-
ším koutě České republiky se ví o přezdívce 
Praha stověžatá, popravě českých pánů na 
Staroměstském náměstí nebo slavnostním 
otevření Karlova mostu, které se učí už na 
základní škole. 

Ne každý si ale vzpomene, čím se proslavili ti, po nichž jsou pražská 
zákoutí pojmenována. Nesou přitom jména profesorů, umělců, 
ale také řezníků či kněží.

pozadí názvů nyní osvětlí projekt Mč praha 1 Modré informační 
tabulky. V jeho rámci budou na vytipovaná historická místa připraveny 
cedule s medailonkem o původci jména. „Společně s archivářem Anto-
nínem Edererem jsme vytipovali seznam třiasedmdesáti ulic k umístění 
tabulek,“ uvádí radní prahy 1 Michal Caban, který projekt předložil. „Na 
základě tohoto materiálu budeme jednat s majiteli domů, zda budou 
souhlasit, a následně i s památkáři.“ lví podíl na mapování nese právě 
antonín Ederer, který se dopátral historických vazeb i názvů, které 
čas zkomolil. Jeho poznatky se nyní otevřou veřejnosti viditelnou, 

přitom však nerušivou formou. „Tabulky budou opatřeny znakem MČ 
Praha 1. O jazykových mutacích přemýšlíme. Možná vyřešíme formou 
mobilní aplikace,“ popisuje historik Karel Ulm. Řada informací bude 
jistě novinkou nejen pro zahraniční hosty. Víte například, kdo to byl 
Bolzano, Křemenec nebo Štupart? a že s Myslíkovou ulicí žádní Mys-
líkovi nesouvisí? Na tyto a další zajímavosti se můžete již brzo těšit na 
modrých tabulkách. do konce roku by měla být dojednána první série 
souhlasů majitelů a následně památkářů. pak se začnou  tabulky 
vyrábět, takže počátkem jara už první z nich v ulicích uvidíte. 

text: Martin Hammerbauer
Foto: archiv Mč praha 1

Historii známých míst 
přiblíží modré 
informační tabulky

1)  aktuální informace  
– webové stránky a sociální sítě 

Veškeré informace, přijatá opatření, kontakty či poskytova-
né služby jsou pravidelně aktualizovány na našich webových 
stránkách www.praha1.cz nebo na našem Facebooku. 

2)  informace, podněty  
a nabídky pomoci od vás 

svoje podněty a návrhy nám zasílejte na e-mail:  
starosta@praha1.cz. Nabídky pomoci pak směřujte na 
pomahame@praha1.cz.  

3) Úklid a dezinfekce  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů praha 1 provádí dezinfek-
ce vnitřních prostor škol, domů s pečovatelskou službou, prostor 
radnice a podle potřeby i dalších veřejných budov a prostranství. 

4) Pomoc a ochrana seniorů 

Velkou pozornost věnujeme ochraně seniorů, kteří jsou  
v současné závažné epidemické situaci tou nejohrože- 
nější skupinou. spolu se svým střediskem sociálních slu-
žeb nově nabízíme pomoc systému tísňové péče i těm 
seniorům, kteří jinak nejsou uživateli této služby.  

Na telefonních číslech dispečinku tísňové péče 724 021 
789 a 224 948 465, která fungují 24 hodin denně, získají 
potřebné informace a pomoc. seniorům je rovněž k dispozici 
terénní pečovatelská služba – ta nabízí zejména dovoz jídla, 
pomoc při osobní hygieně, donášku nákupu a léků, doprovod 
k lékaři a podobně. tato služba je přednostně poskytována 
stávajícím klientům a osamělým seniorům, kteří nemají rodiny 
nebo jejichž rodiny a příbuzní žijí mimo čR. 

Rodinám, které pečují doma o své blízké, nabízí projekt pečuj 
doma ve spolupráci se střediskem sociálních služeb rady a psychic-
kou podporu na bezplatné tísňové lince pro pečující 800 915 915 
(v provozu v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin). 

Za celý tým radnice vás prosíme, abyste ve svých domech 
věnovali pozornost osaměle žijícím seniorům a abyste je upo-
zorňovali na uvedené služby. V tomto směru žádáme o pomoc 
neziskové organizace a dobrovolníky, kteří by nám se službami 
pro seniory pomohli. se svými nabídkami se obracejte na e-mail: 
pomahame@praha1.cz.  

5) uzavření základních škol 

od středy 14. října probíhá výuka na základních školách zřizovaných 
Mč praha 1 distančním způsobem. Většina mateřských škol zatím 
zůstává v provozu. V době, kdy posíláme měsíčník do tiskárny, ještě 
vláda nevyhlásila nová omezení ve školství, předpokládá se ale, že 
postupný návrat dětí nezačne dříve než ve druhé polovině listopadu. 

pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému jsou 
v praze 1 otevřené ZŠ J. Gutha-Jarkovského (budova Klimentská) 
a ZŠ nám. Curieových. občany prahy 1 také upozorňujeme na mož-
nost zakoupit si obědy ve školní jídelně na dražického náměstí.  

6) Fungování úřadu 

V rámci ochrany zdraví zaměstnanců našeho úřadu byly upraveny 
úřední hodiny (viz předchozí strany). i přesto, že je provoz úřadu ome-
zen, jsme vám i nadále k dispozici – komunikovat se zaměstnanci úřa-
du můžete telefonicky nebo online. Všechny kontakty najdete na webu 
www.praha1.cz. děkujeme vám za pochopení omezeného provozu. 

Závěrem nám dovolte poděkovat vám všem za pochopení všech opatře-
ní a za vzájemnou ohleduplnost. Velmi děkujeme dobrovolným hasičům, 
kteří pomáhají své obci a sousedům. poděkování si zaslouží samozřejmě 
i pracovníci našich škol, střediska sociálních služeb a Nemocnice  
Na Františku, kteří příkladně zvládají nelehkou situaci. opravdu si cení-
me ochoty všech občanů a podnikatelů, kteří jsou připraveni pomoci. 

přejeme vám teď hlavně pevné zdraví a věříme, že se nám vše 
podaří zvládnout. 

petr Hejma, starosta prahy 1
petr Burgr, 1. místostarosta prahy 1 
Redakčně kráceno.

Vážení spoluobčané, zasíláme vám aktuální informace v souvislosti se zhoršující 
se epidemickou situací a vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky. 
Veškerá naše opatření jsou koordinována Krizovým štábem Městské části Praha 1, 
který průběžně vyhodnocuje a řeší aktuální problémy a potřeby v jednotlivých 
místech a lokalitách. Radnice i její zřízené organizace jako Nemocnice Na Františku, 
Středisko sociálních služeb a mateřské i základní školy mají dostatek ochranných 
prostředků. 

dopis občanům
listopad 2020  ZPRáVy Z RaDNicE
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Vyhledávají nízkoprahové služby, které jsou 
zde koncentrovány, a za nimi sem zase při-
cházejí drogoví dealeři. Radnice prahy 1 na-
posledy počátkem letošního září upozornila 
na problémy v parku před Hlavním nádražím 
a její závěry potvrdily i poznatky policie čR, 
vypracované pro Městskou část praha 1. 

„Situaci se nám ve spolupráci s Po-
licií ČR a Městskou policií Praha podařilo 
částečně zklidnit v letních měsících, přesto 
je nadále vážná, narušuje veřejný pořádek 
a ohrožuje bezpečnost našich občanů i ná-
vštěvníků naší městské části. Proto chceme 
o dalším postupu jednat s vedením hlavního 
města i s neziskovými organizacemi po-
skytujícími v uvedené lokalitě nízkoprahové 
služby,“ popsal starosta prahy 1 petr Hejma.

Jak upozornila i policie čR, vedlejším 
dopadem terénních nízkoprahových služeb, 

Praha 1 řeší neúnosnou 
situaci ve Vrchlického 
sadech a okolí

nízkoprahového centra v Bolzanově ulici 
a výdeje stravy před vstupem do Hlavní-
ho nádraží je to, že se do lokality stahují 
uživatelé drog a lidé bez domova z jiných 
městských částí i mimopražských míst, 
tedy ti, kteří do centra prahy jinak nemají 
důvod jezdit. této skutečnosti pak využívají 
i dealeři, kteří jsou tak pro své zákazníky 
dostupnější. 

problém rovněž představuje množství 
injekčního materiálu, který uživatelé v rámci 
služeb dostávají a po aplikaci drog pohazují 
po cestách a na trávníky. Kvůli jeho výdeji 
mezi Hlavním nádražím a Václavským ná-
městím se zde každé odpoledne vyskytují ve 
velké míře uživatelé drog aplikující si dávky 
v bezprostřední blízkosti výdeje a procházejí-
cích lidí, včetně rodin s dětmi, docházejícími 
na místní dětské hřiště.

„Dlouhodobě se nám po drobných 
krůčcích dařilo problémy ve Vrchlického 
sadech řešit, ale po vyhlášení jarního 
nouzového stavu a po omezení činnosti 
některých sociálních služeb nám koncen-
trace uživatelů drog narostla na úroveň 
ještě horší než před několika lety, a to je 
třeba ve spolupráci s hlavním městem 
systémově řešit,“ prohlásil radní prahy 1 
Richard Bureš, do jehož gesce spadají mj. 
životní prostředí a úklid. 

praha 1 ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi i policejními orgány dlouho-
době bojuje s negativními projevy závislosti 
na návykových látkách a aktivně řeší pre-
venci i důsledky užívání drog. pravidelným 
sběrem a bezpečnou likvidací použitých 
injekčních stříkaček je rovněž snižováno ri-
ziko kontaktu s infikovanou jehlou a násled-
ného virového onemocnění. týdně je tak 
nasbíráno kolem tří set použitých injekčních 
stříkaček. 

text: petr Bidlo
Foto: archiv Mč praha 1

Od vyhlášení jarního nouzového stavu výrazně narostl v oblasti Vrchlického sadů 
počet uživatelů drog, kteří často zároveň patří mezi osoby bez domova. Stahují se sem 
z celé Prahy, České republiky, ale i ze zahraničí. 

listopad 2020 DOPRaVa

Turistická vozítka 
jsou stále problémem
S čím se městská část 
musí potýkat, když chce 
na svém území omezit 
nebo zakázat některé 
problematické jevy, 
které přinesl cestovní 
ruch? Lidem nejvíce vadí 
například pivní kola či 
sdílené elektrokoloběžky.

pivní kola jsou dlouholetým problé-
mem. překážejí v dopravě a obtěžují 
místní obyvatele hlukem; jsou jedním 
z nejvýraznějších symbolů škodlivého 
turismu v praze. přitom už u nich byly 
podle údajů městské policie evidovány 
desítky přestupků, například pití alko-
holu na místech, kde je vyhláškou zaká-
záno, rušení nočního klidu a dopravní 
přestupky. přesto naráží snaha o jejich 
omezení na limity zákona a praxi soudů.

před zákonem mají pivní kola 
dosud výhodu: tvůrci zákonů s nimi 
nepočítali. legislativně vzato jsou proto 
brána stále jako kola jízdní. praha 1 se 
proto v minulosti snažila dělat omezení 
přes šířku kol tak, aby omezení postihla 
pouze pivní kola. Zákaz provozu pro-
sazuje i vedení hlavního města prahy, 
tento krok je předmětem soudního 
sporu. Verdikt v květnu 2020 zněl tak, že 
o zákazu neměl rozhodovat magistrát. 
V říjnu ale padl verdikt Nejvyššího 
správního soudu, který dal v některých 
argumentech za pravdu hlavnímu 
městu. spor se tak vrací k Městskému 
soudu v praze. 

podle radního Richarda Bureše, 
který má dopravu na praze 1 na starosti, 
však stále není vyhráno. „Jsem velmi 
rád, že svítá naděje na úplný zákaz 
pivních kol. Ale musíme se připravovat 
i na variantu, že rozsudek nebude tak 
jednoznačný.“ Řešení problému by pak 
podle Bureše spočívalo v přímém jednání 
s provozovateli a v nastavení konkrétních 
omezení: trasy monitorované pomocí 
Gps, která se vyhne klidným ulicím, 
rovněž pak zavedení kamer a hlukoměrů 
přímo na pivním kole. „Praha 1 se musí 
připravit i na to, že na jaře v nějaké podo-

bě začne nová turistická sezóna a pivní 
kola opět vyrazí do ulic“, říká Bureš. 

dalším negativním symbolem cen-
tra jsou „sdílené“ elektrické koloběžky. 
Z hlediska zákona jsou rovněž brány jako 
kolo, bez ohledu na způsob pohonu. pro-
to zákon umožňuje, aby tyto koloběžky 
mohly být na chodníku odstavené. V ma-
sovém měřítku ale občanům mimořádně 
vadí. praha 1 alespoň prosadila možnost 
zákazu pohybu elektrokol a elektroko-
loběžek na vybraných pěších zónách 
Královské cesty. tento zákaz zatím není 
v platnosti, ale podle Richarda Bureše je 
praha 1 připravena jej uplatnit, pokud by 
turistický provoz opět omezoval pěší. 

Změna zákona by byla pro zmíněné 
negativní jevy, se kterými se na ulicích 
prahy 1 setkáváme, ideální. Bohužel je 

i nejsložitější k prosazení. dosavadní 
legislativní návrhy, které ve sněmovně 
přišly na stůl, ovšem z mnoha důvodů 
přinášely více problémů než užitku. Je 
proto evidentní, že se jedná o dlouhotrva-
jící proces.

Než se centrum prahy dočká změny 
zákona, je lepší věc řešit místní cestou. 
to s sebou však přináší nutnost obratně 
balancovat ve stávajících zákonech a vý-
rocích soudů. i dobře vymyšlená řešení 
mohou být zrušena z formálních nebo 
procesních důvodů. Městská část tak 
stále připravuje, konzultuje a zkouší nové 
a nové nástroje, kterým bude problémům 
čelit. 

text: (red)
Foto: Jaroslav tatek
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Už podruhé v tomto roce 
stojí školy před výzvou 
distanční výuky. Také 
na základních školách 
zřízených Prahou 1 už 
začala a její online část 
běží naplno. Školy po 
jarních zkušenostech 
už vědí, jak na to. 
Podívejme se, jaká 
konkrétní řešení zvolily 
jednotlivé školy.

„Díky své dceři mám vlastní osobní 
zkušenost se současnou distanční 
výukou, a tak mohu říct, že zatím 
funguje velmi dobře a že si vedení škol 
i pedagogové zaslouží velkou pochvalu 
za dosavadní zvládnutí tohoto obtíž-
ného způsobu práce s dětmi,“ ocenil 
starosta prahy 1 petr Hejma, který 
spolu s místostarostkou pro školství 
Evou Špačkovou pravidelně komu-
nikuje s řediteli a konzultuje s nimi 
jednotlivé problémy a další postup.

„Věřím, že všechno zvládneme a že 
se co nejdříve vrátíme ke klasické výuce, 
aby děti už nepřicházely o svoje sociální 
kontakty s učiteli a hlavně kamarády. 
Smekám před učiteli, jak řeší pedago-
giku současného učení,“ dodala Eva 
Špačková.

Na Zš Vodičkova využívají především 
prostředí teams, Bakaláře, některé 
třídy 1. stupně po domluvě Whatsapp. 
distanční výuka probíhá všemi forma-
mi, které stanovilo MŠMt. Využívají 
tedy formy online synchronní i asyn-
chronní a offline výuku jako doplňující 
– cvičení, doplňování apod. synchronní 
formu (přímé video spojení učitele se 
třídou) využívají v rozsahu doporuče-
ném MŠMt, tedy na 1. stupni asi jednu 
hodinu denně, na 2. stupni nejvýše 
tři hodiny denně. pro 2. stupeň mají 
vypracovaný online rozvrh na hlavní 
předměty, tj. češtinu, matematiku a cizí 
jazyky, u ostatních předmětů učitelé 
pracují kombinovanou formou. tomu, 
kdo to potřeboval, půjčili notebook či 
tablet. další dokupují.

Zš brána jazyků s rozšířenou výukou 
matematiky používá platformu  
G-suite. prioritně se učí čeština, ma-
tematika a cizí jazyky. Rozsah výuky je 
mezi dvěma až čtyřmi hodinami denně. 
půjčili všechny notebooky (29), které 
měla škola k dispozici, další budou 
pořízeny.

Malostranská Zš: na 1. stupni vy- 
učují online hodiny v prostředí ZooM 
a Komensem, přes Bakaláře zadávají 
doplňkové úkoly. Na 2. stupni vyučují 

Jak probíhá online výuka 
na základních školách 
zřízených Prahou 1

Sopranistka Markéta Fassati 
připravila ve spolupráci 
s vedením Prahy 1 i v této 
nelehké době pro milovníky 
hudby zajímavý projekt 
Kostelní slavnosti. 

Během tří prosincových koncertů v růz-
ných tajuplných kostelích vás seznámí 
se svými hudebními kolegy, historií místa 

podle platného rozvrhu, výhradně 
v prostředí Ms teams. Výuka probíhá 
z 50 % online hodinami a z 50 % zadá-
váním a hodnocením samostatné prá-
ce, úkolů apod., a to včetně zapisování 
do třídnice a sledování účasti žáků. 
Rozpůjčili všechny notebooky a čekají 
na modemy.

Zš nám. curieových využívá G suite 
for Education – každá třída má svou 
učebnu Google Classroom a jejím 
prostřednictvím komunikuje s učiteli. 
online výuku organizují prostřednictvím 
Google Meet. 1. stupeň se učí přibližně 
dvě hodiny online (český jazyk, mate-
matika, angličtina, nauka o světě). Ma-
ximálně zachovávají i výuku s rodilým 
mluvčím. 2. stupeň již pracuje podle 
upravených rozvrhů, probíhá online 
výuka v rozsahu tři hodiny denně (důraz 
na čj, M, aj, druhý cizí jazyk a naukové 
předměty – v rozsahu 1 : 2). Je zadá-
vána samostatná práce – s učebními 
materiály, výukovými aplikacemi, video 
a audio obsahem. do přímé práce 
(online výuky) s dětmi se na 1. stupni 
zapojují i vychovatelé a na obou stup-
ních i asistenti pedagoga. i v distanční 
výuce běží podpora žáků se speciálními 
potřebami, individuální a skupinová 
speciální pedagogická péče a interven-
ce a především pokračuje výuka češtiny 
jako druhého jazyka. půjčují notebooky 
i další příslušenství – kamery, mikrofo-
ny, sluchátka.

Zš J. Gutha-Jarkovského využívá 
také platformu G suite for Educa-
tion. 1. stupeň se učí denně dvě 
hodiny online, potom učitelé zadají 
úkoly a snaží se doporučit videa 
nebo nějaké činnosti. 2. stupeň 
se učí podle běžného rozvrhu, 
online hodiny většinou zastoupí 
vyučováni v poměru 1 : 1; češtiny, 
matematiky a jazyků je i více online 
hodin, hlavně u 9. ročníků. Žákům 
v případě potřeby půjčují veškerou 
techniku. 

text: (red)

Kostelní slavnosti 
– nový projekt 
Markéty Fassati a Prahy 1

a naladí vás na sváteční atmosféru. „Celý 
život žiji převážně na Praze 1 a mám 
blízký vztah k historickému centru. Jsem 
šťastná, že můj nápad ocenilo vedení 
Prahy 1 a získala jsem záštitu a pod-
poru starosty Petra Hejmy. Zjištění, že 
kultura není na okraji zájmů, je v této 
době požehnáním,” říká Markéta Fassati 
a dodává, že Kostelní slavnosti budou 
pokračovat i v novém roce. Vstupné na 
koncerty bude dobrovolné a výtěžek bude 
věnován kostelu, ve kterém se koncert 
uskuteční. podrobné informace najdete 
na webu www.kostelnislavnosti.cz 

Hudební zastavení  
po tajemných kostelích Prahy 1

Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté:

15.12.2020 od 18 hodin
ZAHAJOVACÍ KONCERT   

“AVE MARIA”
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
Církev československá husitská

Markéta Fassati - soprán
komorní orchestr Fassati Ensemble
Monika Urbanová - koncertní mistr, housle

21.12.2020 od 18 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ulice
Českobratrská církev evangelická

Markéta Fassati - soprán
komorní sbor Camera Chabra
Přemysl Kšica - varhany

29.12.2020 od 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci  
a sv. Kajetána v Nerudově ulici 
České velkopřevorství Vojenského a špitální řád  
sv. Lazara Jeruzalémského

Markéta Fassati - soprán
Zuzana Peřinová - viola
Jiří Kopečný - varhany
Libor Černý - průvodní slovo
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komorní sbor Camera Chabra
Přemysl Kšica - varhany

29.12.2020 od 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci  
a sv. Kajetána v Nerudově ulici 
České velkopřevorství Vojenského a špitální řád  
sv. Lazara Jeruzalémského

Markéta Fassati - soprán
Zuzana Peřinová - viola
Jiří Kopečný - varhany
Libor Černý - průvodní slovo
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Jan Votoček: 
dopad koronaviru 
na hospodaření Prahy 1 
je velký, šetřit na 
investicích ale nechceme

Gratulujeme k úspěšnému překonání 
onemocnění covid-19. Jakou zkušenost 
vám tato nemoc dala? 

Když za mnou přišla dcera a viděla 
mě, jak se potácím po chodbě, tak 
mi raději zavolala sanitku. přijeli tedy 
za mnou zdravotníci ve skafandru, 
odebrali mi vzorek, a tím to vlastně 
celé skončilo. Jinak na mě byli všichni 
neuvěřitelně hodní, ale problém byl 
v tom, že neznali míru, takže mi přinesli 
velké množství jídla a mysleli si, že 
to všechno hned sním. to znamená, 
že asi největší problém bylo zvlád-
nout okolí, aby se přestalo strachovat 
a přehnaně se o mě starat, zatímco 
já jsem měl jediný problém, a to byl 
pozitivní test, jinak mi nic moc nebylo. 

už podruhé vláda letos vyhlásila 
nouzový stav. Jaký je dosavadní 
dopad na podnikatele v Praze 1? 
Vypovídají o situaci nájmy nebytových 
prostorů ve správě Prahy 1?

Výpověď dalo přibližně pětadvacet 
podnikatelů, což do konce roku před-
stavuje ztrátu asi osmnácti milionů 
korun. spousta lidí žádá o poskytnutí 
souhlasu s CoVid-nájemným, pro-
blém ale nastává tehdy, pokud měli 
v minulosti dluhy, protože tím pádem 
nemají nárok. Momentálně se ale 
ozývají všichni podnikatelé, že to, co 
poskytla vláda, bylo vlastně k niče-
mu – odkládání plateb nájemného 
jejich situaci totiž neřeší, protože kvůli 
omezení své činnosti nemají podnika-
telé z čeho čerpat peníze na úhradu. 

Praha 1 hned od března přistoupila 
k několika způsobům podpory 
podnikatelů postižených vládními 
opatřeními, včetně slevy na nájemném. 
Jaký byl zájem ze strany podnikatelů?

Kromě jiných úlev jsme poskytli 
slevu na nájemném za duben, která 
činila sto procent. další slevy jsme 
udělovali individuálně a postupovali 
jsme přirozeně podle toho, jaké byly 
podmínky státu. poskytnuté slevy 
již naši městskou část stály více než 
osmadvacet milionů korun. Zájem ze 
strany podnikatelů je enormní. Nyní pro 
živnostníky a podnikatele připravujeme 
další slevy, které by měly být odstupňo-
vány především podle přínosu provo-
zovny pro síť občanské vybavenosti. 

Jak se nouzový stav a útlum 
ekonomiky promítají do 
hospodářských výsledků Prahy 1?

Hlavní město zrušilo poplatky za restau-
rační zahrádky v celkové výši přes sto 
milionů korun. dopady tohoto kroku na 

MUDr. Jan Votoček má v nové Radě MČ Praha 1 na starost finance, rozpočet, 
hospodaření, privatizaci, granty pro obnovu domovního fondu, majetek a bytovou 
politiku a privatizaci bytových jednotek.

příjmy prahy 1 činily více než šedesát 
milionů korun. předpokládané dopady 
opatření spojených s překonáváním 
koronaviru na příjmy naší městské části 
přesáhnou v roce 2020 sto osmdesát 
milionů korun. postupně se také pro-
jevují poskytnuté slevy i individuální 
požadavky. Významný je zejména dopad 
restriktivních opatření státu v kultu-
ře, cestovním ruchu a pohostinství.

V čem budete v rozpočtu pro příští rok 
šetřit a kde naopak šetřit určitě 
nechcete?

Rozpočet v běžných letech vychází 
ze zkušeností minulých let, při tvorbě 
rozpočtu pro rok 2021 se ale budeme 
muset přizpůsobit dopadům pandemie. 
Základem rozpočtu je vždy hospodářský 
výsledek ekonomické činnosti předcho-
zího roku a my si přes veškeré obtíže 
budeme moci dovolit zapojit přibližně tři 
sta dvacet milionů korun. Rozpočet pro 
příští rok nebude omezovat běžný provoz 
městské části, samozřejmě si ale nebu-
deme moci dovolit nějaký nadstandard. 
investice budeme muset hradit pouze 

z výsledků minulých let, což znamená, 
že musíme využít úspory. V rámci zásad 
dobrého hospodaření využijeme maxi-
málně sto padesát milionů korun, aby-
chom neohrozili tvorbu příštích rozpočtů.

Radnice připravuje bytovou koncepci. 
Jaké budou její priority? 

Naší prioritou určitě budou staroused-
líci, kteří dlouhodobě žijí na území 
prahy 1 a o které se chceme starat 
a chránit je. Naším problémem, který 
jsme převzali od předchůdců z minu-
lých let, je, že volných bytů k okamži-
tému nastěhování je málo. Evidujeme 
jich momentálně dvě stě dvacet 
pět – z toho je ale pouze patnáct 
použitelných k nastěhování, zbytek 
vyžaduje opravy, které jsou v přísných 
podmínkách pražské památkové 
rezervace komplikované. ale i na 
řešení tohoto problému pracujeme.

řada nebytových prostorů je 
dlouhodobě prázdná a nedaří se je 
pronajmout. Proč? co s tím děláte?
Z výběrových řízení za poslední rok 
a půl permanentně zůstává třeti-
na „nebytů“ bez nabídky. Jedním 
z důvodů je, že některé nebytové 
prostory jsou bohužel prostě v ne-
atraktivní lokaci.  Zároveň se také 
snažíme dosáhnout toho, aby v jedné 
lokalitě nebylo více stejných provozo-
ven a aby síť občanské vybavenosti 
byla co nejpestřejší. dobré nebytové 
prostory, ležící ale z obchodního 
hlediska na špatném místě, nabízí-
me třeba neziskovým organizacím.

Na závěr trochu z jiného soudku.  
Patříte mezi ty, kteří se zasazují  
za návrat sochy maršála Radeckého 
na Malostranské náměstí. Proč?

itálie jako člen trojspolku zradila své 
partnery – Německo a Rakousko-
-Uhersko – a během první světové 
války se přiklonila k trojdohodě. 
přidala se tak na stranu vítězů a po 
skončení války proto využilo italské 
velvyslanectví svého vlivu a vynutilo si 
zbourání Radeckého pomníku. ten byl 
naštěstí odvezen do lapidária hl. m. 
prahy, kde originál dosud je. pominu-
-li, že je to jedno z nejlepších sochař-
ských děl devatenáctého století, tak 
si myslím, že je třeba ocenit maršála 
Radeckého jakožto člověka, který hájil 
svou vlast a bránil celistvost Rakous-
ko-Uherska. Je to část naší historie 
a zaslouží si návrat, i když by musel 
stát o pár metrů dál než původně. 

text: petr Bidlo
Foto: archiv Jana Votočka
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Pirátská strana

MaGisTRála 
– historická příležitost  
pro všechny

22. září 2020 proběhl workshop Magis-
trála – vize a koncepce, který iniciovali 
Piráti Prahy 1 u radního Petra hlaváčka 
v souvislosti s Masaryčkou už v červ-
nu 2019. Zde je ve zkratce náš podnět 
k realizaci vize zdravého centra města. 
Rozvoj neutěšeného okolí magistrály je 
historickou příležitostí naší porevoluční 
generace. Revitalizace hradeb Nového 
Města založeného karlem iV., které je do-
dnes územím nikoho, musí sloužit všem, 
kdo sem mohou něco dobrého přinést. Je 
nejvyšší čas se o magistrále začít bavit.

Nejobecnějším cílem je udržitelný 
rozvoj území. Je třeba uskutečnit kultur-
ní humanizaci magistrály, rozvoj parků, 
dostupného bydlení, veřejných budov, 
železničního uzlu a bezbariérově zapojit 
magistrálu do sítě pražských tříd. Jestli 
bude jako vídeňská Ringstrasse, pařížská 
Champs-Élysées nebo newyorská Broad-
way dnes nevíme, ale těšíme se, že se to 
dozvíme!

abychom se to brzy dozvěděli, je dů-
ležité provést následující kroky:

  Nejlepší řešení lze nalézt v mezi- 
národní urbanistické soutěži vypsané  
hl. m. Prahou.

  urbanistická soutěž musí být vypsána 
na celé území od Vltavské po Nuselský 
most.

  Zadání soutěže musí obsahovat 
umístění veřejných budov, které 
jsou motory kultivace, jak se to 
i před sto lety povedlo Národnímu 
muzeu, Národnímu divadlu a Obec-
nímu domu.

  Na příští workshop navrhujeme po-
zvat hosty z barcelony, Rotterdamu 
a Vídně s příklady dobré praxe. 

  Je třeba ustanovit projektový tým, 
který bude postupovat dle strategic-
kých dokumentů rozvoje Prahy.

plné znění podnětu najdete na www.praha1.
pirati.cz nebo k diskuzi ve skupině Magis-
trála – vize a koncepce na www.facebook.
com/groups/631570237506906

TOP 09 Praha 1

covid-19 a Praha 1 

Vážení občané, bohužel jsme se dočkali 
další vlny, která přináší mnoho komplika-
cí. Zejména se jedná o finanční problémy 
mnoha domácností a místních podnikatelů. 
současný článek v rubrice není politický, 
ale spíše občanský s apelem na vás. doba 
je zlá. Je možné, že velký počet místních 
podnikatelů zkrachuje a z dané situace 
se nevzpamatuje. pokud to jenom půjde, 
podpořte místní živnostníky a podnikatele 
ve vašem okolí. potřebují vaši pomoc. Už 
během první vlny jsme viděli, jak se krás-
né malé kavárny v centru prahy zavírají. 
Byla by škoda, kdyby došlo k velké redukci. 
tito lidé jsou nyní na existenčním dně. 

pokud můžete, předplaťte si několik 
piv v hospodě nebo několik kytek ve vašem 
oblíbeném květinářství. Místo objednání 
jídla přes různé servery zajděte do malé 
hospody a objednejte si jídlo do krabičky. 
abychom tuhle krizi společně zvládli, tak 
musíme spolupracovat, jiná cesta není.  

Na závěr mám na vás poslední pros-
bu. Respektujme stávající opatření, ať už si 
o nich myslíme cokoli, chovejme se k sobě 
ohleduplně, nosme roušky, používejme 
dezinfekce. pokud se budeme cítit zdravotně 
špatně, zůstaňme raději doma. dochází ke 
kolapsu ve zdravotnictví, nepřidávejme práci 
zdravotníkům, kteří už i tak dělají na maxi-
mum.  

Vážení přátelé, přeji nám všem hodně 
síly a zdraví, vytrvejme. pokud budeme spo-
lupracovat, zvládneme to. 

 
Giancarlo lamberti, 
předseda top 09 praha 1

hnutí aNO

Doprava jen odpočívá 

Když projíždím současnou prahou, je to 
jako když jsem se posunul o třicet let zpět. 

doprava je poklidná, a když už če-
kám, tak jen občas na magistrále. i tady 
si vybírá svůj díl dnešní divnodoba. lidé 
pracují z domova a město je jako krajina 

duchů. a potichu se nám blíží onen dlouho 
očekávaný okamžik, kdy nám kluci z auto-
matu uzavřou průjezd oběma povltavskými 
nábřežími. 

oni totiž by nejraději automatoodbor-
níci uzavřeli pro autodopravu celou dopravu. 
Na hranicích prahy závory, vše přeložit na 
MHd, elektrokola, samokola a různé jiné 
ekohyby. 

Je neuvěřitelné, když se jedna zájmová 
skupina dostane k moci, jak dokáže zahýbat 
s prioritami. Ne dlouhodobé plány veškerého 
soužití jednotlivých doprav, ne, jen slepé 
prosazování svých vlastních zájmů. děsím 
se, kdyby zvítězili ve volbách třeba skejťáci. 
Nebo chodci. skateboard parky v každé ulici 
nebo pěší zóna v Blance? 

absurdistán je dotažen k dokonalosti 
v podolí před vodárnou. parkovací pruh, 
cyklopruh, autosilnice, tramvaj, autosilnice, 
cyklopruh, parkovací pruh, pruh zeleně a ši-
roká krásná cyklostezka. Jezdím tudy často, 
ale nikdy jsem v cyklopruzích nikoho neviděl. 
Nikdy. 

Chápu, proč kolaři vítězí. Když chodíte 
centrem, jistě narazíte na dva vůdce ps 
vesele si šlapající z prahy 7 na magistrát. 

domnívám se, že tady zvítězí Hnojní 
zákon nad metodou cukr a bič. oni se totiž 
páni radní v londýně tak dlouho radili o zně-
ní zákona o neúměrném množství hnoje 
v londýnských ulicích, až se shodli, že zákon 
nebude, oNo to nějak dopadne. 

a toto se asi pražští radní rozhodli apli-
kovat i pro dnešní prahu. Uzavřeme nábřeží, 
magistrálu svedeme do dvou pruhů, zbytek 
ulic zúžíme, rozštelujeme zelené vlny, a oNo 
to NĚJaK dopadNE. důležité je naštvat 
řidiče smradlavých plechovek, aby si jízdu 
příště rozmysleli. 

Ne vymyslet cukr a bič, zavřeme tady, 
pustíme tu, znemožníme toto, nabídneme 
řešení. Nic. Nechť zhyne zlý automobil ha-
nebnou smrtí. 

Myslím, že bude trvat dlouho, nežli se 
podaří zachránit škody napáchané touto 
ideou. 

Může 1 % dopravy určovat pravidlo 
celému městskému společenství? Máme 
před sebou ještě minimálně půl roku téhle 
covid přírodní katastrofy. Jenže pak se 
začne vracet do ulic normální provoz. a já 
mám trochu obavu, abych v příštích letech 
nestál v hodinových kolonách už od Klad-
na, Berouna či Mirošovic. 

s přáním dej Bůh štěstí, 
Vojtěch Ryvola 

díky za text patří autorům:  
anna Vinklárková, paul Vincent Koch, 
Karel Maier, tomáš Vích, Vladan Hodek 
a tomáš Raiter.

tomáš Vích

My, co tady žijeme

Vážení sousedé, skutečně žijeme v neob-
vyklé době. pandemie vstoupila do našich 
životů způsobem, který se dá přirovnat ke 
katastrofálním povodním v roce 2002. Kdy 
se, stejně jako dnes, skoro zastavil veškerý 
veřejný život. Místo abychom dolaďovali 
volnočasové aktivity seniorů, zlepšovali 
podmínky pro přidělování bytů, aby se 
konečně zastavil několikaletý trend ubý-
vání obyvatel v praze 1, nebo realizovali, 
případně připravovali dlouhodobé projekty, 
které mají zlepšovat stav naší krásné čtvrti, 
tak musíme denně řešit globální hrozbu, 
která nemá v moderní historii samosprávy 
obdoby. Naštěstí disponujeme zkušeností, 
která se projevuje ve velmi dobré koordinaci 
všech pomocných složek. V této nelehké 
době se ukazuje, jak správné bylo rozhod-
nutí současného vedení radnice ponechat si 
ve správě Nemocnici Na Františku. samo-
zřejmě že zaměstnanci nemocnice budou 
plnit své povinnosti, ať nemocnice patří 
komukoli, ale skutečnost přímé operativní 
spolupráce mezi vedením radnice a vede-
ním nemocnice přináší své ovoce, které se 
pozitivně projeví především v péči o občany 
prahy 1. příkladem může být opětovně 
zřízené odběrové centrum pro zjištění ná-
kazy. o práci jednotky dobrovolných hasičů 
bylo již řečeno i napsáno mnoho a přesto 
vzhledem k jejich nasazení je to málo. to 
platí i o zaměstnancích střediska sociálních 
služeb. organizace péče o několik set seni-
orů je příkladem pro ostatní městské části. 
tato veskrze profesionální péče se proje-
vuje v nízkém počtu pozitivně testovaných 
seniorů. alespoň zatím. tak, jak každoročně 
odeznívá chřipkové období, odejde jednou 
covid a my začneme zase normálně žít. 
Bude pro nás velkým úkolem maximálně 
zmírnit dopady současného stavu a přede-
vším se poučit do budoucna. Nevíme, co 
nás může potkat. Vždyť ještě o loňských 
Vánocích jsme o nějakém viru nic nevěděli.

My, co tady žijeme

Zelená pro Jedničku

Vám přeje zdraví.
Zůstaňte doma.

Váš zastupitel petr Kučera 
a Zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

Radnice mlží o zástavbě 
u intercontinentalu

Jedna z věcí, kterou se současné vedení rad-
nice deklarovalo při nástupu do funkcí, bylo, 
že transparentnost radnice a její komunikace 
s občany je samozřejmostí. Je ale nutno 
konstatovat, že skoro s každým krokem pro-
kazuje starosta petr Hejma společně s rad-
ními/dvanácti koaličními zastupiteli opak. 
aktuálně se tak děje mimo jiné v otázce  
další výstavby v centru prahy 1 – zastavění 
náměstí Miloše Formana.

Koncem roku 2019 oznámil médiím 
nový vlastník hotelu interContinental, že 
by rád přestavěl okolí tohoto hotelu, včetně 
zastavění části náměstí. Většina jeho zá-
měrů může být pro mnohé zajímavá, ovšem 
veřejné projednávání s občany by už dávno 
mělo být pro moderní a transparentní radnici 
samozřejmostí. to jejich zájmy, nikoli inves-
torů, má totiž vedení radnice hájit. a nejde 
o to řešit otázku architektonického vkusu, 
který můžeme mít každý z nás rozdílný. Jde 
o projednání zásadních věcí, jako je poten-
ciální zatížení infrastruktury, úbytek zeleně 
a možné přehřívání centra a v důsledku také 
například jeho vylidňování.

Nicméně participativní jednání s občany, 
které jsme ještě před výměnou koalice naplá-
novali s kolegy za piráty, pan starosta ihned 
po svém nástupu do funkce zrušil. Neměl ho 
prý v kalendáři. prý bude náhradní termín. 
Zatím k tomu nicméně nedošlo. Nebo snad 
jako participaci mají občané chápat fakt, že 
sami mohou dojít vyplnit dotazníček develo-
pera přímo do hotelu interContinental? Navíc 
k čemu dotazník, když už od září vychází v mé-
diích články o tom, že praha 1 se zastavěním 
náměstí souhlasí? a proč mlčí i ti politici  

(top 09), kteří ještě před komunálními vol-
bami v roce 2018 pobíhali v tričku s nápisem 
stop staVBĚ a slibovali stavbě zabránit?

Nelze se ubránit dojmu, že vše je vlast-
ně již dohodnuto. Bez debat, občanům za 
zády. stejně jako v případě Masaryčky.

praha 1 sobě

ODs

Totalitní choutky 
sociálních inženýrů

Vedení pražského magistrátu prodloužilo 
uzavření smetanova nábřeží pro automobi-
lovou dopravu až do konce roku. s prahou 1, 
která je proti, se to piráti a praha sobě opět 
ani neobtěžovali projednat. Uvědomují si 
pánové Hřib, čižinský, scheinherr a spol., 
že občané prahy 1 nejsou jejich pokusní 
králíci? Všichni přitom víme, jaká je realita. 
doprava se přelila do rezidenčních ulic, pří-
mo pod okna lidí, kteří bydlí v ulicích Karoliny 
světlé, Konviktské či Jilské. Na uzavřeném 
smetanově nábřeží jsou naopak nesmyslné 
restaurační zahrádky přímo u tramvajových 
kolejí, na kterých téměř nikdo neseděl ani 
v krásných letních dnech. aby toho nebylo 
málo, pokoušeli se ještě magistrátní snaživci 
nábřeží „vylepšit“ podivným stánky s celo-
ročním prodejem občerstvení, alkoholu a su-
venýrů, které chtěli propašovat do tržního 
řádu. tento nesmysl se naštěstí podařilo za-
razit. Je to však jen drobné vítězství rozumu 
proti neskutečné zvůli hrstky aktivistických 
politiků, kteří jsou přesvědčeni, že mají právo 
své vidění světa vnucovat všem ostatním, 
aniž by se jich alespoň zeptali na názor. 
své experimenty provádějí bez absolutního 
ohledu a respektu k lidem, jejichž zájmy mají 
zastupovat. Mají totiž zjevně pocit, že kdo 
s nimi nesouhlasí, ten má právo držet jen 
ústa a krok. ale to se šeredně pletou. Na-
štěstí už totiž nežijeme v totalitě, i když by si 
její návrat tito sociální inženýři nejspíš přáli.

JUdr. Jaroslava Janderová,  
předsedkyně oblastního sdružení ods, 
praha 1, 
zastupitelka hl. m. prahy

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).
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Chodíme kolem. Thajské masáže. Venku 
blikající kola jako upoutávka, uvnitř 
polehávající masérky na lehátkách při čeká-
ní na zákazníky, za výlohou velká akvária, 
kde si občas někdo odvážný mezi rybičkami 
a kuřími oky máchá nohy.

Zastupitelé hlavního města prahy dne 17. dubna rozhodli, že až 
do konce roku budou prominuty poplatky za užívání veřejného 
prostranství a umožněn zdarma prodej před provozovnou. Jenže 
nikdo v tomto rozhodnutí konkrétně nespecifikoval velikost záboru, 
formu nabídky a vzdálenost od provozovny. toho okamžitě využi-
li provozovatelé thajských masáží a před své provozovny natáhli 
velký červený koberec, na který umístili masážní křesla. Kontrole 
potvrdili, že konají v rámci povolení, protože křesla nabízejí k prodeji. 
proti tomu se bohužel nedalo nic namítat. Co jsme si vyslechli od 
občanů, nelze z důvodu zachování slušného slovníku prezentovat. 

Na všechny obchodníky dopadá současná situace hodně tvrdě. 
Každý dělá, co může, aby se zachránil. ale u thajských masáží opět 
nevkus a arogance překročily všechny meze. Na chodník provozova-
telé umístili i rakve!

Voláte nám – to to nevidíte, proč něco neuděláte, nic neřešíte, 
vám je to jedno a podobně, často hodně nevybíravě. a máte pravdu! 
Za podněty dlouhodobě děkujeme. proto jsme se zeptali na stanovis-
ko odboru pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestov-
ního ruchu hlavního města prahy:

Dá se takto vyzdobená rakev před thajskými masážemi nazvat 
předsunutým prodejem? Považujeme to z jejich strany za výsměch 
a snahu zjistit, co si můžou dovolit, kam až můžou zajít. V masáž-
ním salónu se rakve neprodávají ani to nesouvisí se sortimentem. 
Pokud bojujeme s reklamním smogem všeho druhu, tak si jistě toto 
nemůžeme v našem historickém centru nechat líbit. Ale co s tím? 
Obyvatelé se nás jistě budou ptát a my potřebujeme znát odpověď.

a odpověď z magistrátu: „O problému víme, řešíme ho už del-
ší dobu. S provozovateli se vede správní řízení ze strany PKD 
MHMP – podle našeho výkladu o předsunutý prodej nejde.“ 

stanovisko památkářů je jasné: „Domníváme se, že v tomto 
případě jde ze strany provozovatele o prosté zneužití dočasného 
bezplatného záboru pro předsunutý prodej provozovny v místě 
umožněného v letošním roce hl. m. Prahou jako mimořádné opat-
ření v rámci podpory podnikatelů v krizové situaci. Možnost zřízení 
předsunutého prodejního místa nespecifikuje konkrétní provedení 
záboru, stačí pouze ohlášení; je však omezena pouze do konce roku 
2020. V naprosté většině případů není tento vstřícný krok města na 
pomoc podnikatelům zneužíván takovým způsobem, jako v případě 
poboček thajských masáží.“

tak nezbývá než čekat, jestli magistrát vůči provozovateli 
masáží přitvrdí a zjedná nápravu. to je vše, co v tomto případě může 
Městská část praha 1 dělat. 

Mysleli jsme si, že rakev před provozovnou může nabízet jen 
pohřební služba. Buď jsme se mýlili, nebo nám naznačují, že po 
masáži můžeme rovnou pod drn. ať si každý vybere. Rozhodně je to 
neetické, odporné, ostuda v ulicích a je nepříjemné kolem i chodit. 
ale odstranit ji může jenom provozovatel. Kdyby to udělal někdo jiný, 
byla by to krádež. 

dobře míněná úleva podnikatelům se v tomto případě 
dá vyložit známým pořekadlem: „čiň čertu dobře, peklem se ti 
odmění“. 

text: dagmar Koníčková
Foto: archiv Mč praha 1

Rakve v ulicích

ViZuálNí sMOG pRaHa 1
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až na toto historické místo dorazíte, zjistíte, 
že jeho zdi skrývají neuvěřitelné příběhy. 
Jeden další, a to docela reálný, se začal 
odvíjet od letošního jara. Rektor kostela 
pavel pola projekt nazval Boží kafe: „K činu 
nás vybídla pandemická krize. Na jaře 
jsme otevřeli malou pojízdnou kavárnu na 
prostranství před kostelem. Byl to náš sen, 
vyjít víc směrem k lidem a pozvat je, aby 
si na terase před kostelem mohli dát kafe. 
Hlavní město nám dodalo stolky a židličky. 
Je to způsob, jak se o něco víc otevřít lidem. 
Také jsme hledali, jak kompenzovat to, že 

sem nemohou příliš chodit zahraniční turisté 
a návštěvníci. Snažili jsme se nabídnout 
něco navíc, a to je právě Boží kafe.“

do vaření kávy se pustili opravdu s ver-
vou. Nápoj je skvělý, pochvalují si zákazníci, 
kteří zareagovali naprosto úžasně. pro kávu 
si chodí i rodiče dětí ze sousední školy, lidé 
z ulice, s úspěchem se prodávalo i na Ma-
lostranských trzích a všichni doufají v lepší 
časy. 

„My se snažíme, aby byl kostel pře-
devším živým místem, místem setkávání, 
místem, kam mohou lidé přicházet, kde 

možná mohou prožít také vlastní duchovní 
zkušenost,“ vysvětluje pola.

Řádoví bratři nově nabízejí možnost za-
koupit si nejen kávu, ale i poukázku na jeden 
nápoj nebo taky deset! pro kamarádku, pro 
mámu a tátu, pro paní učitelku, pro kolegy 
v práci... nebo pro sebe. pro kafe před obchů-
dek u kostela pražského Jezulátka si můžete 
zajít každý den mezi půl desátou a čtvrtou, 
v neděli odpoledne od jedné do šesti. 

text: JH
Foto: petr Našic

Boží kafe  
od Pražského 
Jezulátka 

Již přes jedno století najdete 
v Dlouhé ulici 25 na Starém 
Městě pražském krámek 
zachovávající si poněkud 
zvláštní kolorit. Obuvníci, 
sedláři, čalouníci, brašnáři 
a knihaři zde nacházeli a na-
cházejí po léta sortiment, na 
který nikde jinde nenarazili. 

Historie prodejny sahá na začátek minu-
lého století, kdy zde sídlil sklad a prodejna 
kůží. potom tu fungovalo všeobjímající 
Řempo a nakonec domácí potřeby praha.

současným majitelem je JUdr. ivo 
Vacke a obchod nese název Železářství, 
potřeby pro řemeslníky. Hned u vstupu 
radostí poskočí srdce každému, kdo má 

Ráj pro řemeslníky a kutily 
v dlouhé

kartáče, štětce, molitan, ochranné pomůcky, 
pracovní oděvy, nejrůznější nářadí a náčiní, 
kožené a jutové rohožky, budky pro ptáky… 
zkrátka nepřeberné množství zboží.

prodejna slouží jak pro řemeslníky, tak 
pro nadšence, co si doma kutí a potřebují 
nástroje či materiál. Ještě před deseti lety 
nešlo vejít do obchodu, abyste se nezařadili 
do dlouhé fronty nakupujících. „Dříve zde 
bylo vedle nás elektro a Philips, drogerie, 
byli zde lidi, bydlelo se tu a zákazníků bylo 
,milión‘, ale dnes je tato zóna téměř prázdná 
a jen pro Airbnb a pro turisty,“ posteskne si 
trochu v nadsázce Vojtech Fazik, vedoucí 
prodejny, jenž se zde našel.

Nejvíce nakupujících je koncem škol-
ního roku, před prázdninami. potom když je 
deštivo – to se hned maluje byt a opravuje 
domácnost. tak jen doufejme, že současné 
podzimní počasí přivede do dlouhé víc zákaz-
níků. Můžete si zde v předstihu pořídit také 
báječné přírodniny na vánoční dekorace. 

text: JH
Foto: petr Našic

Kostel Panny Marie Vítězné se soškou Pražského Jezulát-
ka je místem, které by lidé při návštěvě Malé Strany neměli 
vynechat. Bosí karmelitáni, kteří se o kostel starají, jej doká-
zali proměnit také v kulturní centrum. Pořádají zde výstavy, 
divadelní představení i konference.

listopad 2020 Naši žiVNOsTNíci

jen trochu vztah k řemeslům a výtvarniče-
ní. Velmi ochotný personál nabízí provazy, 
popruhy, lana, gumolana, knoty, šňůry, nitě, 
jutu, řetězy, koženky, kůže, jelenice, řemín-
ky, plátna, stanovku, filc, fólie, karabiny, 
zipy, jehly, nýty, rolničky, aktovkové zámky, 
spony, přezky, obuvnické gumy a podpatky, 
lepidla, čalounické hřebíky a podložky, cvoky, 

Staroměstské náměstí říjen 2020
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Proč jste si z medicínských oborů  
vybral právě kardiologii? 
co vás na ní lákalo?

pro kardiologii jsem se rozhodl ještě 
jako medik. především na začátku mých 
lékařských studií mě lákala hlavně akč-
nost tohoto oboru. Není to úplně taková 
klidná medicína, kterou lze předpokládat 
u ostatních oborů vnitřního lékařství. 
V kardiologii se často řeší rychlé změny 
zdravotního stavu a musí se dělat 
rukama. Mě tehdy zajímalo zavádění 
kardiostimulátorů, centrálních kanyl, 
zkrátka různé invazivní přístupy. Chirur-
gem jsem ale být nechtěl, přestože jsem 
absolvoval chirurgické stáže už na gym-
náziu. Jenom operovat by mě nebavilo. 
oproti tomu je interna širší obor a řekl 
bych, že i komplikovanější. Jako medik 
jsem jezdil v tzv. pojízdné koronární jed-
notce, což byl vůz, který patřil vinohrad-
ské nemocnici a obsluhoval pacienty 
s náhlými srdečními obtížemi na území 
celé prahy. to byla pro mě velká škola. 
V bytech, během převozu a následně na 
koronární jednotce jsem se učil dia-
gnostice, kardiopulmonální resuscitaci, 
zavádění centrální kanyly a podobně.

Jak velký rozvoj prodělala  
kardiologie za takřka čtyřicet let, 
co se jí věnujete?

obrovský. Když jsem v osmdesátých letech 
minulého století začínal, tak to byla úplně 
jiná doba. iKEM byl v praze jediné zaří-
zení, kde se operovalo srdce, katetrizace 
se téměř neprováděly a léků ovlivňujících 
kardiovaskulární systém bylo minimum. 

a jak se vlastně tehdy infarkty léčily?

V podstatě několik týdnů trvajícím klidem 
na lůžku. pacientům se nepodávaly ani 
základní léky jako aspirin nebo heparin, 
které, jak dnes víme, prokazatelně snižují 
úmrtnost těchto pacientů. od poloviny 
osmdesátých let ale léčba infarktů prošla 
bouřlivým vývojem. Jedním z pracovišť, 
která začala provádět moderní invazivní 
vyšetření a zákroky, jako jsou katetrizace 
a angioplastiky, byla právě vinohradská 
nemocnice, v níž jsem působil. V devade-
sátých letech pak došlo k vybudování ce-
lorepublikové sítě kardiocenter, díky nimž 
se pacient, který má bolest na hrudi a po-
dezření na infarkt, ve velmi krátké době 
dostane na katetrizační sál. tento model, 
jehož realizaci inicioval především profe-
sor Widimský a jeho tým, jehož jsem byl 
součástí, získal řadu ocenění a dodnes je 
vzorem v podstatě pro celý svět. Z vě-
deckých studií, na kterých jsem pracoval, 
totiž vyplynulo, že je mnohem lepší pa-
cienta odvézt do kardiocentra a provést 
angioplastiku, než rozpouštět sraženi-
nu v koronární arterii na místě léky.

kromě léčby kardiovaskulárních 
onemocnění se také věnujete vnitřním 
onemocněním obecně a svoje znalosti 
a zkušenosti předáváte studentům. Jak 
jste se k výuce mediků dostal? a změnilo 
se něco od doby, kdy jste začínal?

samozřejmě i v této oblasti došlo k urči-
tému vývoji. Za mých studentských let 
a následujících několik let po promoci 
bylo vysloveně prestižní záležitostí, když 
přednosta někomu dovolil, aby mohl 
učit. tehdy totiž mohli vyučovat jen 
lékaři s titulem Csc., což je dnešní ph.d., 
a se dvěma atestacemi. Mě však tenkrát 
náš přednosta, docent strejček, umožnil 
vést stáže a učit mediky už po první 
atestaci, což bylo u některých kolegů 
i zdrojem určité závisti. dneska je to spí-
še naopak. lékaři mají spoustu jiné prá-
ce a mediků se málokdo chce ujmout. 

O stáž na vašem oddělení je prý 
velký zájem.

Nevím, čím to je, ale zájem je tak velký, 
že ani nejsem schopen všechny zájemce 
přijmout. Chodí k nám studenti čtvr-
tých, pátých i šestých ročníků ze všech 
tří pražských lékařských fakult a každý 
den je u nás na interně několik mediků.

Máte alespoň tušení, proč se studentům 
u vás tak líbí?

to je otázka spíše na ty mediky, ale zřejmě 
jim vyhovuje náš přístup, který je, řekl bych, 
poměrně liberální. studentům necháváme 
určitou svobodu v tom, co chtějí vidět a co 
je zajímá. Zároveň se toho mohou hodně 
naučit. projdou si například centrálním 
příjmem neselektovaných pacientů, které 
vozí záchranky, vyzkouší si první kontakt 
s nemocným, dozví se, co se s ním dělá, 
jak se vyšetřuje a kam potom směřuje dál. 
podívají se na gastroenterologii, diabeto-
logii nebo třeba echokardiografii. podle 
jejich slov toho u nás vidí dost a je to pro 
ně přínos. doufám tedy, že mluví pravdu. 

kromě toho jste také úspěšný 
v přípravě mladých lékařů k atestaci...

to je pravda. Jestli můžu být na 
něco hrdý, tak je to skutečnost, že 
za posledních čtrnáct let, co pracuju 
v Nemocnici Na Františku, mi prošlo 
oddělením zhruba pětadvacet až 
třicet lékařů po promoci, které jsem 
připravil na získání tzv. interního 
kmene, který nahradil dřívější první 
atestaci. dalších asi dvanáct lékařů 
pod mým vedením složilo i specia-
lizační atestaci z vnitřního lékařství, 
původní druhou atestaci, a čtyři lékaři 
ještě absolvovali nástavbovou ates-
taci z gastroenterologie, aby mohli 
dělat invazivní gastroenterologická 
vyšetření. Řekl bych, že průměrně 
dva atestovaní lékaři ročně jsou 
docela dobrá lektorská úspěšnost.

Myslíte si o sobě, že jste přísný šéf?

ano. ale víte, přestože se v medicíně za 
čtyřicet let, co se v ní pohybuji, hodně 
změnilo, jsem v určitých ohledech stále 
ta stará škola. práce u lůžka člověka 
poznamená. pokud jde o vztah k pacien- 
tům a jejich příbuzným, mám v tomto 
směru zažité určité etické standardy, 
které už nejsem schopen změnit. Kladu 
například důraz na to, jak se mladí 
lékaři oblékají, jak se chovají k pacien-
tům i jejich příbuzným, jak vystupují. 
Nevidím rád, když přijde medik na stáž 
a má krátké kalhoty, ušmudlaný bílý 
plášť, vlasy do copánků a náušnici 
v uchu. Někdo to může považovat za 
diskriminaci, ale já ho pošlu domů. 
Vím, o čem mluvím. ostatně jsem si to 
mohl také vyzkoušet z pozice pacienta, 
když jsem byl sám upoután na lůžko. 
Vyžaduji tedy od mediků i lékařů určitý 
standard chování a vystupování. lékař 
má zkrátka vypadat jako lékař. 

text a foto: lucie Krausová

K atestaci jsem připravil 
desítky lékařů
Profesor Rudolf Špaček je uznávaným kardiologem a primářem interního oddělení 
Nemocnice Na Františku. V červenci byl vědeckou radou Univerzity Karlovy oceněn 
stříbrnou medailí za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost. Od svých studentů 
mimo jiné vyžaduje profesionální a etický přístup. V devadesátých letech stál u zrodu 
zcela nového systému péče o pacienty s infarktem. 
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Na dušičky čtyřicátého roku oblíbený politik, 
tou dobou ministr zahraničí exilové vlády, 
v jedné z nejdojemnějších relací, v níž zcela 
pominul válečné i politické události, nos-
talgicky vzkazoval domů: „Dušičkový den 
– smutný, deštivý, jak by jej uměl popsat 
Neruda nebo Čapek – a na mne přišlo 
všeobecné vzpomínání a stejskání.“ po chvíli 
pak pokračoval: „Vzpomínám na sluncem 
zalité náměstí v Černém Kostelci a upro-
střed děvče s modrýma očima a květova-
nou zástěrkou – a pak hříbky s vajíčkem 
v hospodě U Zeleného stromu a nerafi-
nované milování v jevanských lesích.“ 

Jen málo lidí doma, v okupované 
zemi, vědělo, že nejde jen o vysněný obraz 
(Masaryk použil zažitý název pro Kostelec 
nad černými lesy, který platil do roku 1920), 
ano – že ono děvče skutečně žilo a stále 
žije, jakkoli od oněch chvil, na které Masa-
ryk vzpomíná, uplynulo celé čtvrtstoletí. Že 
se ona dívka, nyní již žena, jmenuje Marie 
Fantová.

Rázná a buršikózní žena 

tu naopak znali mnozí. Věhlas si získala ve 
dvacátých letech, když svoje články a sloup-
ky v lidových novinách podepisovala zkrat-
kou Ma-Fa. podle ní se jí také říkalo Mafa. 

Byla mimořádně inteligentní, bystrá, ale 
také ironická, očividně nadaná tím druhem 
duchaplné kousavosti nebo uštěpačnosti, 
jíž se projevují lidé s oblibou demonstrující 
svou intelektuální převahu. „Byla rázná 
a buršikózní. Četla se dobře, samá satira 
a ironie. Klábosilo se s ní ještě líp, dělala si 
ze všeho legraci,“ vzpomínala po letech na 
Marii Fantovou textilní výtvarnice Jaroslava 
Vondráčková.

Byla „žurnalistickým a překladatelským 
fenoménem“, vyznává se ve svých pamětech 
prvorepublikový nakladatel otakar Štorch-
-Marien.

Marie Fantová byla jednoduše vý-
jimečná, mimořádně talentovaná a se-

První láska 
Jana Masaryka

V roce 1924 se Marie Fantová 
vdává. Za muže si bere profesora pražské 
německé lékařské fakulty Friedricha 
Breinla. Cestuje s ním do itálie, severní 
afriky a posléze také do spojených států, 
kam ho provází na vědeckou stáž. trvale 
bydlí v Hrzánském paláci v loretánské 
ulici na Hradčanech.

poté však manžela opouští. a jestli 
je pravdou, že důvodem rozchodu  byla 
jeho nedostatečná inteligence, jak 
později Marie Fantová-Breinlová tvrdila, 
dokresluje to celkem výstižně její sebevě-
domou povahu.

Osoba práce se štítící

doba komunismu Marii Fantové-
-Breinlové nepřála. V dubnu 1950 je 
zadržena při jednom z nočních tahů. 
Vzápětí je na ní podáno trestní ozná-
mení „pro urážku stráže sNB“. 

Rozhlasové pořady Jana Masaryka vysílané na 
vlnách BBC z Londýna byly populární. Poslouchal  
je každý, kdo překonal strach a ten v roce 1940 
nevládl na území protektorátu zdaleka ještě tolik  
jako v dalších letech války.

Jak k oné urážce došlo, popisuje 
policejní protokol: „Případ vyšetřoval stráž-
mistr Smolík a zjistil, že Breinlová již přišla 
před půlnocí v opilém stavu do restaurace 
Na Slupi číslo 10 a tam se svými společní-
ky udánlivě architektem Kněžourkem (vý-
znamným prvorepublikovým architektem 
Karlem Kněžourkem, který se podílel na 
stavbě Havlovy Lucerny – pozn. autora), 
jehož pobyt je neznám, a Karlem Maraf-
kou nechali se všichni hostiti vínem.“

dokument pokračuje: „Během jejich 
zábavy došlo tam mezi Breinlovou a Kně-
žourkem k hádce a rvačce. Byli proto ze 
zmíněné restaurace vykázáni a během 
cesty do druhé restaurace a kavárny 
v Trojické ulici došlo ze strany Breinlové 
…k urážlivým výrokům ke službukonajícím 
orgánům SNB, kteréžto jednání se opako-
valo i v restauraci v Trojické ulici.“

Nakonec se v policejních záznamech 
praví: „Breinlová i Marafko jsou osobami 
práce se štítícími a jsou známi jako velmi 

Zkratka tNp neznamenala přitom 
nic jiného než tábor nucených prací. 
Marie Fantová si v něm, konkrétně 
v dlažkovicích u lovosic, odsedí půl 
roku. 

samota ve vinárně

po návratu z vězení je vyloučena ze 
svazu překladatelů. sama teď žádné 
plány nemá – vlastně ano, jejím jediným 
přáním je nedělat nic. Rozprodává 
rodinné starožitnosti a žije z podpo-
ry sester, jež se usadily v Kanadě.

Marie Fantová dožívá v malém 
pokojíku v budově někdejších malostran-
ských lázní (lázeňská 286/6), dívá se 
na kostel panny Marie pod řetězem a její 
život naplňují jen každodenní schůzky 
v Makarské vinárně na Malostranském 
náměstí. 

pro někoho zůstává elegantní 
dámou první republiky, pro jiné je často 
opilou a zkrachovalou malostranskou 
postavou. Vstává v poledne, domů se 
vrací dlouho po půlnoci. Malá strana 
znala mnoho takových. obvykle jim 
však chyběla inteligence i talent, jaké 
měla Mafa, a jejich rezignace byla často 
jen záminkou pro bezcílné proplouvání 
životem. 

„Velice prý sešla, a když pro nemoc 
musila být dopravena do nemocnice, utek-
la odtamtud, protože prý s ,těmi babami‘ 
tam není s to být pohromadě. Za několik 
dní zemřela. Úplně sama, zchátralá, opuš-
těná žena,“ líčí poslední dny výjimečné 
ženy otakar Štorch-Marien. 

Marie Fantová umřela ve svém 
malostranském bytě v noci 23. dubna 
1963. 

text: dan Hrubý
Foto: archiv pražských příběhů,
Helena Zahrádecká

Vyprávění o životě na Malé straně a hradčanech v devatenáctém a dvacátém 
století. DáRkOVé balENí PRažských Příběhů autora Dana hrubého. 
Všechny tři díly lze nyní pořídit v papírové kazetě, která je chráněna igelitovou  
fólií. 
Výhradně na http://eshop.prazskepribehy.cz

bevědomá, podmanivá svým šarmem, 
bohémsky rozevlátá, byť nejspíš povahově 
dost komplikovaná. přirovnávali ji k George 
sandové.

Nedostatečně inteligentní  
profesor

Jan Masaryk se s Marií Fatovou seznámil 
v roce 1914 a jejich milostný poměr trval 
do chvíle, kdy musel o rok později naruko-
vat jako rakouský voják na haličskou fron-
tu. Jemu bylo osmadvacet, jí jednadvacet. 
a Masaryk za ní, soudě podle vzpomínky 
vysílané na vlnách BBC, přijížděl do Jevan, 
kde měl otec Marie, architekt Josef Fanta 
(autor budovy Hlavního nádraží), vilu. 
Z Jevan je to do Kostelce jenom kousek.

Rozešli se z vůle Marie Fantové, ale-
spoň to novinářka později svým přátelům 
vypravovala, jakkoli prý zůstal nejdůleži-
tějším mužem jejího života.

často se opíjející a vyhledávající rušné 
zábavy v nočních podnicích. Oba budou 
zdejší stanicí navrženi do TNP.“

Marie Fantová zůstávala do konce života vý-
raznou a jistě také komplikovanou osobností

Marie Fantová, dcera Josefa Fanty, archi- 
tekta Hlavního nádraží Jan Masaryk byl o sedm let starší Úryvek z protokolu, jak se dochoval v archivu pražského policejního ředitelství

Možná největší malostranský dům a někdejší hotel – V Lázních – leží mezi Čertovkou, 
Lázeňskou a Saskou ulicí (na snímku)

http://eshop.prazskepribehy.cz/?fbclid=IwAR3idTs56qF6Y8OCMWqo50_OTC3yRF81I32aVdU5zJPeUNzkII4dhfJCMjU
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Ve středověku byl hřbitov skoro u každého 
kostela. tento způsob pohřbívání byl z dů-
vodů hygienických a zdravotních zakázán 
rozhodnutím (1776) císaře Josefa ii. 
Hřbitovy se pak začaly budovat a zakládat 
za hradbami, mimo pražská města. Vzni-
kaly tak zejména olšanské hřbitovy, dnes 
se však i těchto přibližně padesát hektarů 
plochy nachází uprostřed městské zástavby. 

Na území prahy patří k nejstarším po-
hřebištím například místo na loretánském 
náměstí, před dnešním ministerstvem 
zahraničních věcí. archeologové tam našli 
kosterní pozůstatky předků, kteří začali 
osidlovat naše území někdy v pátém až 
šestém století po Kristu. to byli první slo-
vané, jak doložil archeolog ivan Borkovský 
zejména nálezy takzvané pražské keramiky. 
Vyvrátil tak tvrzení části historiků označují-
cích prahu za staré germánské město. dal-
ší prastaré pohřebiště se nachází na území 
starého Města pražského. Je doloženo, že 
se ve třináctém století při stavbě hradeb 

v prostoru dnešní Bartolomějské ulice mu-
sely jejich základy prokopávat pohřebištěm 
z desátého století. Zmiňme také zrušený 
(1795) hřbitov u bývalého kostela svatého 
Jana Křtitele v oboře v dnešní Šporkově 
ulici. osada obora se rozkládala od nynější 
Karmelitské ulice až pod strahovský kláš-
ter. Na zmíněném hřbitově byli pohřbeni 
významní místní obyvatelé a umělci: rytec 
Jiljí sadeler, místní obyvatelé a umělci: 
rytec Jiljí sadeler, (viz TaJENku švédské 
křížovky na str. 38), sochař Jan antonín 
Quittainer a slavný barokní architekt Jan 
Blažej santini-aichel.

K nejvýznamnějším hřbitovům v cen-
tru prahy stále patří starý židovský hřbitov 
při staronové synagoze mezi ulicemi paříž-
skou, Maiselovou a 17. listopadu. pohřbení 
jsou tady uloženi až v šesti vrstvách nad 
sebou. sem byly také převáženy náhrob-
ky ze zrušené Židovské zahrady. tento 
hřbitov zaujímal obdélník zhruba vymezený 
dnešními ulicemi spálenou a Jungmann-

Místopis (8.)
Pražské hřbitovy

ovou, kratší strany tvořily ulice lazarská 
a purkyňova. Založení hřbitova umožnil 
(1254) přemysl otakar ii., později však král 
Vladislav rozhodl (1478) „…tu zahradu 
židovskou, neb krchov zkaziti a jinak pro-
měniti a nového města pražského přivětšiti 
a zdělati na tom místě domy, aby se tu lidé 
osazovali.“ V prosinci téhož roku začala 
rada Nového Města s vyměřováním stave-
nišť. patrně přímo středem hřbitova byla 
vedena nová ulice, která se dodnes jmenu-
je po panovníkovi Vladislavova. Židé dostali 
peněžní náhradu i možnost vybudovat si 
na Novém Městě vlastní osadu. skutečně ji 
V Jámě či v dolní částí dnešní Školské ulice 
založili, brzy tady měli i svou vlastní školu, 
avšak nevydrželi dlouho, patrně se raději 
uchýlili do Židovského města na starém 
Městě, kde se cítili bezpečněji. Když se 
česká pojišťovna rozhodla vybudovat 
podzemní garáže a nový objekt na místě 
zbořeného čp. 1390/ii ve Vladislavově 
ulici, vešlo v širší známost, že archeologic-
ký výzkum zde již v roce 1997 odhalil řadu 
zajímavostí. Už v první etapě bylo objeveno 
více než osmdesát hrobů. Některé nale-
zené předměty dokonce odporují známé-
mu pohřebnímu ritu. překvapením bylo 
odhalení hromadného hrobu, ale i nezvyklá 
poloha některých koster. podzemní prostor 
Židovské zahrady byl později prohlášen za 
kulturní památku, hroby, které byly pone-
chány na místě, byly opatřeny betonovým 
sarkofágem. Koncem září 2016 byl na rohu 
Vladislavovy a purkyňovy ulice Židovskou 
obcí odhalen památník obsahující popis 
a historii místa v češtině, angličtině a heb-
rejštině. 

text: antonín Ederer,
archivář a kronikář prahy 1 
Foto: Jaroslav tatek

V rámci seriálu Místa víry 
vám budeme v příštích 
měsících představovat 
zajímavé objekty na 
území Prahy 1 spojené 
s vírou, jako jsou kostely, 
kláštery nebo jiná 
památná a posvátná 
místa.

Jako první jsme navštívili kostel sv. Haš-
tala, kterým nás provázel a o jeho histo-
rii bohatě hovořil Vladimír Kelnar, vikář 
Římskokatolické farnosti u kostela Matky 
Boží před týnem, která má tento kostel 
ve správě. Kostel svatého Haštala pat-
ří k nejpamátnějším chrámům starého 
Města pražského a je jediným chrámem 
v čechách zasvěceným sv. Haštalovi. 

Ve druhé polovině dvanáctého století 
zde stával menší románský kostel, jehož 
bohoslužby navštěvovala sv. anežka 
přemyslovna. K vybudování gotické stavby 
došlo až v průběhu čtrnáctého století. 
„Chrám je unikátní tím, že nezachovává 
přísnou symetrii – na severu je gotické 
dvoulodí, zatímco na jižní straně je pouze 
jedna loď,“ prozradil Vladimír Kelnar.

do roku 1624 zde působili utrakvisté, 
poté kostel přešel pod katolickou správu 
a byl spravován do roku 1739 z chrámu 
Matky Boží před týnem, kam se opět vrátil 
v roce 2009. Vybavení je převážně barokní, 
například hlavní oltář nebo kazatelna a také 
dva postranní oltáře – jeden zasvěcený 
panně Marii a druhý sv. anně. V čele jižní 
lodi zaujme obraz sv. anny od Jana petra 
Molitora. Unikátně dochované sousoší tzv. 
pašijového cyklu od Ferdinanda Max-
miliana Brokoffa se nachází v severním 
dvoulodí. Mezi nepůsobivější patří socha 
Krista ležícího v hrobě, která je na rozdíl od 
ostatních soch pojata pouze v leštěné běli.

Mezi nejstarší předměty patří 
pozdně gotická křtitelnice z roku 1550 
ve tvaru obráceného zvonu. Zatímco no-
vodobou záležitostí je relikviářová busta 
sv. Haštala, která uchovává jeho ostatky. 
Busta je zdobena českými polodra- 
hokamy. Jsou v ní uloženy ostatky  
sv. Haštala, které kostelu přivezl z cest  
do Říma císař Karel iV.

listopad 2020 MísTa VíRy

Kostel sv. Haštala 
na Starém Městě pražském

Sv. Haštal (lat. Castullus) žil v Římě ve třetím století. Byl správcem císařské-
ho paláce. Tajně konvertoval ke křesťanství s celou svou rodinou. Poskytoval 
úkryt křesťanům během pronásledování. Nakonec byl sám zatčen kolem roku 
287 a pohřben zaživa. Podobně byla později umučena i jeho manželka. 

Nedávno byly pro kostelní věž 
pořízeny dva nové zvony. Veřejnou 
sbírku na pořízení zvonů vyhlásil spolek 
sanctus Castulus (svatý Haštal). 
„Zvony byly odlity v Innsbrucku. Větší 
zvon zasvěcený sv. Haštalu nese reliéf 
tohoto patrona a jeho manželky sv. 
Ireny. Menší je zasvěcen sv. Františkovi 
z Assisi. Po požehnání, které by se mělo 
uskutečnit v březnu příštího roku na 
svátek sv. Haštala, budou zvony zavě-
šeny do věže,“ vysvětlil vikář.

Nepřehlédnutelné jsou barokní var-
hany, které sem byly přemístěny od sv. Voj-
těcha roku 1876, kde byl tehdy hlavním 
varhaníkem antonín dvořák. 

„Kostel je otevřen pouze v rámci 
bohoslužeb, které se zde konají pravi-
delně v neděli od 11:00 hodin, kromě té 
poslední v měsíci. Ale předpokládáme, 
že brzy budou bohoslužby každou nedě-
li,“ uzavřel Vladimír Kelnar. 

text: petra pekařová
Foto: Jaroslav tatek

Je doba dušičková, čas světel a podzimních květin, s nimiž 
navštěvujeme hroby našich blízkých. Připomeňme si 
některá místa na území centrální městské části, která byla 
vyhrazena poslednímu odpočinku. 

i

Vladimír Kelnar, vikář Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem
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Grafickou podobu známek navrhovali a stále navrhují re-
nomovaní výtvarníci. poštovnímu muzeu se tak v průběhu 
stoleté existence podařilo vybudovat velmi ceněnou sbírku 
autorských návrhů, v níž jsou zastoupeni všichni význam-
ní českoslovenští a čeští výtvarníci od alfonse Muchy a Maxe 
Švabinského přes Cyrila Boudu či Karla svolinského až na-
příklad k oldřichu Kulhánkovi nebo adolfu Bornovi.

Merkur – první novinová 
známka světa

dne 1. ledna 1851 dala rakouská pošta do oběhu známky určené 
výhradně k vyplácení novinových zásilek. Vydavatel si koupil znám-
ky na příslušném poštovním úřadě a zásilky jimi vyplatil. pošta pak 
noviny doručila na uvedené adresy předplatitelů. Známky byly vy-
dávány v blocích a ve sbírkách poštovního muzea se zachoval jeden 
osmdesátiblok. Na  známce je vyobrazena hlava boha Merkura, pa-
trona poštovnictví. autorem výtvarné předlohy byl brněnský rodák, 
grafik a rytec Josef axmann (1793–1873). Známky neměly označe-
ní státu (což bylo tehdy obvyklé) ani nominální hodnotu, která byla 
specifikována barvou známky: modrá byla určena pro výplatné za 
jeden výtisk novin, žlutá za deset výtisků, růžová za padesát výtisků. 

Pošta českých skautů 

V roce 1918 potřebovala vláda nově vznikajícího státu spo-
lehlivé spolupracovníky pro doručování důležitých zási-
lek mezi členy Národního výboru, hlavního orgánu moci, 
a státními úřady. K této práci se přihlásili skauti, kteří 
zahájili svou službu 28. října 1918. tehdy vznikla i myš-
lenka zhotovit si pro zásilky vlastní poštovní známky.

Myšlenka na její zřízení se zrodila v hlavě Josefa Rössle-
ra-ořovského, filatelisty a skautského činovníka. 20. října 
1918 ořovský objednal u firmy Kolmann na Vinohradech tisk 
skautských známek. Když nastal 28. října 1918 převrat, byla 
narychlo zřízena přijímací kancelář a zorganizována skautská 
pošta. skauti v uniformách měli povinnost doručovat poštu 
nepřetržitě, ve dne v noci, vždy osobně a proti potvrzení, aby 
se důležité zprávy pro Národní výbor československý nedosta-
ly do nepovolaných rukou. platnost skautských známek byla 
zrušena 25. listopadu 1918. 

text:: phdr. Jitka Zamrzlová, 
poštovní muzeum
Foto: archiv poštovního muzea

Skvosty známkové tvorby 
ve sbírkách 
Poštovního muzea (1.)

Radan haluzík (ed.) a kolektiv
Město naruby
(Academia)

Město nejsou jen stavby, 
ulice, náměstí, infrastruk-
tura, zeleň a parky – tedy 
místa s jasnou funkcí –, ale 
i tisíce míst mezi nimi, která 
zdánlivě k ničemu nejsou. 
Některá z nich míjíme bez 
povšimnutí, jiná nám svým 
křovím, plevely a odpadky 
trochu nahánějí strach, další 
pokládáme za přírodu. Místa 
mezi místy – odvrácená stra-
na města, vágní terén, o jehož 
životě toho moc nevíme. 

irena Tatíčková
Nezapomeňme
(Kniha Zlín)

Z dějin by se neměl 
vytrácet kontext a lidské 
příběhy. sbírka paměť 
národa, z níž kniha vychází, 
dokumentuje příběhy, na 
které se zapomnělo či 
zapomenout mělo. a ty 
jsou mnohdy napínavější 
než smyšlené thrillery. 
poznejte moderní historii 
skrze osudy ženy, která 
pomáhala Židům přímo 
v Heydrichově sídle, přeži-
všího osvětim, čtrnáctileté 
válečné veteránky, faráře-
-chartisty, objevitele bratří 

Mašínů, který prožil mnoho adrenalinových situací v obou 
totalitách, či studentského rebela roku 1989 a dalších.

Tereza límanová
Drzá líná neschopná
(Argo)

tereza by ráda byla ne-
jen vzornou dcerou, ale 
také dokonalou milenkou 
a nakonec i bezchybnou 
manželkou a matkou. prostě 
tak, jak si to její nejbližší 
okolí představuje. ale už 
od dětství tuší, že jí to dá 
pořádně zabrat. Zvlášť když 
radši leze po stromech, 
sukním se vyhýbá oblou-
kem, nohy se jí nevejdou do 
lodiček a žádný z chlapů, 
co se kolem ní točí, se nikdy 
nevyrovná ludvíku Vaculí-
kovi. Ve vtipné, svižné, au-

tobiograficky laděné próze najdete také autor-
ské ilustrace a fotografie z autorčina archivu.

Vojtěch Rauer
Na seně
(Host)

Vzduchem se nesla vůně 
sena, klubovna byla málem 
domovem a čas chlapectví 
se zdál být věčný. aspoň tak 
to vypadalo na začátku léta 
toho roku, kdy Šíma potkal 
Vojtu a tobiáše a společ-
ně zosnovali pomstu na 
starém Habešovi. Co na 
tom, že pivo bylo zvětralé 
a cigaret i dívek pomálu. 
Všechno vypadalo ideálně; 
tedy až do okamžiku, než 
je tobiáš seznámil s no-
vou partou... Mimořádně 
talentovaný autor Vojtěch 
Rauer debutuje s téměř ar-

chetypálním příběhem, jejž mohl v různých podobách zažít 
každý kluk. a na který ani jako dospělý muž nezapomene. 

PřEDsTaVuJEME pRaHa 1

Skautské známky, 1918

Archiv známkové tvorby, který muzeum 
uchovává, je jedinečnou kolekcí 
budovanou systematicky od roku 1918, 
i když řada poštovních známek
je mnohem starších. 

Osmdesátiblok modrých Merkurů, 1851
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Na vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů 
v Praze 1 se již několik let podílí radnice Prahy 1 
a organizace Post Bellum. Žáci základních škol 
se vydávají do terénu a nahrávají rozhovory se 
zajímavými osobnostmi z okolí. 

Příběhy našich sousedů:
KURT GeBaUeR

letos se účastnilo čtyřicet žáků a šest 
pedagogů ze čtyř škol – ZŠ Brána jazyků, 
ZŠ Vodičkova, ZŠ sv. Voršily a Gym-
názia J. Gutha-Jarkovského. příběhy 
měli žáci prezentovat v Brožíkově sále 
na staroměstské radnici letos v dubnu. 
Vzhledem ke koronavirové krizi bylo vše 
přesunuto na září, ale koronavirus opět 
změnil plány. týmy na příbězích „svých“ 
pamětníků nadšeně pracovaly i přes 
ztížené koronavirové podmínky a dotáh-
ly je do konce. i proto si zaslouží, aby 
se s nimi mohly pochlubit. slavnostní 
závěrečná prezentace příběhů našich 
sousedů v praze 1 nakonec proběh-
ne 18. 11. od 17:00 hodin on-line.  

My vám budeme každý měsíc 
představovat jednotlivé příběhy 
na stránkách časopisu. Začneme 
významným výtvarníkem Kurtem Ge-
bauerem, kterého si za hlavní postavu 
svého příběhu vybraly děti ze ZŠ 
Brána jazyků.  

Kurt Gebauer, uznávaný sochař 
a vysokoškolský pedagog, se narodil 
18. srpna 1941 v Hradci nad Moravi-

cí. Během války byl jeho tatínek jako 
hlučínský Němec odveden do wehr-
machtu a na začátku roku 1942 za 
blíže neznámých okolností zemřel. Kurt 
vyrůstal ve velmi skromných pomě-
rech, již od dětství se zajímal o vý-
tvarnou tvorbu a jako samouk zvládl 
základy kresby, malby a později také 
sochařství. přestože byl nucen tvořit 
v komunistickém československu 
a špatný kádrový posudek mu zne-
možnil studovat na UMpRUM, šel si 
dále za svým snem a stal se úspěšným 
umělcem.

studoval na střední škole umělec-
kých řemesel v Brně, střední průmyslo-
vé škole kamenické a sochařské v Ho-
řicích a poté na akademii výtvarných 
umění v praze u profesorů Vincence 
Makovského a Karla lidického. V roce 
1965 absolvoval stáž u profesora otto 
Herberta Hajka ve stuttgartu. V roce 
1972 pak u profesora Césara Balda-
cciniho na académie des Beaux-arts 
v paříži.

Jako sochař ve svobodném povo-
lání pracuje od roku 1969. V roce 1990 
byl jmenován docentem na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v praze, v roce 
1992 byl jmenován profesorem ateliéru 
veškerého sochařství. dnes je emeritním 
profesorem. 

Ve videu, které děti natočily říká: 
„Vytvářel jsem věci, které komunistický 
režim provokovaly a dělaly si z něj leg-
raci. Lidé byli nadšení a povzbuzení.“ 
Vzpomíná také na oslavu, kterou mu 
přichystali jeho studenti, když se stal 
profesorem: „Nechali navézt náklaďák 
písku a z něj mi udělali v ateliéru pláž. 
Reflektor svítil jako slunce a okolo na 
stěnách bylo namalované moře,“ vzpo-
míná Kurt Gebauer. Je také autorem 
instalace srdce pro Václava Havla, do 
které mohou lidé dávat vzkazy a kvě-
tiny. 

text: Michaela Šulcová
Foto: archiv post Bellum

projekt infocentra je součástí participa-
ce, do které jsou kromě odborné veřej-
nosti zapojeni i místní občané. Každý 
den jsou proto v infocentru k dispozici 
zástupci architektonické kanceláře, kteří 
zájemce seznamují s navrhovanou po-
dobou rekonstrukce hotelu, náměstí 
Miloše Formana a náměstí Curieových.

Infocentrum v InterContinentalu: 
další kolo participace projektu 
Staroměstská brána
Až do 8. listopadu (denně od 9:00 do 17:00 hodin) můžete v prostorách hotelu 
InterContinental navštívit nově otevřené infocentrum. Všichni zájemci se zde 
seznámí s budoucí podobou hotelu, který čeká rekonstrukce, ale hlavně přilehlé 
oblasti, jež projde revitalizací. Rekonstrukce hotelu a revitalizace jeho okolí 
nesoucí název Staroměstská brána by měly být hotové do 1. ledna 2023.

stavu a návrhu změn a zároveň je zde 
připraven dotazník, díky kterému se tak 
mohou k projektu staroměstská brána 
vyjádřit a ovlivnit podobu jeho další 
realizace. 

text: (red)
Foto: Jaroslav tatek

V lokalitě by měl vzniknout kvalitní 
veřejný prostor a náměstí Miloše Formana 
by mělo konečně být funkčním celkem pro 
využití občany. Změnit by se měl technic-
ký parter – vjezd do garáží, nově budou 
vybudovány lavičky, vodní prvek a prostupný 
prostor. Na náměstí Miloše Formana vyroste 
také nová budova, u které už praha 1 s in-
vestorem dojednala redukci o dvě nadzemní 
patra.

„Vážíme si toho, že je někdo ochoten 
investovat do proměny tohoto místa, jehož 
současná podoba Prahu 1 netěší, a že 
zároveň takto transparentním způsobem 
komunikuje s odbornou i širokou veřejností. 
Samozřejmě nás dál bude kromě veřejnosti 
zajímat názor památkové péče a dalších 
dotčených institucí,“ uvedl starosta prahy 1 
petr Hejma. 

V infocentru si návštěvníci mohou 
prohlédnout vizualizaci současného 

Přijďte diskutovat o rekonstrukci do info- 
centra

Jak by revitalizace mohla vypadat?

Kurt Gebauer vypráví ve svém ateliéru

Unikající dívka Kurta Gebauera

Kluci z týmu na semináři o střihu

Putování z Prahy do Orvieta
Štafetovou pouť z Prahy 
do italského Orvieta 
absolvují už dvacet let 
poutníci, kteří takto 
připomínají putování 
pražského kněze Petra, 
jenž se touto cestou 
vydal ve třináctém století 
a bez kterého by nebylo 
celosvětového církevního 
svátku Corpus Domini.

Každoročně jde o patnáctidenní štafetové 
putování, během kterého poutníci denně 
absolvují dvacet až pětačtyřicet kilometrů. 
trasa vede z prahy přes Jílové a jižní čechy 

Poutníci se sešli u Arcibiskupského paláce

do Rakouska, kdy část vede po svatojakub-
ské cestě, dále přecházejí alpy a vše pak 
zakončí noční poutí z Bolseny do orvieta.

letos byla ze známých důvodů celá 
česká část pouti Corpus domini podstatně 
kratší a konala se počátkem října jen na 
území prahy a středočeského kraje. pout-
níci se na trasu vydali od arcibiskupského 
paláce na Hradčanském náměstí a po cestě 
se k nim připojovali další putující. Cesta pak 
skončila na starobylé zřícenině Zvěřinec, 
kde je umístěna pamětní deska dalšího 
významného poutníka do itálie Karla Hynka 
Máchy. 

text a foto: Martin Bačkovský
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Za tuto dlouhou dobu pomohl více než pěti tisícům lidem 
v nouzi k lepšímu životu. typickým prodejcem je člověk v se-
niorském věku, často v invalidním důchodu, který je chronicky 
předlužený. Většinou bydlí na ubytovně. dobrý prodejce si 
dokáže prodejem vydělat pět až šest tisíc měsíčně. Výtisk stojí 
padesát korun, on si jej za pětadvacet korun koupí od naklada-
tele a zbytek je jeho zisk. časopisem se nesupluje celý příjem, 
ale je to pomoc, aby byl život trochu důstojnější. Když je pro-
dejce slušný a poctivý, lidé mají tendenci pomáhat mu štědrým 
„spropitným“. Mezi ním a zákazníkem často vznikají jedinečné 
vztahy. právě takové vazby mohla přetrhat jarní karanténa. 
„V první vlně pandemie byli naši prodejci vystaveni situaci, 
kterou ještě nikdo z nás nezažil – ulice měst byly prázdné. 
Přimělo nás to k flexibilním řešením a začali jsme časopis 
prodávat v elektronické verzi přes e-shop, přičemž byl zacho-
ván princip, že polovina částky jde konkrétnímu prodejci. Na 
sociálních sítích jsme vyhlásili podpůrnou sbírku, která zvedla 
obrovskou vlnu solidarity. Veřejnost darovala více než 300 tisíc 
korun. Díky tomu jsme byli schopni přispět každému prodejci 
na měsíční nájem. Dokázali jsme zajistit, aby žádný z nich 
o bydlení nepřišel. Zato jsme nesmírně rádi a velmi si této 
pomoci vážíme,“ popisuje složitou situaci dagmar Kocmánková 

Podpořme prodejce 
nového Prostoru

Těžko bychom asi v Praze hledali někoho, 
kdo nikdy neslyšel o čtrnáctideníku 
Nový Prostor. Tento kultovní časopis, 
který prodávají lidé v nouzi a který 
loni v prosinci oslavil již dvacet let své 
existence, letos vinou koronaviru prožívá 
těžké období.

z Nového prostoru. ani nyní není stav ideální, proto se nabízí 
možnost pomoci nejen koupí časopisu. „Můžete nás podpořit 
příspěvkem na zmíněný sbírkový účet. Dále nás můžete podpo-
řit prostřednictvím DMS, případně přes službu darujme.cz. 
Z takto přijatých příspěvků financujeme provoz naší sociální 
služby. Také můžete podpořit konkrétního prodejce v rámci 
našeho motivačního programu Bonus klub. V případě, že ve va-
šem okolí nemáte prodejce, můžete si zaplatit předplatné.“ 

text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav tatek

V jarní části letošní pan-
demie, kdy byly zavřeny 
školy i divadla, vznikla 
myšlenka v rámci online 
výuky načíst pro děti jejich 
oblíbené knihy a příběhy. 
Vznikl projekt na podporu 
kultury s názvem Čtení 
s herci. Deset mladých 
herců natočilo devěta-
dvacet videí pro děti ze 
základních škol Prahy 1 
s jejich oblíbenými literár-
ními příběhy. 

U zrodu myšlenky stáli starosta petr Hej-
ma a výtvarník pavel Šťastný, se kterým 
Mč praha 1 dlouhodobě spolupracuje 
na mnoha dalších projektech (napří-
klad na nové podobě lennonovy zdi).

pavel Šťastný s petrou Nesvačilo-
vou oslovili další herce, kteří projekt vzali 
jako výzvu a zapojili se do čtení knih. 

„Praha 1 pomohla vlastně 
dvakrát – školy získaly zajímavé texty 
pro výuku a hercům nabídla podporu 
v době, která byla pro kulturu velmi 
těžká,“ vzpomíná na projekt starosta 
petr Hejma.

tituly knih vybíraly většinou školy: 
„Vzhledem k časové tísni a nepřítomnosti 
žáků v době jarního uzavření škol jsem 
vycházel z doporučení učitelů češtiny 
a prvního stupně,“ uvádí ředitel petr tlustý 
ze ZŠ Brána jazyků.

„U herců se projekt setkal s velkou 
podporou a mnohdy četli velmi emotivně. 
Knihy, které chtěli číst, si sami vybírali 
z doporučeného seznamu. Někteří měli 
už praxi z vlastního online čtení,“ dodává 
pavel Šťastný, který vytvořil improvizo-
vané studio s pozadím svého modrého 
obrazu, navrhl projektu logo a úvodní 
animaci. 

„Vše probíhalo hladce. Jediným 
problémem, se kterým se herci potýkali, 
byly přeřeky. Začnete číst plynule, 
dáváte do toho emoci, a najednou při-
jde slovo nebo věta, která vám prostě 
nejde přes jazyk. Takže jedete znovu, 

Malý princ i Fimfárum 
aneb Čtení s herci v praxi

podruhé, potřetí někdy i po páté. I když 
všichni mají velkou hereckou praxi, tak 
číst na kameru knihy není nic jednodu-
chého,“ říká k průběhu natáčení pavel 
Šťastný. 

Rozsah videí se lišil podle obsahu 
knih i délky jednotlivých kapitol, herci stihli 
nahrát většinou tak tři kapitoly z jednot-
livých knih, některé se jim ale podařilo 
přečíst celé, například Fimfárum od Jana 
Wericha.

Na některých školách děti vybíraly 
knihy společně se svými učiteli, kterým se 
nápad líbil. „S audioknihami a poslechem 
pracujeme v běžné výuce. Nahrávky vy- 
užijeme při distanční výuce, při hodinách 
českého jazyka i ve školní družině pro 
relaxaci“, popisuje tereza Martínková, 
ředitelka ZŠ Nám. Curieových.

Výběr titulů je různorodý, obsahu-
je klasiku z povinné četby: Řecké báje 
a pověsti, Kytice, příběhy českých knížat 
a králů nebo sonety. dále tituly, které 
neselžou ani po letech: děti z Bullerbynu, 
Malý princ, Neobyčejný kluk, pipi dlouhá 
punčocha, Fimfárum, Šťastný princ a na-
konec knihy značně rozverné: Cukrárna 
u šilhavého Jima, Babička drsňačka, deník 
malého poseroutky a Ve škole se dějou 
věci.

do projektu se zapojili herci Karel 
Heřmánek, Nikol Heřmánková Kouklo-
vá, Václav Rašilov, Radka pavlovčinová, 
Elizaveta Maximová, ondřej Cihlář, tereza 
dočkalová, ondřej Bauer, denisa Ne-
svačilová a petra Nesvačilová. Že se jim 
práce povedla, dosvědčí desítky nadše-
ných dětí.

Všichni oslovení ředitelé se shodli, 
že by přivítali další spolupráci s herci, 
například ve školních divadelních krouž-
cích. 

text: Jarmila Hanková
Foto: archiv pavla Šťastného

Dagmar Kocmánková, ředitelka Nového Prostoru Nikol Kouklová-Heřmánková a Karel Heřmánek

Ondřej Cihlář
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V roce 1913, kdy se paní Bedřiška adamič-
ková –  bezesporu nejstarší občanka, která 
prožila svůj život na praze 1 –  narodila, 
byla vyhlášena nezávislost tibetu, porážkou 
turecka skončila tzv. první balkánská válka, 
Norsko přiznalo volební právo ženám a v pra-
ze Rudolf Jedlička založil na Vyšehradě první 
český ústav pro tělesně postiženou mládež.

Někdejší stálá obyvatelka pařížské ulice, 
kde s přehledem přijímala gratulace ještě ke 
100. narozeninám, dnes v úctyhodném věku 
107 let (* 6. října 1913) bydlí v ďáblickém do-
mově pro seniory. Nikdy se nevdala a zůstala 
bezdětná. Vystudovala právnickou fakultu 
a zaměstnanci domova o ní hovoří jako o šar-
mantní a vzdělané dámě, která si krátí čas 
malováním krásných osobních gratulací. 

dodnes plynule ovládá několik cizích 
jazyků. Maminka paní adamičkové totiž po-

Paní Bedřiška 
adamičková oslavila 
107. narozeniny

cházela z jižní Jugoslávie, z černohorských 
hranic. proto se doma mluvilo chorvatsky 
a když přijela babička, přešlo se  na italštinu. 
až ve škole se paní Bedřiška naučila česky 

blahOPřEJEME pRaHa 1

a k tomu pak i německy. ovládá i fran-
couzštinu a angličtinu. Ještě ve vysokém 
věku spolupracovala s památkáři, pro něž 
prováděla jazykové korektury textů o pamě-
tihodnostech. Bydliště v pařížské si chválila, 
i když zde postrádala obchod s drogerií 
a další podobné krámky.

před dvěma lety na otázky, zda má 
nějaký recept na dlouhověkost a jak to dělá, 
že je v tak skvělé kondici, vitální jubilantka 
s humorem odpověděla: „Nedělám vůbec 
nic. Nestarala jsem se o to. Ale taky jsem 
neprováděla žádné vylomeniny.“ 

přejeme paní Bedřišce adamičkové 
ještě hodně prožitých hezkých chvil v kruhu 
přátel. 

text: JH
Foto: archiv Bedřišky adamičkové

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?Zpočátku se autorka projektu petra 
dvořáčková snažila zaujmout děti 
naučnými vycházkami po praze, ale 
nedařilo se je zcela vtáhnout do děje. 
„Procházky nebyly plastické a uchopi-
telné, a tak jsme s partnerem přemýš-
leli, jak je pojednat jinak,“ vysvětluje.

Výsledkem jsou zábavné a pozná-
vací akce v zeleni prahy s výhledem na 
všechna důležitá místa, jako jsou Karlův 
most, pražský hrad, Národní divadlo, pet-
řín... Výklad je přitom dokreslován vizuály 
přímo na místě, soutěží se, maluje, zpívá. 
Žádná akce není stejná. odvíjí se od věku 
dětí, znalostí, okolní teploty. do hry se 
zapojují i rodiče a prarorodiče. 

„Snažíme se, aby děti poznaly Pra-
hu díky příběhům a hrám. Je nám jasné, 
že letopočty a jména architektů je moc 
nebaví. Praha se musí prostě prožít,“ říká 
petra dvořáčková.

děti se prostřednictvím zábavy 
dozvídají třeba to, že Karlův most byl 
založen na základě pyramidy z lichých 
čísel, proč jsou ulice na Novém Měs-
tě široké a pravoúhlé, nebo se naučí 
říkanku, podle které si zapamatují názvy 
pražských mostů. 

Více informací o projektu a plánova-
ných akcích: www.prahahrave.cz, info@
prahahrave.cz. 

text: (red)
Foto: archiv praha hravě

Praha hravě: 
akce o Praze pro děti, 
rodiče a celé třídy

Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili 
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.

správná odpověď z minulého čísla:
Na fotografii byl dům U Modrého 
hroznu, kde také najdeme stejnojmen-
nou restauraci. Výherkyní se stala paní 
Jana kestřánková, antala staška, 
Praha 4. V redakci, v oddělení vněj-
ších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká 
knížka lenky Elbe Uranova z vydava-
telství argo. Blahopřejeme! i tentokrát 
posílejte vyluštěnou tajenku na re-
dakce@praha1.cz, a to do 15. 11. 

Foto: Jaroslav tatek

Projekt Praha hravě vznikl přímo z potřeby rodičů, kteří chtěli přilákat pozornost 
svých dětí na procházky starou i novou Prahou, a to formou, která by je bavila.

http://www.prahahrave.cz/
mailto:info@prahahrave.cz
mailto:info@prahahrave.cz
mailto:redakce@praha1.cz
mailto:redakce@praha1.cz
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Sociální služby Prahy 1

  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. 

 

Nabídka pomoci neformálním pečovatelům

V případě potřeby jakékoli pomoci či 
rady se obracejte na dispečink tísňo-
vé péče, tel.: 224 948 465 nebo na 
ředitelku střediska sociálních služeb 
h. čelišovou, tel.: 724 952 701 či na 
její zástupkyni M. lešnerovou, tel.: 
724 021 784. Všechna uvedená čísla 
fungují nonstop. Ve všední dny v pra-
covní době samozřejmě fungují všechny 
běžné kontakty na jednotlivé okrsky a na 
koordinátorky pečovatelské služby.

Cílem poskytování sociálních služeb 
je pomoci seniorům zůstat co nejdé-
le doma ve svém domácím přirozeném 
prostředí a žít plnohodnotný život.

středisko sociálních služeb je 
příspěvková organizace Městské části 
praha 1, která pomáhá svým občanům 
zvládnout pobyt doma, pokud to potřebují 
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu 
stavu.

středisko poskytuje pečovatelskou 
službu, tísňovou péči (24hodinovou tele-
fonickou službu), provozuje denní stacionář, 
kluby seniorů, tělocvičnu a nabízí velký výběr 
volnočasových aktivit.

Pečovatelská služba

pečovatelská služba je určena všem seni-
orům a osobám se zdravotním postižením 
s trvalým bydlištěm v Mč praha 1. tým 
profesionálních pečovatelek a pečovatelů 
umí svým individuálním přístupem pomoci 
všude tam, kde to člověk sám nezvládne. 
přispívá k prodloužení pobytu člověka ve 
vlastním prostředí, podporuje jeho nezá-
vislost a oddaluje nutnost komplexního 
zaopatření v pobytových zařízeních.

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

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. 

i ve ztížených podmínkách měla vše, 
co má správná vernisáž mít – byla pří-
tomna autorka uměleckých děl, pro-
mluvili hosté a o kulturní program se 
postarali žáci školy svou recitací, za 
což byli odměněni pohoštěním. 

slavnostní ráz dodala této událos-
ti také skutečnost, že letošní výstava 
v Bráně jazyků uzavírá třetí desítku let, 
kdy žáci školy žijí celý školní rok s umě-
ním. Ve školním roce 1991/1992 zahájil 

Vernisáž v ZŠ Brána jazyků 

budoucí tradici významný sochař olbram 
Zoubek, který škole na jeden rok zapůj-
čil své dílo. Následovali ho další velcí 
umělci, spříznění se školou nejen svými 
sympatiemi k tomuto nápadu, ale také 
vztahem rodiče, prarodiče či  bývalého 
žáka či žákyně. 

to je případ i letošní vystavující 
umělkyně Magdaleny Koděrové. svou 
výstavu nazvala Němí pozorovatelé 

Ve středu 7. října se v Základní škole Brána jazyků s RVM na Uhelném trhu 
odehrála vernisáž výstavy textilní výtvarnice a scénografky Magdaleny Koděrové. 

– rozmanitá zvířata sledují svými 
zkoumavými pohledy žáky na chodbách 
a ve školní knihovně doplňují výstavu 
velkoformátové fotografie autorčina 
projektu labyrint. 

Nezbývá než se těšit, že se žáci brzy 
vrátí do lavic a užijí si společnost němých 
hostů školy. 

text: Eva Wolfová, ZŠ Brána jazyků 
Foto: Bára Křivská, ZŠ Brána jazyků

Středisko sociálních služeb oznamuje, že v době 
mimořádných opatření jsou od 21. 9. 2020 do odvolání 
zakázány společenské návštěvy ve všech zařízeních 
Střediska sociálních služeb. Poskytování zdravotních 
a sociálních služeb není tímto zákazem nijak dotčeno, 
pečovatelé a další poskytovatelé do zařízení mohou.

Vzpomínka na letní plavbu po Vltavě

ohroženým druhem není jen plch velký, ale také strakapoud 
prostřední, lejsek šedý a netopýr rezavý. tyto živočichy můžete 
vidět v lobkovické zahradě i v prostoru celého petřína.

soutěž vyhlašuje petřínská iniciativa ve spolupráci 
s Werichovou vilou a českým muzeem hudby. patrony akce 
jsou Eva Špačková, místostarostka Městské části praha 1, 
přírodovědec Jiří sádlo a ochránce zvířat Jiří pospíšil.

soutěžit mohou děti od 5 do 15 let, a to ve dvou kategoriích:
1)  výtvarná kategorie – kresba, grafika nebo malba formát a3
2)  literární kategorie – poezie nebo próza do 250 slov.
své práce posílejte nebo přineste od pondělí do pátku do recep-
ce studia: Femancipation, z. s., Karmelitská 18, 118 00 praha 1. 
Více informací na 773 247 227. Nezapomeňte připojit emailovou 
adresu na sebe, pana učitele nebo na rodiče. Na obálku se 
soutěžní prací napište: soutěž „Zachraňte plcha velkého“.

Uzávěrka soutěže je 25. března 2021. 

text: (red)
Foto: archiv petřínská iniciativa

Soutěž pro děti: 
Zachraňte plcha velkého
Smyslem prvního ročníku soutěže je upozornit na chráněné živočichy žijící v centru 
metropole a zabránit jejich vyhubení.

mailto:lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:trkova@socialnisluzbyp1.cz
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Hlavní město sice nabízí více 
možností, ale zároveň při-
tahuje osoby, které páchají 
protiprávní jednání a způso-
bují zvýšenou kriminalitu.

Jedním z úkolů policie české republiky 
je předcházet trestné činnosti. obvodní 
ředitelství policie praha 1 (praha 1, 6 a 7) 
eviduje nárůst vloupání do obydlí, sklepů či 
jiných objektů. Zpracovalo proto základní 
informace o zajištění všech míst, jimiž lze 
vstoupit do domů a bytových jednotek.

Dveře na prvním místě

Nedostatečně zajištěné vchodové dveře 
mohou nežádoucí pozornost přitahovat 
nejčastěji. Vstupní dveře do domu zamy-
kejte i v denní době. V bytových domech 
zvažte investice do elektronických čipů, 
ideální je s jejich pomocí oddělit garážové 
komplexy a vstupy k bytovým jednotkám. 
Zvažte jak u domů, tak u jednotlivých 
bytových jednotek instalaci elektronické 
zabezpečovací signalizace. dvoukřídlé 
dveře do domu či bytu, zejména starší 
dveře, které bývají kotveny v dřevěných 
zárubních a jsou lehce překonatelné, 
pachatelé častokrát vytlačí či vyrazí. Za-
bezpečte je proti vytlačení pomocí zarážek 
nebo hrazdových zábran, doplňte je také 
o zarážky proti vysunutí dveří z pantů.

U vstupních dveří do bytu vychází jejich 
zabezpečení od co nejkvalitnějšího zámku. po-
užívejte jen zapuštěné cylindrické vložky a bez-
pečnostní kování doplněné o řádné oplechová-
ní a krytí z vnitřní strany bytu, nikoli z chodby. 
Vyšší stupeň zajištění bytu přináší investice 
do bezpečnostních dveří a zárubní. doporu-
čuje se také opatřit vstupní dveře přídavnými 
pojistnými řetízky a kukátkem. důležité je před 
otevřením vědět, kdo je na druhé straně dveří. 
Velký význam to má zejména pro seniory, kteří 
se mohou bez důsledné opatrnosti stát obětí 
podvodu nebo přepadení. a ještě jedno dopo-
ručení: zamykejte bytové jednotky, i když jste 
doma, zvláště když jdete spát. 

Moderní bezpečnostní dveře jsou 
samozřejmě ideální. tam, kde se v historické 
zástavbě zachovaly původní řemeslně cenné 
dveře, může být řešením nechat je citlivě 
doplnit o zmíněné ochranné prvky: kukátka, 
řetízky, elektronickou zabezpečovací signa-
lizaci, bezpečnostní kování, bezpečnostní 
vložky zámků, zarážky, hrazdové zábrany, 
zarážky proti vysazení dveří z pantů.

Policie připravila bezpečnostní 
doporučení občanům ( 1.)

Nepodceňujte okna a mříže

plastová okna zabezpečte pomocí pojistek, 
lanek či uzamykatelných klik. U bytů v nižších 
patrech domu zavírejte okna zejména v noční 
době a vždy při odchodu z bytu zavírejte 
ventilaci. Když se dům rekonstruuje a je při 
něm přistaveno lešení, zavírejte okna při od-
chodu z bytu nebo v noční době. také u oken 
je možné použít elektronický zabezpečovací 
systém.dům i vstupy do bytových jednotek 
lze zajistit i vhodným kamerovým systémem 
se záznamem, který se může stát při vyšet-
řování vloupání do bytu cenným důkazním 
prostředkem. staletími prověřenou ochranou 
jsou mříže. pokud jimi máte zabezpečená 
okna, dveře či sklepy, zkontrolujte jejich upev-
nění do zdi či jiného materiálu. Zvolte dosta-
tečnou tloušťku mříží a dbejte na jejich řádné 
uzamykání skrytou cylindrickou vložkou. 

Je třeba dbát i o zajištění sklepů

Je prokázáno, že do sklepů se zloděj dostane 
během chvíle. Zvažte proto, jaké cennosti 
a věci chcete ve sklepě uschovávat. opět je 
třeba myslet na kvalitní zabezpečení dveří, 
nepodceňovat vstupy z dvorního traktu či 
sklepními okny. ta by měla být chráněna mří-
ží nebo bezpečnostní fólií. Zamykejte i věci ve 
sklepě nebo ve společných prostorách domu. 
Kola nebo kočárky můžete zamykat napří-
klad k okům připevněných do podlah nebo 
zdí pomocí řetězů nebo ocelových lanek. 

 
text: Karel popela, oŘp pRaHa 1
Foto: oŘp praha 1

Poradna hasičů
Vážení čtenáři, dnes si povíme něco konkrétního o ha-
sicím přístroji, s nímž se setkáváme nejčastěji. Je to 
hasicí přístroj práškový, naplněný speciálním hasicím 
práškem, který je z přístroje vyháněn tlakem hnacího 
plynu. Ve většině případů se jako hnací plyn používá 

dusík. Hasicí přístroj je tedy pod stálým tlakem a u některých 
typů si můžete sílu tlaku zkontrolovat na připojeném tlakoměru. 

práškové hasicí přístroje se vyrábí v různých velikostech 
s náplní 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 10 kg a jako pojízdná varianta 
až 50 kg. Vyrábí se v červené barvě a jsou označeny velkými 
písmeny  označujícími, pro jaké druhy požáru je jejích použití 
vhodné. Většina  je značena písmeny a, B až C. 

Můžeme se výjimečně setkat s práškovými hasicími přístroji 
označenými jiným symbolem, ale ty jsou určeny například k haše-
ní hořlavých kovů při požárech třídy d. Vyskytují se ve výrobních 
prostorech a laboratořích a většina z vás se s nimi nikdy nesetká.

Pro upřesnění uvádím rozdělení požárů do tříd: 
Třída a –  pevné nebo organické materiály, jako je dřevo, plasty, 

papír, textil, uhlí atd.
Třída b –  hořlavé kapaliny, jako je olej, benzin, nafta, ropné 

produkty, barvy
Třída c –  hořlavé plyny, jako je propan, butan, metan, zemní 

plyn atd.
Třída D –  hořlavé kovy, jako je hořčík, lithium, sodík, draslík, 

titan nebo hliník
Třída F –  živočišné tuky a oleje, tedy sádlo, máslo, rostlinné oleje 

používané převážně v potravinářství a kosmetice
Vrátím s k tomu, co vás bude nejvíce zajímat – k práškovému 
hasicímu přístroji, který vidíte v činžovních domech, školách, 
pracovních provozech,  kancelářských budovách i ve veřejných 

prostorách, skladech, automobilech a vlacích. Ve většině případů 
jde o práškový přístroj  o váze náplně 6 kg hasicího prášku. ptáte 
se proč? Je to jednoduché. Má přiměřené rozměry, dostatečnou 
hasicí kapacitu a unese ho bez problémů každý člověk. pří-
stroj je obvykle umístěn na závěsném držáku tak, aby byl lehce 
přístupný. pro praktické použití uvádím jednoduchý postup. 

sundáme přístroj z držáku, přeneseme ho k začínajícímu 
požáru.  Párkrát přístroj otočíme vzhůru a zatřepeme s ním, pro-
tože prášek může být slehlý. Protřepáním ho uvolníme, aby lépe 
unikal tryskou.

Dále odstraníme dopravní pojistku (jde o kovovou tyčku 
s okem pro vytažení umístěnou z boku spouštěcího mechani-
smu). Do jedné ruky vezmeme hadici s tryskou, zamíříme na 
ohnisko požáru (ne do horní části  plamenů) a druhou rukou 
stiskneme spouštěcí mechanismus. hasicí prášek můžeme stis-
kem regulovat krátkými výtrysky podle potřeby.

Je nutné si dát pozor na tryskající prášek, aby vám nazasáhl 
zrak. prášek se může také odrazit od pevného předmětu směrem 
k zasahujícímu. takže, je-li to možné, použijte rukavice a brýle. 
Pokud si nejste jisti, že zahoření zvládnete, volejte hasiče 150 
nebo 112.

Výhodou tohoto typu hasicího přístroje je možnost jeho 
použiti u zařízení pod elektrickým napětím až do 1000 V, avšak 
je třeba dodržet vzdálenost minimálně 1 metr od ohniska požáru. 
Na druhou stranu použití tohoto přístroje není vhodné k hašení 
elektroniky a prostředí citlivého na znečištění, protože velmi jem-
ný prášek požár sice uhasí, ale nelze ho úplně odstranit.

V potravinářských prostorech doporučujeme použít hasicí 
přístroj Co2 (sněhový), o kterém si něco řekneme v příštím článku. 

pokud si hodláte pořídit hasicí přístroj pro vlastní potřebu, 
rádi vám poradíme. Na trhu je jich velké množství v cenových 
relacích od 300 až po 2 000 korun. 

pevné zdraví a ať nikdy nemusíte žádný přístroj používat, 
vám přeje  ing. Vladimír Krištof, 
starosta sboru dobrovolných hasičů praha 1.

Poradna strážníků
sleduji facebookové stránky městské poli-
cie a zaujal mě kontroverzní příspěvek, který 
se týkal zákroku strážníků v metru proti muži, 
který si odmítl nasadit roušku. Vážně si myslí-
te, že se jednalo o adekvátní reakci hlídky?

Ano, stojíme si za tím, že naše hlídka jednala naprosto profesionálně 
a v souladu ze zákonem. K použití donucovacích prostředků nedošlo 
po prvním odmítnutí se strážníky spolupracovat. Celý incident trval 
téměř deset minut, během nichž muž situaci více a více vyostřoval. 
Cestující, kteří byli celému konfliktu přítomni, se proti jeho cho-
vání ohrazovali a následně děkovali strážníkům za pomoc. Vedle 
toho, že muž svým nezodpovědným chováním ohrožoval ostatní, 
nereagoval ani na opakované zákonné výzvy. Ve chvíli, kdy se vůči 
strážníkům ohradil fyzicky, přišly na řadu donucovací prostředky.  

Většina zákroků, kdy jsou použity právě donucovací prostředky, 
by se jistě obešla bez nich. Problém bývá v tom, že někteří si zákony 
vysvětlují po svém a mnohdy zcela banální přestupek vyhrotí do 
zbytečného problému, protože se jim přítomnost strážníků prostě ne-
líbí. Strážníci jsou si velmi dobře vědomi, že jsou pod drobnohledem 
veřejnosti, proto se snaží vždy situaci nejprve uklidnit. Donucovací 
prostředky jsou až posledním, krajním řešením. 

irena seifertová, 
tisková mluvčí Městské policie hlavního města prahy

Vchodové dveře do domů a bytů

Vhodné Nevhodné Nevhodné



3938              

T
křížOVka pRaHa 1

Tajenka z minulého čísla:
ARCIBISKUPSTVí

Tajemství místopisu (viz str. 24)

Na zmíněném hřbitově byli pohřbeni významní místní obyvatelé a umělci:  
rytec Jiljí Sadeler, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU),  
sochař Jan Antonín Quittainer a slavný barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel. 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce – pana Josefa Antůška 
z Prahy 1. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na něj čeká knížka  
Jiřího Hájíčka Plachetnice na vinětách z vydavatelství Host. Blahopřejeme!  
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 11.
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Stephen King,

listopad 2020  slOVO hOsTa

velvyslanec USa
Slovo hosta 

K
Když jsem v roce 2017 přijel do prahy jako velvyslanec spo-
jených států amerických v české republice, těšil jsem se, 
jak prozkoumám toto krásné, historické a kouzelné měs-
to. i když mám oficiální rezidenci v Bubenči, trávím své 
pracovní dny na praze 1, kde se také cítím jako doma.

Jakákoli diskuze o mých oblíbených místech prahy 1 
musí samozřejmě začít u mého pracoviště na Velvyslanectví 
Usa, které sídlí v prostorách schönbornského paláce. Jako 
americký podnikatel ze středozápadu, kde podobné paláce 
doopravdy hned tak nepotkáte, jsem stále u vytržení z mož-
nosti pracovat v této úchvatné historické budově. Já sice 
v praze působím necelé tři roky, ale američtí velvyslanci byli 
součástí Malé strany už od roku 1924. Náš první diplomat 
v tehdejším československu Richard Crane koupil tento 
palác a později jej prodal americké vládě, aby se z něj stalo 
sídlo její diplomatické mise. Uvnitř areálu velvyslanectví se 
snažím trávit co nejvíce času na našich terasovitých zahra-
dách, kde si užívám úžasné pohledy na prahu a řeku Vltavu 
z našeho vyhlídkového pavilonu – glorietu, který jsme mimo 
jiné nasvítili červenomodrobílou trikolorou jako upomínku na 
sté výročí československa a na třicet let od sametové revo-
luce. Nicméně můj nejoblíbenější pohled na pavilon je určitě 
z pražského hradu, odkud je vidět americká vlajka, která vždy 
vlála jako symbol svobody i za obtížných časů komunistické 
vlády.

do prahy 1 samozřejmě nechodím jen za prací. Historie, 
architektura, kulturní možnosti tohoto obvodu, stejně jako 
kulinářské příležitosti mě i po téměř třech letech nepřestávají 
udivovat. s manželkou Karen obzvláště oceňujeme mimořád-
nou nabídku hudebních vystoupení v krásných prostorách. 
Nedovedu si představit jiné místo v Evropě, které by nabízelo 
více profesionálních koncertů klasické hudby, než je k dispozici 
přímo zde v prvním pražském obvodě.

praha 1 toho nabízí tolik, že si jen stěží mohu vybavit něco, 
co by mi zde scházelo, samozřejmě kromě manželky, se kterou 
se setkávám po práci doma v praze 6. Náš společný volný čas 
často trávíme toulkami po Malé straně, starém Městě, procház-
kou po Hradě nebo návštěvou kulturních akcí. tak jako dlouho-
dobí rezidenti tohoto města jsem i já často zaskočen množstvím 
návštěvníků během vrcholné turistické sezony. samozřejmě je 
pochopitelné, že toto město láká tolik lidí, kteří chtějí zažít jeho 
kouzlo, byť jen na chvíli. také chápu význam jejich návštěvy pro 
místní podnikání. Vím, že mnoho pražanů se těší stejně jako já, 
až pomine koronavirová pandemie, aby praha mohla opět sdílet 
své kouzlo s návštěvníky ze všech koutů světa.

Mojí největší životní poctou je reprezentovat spojené státy 
americké v české republice. Mnoho mých vzpomínek a největ-
ších úspěchů se váže k tomuto místu. Jsem si jist, že i další 
generace velvyslanců bude upevňovat naše partnerství a spo-
jenectví, stejně jako budou hrát aktivní úlohu v životě komunity 
prahy 1. 
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