
Jedna

�����Druhá vlna pomoci podnikatelům

�����Rozhovor s Bárou Basikovou

���Adventní trhy ve staré Praze

�����Tříkrálová koleda bude

Magazín Městské části Praha 1 prosinec 2020/leden 2021



3prosinec 2020 / LeDen 2021

Jedna Periodikum Městské části Praha 1
Odpovědná redaktorka: Michaela Šulcová Redakce: petr Bidlo, Antonín ederer, Jarmila Hanková, Michaela Bittner Hochmanová, petr našic, 
petra pekařová, Jaroslav Tatek Foto na titulní straně: Jaroslav Tatek Grafický design, sazba a ilustrace: Grafika Vodička & Dezortová Písmo: 
rhymes, Trivia sans Tisk: MAFrA, a. s. Distribuce: Česká pošta Vydavatel: MČ praha 1 Náklad: 20 000 ks Toto periodikum je informačním 
prostředkem Městské části Praha 1, registrovaným u Ministerstva kultury pod značkou E 15430. chybělo vám tu něco? Máte tip na zajíma-
vý článek? napište nám na e-mail redakce@praha1.cz nebo volejte 221 097 380. Těšíme se na vaše podněty!

Petr HejmaSlovo starosty

Obsah

4
6
8
9

10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
36
38
39

akTualiTy – aDVENT V PRazE 1

PROjEkT sTaROMěsTská bRáNa

ODDělENí sOciálNí PREVENcE 
PO REkONsTRukci

OcENěNí sOciálNíhO kuRáTORa 
PaVla PěNkaVy

PODPOřME PROVOzOVNy!

DRuhá VlNa POMOci PODNikaTElůM

ROzhOVOR s MaRkéTOu FassaTi 

NašE škOly 

Příběhy sOusEDů

MísTNí PaRlaMENT

ROzhOVOR s báROu basikOVOu

Na VáNOcE TROchu jiNak

MísTa VíRy: 
hRaDčaNský klášTER – FORTNa

ROzhOVOR s kNězEM PETREM GlOGaREM

MísTOPis: 
aDVENTNí TRhy VE sTaRé PRazE

TříkRálOVá sbíRka zazNí Také ONliNE

hisTORiE PRahy 1: 
VáNOcE V kRálOVské PRazE

POšTOVNí MuzEuM: 
VáNOcE Na zNáMkách

čEské kNihy

REsTaRT shOP POMáhá

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

Na NáVšTěVě V NaDěji

hVězDNý bazaR 

POzNáVáME PRahu 1

iNFORMujEME

křížOVka

slOVO hOsTa: 
Nick aRchER, bRiTský VElVyslaNEc

Milí sousedé,
advent přišel i k nám. Ulice jsou vyzdobené a vánoční stromy 
ozářily náměstí a plácky naší městské části. Školáci se po-
stupně vracejí do lavic a také provozovny už zase přivítaly své 
zákazníky. Doufejme, že divadla a kluby budou co nejdříve 
následovat, a doufejme hlavně, že už brzy skončí nouzový 
stav a už ho nebude třeba kvůli koronaviru vyhlašovat.

podzimní a předvánoční čas je v praze 1 každoročně 
spojen s řadou sousedských, kulturních a charitativních akcí, 
což letos ale bohužel neplatí. i proto se naše radnice snaží 
pomocí některých svých projektů zpříjemnit vám současnou 
nelehkou dobu. po živě přenášených koncertech z Malostran-
ské besedy budou v nejbližších týdnech následovat koncerty 
konané v rámci Kostelních slavností anebo adventní zpívání, 
i když samozřejmě o jejich konkrétní podobě rozhodnou aktu-
ální epidemiologická omezení.  

Dobrou informaci mám pro ty z vás, kteří jste uvede-
nou sérii námi vysílaných koncertů z Malostranské besedy 
v minulých týdnech sledovali a volali jste po jejím prodlou-
žení. pro velký zájem připravujeme speciální koncerty, jež 
se – opět z Malostranské besedy – uskuteční dvě poslední 
předvánoční středy.   

Velkou radost mi udělalo rozsvícení našich vánočních 
stromků i dobrá nálada, kterou to vyvolalo, stejně jako nadše-
ní dětí, pro něž je rozsvěcování určeno především. Věřím, že 
obdobně potěšíme i naše seniory, pro které chystáme hraní 
pod okny na zahradě v Dps Týnská, jehož se ujme skvělý 
podřipský žesťový kvintet.

Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří pro vás tyto 
akce připravují a pro naše potěšení přivezli a ozdobili vánoční 
stromy. Děkuji všem pracovníkům naší radnice, našich ma-
teřských a základních škol, střediska sociálních služeb a ne-
mocnice na Františku, po celý rok odvádějícím velmi dobrou 
práci. Děkuji vám, kteří se aktivně zapojujete do života naší 
městské části – občanům, radním, zastupitelům, živnostní-
kům a dalším sousedům.

A všem vám přeji pevné zdraví, krásné Vánoce  
a šťastný nový rok 2021! 

Váš
petr Hejma 

3. 1. 2021 od 16.00 hod.
NovoročNí koNcert s přípitkem

Zrcadlová kaple klementina, římskokatolická církev, bývalá jezuitská kolej

vstupné je dobrovolné a bude věnováno kostelu, kde se koncert koná. V případě nouzového stavu budou vystoupeni vysílána online. 
AktuálNí  iNformAce NAleZNete na www.kostelnislavnosti.cz, www.praha1.cz a sociálních sítích.

www.kostelnislavnosti.cz

29. 12. 2020 od 18.30 hodin
váNočNí koNcert
kostel panny marie matky ustavičné pomoci
a sv. kajetána v Nerudově ulici
České velkopřevorství Vojenského  
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského
Markéta Fassati – soprán
Zuzana Peřinová – viola
Jiří Kopečný – varhany
Libor Černý – průvodní slovo

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

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

Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie
sopranistka markéta fassati a její hosté:

Hudební zastavení
po tajemných kostelích prahy 1

Z důvodu pandemie 
streamováno

http://www.kostelnislavnosti.cz/
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Děti z MŠ Revoluční  vyráběly vánoční přání pro rodiče a seniory z Prahy 1

advent v Praze 1 
začal
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příklady konkrétních revitalizačních 
akcí mohou být Josefov – Dlouhá třída 
a okolí, Havelská, Železná nebo Betlémská 
čtvrť, část města od národní třídy až po 
nábřeží, která zahrnuje ulice Jilskou, 
Husovu, Liliovou, Betlémské náměstí, 
Konviktskou, Betlémskou a směřuje až 
k novotného lávce. Asfalt vystřídala 
původní dlažba, přibyl vhodný mobiliář, 
stromy a vodní prvky. 

Do města se chystají vstoupit také slo- 
žité soukromé projekty, ať již jde o Masaryč-
ku nebo savarin na Václavském náměstí. 

připravuje se například také rekonstruk-
ce obchodních domů Kotva a Máj.

„Veřejný prostor začíná být součástí 
obývacího prostoru. Všichni nechtějí být 
pořád v bytě, ale rádi vyjdou ven na ulici a ta 
by měla mít co nabídnout,“ říká starosta petr 
Hejma. Dříve se kvalita veřejného prosto-

ru moc neřešila. Většinou ho tvořil pouze 
chodník a vozovka, ale v posledních letech 
se dostává do popředí.  

Jedním z výrazných projektů, který 
bude mít vliv na okolní veřejný prostor, 
je staroměstská brána. Ta je už dlouho 
předmětem diskuzí včetně participace. 
Během jejího dalšího kola se k projek-
tu mohli občané vyjádřit v infocentru 
v hotelu intercontinental, kde si mohli 

prohlédnout vizualizaci současného stavu 
a návrhu změn. Zároveň mohli vyplnit 
dotazník, napsat své názory nebo se 
zúčastnit on-line prezentace a ovlivnit tak 
podobu projektu.

renovace hotelu intercontinental 
přinese i proměnu jeho okolí. Desítky let se 
vedou diskuze o vhodnosti vstupů moder-
ní architektury do středu města. snahy za-
chovat prahu jako nedotčenou památko-
vou rezervaci jsou ovšem sporné. V české 
metropoli se přinejmenším do třicátých let 
minulého století prolínaly architektonické 
slohy a styly. „V centru města by se měly 
objevovat stopy architektury  
21. století. Děje se to ve většině evrop-
ských metropolí. Nesmíme se bát kon-
troverzí, které kolem výrazných staveb 
vzniknou, zároveň nesmíme dopustit 
devastaci historické hodnoty centra,“ říká 
starosta petr Hejma.

Město se dříve neobávalo nových 
staveb, které vznikaly na jeho středověkém 
půdorysu. od období klasicismu až po 
modernu se stavěly úřední budovy a palá-
ce. Jakkoli různě byla přijímána rozsáhlá 
asanace Josefova, dnes je tu pozoruhodná 
čtvrť s architekturou počátku dvacátého 
století. Vyústění pařížské třídy do Dvořá-
kova nábřeží zůstávalo však do konce šede-
sátých let zanedbané. po demolici bloku 
domů tu byl vystavěn (1974) devítipatrový 
hotel intercontinental. po rozsáhlé reno-
vaci bude otevřen jako Fairmont Golden 
prague. projekt staroměstská brána zahr-
nuje vedle renovace hotelu také revitalizaci 
a obnovu veřejných ploch na konci pařížské 
třídy a Dvořákova nábřeží. Městská část je 
nyní před uzavřením memoranda s investo-
ry obsahujícím všechny budoucí proměny 
v okolí hotelu a další benefity pro městskou 
část. „Rozšíří se městský parter Pařížské 
třídy ve směru k nábřeží, pěší trasa se do-
konce propojí průchodem až na vltavskou 
náplavku,“ vysvětluje petr Hejma. náměstí 
Miloše Formana před vstupem do hotelu 
se očistí od technických staveb a dopravy. 
proti budově právnické fakulty vznikne 
piazzeta přístupná veřejnosti a sestupující 
až na úroveň řeky. 

projekt staroměstská brána provázel 
podrobný dialog s investory. Ti mají jednak 
snahu překonat některé urbanistické 
chyby, které zůstávaly v dosavadní podobě 
hotelu a jeho okolí, a zároveň chtějí v tomto 
místě zanechat svoji dobrou vizitku. 

soukromí investoři přistupují k cenné 
partii města hodně filantropicky. na konci 
pařížské nebude oddělená betonová masa, 
ale živý, večer svítící parter se třemi objekty 
moderní architektury, který zlidští hmotu 
obřího hotelu. 

„U části veřejnosti vznikají obavy, že 
vznikne další ,tepelný ostrov’. To investor 
zcela vyvrací, protože je zastáncem silného 
enviromentálního přístupu,“ dodává petr 
Hejma. na náměstí Miloše Formana, které 
bývá v létě rozpálené, by měly být stromy 

Staroměstská brána: 
Výrazný projekt 
musí vzbudit emoce

a vodní prvek. Uvažovaná budova má mít 
takové izolační vlastnosti, jež nebudou 
teplo do okolí vyzařovat. Jednou z dalších 
obav je předpokládané masivní pendlování 
autobusů do hotelu. Vzhledem k tomu, že 
se bude jednat o pětihvězdičkový hotel, 

bude doprava hostů řešena individuálním 
hotelovým dopravním servisem. Finální po-
doba projektu je ale zatím ve fázi jednání. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv TaK

informační kiosek pro veřejnost byl 
v prostorách hotelu intercontinental 
otevřen od 12. 10. do 20. 11. Většina 
návštěvníků kiosku, kteří vyplnili do-
tazníky pro veřejnost, vyjádřila projek-
tu rekonstrukce hotelu a revitalizace 
jeho okolí jednoznačnou podporu. 

občané vnímají jako nevyhovující 
současnou podobu okolí hotelu a myslí si, 
že by mělo projít úpravou, která bude více 
odpovídat atraktivitě této lokality, jejímu 
historickému významu a bude lépe plnit 

funkci kvalitního městského veřejné-
ho prostoru a sloužit lépe obyvatelům 
prahy a jejím návštěvníkům. navrhované 
úpravy hodnotí občané pozitivně s tím, že 
oceňují zejména novou zeleň a stromy, 
citlivou návaznost na pařížskou ulici, 
novou pěší zónu, moderní vzhled, snížení 
dopravní intenzity na náměstí a oceňují 
také, že zmizí neutěšenost a šedivost 
místa. objevila se i ojedinělá negativní 
stanoviska proti jakékoli výstavbě na 
náměstí, která byla v naprosté menšině. 

jak dopadlo další kolo participace?

MČ Praha 1 dlouhodobě mění centrum Prahy s cílem vrátit zpět jeho původní historickou 
podobu a zároveň zkvalitnit veřejný prostor. Již od roku 2007 vznikaly v několika architek-
tonických ateliérech studie revitalizace jádra metropole. Rozsáhlou část veřejného pro-
storu, řadu ulic a čtvrtí se od té doby podařilo výrazně proměnit. 
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Kdo je typickým klientem oddělení sociální prevence? Lapi-
dárně řečeno každý, komu hrozí konflikt se společností. Zákon 
o sociálních službách vyjmenovává pět základních skupin. 

Do té nejdominantnější patří osoby, proti kterým bylo nebo je 
vedeno trestní řízení. Další skupinou jsou lidé, kteří užívají psycho-
tropní látky a věnují se negativním návykovým činnostem, jako je 
například patologické hráčství neboli gamblerství. 

V posledních letech sílí skupina lidí bez domova a bez funkč-
ního vztahového zázemí. 

předposlední skupinu reprezentují takzvaní mladí 
dospělí, kteří se po ukončení zletilosti nebo dokončení 
přípravy na zaměstnání vracejí ze zařízení pro děti a mládež 
a nemají možnost využít pomoc rodiny, příbuzných nebo 
známých. 

pátou skupinou jsou oběti trestných činů. 
„Moje ‚já sociálního pracovníka‘ touží pracovat v terénu. 

To znamená vyhledávat lidi, kteří potřebují pomoc, doprovázet 
je na úřady, chodit do jejich rodin nebo do institucionálních 
zařízení, jako jsou věznice, nemocnice, léčebny,“ říká pavel 
pěnkava. Důvod, proč to nejde tak často, je v enormním počtu 
lidí, kteří kurátory navštěvují. Vzhledem k tomu, že pracu-
jí v centrální městské části, míří do jejich kanceláře velké 
množství osob. Jsou to převážně lidé, kteří odcházejí z místa 
svého trvalého bydliště do prahy. „A netýká se to pouze našich 
občanů, ale rovněž dalších občanů EU a množství lidí z tzv. 
postsovětských zemí,“ vysvětluje.

i proto si od nedávno ukončené rekonstrukce pracoviště 
v ulici Karoliny světlé slibují pavel pěnkava a jeho kolegové 
výrazné zlepšení podmínek pro individuální práci s klienty. 
Byly provedeny žádoucí architektonické úpravy, které oddělily 

Snažíme se 
měnit svět 
k lepšímu

kanceláře sociálních kurátorů od hlavního vstupního prostoru 
do zařízení. Tím došlo k zajištění soukromí a důstojnějších 
podmínek pro jednání. 

Základními podmínkami spolupráce občana se sociálním 
kurátorem je plnoletost a dobrovolnost. sociální kurátor je ja-
kýmsi dispečerem, který nejprve zkoumá situaci klienta a jeho 
zájem o její řešení. poté sestavuje plán činností a následně 
poskytuje nebo zprostředkovává pomoc, která nemá pouze 
materiální charakter, ale vždy by v sobě měla skrývat i výchov-
ně terapeutický prvek.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu 
systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce 
každoročně oceňuje sociální pracovníky v různých oblastech 
sociální práce za jejich přínos pro obor. Jednou z těchto 
oblastí je výkon sociální práce ve veřejné správě, tzn. i na 
úřadech. V letošním roce toto ocenění získal právě pavel 
pěnkava. Jde o symbolické gesto, které zvýrazňuje význam 
sociální práce pro společnost. „Vnímám, že ocenění patří 
nejenom mně, ale i mým kolegům na pracovišti, odboru, 
úřadu, ale i celé městské části. Především proto, že podmín-
ky pro naši práci tvoří celý tým. Ocenění si vážím a jsem rád, 
že může přispět k renomé našeho úřadu. Snad to nevyzní 
jako klišé, ale jsem přesvědčený, že svou prací společně 
s dalšími kolegy měníme svět k lepšímu,“ reagoval oceněný 
expert.

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv pavla pěnkavy

PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.,  
sociální kurátor a odborník na 
sociální prevenci, vede od roku 
1995 oddělení sociální prevence 
ÚMČ Praha 1. Po studiu sociální 
patologie a prevence a sociální 
pedagogiky se vypracoval na 
uznávaného experta. 
Příležitostně také přednáší 
na dvou fakultách Univerzity 
Karlovy. Letos za svou práci  
obdržel významné ocenění.

Pracoviště oddělení sociální 
prevence  v ulici Karoliny Světlé

Sociální kurátor Pavel Pěnkava

Muži a ženy vracející se z výkonu trestu anebo bez 
domova, uživatelé drog, mladí lidé opouštějící domovy 
pro děti a mládež a další osoby hledající pomocnou ruku 
– ti všichni tvoří rozsáhlou skupinu klientů pracoviště 
oddělení sociální prevence, které Praha 1 provozuje 
v ulici Karoliny Světlé a jež bylo v polovině listopadu po 
rekonstrukci opět otevřeno.

Podat pomocnou ruku

Otevření zrekonstruovaného pracoviště. Zleva: Pavel Pěnkava, 1. místostarosta Petr Burgr, 
Přemek Dvořák a Markéta Hájková z Úřadu MČ Praha 1

sociální kurátoři pod vedením zkušené-
ho pavla pěnkavy získali díky stavebním 
úpravám a modernizaci podstatně lepší 

organizaci pracovního prostoru i nové 
technické vybavení, které jim umožňu-
jí poskytovat ještě kvalitnější služby.

Oddělení sociální prevence je jedním 
ze čtyř oddělení odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, který poskytuje odbor-
nou pomoc občanům Prahy 1. 
Dalšími jsou oddělení sociální péče 
a služeb, pomáhající seniorům a oso-
bám se zdravotním handicapem, 
oddělení péče o rodinu a děti, vykoná-
vající v přenesené působnosti agendu 
sociálně právní ochrany dětí, a konečně 
oddělení sociální péče, poskytující 
pomoc občanům v bytech ze sociální 
rezervy a v bytovém domě v ulici Ve 
Smečkách. Pracovníci odboru jsou 
v kontaktu s přibližně 1 100 obča-
ny Prahy 1 a další kontakty má příspěv-
ková organizace Středisko sociálních 
služeb Praha 1. Takový počet kontaktů 
již městské části poskytuje věrný 
obraz o sociální situaci jejích obyvatel 
a pomáhá nastavit systém sociálních 
služeb tak, aby byl co nejefektivnější.

„Radniční sociální odbor i jeho 
oddělení sociální prevence odvá-
dějí velký kus velmi nelehké práce, 
díky které se daří předcházet řadě 
sociálních problémů. Rekonstrukcí 
pracoviště v ulici Karoliny Světlé 
jsme zase o něco posunuli kvalitu 
jejich služeb,“ vyzdvihl 1. místosta-
rosta prahy 1 petr Burgr, do jehož 
gesce spadá mimo jiné sociální 
problematika.

A v čem spočívá pomoc klien- 
tům? „Naším hlavním úkolem je 
pomoc při začleňování do většinové 
společnosti, tedy například komunika-
ce s úřady, včetně vyřizování dokladů, 
hledání práce i zprostředkování slu-
žeb poskytovaných specializovanými 
neziskovými organizacemi,“ popsal 
pavel pěnkava, podle kterého na 
pracoviště v návštěvní dny průměrně 
přichází 150 klientů, při nepříznivém 
počasí jich je pak až 200. Zhruba 
třetina z nich je z prahy 1. Tito lidé 
často vyžadují, vzhledem k nepříz-
nivým životním situacím, ve kterých 
se nacházejí, specifický přístup, na 
druhou stranu od nich sociální kuráto-
ři ale chtějí dodržování pravidel. „Velmi 
dbáme na chování našich klientů 
v blízkosti pracoviště, aby nedocháze-
lo k rušení sousedů,“ zdůraznil pavel 
pěnkava. 

Autor: petr Bidlo
Foto: Jaroslav Tatek
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Podpořme provozovny!
Pro živnostníky a podnikatele nejen v Praze 1 nastaly těžké časy. Přinášíme vám  
kontakty na některé z nich. Zastavte se u nich, nakupte a podpořte je...

Rámařství brůžek
Betlémská 8, praha 1
222 221 544
www.ramarstvibruzek@seznam.cz

cukrárna astra
perlová 1020/8, praha 1
724 939 723
www. cukrarna-astra.cz

železářství u Rotta
Linhartská 6, praha 1
224 212 723
www.urotta.cz

zámečnictví Petrklíče
Anenská 13, praha 1
603 414 610
petrklice@seznam.cz

květinové studio bubeníčková, s. r. o.
Hellichova 455, praha 1
257 320 455
www.kvetstudio.cz

Pradlenka a čistírna u Elišky
soukenická 1096, praha 1
222 313 538
pradlenkauelisky@seznam.cz

Náš chléb, Vaše pekárna
pohořelec 9, praha 1
724 426 003
www.vasepekarna.cz

kovářství hefaistos
rybná 21, praha 1
602 295 500
www.hefaistos.eu

šicí centrum haišman
na poříčí 14, praha 1
224 819 691
www.sicicentrum.cz

u Modré kachničky
nebovidská 6, praha 1
257 320 308
www. umodrekachnicky.cz

kavárna Fejeton
Úvoz 6, praha 1
702 018 717
www. kavarnafejeton2020.webnode.cz
kavarnafejeton@gmail.com

čistírna oděvů
Martinská 10, praha 1
723 846 628
www. cistirna.cz

kaVáRNa PlaVky
Divadlo Archa 
na poříčí 25, praha 1
FB: pLAVKY_kavárna

kavárna čerstvě pražená káva
Truhlářská 33, praha 1
602 644 499, 608 330 069
www.cerstve-prazena-kava.cz

Drogerie zlatnická
Zlatnická 8, praha 1
224 818 812
www. drogerie-zlatnicka.cz
drogerie.zlatnicka@volny.cz

Papírnictví Dlouhá
Dlouhá 38, praha 1
608 424 502
www.papirnictvipraha.cz

hodinářství historické hodiny/Old clocks
Maiselova 16, praha 1
777 648 273 
oldclocksprague@gmail.com

Příze Galanterie Vlnika
Vodičkova 28, praha 1
776 490 243
info@vlnika.cz
www. vlnika.cz



1312              

P S
zPRáVy z RaDNicE prAHA 1 prosinec 2020 / LeDen 2021 zPRáVy z RaDNicE

Sopranistka Markéta Fassati 
se narodila v Praze, kde také 
vystudovala operní zpěv na 
Akademii múzických umění. 
Její hlas je spojován s du-
chovní hudbou, a tak není 
náhoda, že nápad uspořádat 
Kostelní slavnosti vzešel 
právě od ní. 

svým hlasem jste si podmanila publikum 
na českých i světových scénách. co vás 
v minulosti přivedlo ke studiu operního 
zpěvu a k volbě kariéry operní zpěvačky?
Můj tatínek byl velmi významný dirigent 
a sbormistr. Jeho svět se promítl do toho 
mého a přirozenou cestou pokračuji v jeho 
odkazu a poslání. s mojí maminkou se po-
tkali na vysoké škole, když tatínek vedl sbor 
a maminka v něm zpívala. Takže mé kroky 
do hudebního světa vedly jasným směrem.
 
jste zakladatelkou projektu kostelní slav-
nosti. Odkud přišla inspirace k jeho vzniku?
K duchovním místům mám velmi vřelý vztah. 
Jsou to chrámy, které nás na chvíli zastaví 
v uspěchané době a donutí nás vnímat sebe 
a své okolí jinak. V jiném tempu, v širších 
souvislostech a s pokorou. Takřka celý život 
žiji v praze 1 a většinu kostelů zde znám, 
ať už ze mší nebo z koncertů. A stejně 
mě pokaždé něčím překvapí. V době, kdy 
vládní nařízení a covidová situace nedovo-
lila v českých a zahraničních koncertech 
pokračovat, mi kostely ukázaly jinou tvář, než 
jak jsem ji doposud vnímala. Jejich návštěva 
mi chyběla natolik, že když jsem se o tom 
bavila se svými kamarádkami, manažerkou 
a ambasadorkou mého mezinárodního 
projektu Fassati Art Festival, navedly mne 
k tomu. A propojení s prahou 1 je více než 
přirozené, protože tu jsem doma. přístup 
vedení městské části mě jen utvrdil v tom, 
že kultura není okrajovou záležitostí, a já 
jsem za tento osvícený přístup vděčná.

Vnímáte vystoupení na duchovních 
místech jinak než mimo ně?
Určitě ano. Je to jiné už od samotné pří-
pravy koncertu. V kostelích zní zpravidla 

K duchovním místům 
mám vřelý vztah

Až do 15. ledna 2021 lze žádat 
o podporu v rámci dotačního 
programu na ochranu kulturního 
dědictví vyhlášeného prahou 1. 

program je určen na podporu 
obnovy drobných architektonických 
prvků viditelných pro veřejnost, jako 
jsou např. domovní znamení, por-
tály, kování, vrata, ozdobné štukové 
a klempířské prvky, dveře, mříže, 
studny, pítka, sochařská výzdoba 
fasád a společných prostor, dlaž-
by v průjezdech a dvorcích anebo 
křížky. předpokládaný celkový objem 
finančních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu na dotace na ochranu 
kulturního dědictví je 500 000 Kč,  
přičemž maximální částka na pod- 
poru jednoho projektu je 100 000 Kč. 
Kritérii pro hodnocení žádosti jsou 
viditelnost prvku z ulice a stav poško-
zené památky.

podrobné informace: 
www.praha1.cz/dotace-kultura-2021


duchovní hudba. Ve srovnání s koncertními 
sály či operními domy je zázemí většinou 
strohé. Kulisy tvoří kostel a není potřeba nic 
nazvučovat nebo používat sofistikovanou 
techniku. posezení v lavicích je také jiné 
než na polstrovaných židlích. i akustika 
v kostele je nenahraditelná. A to celé do-
hromady ve spojení se staletími, která nás 
v kostele obklopují, je nezapomenutelné.

jak letos budete prožívat Vánoce?  
Posloucháte tradičně nějakou 
konkrétní hudbu?
Vánoce mám jako většina lidí neod-
myslitelně spojené s koledami. pro 
mě jakožto zpěvačku je to období, kdy 
zpívám takřka denně. ovšem i tak si 
ráda pustím k dobrému červenému 
vínu uklidňující hudbu českých a za-
hraničních vánočních písní. Mám svá 
oblíbená alba, která mě zaručeně 
odvedou od starostí a pohladí na duši.
 
Vyšla vám nová deska alchymist.  
jaké skladby na něm posluchači  
najdou?
celé album je věnováno tvorbě Anto-
nia Vivaldiho s tematikou benátského 
karnevalu. Každá skladba v sobě skrývá 
hlubokou symboliku. na titulní skladbu 
jsme natočili i videoklip, který určitě sto-
jí za zhlédnutí. natáčeli jsme na zámku 
Kačina, který nabízí nádherné prostředí. 
Hudba Antonia Vivaldiho v sobě snoubí 
nadčasovost, lehkost, hloubku i napětí. 
Je to jeden z mých oblíbených autorů, 
proto jsem mu toto cD věnovala. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Markéty Fassati

Dotační 
program 
na ochranu 
kulturního 
dědictví

Radnice odstartovala 
druhou vlnu pomoci 
podnikatelům. 
O další se jedná

„Půlroční slevy na nájemném by podle 
našich výpočtů měly radniční pokladnu vyjít 
maximálně na 70 milionů korun. Věříme, 
že to našim nájemcům výrazně pomůže, 
na druhou stranu to samozřejmě není 
zárukou záchrany jejich provozoven, protože 
tolik potřebné tržby to prostě nenahra-
dí,“ vysvětlil radní prahy 1 pro podporu 
podnikání Karel Grabein procházka.

na výpadku tržeb se rozhodující měrou 
podílí masivní odliv zahraničních návštěv-
níků. na jedné straně se díky tomu praha 1 
zbavila nežádoucích alkoholových turistů, na 
druhé straně má úbytek těch kvalitních fatál-
ní dopady na ekonomiku v centru hlavního 
města. Jen v praze 1 jsou v důsledku toho 
ohroženy tisíce pracovních míst a státu tady 
kvůli možnému ekonomickému kolapsu hrozí 
miliardové ztráty. naše městská část je totiž 
v důsledku koronavirové pandemie ekono-
micky nejpostiženějším regionem. Vyplývá 
to z případové studie, na jejímž vypracování 
se pro prahu 1 a „centrum žije! – spolek pro 
restart prahy“ podílely společnosti  
Havel & partners, Grant Thorton a institut 
strategického investování při Vysoké škole 
ekonomické v praze. „centrum žije! – spolek 

pro restart prahy“ vznikl z podnětu radnice 
první městské části a je otevřený všem podni-
katelům působícím v centru hlavního města. 
praha 1 spolu s ním jako první přichází s kon-
ceptem konkrétní cílené pomoci podnikate-
lům, o kterém už jednají s jednotlivými minist-
ry, bankami i představiteli hlavního města.

„Připravili jsme plán celkového restartu 
centra Prahy – ekonomického, kulturního, 
sociálního i společenského – a díky zapojení 
ekonomických a právních expertů se poda-
řilo zformulovat naprosto konkrétní návrhy. 
Ty by měly nejen zabránit kolapsu ekono-
miky v centru, ale také vytvořit podmínky 
pro úspěšný restart podnikání na území 
Pražské památkové rezervace, který zároveň 
zachrání tisíce ohrožených pracovních míst,“ 
popsal starosta prahy 1 petr Hejma, který 
byl jedním z iniciátorů vzniku zmíněného 
spolku i navrhovaného řešení. 

radnice zároveň zřídila kontaktní 
centrum pro živnostníky a podnikatele, kteří 
se na něj mohou v současné nepřehledné 
a obtížné době obracet se svými dotazy. 

Text: petr Bidlo
ilustrační foto: www.pixabay.com

kONTakTNí cENTRuM 
PRahy 1 
PRO PODNikaTElE

e-mail: info.podnikatele@praha1.cz
Tel.: +420 221 097 666
Další informace: www.praha1.cz

Po jarní vlně pomoci 
živnostníkům a podnika-
telům zahájila Praha 1 
v průběhu listopadu 
další pomoc. Tentokrát 
se jedná o půlroční sní-
žení nájemného těm 
nájemcům nebytových 
prostor ve správě Měst-
ské části Praha 1, kteří 
zajišťují služby občanské 
vybavenosti a veřejného 
stravování anebo pro-
vozují kulturní zařízení. 
Kromě toho vedení rad-
nice schválilo koncepční 
analýzu restartu ekono-
miky v centru hlavního 
města, vypracovanou 
renomovanými  
institucemi. 

http://www.praha1.cz
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Žáci prvních a druhých 
ročníků základních škol 
usedli znovu do lavic  
18. listopadu. Učitelé jsou 
rádi, že se mohli navrátit 
k prezenční výuce, kterou 
ta distanční nemohla 
nahradit.

Jak si s víc než měsíční distanční výukou 
prvňáčků poradili v Malostranské základní 
škole, jsme se ptali tamních zkušených uči-
telek – petry Dubové a Štěpánky Šarayové. 
obě mají ve třídě přes dvacet žáků. Ti byli 
během online vyučování rozděleni do sku-
pinek po pěti až šesti. V době naší návštěvy 
se žáčci zrovna učili čísla do pěti a písme-
na L, M, s, e, A a J a krátká slova z nich.

V čem je distanční výuka u prvňáčků 
specifická? složité je pro ně už samotné 
připojení se k online výuce a celková práce 
s počítačem. na začátku první třídy děti 
ještě neumí číst a psát, o to je práce takto 
na dálku komplikovanější. „Během online 
vyučování jsem často střídala činnosti 

Ve školách zřízených Měst-
skou částí Praha 1 se vzdě-
lává 2 612 žáků, z toho 
celých jedenáct procent 
představují děti, jejichž 
mateřským jazykem není 
čeština. Je jich 294. V ma-
teřských školách jsou za-
stoupeny ještě výrazněji – 
s číslem 120 tvoří šestnáct 
procent z celkového počtu 
dětí. 

Žáci s odlišným mateřským jazykem 
(oMJ) často při vyučování vyžadují zvláštní 
přístup. Jejich potřebami se zabývá Místní 
akční plán ii rozvoje vzdělávání. Ředitelka 
Základní školy a Gymnázia J. Gutha-Jarkov-
ského Jitka Kendíková, členka realizačního 
týmu MAp ii, je autorkou právě vyšlých pra- 
covních listů s metodickými pokyny pro za- 
čleňování žáků s oMJ.

Jde o soubor třiceti pracovních listů. Žáci 
se při práci s nimi naučí lépe se orientovat ve 
školním prostředí a pochopí organizaci i způ-
sob výuky v české škole. Zároveň si také osvojí 
základní slovní zásobu potřebnou k fungování 
v českém jazykovém prostředí. Díky práci 
s touto příručkou se u dětí kromě komunikač-
ních schopností rozvinou i další dovednosti, 
zejména osobnostní a sociální. potrénují si 
paměť, ale i pozornost a soustředění. 

Základ pracovních listů tvoří zají-
mavě zpracované černobílé ilustrace, ke 
kterým je připraveno pět jednoduchých 
úkolů. Všechna zadání je možné dopl-
ňovat a rozpracovávat podle potřeby 
a individuálních možností žáka.

s pracovními listy mohou žáci 
s oMJ pracovat se svými učiteli, asis-
tenty, vychovatelkami, případně s rodiči 
či staršími sourozenci. proto jsou listy 
doplněny stručnými metodickými po-
kyny a procvičovanou slovní zásobou. 
V závěru publikace je umístěn abecedně 
řazený slovník použité slovní zásoby. 
na prázdnou linku za každým slovem 
si mohou žáci zapisovat význam slova 
v mateřském jazyce. 

Text: Jarmila Hanková

Ve středu 18. listopadu 
se uskutečnila slavnostní 
online prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů. 
V Praze 1 se do něj 
zapojilo devět týmů ze tří 
základních škol a jednoho 
gymnázia. 

pod vedením svých učitelů zaznamenali 
pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Vodičkova, 
ZŠ Brána jazyků, ZŠ sv. Voršily a Gymná-
zia J. Gutha-Jarkovského. soutěžilo téměř 
čtyřicet žáků a devět učitelů. Žáci nejprve 
natáčeli celoživotní vzpomínky pamětní-
ků a dohledávali dokumentární materiály 
k jejich příběhům. Ze shromážděných 
podkladů pak vytvořili vlastní dokumen-
tární díla, která odborné i široké veřejnosti 
představili právě na slavnostní prezentaci. 

V rámci slavnostního podvečera odbor-
ná porota vybrala tyto tři vítězné projekty:  
1. místo – pamětnice Anna Husová, 2. místo 
ZŠ Brána jazyků – pamětnice otta Bedná-
řová, 3. místo ZŠ Brána jazyků – pamětník 
Kurt Gebauer. 

pracovním nasazením v německu, nebo také 
ukrýval uprchlíky a partyzány před gestapem 
a také ruskou maminku se třemi malými 
dětmi. Za války chodilo německé gestapo do 
všech chalup jako tzv. hospodářská kontrola. 
Jednou vtrhlo neohlášeně do domu, stačilo, 
aby miminko skrývané rodiny zabrečelo 
a celou vesnici by vystříleli. Válku nakonec 
rodina přežila ve zdraví. Anna byla svědkem 
i střílení němců na konci bojů.

otec Vojtěch byl nucen v roce 1947 
zrušit svou vorařskou firmu a dále pracoval 
jako lesní dělník. Mezitím Annu přijali do 
tehdy jedenáctileté střední školy v Týně nad 
Vltavou. po maturitě se dostala na medicínu, 
obor dětské lékařství. po škole nastoupila do 
nemocnice v prachaticích. provdala se za 
jmenovce ing. Václava Husu z prahy a nece-
lých dvacet let pracovala jako praktický dětský 
lékař v oÚnZ praha-západ. Dále působila jako 
dětský a dorostový lékař, a to až do odchodu 
do důchodu ve věku pětašedesáti let. 

nyní žije spokojeně se svým manželem 
v praze. společně vychovali dvě děti a paní 
Anna Husová má velké přání, aby její potom-
ci nikdy nepoznali válku. 

na video s animovaným příběhem se 
můžete podívat na YouTube pod názvem 
anna husová: kousek mýho života. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv post Bellum

Příběhy našich sousedů:

anna Husová

Vítězný tým s paní Husovou

Jak se učili prvňáčci na dálku
a snažila se děti zaujmout, aby udrže-
ly, pokud možno, co nejdéle pozornost. 
Častější byly přestávky, kdy si děti chtěly 
jen tak povídat třeba o hračkách. Za nej-
komplikovanější považuji výuku psaní na 
dálku,“ popisuje učitelka Dubová.

Její kolegyně vysvětluje, proč se roz-
hodla učit ze školního zázemí: „Příprava na 
hodinu byla náročnější z důvodu hledání 
nových programů, vytváření pomůcek on-
line a také tvoření týdenního plánu výuky. 
Učit ze školy byla moje volba, vedení nám 
dalo možnost vybrat si. Ve škole mám 
pomůcky, výukové materiály, interaktivní 
programy.“

Výuka na dálku kladla velké nároky 
také na rodiče, kteří při ní museli být připra-
veni spolupracovat a pomáhat s technikou 
a obsluhou monitoru a zařízení. přístup 
rodičů je o to důležitější, že s dětmi potom 
procvičovali látku mimo společné hodiny.

Zpětná vazba se žáky fungovala 
v rámci možností. Učitelky byly rády, že 
se s dětmi spojily alespoň online formou 
a dozvěděly se tak, co se jejich svěřen-
cům daří a co je třeba více procvičit. přes 
specifika a nesnáze děti v učení pokroky 
dělaly. Byly ale o něco menší než při běžné 
výuce. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Michaela Bittner Hochmannová

dětem s odlišným mateřským 
jazykem pomůže nová příručka

„Zvlášť za koronakrize byla práce na 
projektech ztížena, o to víc si ceníme auten-
tických vyprávění a sebraných dokumentů, 
které předčí pří výuce sebelepší učebnice,“ 
uvedla eva Špačková, místostarostka  
MČ praha 1.

My vám tentokrát představíme vítěz-
ný příběh pamětnice Anny Husové, který 
studenti Gymnázia J. Gutha-Jarkovského 
připravili formou animace.

Anna Husová se narodila 8. května 
1938 v Hladné – malé vesničce v jižních 
Čechách, kde vyrůstala se svými dvěma 
staršími bratry na malém hospodářství. Dru-
hou světovou válku prožila Anna v předškol-
ním věku. Její otec v té době zaměstnával 
načerno muže, aby je ochránil před nuceným 

Mgr. Petra Dubová z Malostranské ZŠ
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Pražská nadvláda chaosu 
je v polovině 

Koalice pirátů, prahy sobě a spojených 
sil doklopýtala do poloviny volebního 
období. Již stihla předvést dost ze 
svého (ne)umění a bohužel se naplňují 
chmurné předpovědi o směru, kterým 
prahu potáhnou. není překvapením, 
že se koalice otřásá hádkami. spousta 
kohoutů na jednom smetišti nikdy nedělá 
dobrotu. Zejména když je několik z nich 
přesvědčeno o vlastní neomylnosti 
a prosazují své sny silou, a to navzdory 
názoru nejen opozice a pražanů, ale 
i vlastních koaličních partnerů. Ukázkou 
přesně takové politiky je nesmyslné 
uzavření smetanova nábřeží. Zároveň je 
to jen třešnička na zapáchajícím dortu 
jménem pražská doprava. Tu aktivisté 
vedou nesmyslně konfrontačním stylem 
zaměřeným proti automobilům a řidi-
čům. Místo toho, aby tlačili na potřebné 
investice v čele s dokončením pražského 
a Městského okruhu a výstavby trasy me-
tra D, utápějí se v nápadech typu zákazu 
využívání preferenčních pruhů mimo 
špičku. svou svatou válku proti řidičům 
navíc šperkují zdražováním a omezo-
váním MHD. Aby toho nebylo málo, 
tak totálně selhává jakákoli koordinace 
dopravních uzavírek. Asi se není co divit, 
když se „magistrátní elita“ věnuje spíše 
zahraniční politice, ladění pochybných 
zakázek typu Šlechtova restaurace nebo 
válčení s „neposlušnými“ městskými 
částmi. připomíná to nechvalně známé 
heslo, kdo nejde s námi, jde proti nám. 
obávám se, že Hřib, Čižinský a spol. 
se potají radují z pandemie koronaviru 
a všeho kolem. Do značné míry totiž 
jejich průšvihy překryla. A umožnila 
primátorovi, aby se místo jejich řešení 
mohl v médiích prsit tím, že jde dělat 
zdravotnického dobrovolníka. My ostatní 
věřme, že koronavirus už v dohledné 
době přestane ohrožovat naše zdraví 
i ekonomiku. Bohužel nás ale čekají ještě 
další dva roky této nadvlády chaosu.

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

 

My, co tady žijeme

Byl to zvláštní pohled na poslední jednání za-
stupitelstva na Žofíně. Zastupitelé se sešli ve 
velkém sále, který byl v noci před jednáním 
naší jednotkou dobrovolných hasičů vy-
dezinfikován, a příchozí vítaly soupravy na 
dezinfikování rukou společně se zábranami 
dostatečně oddělujícími účastníky jednání. 

Tím, že se setkání zastupitelů konalo 
ve velkém sále, měli i zastupitelky a zastu-
pitelé kolem sebe připravený opravdu velký 
prostor, aby mohlo být splněno i poslední 
r, z mediálně známého třikrát r. rouška, 
ruce a rozestupy. Vše bylo připraveno 
perfektně. nic nebránilo, abychom se sešli, 
zasedli a na první pohled se do sebe zakousli. 
Mám tím na mysli koalici a opozici, tak jak 
se na takové zastupitelstvo sluší a patří. 
A přesto bylo něco na tomto jednání jiné. přes 
všechna popsaná opatření necelá polovina 
zastupitelů do sálu paláce Žofín nepřišla. 
Zůstali doma a do jednání se zapojili online 
z domova. samozřejmě že způsob jednání 
byl jiný. patnáct zastupitelů v sále čekalo, až 
se jednomu podaří připojit obrazem, druhý, 
poté, co se vehementně z obrazovky počítače 
hlásil o slovo, až po několika urgencích ze 
sálu zjistil, že členy vedení radnice kritizoval 
zbytečně, protože si zapomněl zapnout 
mikrofon. Když k tomu přidáte, že každý 
průběh zastupitelstva je přenášen v přímém 
přenosu po sociálních sítích, je nasnadě, že 
pokušení předvádět se je skutečně velké. 
nelze se divit, že jednání trvalo dvanáct hodin. 
snad jen pracovníci ve zdravotnictví a spolu 
s nimi pečovatelky sociálních služeb, kteří ne-
můžou plnit své povinnosti online, měli zrovna 
tolik práce, že jim nevyšel čas jednání našeho 
zastupitelstva sledovat. Ještě malá poznám-
ka na závěr. Mezi těmi, kteří se schovali za 
sukně svých počítačů, byla také maminka 
malinké holčičky. Zde opatrnost není vůbec 
přehnaná, naopak je námi všemi, co jsme na 
Žofíně 10. listopadu byli, pochopitelná. 

McTŽ

TOP 09 Praha 1

blýskání na lepší časy? 

Troufnu si říct, že nikdo z nás nemohl 
očekávat, jak komplikovaný rok 2020 bude. 
onemocnění covid-19, ekonomický kolaps, 

redukce počtu pracovních míst. Byla to 
doba, kdy jsme mohli sledovat neschopnost 
a dovolte mi napsat neakceschopnost vlády.  

Byli jsme svědky populistických roz-
hodnutí, kdy určité omezení nastalo až po 
volbách, ačkoli se to mělo udělat mnohem 
dřív. cizí nebyla ani manipulace s veřejným 
míněním, která pokračovala personální 
obměnou, aneb ti, kteří měli přijít, nepřišli... 
celá situace spíše připomíná nějaký straši-
delný sen, opak je bohužel realitou. Doslova.  

na druhou stranu tu jsou i pozitivní 
momenty. Viděli jsme, že český národ se 
ukázal jako solidární, slušný a pomáhající. 
V době krize vzniklo bezpočet organizací 
a spolků, které se věnovaly jedinému tématu. 
Dobrovolnictví. Ať už jde o distribuci roušek 
nebo léků nebo o samotnou fyzickou pomoc 
v nemocnicích. Každý přispěl tím, čím mohl. 
Každému z těchto lidí náleží naše poděková-
ní a hluboká poklona. 

Dostáváme se k tomu, že tento rok 
ovlivnil život, chování a priority ve společnos-
ti na dalších několik let. co to znamená pro 
politiky? Je to velmi jednoduché. prioritou 
budou ekonomická témata. Bude to ještě 
těžší. Další roky nás budou čekat tvrdé 
a nepříjemné změny. rozpočet naší země je 
v rozkladu. Čekají nás buď velmi tvrdé škrty 
nebo zvyšování daní. Klíčová je však komuni-
kace mezi politiky a občany. Kroky takového 
kalibru je třeba občanům vysvětlovat.  

Vážení přátelé, čeká nás těžká doba. 
nepříjemná doba. Bolestivá doba. prosím 
vás o trpělivost. Věřme si, pomáhejme si, 
komunikujme. přeji nám všem, ať je už celá 
tato pandemie u konce. přeji si, ať na tento 
rok zapomeneme jako na strašidelný sen 
a probudíme se v době, kdy naše země bude 
prosperovat a budeme mít takovou politic-
kou reprezentaci, za kterou se nebudeme 
muset stydět. 

Giancarlo Lamberti, 
předseda Top 09 praha 1

hnutí aNO

V posledních dnech této divnodoby čtu 
mnohé poučné články věštců, jak to bude 
s tou naší jedničkou. Turistický průmysl 
prý leží v rozvalinách. problémy, které nás 
tížily, jsou ty tam. Koloběžky opuštěně 
reznou, trdelníky tvrdnou, v Airbnb bydlí 
naši. A tak to má být napořád? nebude. 
Lidskou přirozeností je cestovat, poznávat 
cizí kraje, zvyky, památky a krásno. A u nás 
na jedničce je toho krásna přehršel. A my 
máme také všechny předpoklady být jedni 
z prvních, kam se budou turisté vracet.

Je to jako kdysi s průmyslovou revolucí, 
kdy hladové hordy rozbíjely stroje, které jim 
sebraly práci. ničemu to nepomohlo, vývoj 
se nezastavil. A turismus v praze také nikdo 
nezastaví. Ani naše zbožná přání, ani ten 

Pirátská strana

praha 1 se dlouhodobě potýká s odlivem 
nájemců, jež nabízejí občanům sortiment, 
který potřebují ke každodennímu životu. 
Vedení MČ podporuje současné nájemce 
slevami z nájmů. pro mnohé podnikate-
le jsou vládní omezení i přes tuto pomoc 
likvidační. Dokázali přežít jarní vlnu, ale 
podzim se mnohým stal osudným. 

na jaře bylo vedení prahy 1 přizváno 
k participaci Koncepce příjezdového cestov-
ního ruchu s názvem Zájmy prahy na prvním 
místě. Tuto možnost nevyužila. Koncepce 
byla hlavním městem přijata bez připomínek 
naší MČ. přitom právě cestovní ruch naši 
městkou část nejvíce trápí. 

s covidem se situace změnila. pod-
nikatelé zaměření na turisty se potýkají 
s existenčními problémy. Měli bychom tuto 
situaci využít jako příležitost pro restart 
a neprodleně usilovat o brzké obsazení 
volných prostor dlouhodobě udržitelnými 
provozy. 

proto jsme navrhli vedení městské 
části, aby začalo připravovat strategii na 
obsazování nebytových prostor, která vezme 
v úvahu potřeby obyvatel prahy 1, celé 
prahy i zbytku republiky. celý tento proces 
by měl být proto projednán také s hlav-
ním městem a dalšími městskými částmi. 
Doporučujeme oslovit i kraje Čr a asociaci 
národní síť zdravých měst, jejímž jsme 
členem. 

očekáváme, že jasným postojem 
a směřováním v této oblasti můžeme nastar-
tovat příliv služeb, které nebudou zaměřeny 
výhradně na zahraniční návštěvníky. 

chceme, aby praha 1 byla opět vní-
mána jako centrum pražanů a opravdovým 
srdcem celé České republiky.

Zapojte se s námi do tvorby strategie 
a napište nám své nápady a zkušennosti na 
e-mail – jitka.nazarska@pirati.cz. Děkujeme 
za vaše podněty. 

především Vám  ze srdce přejeme hod-
ně zdraví a pohodové prožití vánoč-
ních svátků. Letos budou klidné i pro 
vaše domácí mazlíčky, neboť budou 
bez zábavní pyrotechniky v centru.

Za všechny piráty prahy 1 
předsedkyně 
zastupitelského klubu 
Jitka nazarská.

čínský zmetek. Můžeme ale změnit směr 
turismu. My přeci chceme turisty, ale jiné: 
co přijedou do hotelu taxíkem či hotelovou 
službou, projdou se po krásách města a ve-
čer zajdou na koncert či večeři při svíčkách. 
Takový turista nedrkotá kufrem ve tři ráno 
po kostkách, neřítí se se třemi promile na 
koloběžce ulicí, neřve nám pod okny... 

Je čas na to, jak omezit sdílená ubyto-
vání, jak vyjednat rozumný provoz sdílené 
dopravy (i když je to normální podnikatelská 
aktivita a s myšlenkou sdílení nemá nic 
společného), jak utnout nájezdy chlastuch-
tivých bouráků. Jsou různé nápady. Třeba 
z magistrátu – pronajímat uvolněné prostory 
laciněji. pro místní. To jako, že se prona-
jme restaurace za lacino a za rok za dva po 
návratu normálna se bude onen restauratér 
smát, jak na tom hezky vydělal? Dáme mu 
do smlouvy maximální cenu jídla a piva? To 
jsou prostě nesmysly. pronajímat za lacino 
ano, ale pouze takové službě, kterou rezident 
potřebuje. protože radnice vždy nastupuje 
tam, kde se to soukromníkovi nevyplatí. 
Knihovny, klubovny, pošty atd. Ale ostatní je 
trh. A ten by měl regulovat. Jednou prostě 
konec divnodoby přijde a my se budeme ptát 
sami sebe, zda nešlo udělat víc. 

s přáním Dej Bůh štěstí, 
Vojtěch ryvola, Ano praha 1

zelená pro jedničku

Zelení připomínkují koncepci petřína. 
občané se mohou zapojit do komentování 
zadání koncepce na www.iprpraha.cz/ 
petrin do 3. prosince. 

připomínky Zelených: 
1. petřín nemá jasné hranice, takže 

i vymezení zájmového území je zjednoduše-
ním pro účely koncepce. charakter petřína 
musí být respektován i v územích navazují-
cích na stanovené zájmové území. Koncepce 
by se měla explicitně zabývat i navazujícími 
„přechodovými“ územími (areál strahovského 
kláštera a nemocnice pod petřínem, vojenské 
objekty na strahovských bastionech, areál 
školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici 
či území německé a americké ambasády). 

2. Koncepce by měla zohlednit doprav-
ní význam území petřína, zejména pro pěší 
a cyklistickou dopravu (vedení cyklotrasy 
A32, praktické využití vyhlídkové cesty a ces-
ty do Hellichovy ulice pro jízdu cyklistů), ale 
i význam lanové dráhy a nutné obslužnosti 
automobily. Vjezd automobilů by přitom měl 
být omezen na nejnutnější minimum, stezka 
pro cyklisty, tam, kde je to vhodné, oddělena 
od pěších tras (aby nedocházelo ke kolizím). 
Kvůli velké dopravní zátěži celé oblasti by 
měly být jasně omezovány a postihovány 
zábavní dopravní prostředky (autokáry, elekt-
rokoloběžky, segway atp.). 

3. Koncepce by měla zohlednit, že 
přímo na petříně se nachází několik obydle-
ných domů s místními obyvateli. 

4. Koncepce by měla zohlednit poten-
ciál petřína pro komunitní aktivity, nejen pro 
procházky, ale též jako vhodné místo pro 
např. spolkové aktivity, kompostování, lesní 
školku, dětská hřiště, sportovní aktivity, sběr 
ovoce v sadech apod. 

5. součástí koncepce by mělo být i ro-
zumné snižování bariér pro lidi se sníženou 
pohyblivostí a pro kočárky (např. výrazná 
bariérovost všech stanic lanovky).  

6. Koncepce má pamatovat na migrační 
trasy živočichů, zejména zajistit bezpečnou 
migraci ropuch v době páření. 

petr Kučera, Zelená pro jedničku

Praha 1 sobě

Mlha přede mnou, mlha za mnou! 

nakládání s veřejnými prostředky by mělo 
vždy probíhat hospodárně, transparentně 
a podle jasných pravidel. Většina městských 
částí prahy, stejně jako jiné veřejnoprávní 
instituce, proto zákonnou obecnou úpra-
vu doplňuje vlastním interním předpisem 
a pověřenými zaměstnanci v rámci úřadu, 
kteří se agendě věnují. Jen tak lze zajistit, 
aby úřad na tzv. zakázkách malého rozsa-
hu, tedy u nákupů zboží do dvou milionů 
a stavebních prací do šesti milionů, zbytečně 
neutrácel. i praha 1 taková pravidla měla. 

Zastaralou verzi minulé vedení radnice 
(na podnět radního V. Brože, p1s) v roce 
2019 nahradilo podrobnějším předpisem 
a vytvořilo samostatně oddělení, které by 
mělo mít agendu veřejných zakázek na 
starosti. 

současné vedení radnice nejdříve 
ustoupilo od myšlenky specializovaného 
oddělení, aktuálním rozhodnutím rady  
MČ praha 1 z října navíc zcela zrušilo zmí-
něná interní pravidla. nově je tak „návodem“ 
na to, jak „hospodárně“ nakupovat jediná 
tabulka. Dokument neukládá povinnost dělat 
průzkum trhu, zjišťovat obvyklé ceny a v řadě 
případů ani oslovovat více dodavatelů. po-
vinnost konzultace s právníky v rámci úřadu 
je stanovená až u dodávek zboží nad jeden 
milion korun, resp. nad dva miliony v případě 
stavebních prací. 

Taková pravidla opravdu nešustí papí-
rem, naopak zavání nezřízeným rozhazová-
ním, v horším případě dohazováním kšeftů 
kamarádům a spřízněným firmám. Měli jsme 
za to, že divoký kapitalismus je synonymem 
devadesátých let v Česku, ne tak na praze 1. 
Tady se jede ve velkém dál a bavíme se 
o stovkách milionů jenom do konce volební-
ho období!

Klub prAHA 1 soBĚ
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Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?advent a Vánoce 
jsou hlavně o setkávání 
s přáteli a rodinou

ROzhOVOR prAHA 1

Téměř celý život bydlíte na Praze 1.  
jak jste vnímala adventní a vánoční  
dobu v centru Prahy, když vám bylo 
dvacet?
starou prahu, kde jsem se narodila, 
prostě miluji. Když mi bylo pětadvacet, 
odstěhovala jsem se na několik let do 
Karlína, ale pořád mě to táhlo zpátky... 
s prahou 1 a se starým Městem jsem 
hodně propojená. Kdysi jsem bydlela 
na konci Karlovy ulice u Karlova mostu. 
prožila jsem tady dětství, chodila na 

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 je 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 Zlatého preclíku, 
kde se nachází stejnojmenná restaurace. 
Výhercem se stal roman elner z prahy 3. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, 
Vodičkova 18 na něj čeká knížka Dany 
Huňátové sametová diplomacie z vydava-
telství  Kniha Zlín. Blahopřejeme! i tento-
krát posílejte vyluštěnou tajenku na  
redakce@praha1.cz, a to do 10. 1. 2021. 

Foto: Jaroslav Tatek

šípy. Jedním z malebných a krásných 
míst je třeba Kozí plácek, kde jsou 
úžasně opravené domy, a to místo má 
ducha. Líbí se mi různá zákoutí, třeba 
Kožná ulička, Melantrichova, všechny 
ty všelijaké průchody a zkratky. Hlavně 
vidím, jak se v posledních desetiletích 
změnilo tolik k dobrému. Jako dítě si 
totiž pamatuji prahu 1 plnou výkopů, 
přes které byla položená prkna, všude 
lešení, vlnité plechy a okna obcho-
dů zatlučená dalšími prkny. Dneska 
jsou tu nádherně opravené domy, kde 
jsou třeba obchody s knížkami, malé 
kavárničky... Do budoucna bych si 
přála, aby z prahy zmizeli všichni ti 
prodejci matrjošek a věcí, které s pra-
hou nemají vůbec nic společného.

během jarního nouzového stavu jste 
začala psát blog...
Když jsem na jaře nemohla zpívat, 
založily mi dcery blog s názvem 
Když skočíš, já taky.

píšu tam postřehy a názory na 
aktuální dění. Taky o tom, co mě baví, 
trápí, rozčiluje. někdy je to trochu 
i retro, ale snažím se, aby články byly 
i vtipné. Dcera, která mi texty edituje, 
mi nedávno říkala: Mami, to je zase 
depka, na to není v téhle době nikdo 
zvědavý. pokouším se psát pozitivně, 
ale autenticky. Tato doba je nekomfort-
ní, stresující a já to zachycuji.

jaký pocit máte z poloprázdné  
Prahy?
Fakt je, že před koronou už těch tu-
ristů bylo tady v centru až moc. To-
hle je ale opačný extrém. Je tu ticho 
a prázdno, město duchů. Vidím, jak  
přibývají prázdné obchody. nejsou 
pouze zavřené, ale už vyklizené. prázd-
né výlohy, zrušené provozovny, takhle 
opuštěné to tady nikdy nebylo. 

Máte nějaké materiální přání  
k Vánocům?
Jak jsem říkala, Vánoce pro mě ne-
jsou o věcech. Ale určitě si dopřeji 
nejlepší vaječný koňak, co jsem kdy 
pila. Kupovala jsem ho každé Váno-
ce v cukrárně iF café ivety Fabešové. 
Teď se dá koupit v ippA café v rose-
tta palace v Jungmannově ulici.

chtěla byste něco vzkázat našim 
čtenářům?  
Všechno jednou skončí, takže jed-
nou skončí i tahle strašná doba. 
Všichni musíme počkat a vydržet. 
A zase vysvitne slunce. přeji nám 
všem hodně zdraví, síly a trpělivos-
ti. Ať máte krásné a klidné Vánoce 
a ať je příští rok lepší než ten letoš-
ní, který se opravdu nepovedl. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: petr našic

Nejen o lásce ke staré Praze, adventním čase a Vánocích jsme si povídali 
se zpěvačkou Bárou Basikovou.

základku i střední školu. Jako dítě jsem 
s kamarády objevovala různé průchody 
starých domů, pražské dvorky, hráli jsme 
si na Kampě, ve Vojanových sadech... 
Když mi bylo dvacet, advent jako by ani 
neexistoval. Až po revoluci v roce 1989 se 
praha v předvánoční době začala rozsvě-
covat, vznikaly trhy a stánky se svařákem 
a konečně se tento krásný čas odehrával 
i v půvabných kulisách starého Města. 
párkrát jsem si jela užít advent do salzbur-
ku nebo do Vídně, ale praha je praha. 

jak obvykle prožíváte adventní dobu? 
Máte tento čas osobně spojený 
s vírou?
nejsem věřící, ale samozřejmě křes-
ťanské svátky respektuji. od dětství 
jsme k tomu byli díky rodičům vedeni 
a i já jsem vedla a vedu v tomto du-
chu svoje děti. Jsem ráda, že moje 
dcery, kterým už bude devětadvacet, 
si z dětství v sobě nesou tuto tradici. 
Za normálních okolností chodíme na 
adventní koncerty do kostelů, hodně 

se navštěvujeme s přáteli. Myslím si, 
že advent a Vánoce jsou hlavně o se-
tkávání s přáteli a rodinou. nejsou 
důležité materiální věci, ale sejít se, 
popovídat si, být spolu, projít se po 
praze, podívat se na jesličky v kostele...  

jaké jsou Vánoce u vás doma? 
Máte čas na přípravy?
Záleží na tom, kde na Štědrý den jsme. 
někdy na chalupě, jindy tady v praze 
nebo u některé mé dcery, je to různé. 
Za normálních okolností jsem měla 
v tuto dobu nejvíc práce. Advent jsem 
vždycky prožívala na svých koncer-
tech. Vloni jsem ještě třiadvacátého 
prosince zpívala. na pečení cukroví 
jsem vlastně nikdy neměla čas, s tím 
mi pomáhaly dcery a kamarádky. Ale 
třeba na dárky pro druhé pravidelně 
myslím celoročně. Vypozoruji, po čem 
kdo touží, dělám si seznam a pak se 
buď strefím, nebo ne. Jinak samozřej-
mě v bytě každý rok vytvářím vánoční 
výzdobu a atmosféru s vůní purpury.

a jak prožíváte štědrý den?
Úplně tradičně. Dopoledne chodíme 
celá rodina na procházku po praze, 
odpoledne se díváme na pohádky 
a těšíme se na večer. Večeři máme 
klasickou – jako předkrm si dává-
me kubu, kterého mě naučila moje 
maminka. pak následuje rybí polévka, 
smažený kapr, řízek a vinná klobása. 
A pochopitelně bramborový salát. 
A jak víte, co rodina, to jiný druh salátu 
a dohady o tom, který jen ten nejlep-
ší. Takže i my u nás, aby byli všichni 
spokojeni, připravujeme těch salátů 
několik. Dcery mají rády jinou variaci 
než jejich partneři, kteří si recepty při-
nesli ze svých rodin. Tradice se prostě 
dědí. i moji manželé většinou chtěli 
salát, jaký dělala jejich maminka.

Nakolik máte Vánoce spojené  
s hudbou? 
Už od doby, kdy byly dcery malé, po-
sloucháme jedno cD s českými kole-
dami, které nazpíval Kühnův dětský 
sbor s orchestrem Václava Hybše. 
Je to tradiční a krásné podání. 

Několik týdnů se nesmí veřejně zpí-
vat. Píšou vám lidi, co pro ně zejména 
v této době znamená hudba a zpěv? 
Lidem hudba strašně chybí. Dostá-
vám různé vzkazy a maily na sociálních 
sítích. Vnímám, že absence živé hudby 
ztěžuje lidem život. Mnoho z nich právě 
v předvánoční a vánoční době chodí-
vá na koncerty. To je letos smutné. 

Máte nějaká oblíbená místa, 
kam chodíte na procházky?
Mám ráda Řásnovku, Haštalské náměs-
tí a stínadla, kde se pohybovaly rychlé 

mailto:redakce@praha1.cz
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i když je letos všechno jinak, některé věci se 
naštěstí nemění. V tom je kouzlo a jistota 
tradic a vánočních zvyků. Zkusme si je pře-
nést do našeho letošního Štědrého večera. 

Jedním z těch nenáročných je roz-
krajování jablka. To se příčně rozkrojí,  
a pokud je v jeho středu hvězdička, bu-
deme příští rok zdraví. Jádřinec ve tvaru 
kříže není právě optimistickou vizí.  

Dalším docela zábavným a starým 
zvykem je házení pantoflem. Je to způsob, 
jak nezadaná žena může zjistit, jestli jí 
příští rok přinese ženicha. stačí vzít botu do 

na Vánoce trochu jinak 
Většina z nás má gas-
tronomickou tradici 
Vánoc spojenou se 
smaženým kaprem 
a bramborovým salá-
tem. Vějíř vánočních 
jídel je ale mnohem 
rozmanitější. Pojďme 
se inspirovat tak trochu 
zapomenutými krajový-
mi svátečními pokrmy. 
A my jsme vám k nim 
přidali i pár zvyků na-
šich předků.

pravé ruky a hodit ji přes hlavu za sebe. 
pokud bota míří špičkou ke dveřím, bude 
svatba. 

podobně jako z rozkrojeného jablka 
můžeme dostat odpověď i z vlašského 
ořechu. Když ořech rozlouskneme a je 
uvnitř zdravý, budeme mít štěstí. Černá 
jádra jsou prý ale předzvěstí černé 
budoucnosti.

Určitě musíme zmínit ještě vkládá-
ní kapřích šupin pod talíř štědrovečerní 
večeře. Ty by měly zajistit hojnost peněz 
po celý následující rok.

Magii Štědrého večera může umoc-
nit také pouštění lodiček ze skořápek 
vlašských ořechů po vodě. naši předko-
vé byli přesvědčeni, že plavba lodičky se 
zapálenými svíčkami dokáže předpově-
dět budoucnost. Čí skořápka se vzdálila 
od ostatních na druhou stranu, ten 
odjede do dalekých zemí.

Kdysi se držel na Štědrý den až 
do doby, než vyšla první hvězda, přísný 
půst. Děti věřily tomu, že když vydrží 
nejíst, uvidí zlaté prasátko. A nezapo-
meňme dát do těsta na vánočku zrnko 
hrachu. Kdo ho v ní najde, bude mít prý 
štěstí celý rok. 

Mnozí z nás na Štědrý den až do 
setmění navštěvují a zapalují svíce na 
hrobech svých blízkých. Když pak posled-
ní z nás odcházejí, vznáší se nad místy 
posledního odpočinku růžový opar ze 
světel, kterými jsme přišli v tento sváteč-
ní večer vzpomenout na své bližní. Večer 
provoněný cukrovím, kořením a vánoč-
ními stromky pak pro mnohé z nás končí 
ve svátečně vyzdobeném kostele na 
půlnoční bohoslužbě provázené vánoční-
mi koledami a návštěvou jesliček. 

Černý kuba
300 g krupek perliček
50 g sušených hub
3 stroužky česneku
80 g sádla
20 g másla
1 cibule
sůl, mletý pepř, kmín, majoránka

Kroupy spaříme a uvaříme doměkka 
ve slané vodě s kouskem tuku. cibuli 
osmahneme na másle a přidáme do 
krupek. sušené houby namočíme na 
několik hodin do vody, pak je podusíme. 
Houby přidáme do krupek, ochutíme. 
Dáme do vymaštěného pekáčku a zape-
čeme v troubě.

redakce Magazínu Jedna vám, 
vážení a milí čtenáři, přeje nejen pří-
jemné a klidné svátky, ale dovoluje si 
i nabídnout některé tradiční vánoční 
recepty, které můžete vyzkoušet i mimo 
adventní a vánoční čas. Jsou možná 
trochu nezvyklé, nemoderní. Jsou ale 

spojeny s tradicí, která překonala věky 
i politické systémy. něco na nich tedy 
bude. Zkuste je. A nechte si svátečně 
chutnat. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek, czechtourism

Ščedračka
200 g brambor
10 g sušených hub
100 g kořenové zeleniny
1 cibule
100 g hrachu
100 g sušených švestek
40 g hladké mouky
40 g tuku
2 stroužky česneku
50 g pohanky
1 l vody
sůl, pepř

Hrách namočíme do studené 
vody a druhý den vaříme. přidáme 
dvakrát spařenou pohanku (přelitou 
vroucí vodou a scezenou), oloupa-
né, pokrájené brambory, předem 
namočené sušené švestky a očiště-
nou, pokrájenou zeleninu. Drobně 
rozkrájenou cibuli zpěníme na tuku, 
přisypeme mouku a za stálého 
míchání usmažíme jíšku. přidáme 
ji k poloměkké zelenině, okořeníme 
rozetřeným česnekem, osolíme, 
opepříme a dovaříme doměkka.

Svarba
250 g hrachu
250 g krup
1 lžíce oleje
sůl, kmín
100 g vepřových škvarků
4 lžíce sádla
2 větší cibule
200 g uzeného masa

namočený hrách uvaříme, zvlášť 
vaříme kroupy s troškou kmínu, 
soli a oleje, aby se nepřivařovaly. 
na sádle a škvarcích osmažíme 
nadrobno nakrájenou cibuli, při-
dáme nakrájené uzené maso. Vše 
potom promícháme s procezeným 
hrachem a kroupami. pokud se 
nám zdá svarba příliš suchá, při-
mastíme sádlem a promícháme.

Pěry
1 celé vejce
1 žloutek
asi 100 ml vody
hrubá mouka podle potřeby
marmeláda nebo povidla 
(sušené švestky)

Z vejce, žloutku, vody a hrubé mouky 
vypracujeme těsto. rozválíme na tenký 
plát a vykrajujeme čtverečky, které 
plníme povidly, nadrobno nasekanými 
sušenými švestkami nebo marme-
ládou. přehneme je do trojúhelníku, 
okraje dobře stiskneme a vaříme 
ve vodě 2 až 3 minuty. po uvaření 
mastíme máslem a sypeme mákem 
nebo mletými ořechy s cukrem.
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Letos v březnu otevřel Řád bosých 
karmelitánů nový Hradčanský klášter. 
Ten byl po dlouhé roky uzavřený před 
světem a nyní se proměňuje prostor, 
který slouží svým duchovním, kultur-
ním a vzdělávacím programem široké 
veřejnosti. Místo nazvané Fortna má 
být otevřenou branou a veřejným 
prostorem, kam může přijít kdokoli.

Ve čtrnáctém století stával v rohu 
Hradčanského náměstí, kousek od brány, 
kterou se procházelo hradbami a vstu-
povalo na hradčanský pahorek, gotický 
kostel sv. Benedikta. později v roce 1621 
kostel propadl řádu barnabitů, kteří kou-
pili okolní domy a vybudovali zde klášter. 
Do toho se roku 1792 nastěhovaly sestry 
bosé karmelitky a dalších dvě stě let tu 
žily v uzavřené klauzuře bez kontaktu se 
světem. s okolím je spojovala jen klášter-
ní brána – fortna. Zlé časy nastaly v roce 
1950, kdy kostel komunisté zabavili 
a sestry odvezli do internace v Turnově. 
Z kláštera se stal vládní hotel. V pade-
sátých až osmdesátých letech minulého 
století zde proběhly různé rekonstrukce 

Během naší návštěvy 
Hradčanského kláštera  
jsme měli jedinečnou 
příležitost  popovídat si  
o Vánocích s knězem  
Petrem Glogarem.

Dnešní doba je poznamenaná obavami ze 
šíření koronaviru. budeme letošní Vánoce 
slavit a prožívat jinak?
Všichni asi tušíme, že letošní Vánoce budou 
trochu jiné než v minulých letech. Každá 
rodina nebo komunita má své vlastní zvy-
ky, rituály a tradice. Ty jsou něčím, co nás 
propojuje s předky, s naším rodem, rodinou 
nebo s naším řádem. něco, co se předává, 
co nás tvaruje. Mnohdy ani nevíme, kde se 
tradice vzaly. napojují nás na minulost, máme 
je spojené s dětstvím a rodinnými událostmi. 
Zároveň se ale proměňují, vytrácejí se a jiné 
přibývají. Mohli bychom využít posledních 
událostí k tomu, jak najít nový smysl Vánoc, 

vytvořit novou tradici, kterou bychom předali 
dalším generacím. To je naše bohatství. Využít 
současného stavu a dostat se k tomu podstat-
nému a důležitému. Je možné, že tato doba 
nám něco takového přinese, a na to se těším. 

jaký je pro vás význam Vánoc?
Vánoce nám symbolicky zdůrazňují skuteč-
nost, že se Bůh stal člověkem, že tímto sro-
zumitelným způsobem vstupuje do našeho 
života. Vánoce se dotýkají našeho lidství, 
které je křehké, a to nás paradoxně může 
vést k větší hloubce, k větší sounáležitosti 
a uvědomění si, o čem ten náš život je. Vá-
noce, to je zpráva o člověku, o lidství, o tom, 
jak jeden druhému můžeme být blízcí, co si 
navzájem můžeme nabídnout. Možná si více 
uvědomíme, co pro nás znamenají ostatní, 
co k nim cítíme, co pro ně můžeme udělat.

Připravujete ve Fortně program během 
adventu?
pro adventní čas již máme připravený pro-
gram, který samozřejmě budeme upravovat 
podle aktuálních podmínek. V současné 
době pracujeme hodně online. pořádáme 
přednášky, konference, semináře, kam 

se lidé mohou připojit. novinkou je pro-
jekt spiritual points. Jsou to místa, která 
si člověk může najít nebo vytvořit sám, 
ať už doma, v lese nebo v práci. Kdekoli, 
kde zrovna je, si může uvědomit, co pro 
nás ta chvíle znamená. Tímto směrem 
se chceme ubírat. V rámci přípravy na 
Vánoce budeme v online prostoru sdílet 
inspiraci k rodinnému slavení adventu. 

co byste vzkázal našim čtenářům?
Důležitý je přítomný okamžik, prožívat situace 
v dané chvíli, s lidmi a událostmi, které jsou 
kolem nás. nevíme, co bude zítra, a to, co bylo 
včera, už se stalo. Život je tady a teď. A mož-
ná letošní Vánoce budou o tom, jak je více 
prožívat s našimi blízkými. Můžeme ovlivnit 
svoje chování, jak být víc pozornější a vníma-
vější. Měli bychom být vděčni za to, že máme 
vedle sebe někoho, kdo nám pomůže, kdo 
nás vyslechne. přál bych každému z nás, aby 
v jeho blízkosti byl někdo, komu se můžeme 
svěřit, kdo nám dá najevo, že na to nejsme 
sami, usměje se a řekne, že je to dobré. 

Text: petra pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Těším se, že nám doba 
přinese něco nového

Tentokrát jsme se vydali do Hradčanského kláštera  
– Fortny. Provázeli nás bosý karmelitán, kněz a rodinný 
terapeut Petr Glogar a Hanka Říhová, produkční,  
která má na starosti pořádání různých akcí  
a komunikaci s veřejností.

a přestavby. po revoluci byl kostel bosým 
karmelitkám, které se přestěhovaly do 
pro ně vhodnější lokality v Drastech 
u prahy, navrácen. nyní se ve Fortně po-
řádají online přednášky, diskusní večery, 
meditační setkání a vzdělávací kurzy. 
Zájemci, kteří dodrží všechny podmínky, 
mohou využít prostor ticha jako příleži-
tost pro individuální zastavení během 
běžného dne. Tichá meditace je součástí 
křesťanské tradice i dobrou formou, 
ve které se při společném duchovním 
programu mohou setkávat lidé různých 
vyznání. 

Fortna mimo jiné nabízí ubytování 
těm, kteří se ocitli v současné době 
v karanténě a potřebují se izolovat od 
zbytku členů domácnosti. navíc mají 
možnost nechtěnou situaci využít poby-
tem v tichu kláštera. nakonec – odpou-
tání od světa v klášteře má dlouholetou 
tradici. 

Text: petra pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Řád bosých karmelitánů vznikl ve 
druhé polovině šestnáctého sto-
letí ve Španělsku. Mniši se věnují 
tiché modlitbě v komunitě i práci 
s lidmi. V Čechách působí na 
třech místech. Klášter ve Slaném 
nabízí krátkodobé i dlouhodobé 
duchovní pobyty, u Pražského 
Jezulátka běží cyklus Člověk 
v dialogu, který spojuje sakrální 
prostor s podstatnými tématy 
života člověka v dnešní společ-
nosti. A nově je otevřený prostor 
Fortna – Hradčanský klášter, 
kde je vítán opravdu každý.

Hradčanský klášter 
– Fortna
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adventní trhy ve staré Praze:
nakupovalo se 
někdy jen do dlaně

zajíce a kapřího ocasu. Množství stánků 
nabízelo jak pamlsky, tak všelijaké obrázky, 
knížečky a hračky. stánky a prodejní stolky 
se objevovaly i v přilehlých ulicích. Zboží se 
nabízelo někdy jen na obrácených nůších 
či dokonce na plachtě na zemi. na trzích 
byli lidé domácí, z rakouska i německa. 
Kupovali, co bylo třeba na zimu, zejména 
teplé oblečení, věci do hospodářství, potře-
by pro zvířata, koňské postroje. nabízela se 
tu živá i mrtvá zvířata, srnčí, daňčí, vepřové, 
husy, bažanti, zajíci, pražská šunka, na od-
byt šlo vždy pečivo a cukroví. prodejci nabí-
zeli figurky, loutky a barevné káči. Z hraček 
se těšili oblibě cínoví vojáčci, hadrové 
panenky, plyšová zvířátka či porcelánové 
panenky s ozdobnými šatičkami. Také byly 
k dostání jedlé hračky, například švestkový 
čert, perníkoví husaři, selky, srdíčka všeho 
druhu, jedlé stromečky, chaloupky, turecký 
med, cukrové špalky, pražené mandle, pe-
čené kaštany, voňavé uzenky nebo párky. 
prodávala se ozdobná a březová košťata, 
metly, dřeváky. Zboží nabízeli nožíři, hrnčíři, 
košíkáři, tkalci různé druhy látek. ovoce 
pro nás dnes běžné se objevovalo jen na 
předvánočních trzích. Byly tu pomeranče, 
citrony, banány, ananasy, burské oříšky, 
mandle, svatojánský chléb. sehnat se daly 
kokosové ořechy, fíky či lékořice. nakupo-
valo se po troškách, někdy jen do dlaně. 
Žádané byly figurky Mikulášů a čertů, 
hračky, loutky, celá loutková divadla. Byly 
tu střelnice, boudy s loutkovými diva-
dly, všudypřítomné rolničky. Atmosféru 
dokreslovaly olejové a petrolejové lampy, 
tlumené osvětlení. Drožky a fiakry ve 
vánočním období nahrazovaly v zimě sáně, 
protože i praze bývaly sněhové závěje. 

staré pohlednice ukazují prodavače 
horkých kaštanů, vánočních stromků a ryb 
téměř v každé ulici.

ryby tehdy byly laciné a prodávaly se 
běžně, tedy i o Vánocích.

ovocný trh při univerzitním Karolinu 
nabízel stejné zboží jako staroměstské 
náměstí, specialitou bylo čerstvé i sušené 
ovoce a živí ptáci. Tady se také prodávalo 
z nůší a ošatek nebo z plachty na zemi. 
náměstí vypadalo jako živý barevný koberec 
z cizokrajných plodů. 

Text: Antonín ederer, kronikář pražský
Foto: Archiv pražských příběhů 

O Tříkrálové sbírce jsme si 
povídali s Lukášem Curylem, 
ředitelem Charity Česká 
republika.

jak dlouho už projekt Tříkrálová  
sbírka žije?
na tento starý lidový zvyk jsme v celo-
státním měřítku navázali v roce 2001. 
na koledu chodily odnepaměti nejen 
děti, ale také učitelé, kněží nebo chudí 
lidé, kteří napodobovali biblické mudrce 
z východu, kteří se podle evangelia přišli 
poklonit do Betléma čerstvě naroze-
nému Ježíškovi a přinesli mu dary. 
Děti se převlékly za tři krále, Kašpara, 
Melichara a Baltazara, chodily po vsi 
a přály šťastný a úrodný nový rok. na 
veřeje koledníci napsali křídou K(či c) + 
M + B (christus Mansionem Benedicat, 
Kristus žehnej tomu domu!) a dostali vý-
služku, zpravidla ovoce a nějaké drobné. 
charita tento účel pozměnila – koledníci 
nevybírají peníze pro sebe, ale pro lidi 
v nouzi, kteří si nedokážou pomoci sami.

bude se moci sbírka uskutečnit 
i v době, kdy náš život určuje 
epidemická situace?
počítáme s tím, že protivirová opatření 
sbírku výrazně ovlivní, ovšem v žád-
ném případě nechceme a nebudeme 

riskovat zdraví koledujících ani dárců. 
sbírka je založena na osobním setká-
ní s koledníky, nejčastěji dětmi, které 
lidem přinášejí radostné poselství 
o narození spasitele, přejí šťastný 
nový rok, zazpívají, rozdávají drobné 
dárky a požehnání – a nakonec poprosí 
o příspěvek do zapečetěné poklad-
ničky s charitním logem. připravuje-
me se tedy na fyzické koledování za 
přísných hygienických podmínek, ale 
chystáme také koledu online na www.
trikralovasbirka.cz. Veřejnost o zá-
žitek z koledování nepřijde, protože 
koleda bude. otevřete jim online dveře 
a zažijete stejně krásný pocit, jako když 
na vašem prahu zpívá parta zmrzlých 
koledníčků a vy je posloucháte. prosí-
me, obdarujte je a přijměte požehnání.

Tříkrálová koleda 
zazní také online 

komu pomohly peníze vykoledované 
v loňské sbírce?
Výnos letošní sbírky, přes 133 milionů 
korun, byl opět rozdělen podle předem 
daného klíče a podpořil stovky záměrů. 
peníze pomohly mnoha lidem v nouzi. 
namátkou jmenujme podporu sociálně 
terapeutických dílen sv. Josefa v Do-
mažlicích a Meclově a také v opavě, 
příspěvek na péči o seniory v asis-
tenční službě v Třinci, přímou pomoc 
chudým lidem ve strážnici nebo nákup 
auta pro sociální poradnu v Kroměříži, 
která poskytuje bezplatné poradenství 
lidem v nouzi. Z menšího dílu výnosu 
vzniká také krizový fond charity Česká 
republika, jenž slouží k okamžité pomo-
ci v případě, kdy se události seběhnou 
příliš rychle a není možné čekat na 
výnos narychlo vyhlášených sbírek. na 
jaře jsme z krizového fondu nakoupili 
dvě desítky oxygenerátorů do domovů 
pro seniory, kde pomáhají klientům 
s dechovou nedostatečností zvýšit 
přísun kyslíku. V srpnu jsme na pomoc 
obyvatelům Bejrútu postiženým 
ničivou explozí poslali na okamžitou 
pomoc přes 260 tisíc korun a nejno-
věji jsme finančně přispěli na pomoc 
běžencům z náhorního Karabachu, 
o které se stará charita Arménie. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jakub Žák

Ilustrační snímky z koledování v Kralupech nad Vltavou v lednu 2020

Tradice Vánoc zůstává 
zachována i přes všechny 
dějinné peripetie. Adventní 
a vánoční trhy byly vždy 
významnou společenskou, 
hlavně rodinnou, událostí. 
Nejproslulejší trhy byly ty  
na Staroměstském náměstí. 

spisovatel ignát Herrmann barvitě popisu-
je tamní vánoční atrakce na konci devate-
náctého století. patřily k nim třeba živý tu-
leň nebo mořská panna sešitá z vycpaného 

Vánoční trhy v Kotcích, rok 1948. Z výzdoby rázem zmizely náboženské motivy

 Vánoční trhy na Staroměstském náměstí 
v roce 1914

http://www.trikralovasbirka.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
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„I do posvátného ovzduší Vánoc vloudily se letos zlozvuky všed-
ního života“, konstatoval tisk po vánočních svátcích roku 1896. 
na Štědrý den byly v praze zatčeny čtyři osoby pro krádež, jed-
na pro podvod, deset pro potulku, šest pro žebrotu, dvaadva-
cet pro opilství a jedna pro zločin urážky Jeho Veličenstva. 

Pili mešní víno

V roce 1900 byl nedaleko pražského hradu zatčen osmnáctiletý 
mladík František prokop ze stodůlek. o hnusném činu, jehož se 
na Štědrý večer se svými kumpány dopustil, informovala národ-
ní politika: „O půlnoční mši svaté vedralo se několik mladíků do 
sakristie kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, kde ukradli víno 
připravené k bohoslužbě a hostie. Zpustlíci víno na místě vypili 
a s hostiemi v hostinci U Rychtaříků v Malém Břevnově prováděli 
kousky budící ošklivost vpravdě oprávněnou.“ prokop měl smů-
lu – policejní komisař Zeman ho nad ránem dopadl na Hradča-
nech. se zbytkem hostií určených ke svatému přijímání v kapse.

Dívka ze lví klece

o Vánocích roku 1902 uváděla pražskou společnost v nemalý 
úžas krotitelka lvů Tilly Bébé (doslova Dítě Tilly), vlastním jmé-
nem Mathilde ruppová z rakouského perchtoldsdorfu. Bylo to 
teprve na začátku její kariéry, v níž se – i díky své mimořádně 
malé a drobné postavě – stylizovala do role dospívající dívky (ve 
skutečnosti jí bylo o Vánocích roku 1901 bezmála dvaadvacet 
let), která tráví veškerý čas se svými lvy. Dokonce u nich v kleci 
spí. Tradovalo se také, že pro lásku ke lvům, kteří žárlivě soupeří 
o její pohlazení, odmítla už nejednoho mužského nápadníka.

V praze udivovala Tilly Bébé svou „chladnokrevností, s jakou 
se mezi smečkou krvelačných bestií pohybuje. Pak vezme do úst 
kousek syrového masa a dává ho lvům k pozření“. Tak alespoň po-
pisoval odvážný kousek, jenž byl k vidění každé odpoledne a večer 
v divadle Varieté (dnes Hudebním divadle) tisk.

Den po Štěpánovi, tedy 27. prosince, se však věci zvrtly.  
„Při sobotním představení podávala tak maso vzrostlému lvu, ale 
v tom okamžiku přiblížil se k ní jeden z malých lvíků a sekl prackou 
po mase, aby se pochoutky sám zmocnil. Místo do masa zasekl 
se dráp do nosu krotitelky, která začala silně krváceti. Miss Bébé 
chtěla krev zastaviti kapesníkem a pokračovat v produkci, ale 
vzrušené obecenstvo začalo křičet: Dosti! Dosti!“ 

na přání vystrašeného obecenstva Tilly Bébé produkci 
přerušila a odebrala se k lékaři. „Vážnějších následků zranění 
nebude míti“, ujistil čtenáře tisk.   

smutní trafikanti

V roce 1908 se krátce před vánočními svátky ozvali pražští 
trafikanti. Ve svém prohlášení uvádějí: „Kdežto všichni ostat-
ní obchodníci mají na Boží Hod Vánoční a na Svatého Štěpá-
na a zejména též na Nový rok po celý den zavřeno, a ačkoliv 
v tyto dny je všeobecný odpočinek a klid, musí jediní trafikanti 
míti dle dosavadního řádu po celý den otevřeno. Obecenstvo 
by na svém pohodlí zajisté ničeho neutrpělo, kdyby se v tyto 
dva dny Vánoční a na Nový rok zavíraly tabační trafiky jako 
každou jinou neděli, tedy o jedenácté hodině dopolední“.  

žárlivá zpěvačka

Tragická událost se odehrála na Malé straně krátce po vzni-
ku republiky v roce 1918. na zdejší policejní stanici dora-
zil 26. prosince o čtvrté hodině ranní jistý Josef Kleinberger 
z Mostecké ulice 281/7 a překotně hlásil, že „se v bytě jeho 
sousedů odehrává nějaké drama“. slyšel totiž střelbu.

V bytě žila třiapadesátiletá kabaretní zpěvačka pavlína Tie-
tzová, dvakrát již rozvedená, se svým přítelem Janem novákem. 
Tomu bylo dvaatřicet a sloužil jako šikovatel (kapelník)  
u 104. pěšího pluku.

Vánoce v královské Praze 
Následující události se odehrály o vánočních svátcích v dobách, 
které se nám s odstupem let jeví občas idylické. Je to však jen zdání…

na místo dorazil strážník, který nechal dveře bytu otevřít 
zámečníkem, načež spatřil strašný obraz. „Tietzová ležela blíže 
okna před toaletním stolkem se zrcadlem oděná v bílý noční 
úbor… na znaku s roztaženýma rukama a byla již mrtva. Ze 
střelné rány v pravém spánku vytékala ještě krev… Po pra-
vé ruce mrtvé ležel šestiranný revolver, v němž trčely i ostré 
náboje.“

Její mladý milenec seděl v křesle a tiše naříkal. Krvácel 
z rány na pravém spánku – ta se však jevila celkem povrchová. 
Mnohem víc krve bylo z nosu. „Košili měl pod krkem a na prsou 
úplně potřísněnou krví.“

Události, které se o sváteční noci v malostranském bytě 
odehrály, popsal následovně: „V osudný den vrátili se kolem půl 
desáté večer a Tietzová nabídla mu láhev punče, kterou z velké 
části vypil a omámil se. Jeho milenka pila pouze černou kávu. Po 
ulehnutí slyšel Novák jako ve snu střelnou ránu a pocítil palčivou 
bolest na spánku, ale trvalo dosti dlouho, nežli se vzpamatoval. 
Když pak přišel k sobě, viděl Tietzovou ležeti před zrcadlem bez 
hnutí, ale z bytu nemohl vyjíti, poněvadž milenka uzavřela dveře 
na klíč a ten schovala.“

co bylo podle muže příčinou zoufalého činu zpěvačky?
„Novák se domnívá, že Tietzová spáchala čin ze žárli-

vosti (zpěvačka byla o jedenadvacet let starší – pozn. red.), 
s níž se netajila, a často říkala, že se zastřelí. Že by však 
chtěla zastřelit i jeho, o tom se nezmiňovala.“ na stolku zů-
staly dopisy na rozloučenou a 1 200 korun, jež policie vzala 
do úschovy. 

Drahé stromky

Vánoce roku 1910 přinesly neobvyklé zvýšení cen strom-
ků. „Co stálo vloni jednu korunu, prodáváno letos po dvou až 
třech korunách, tedy za ceny dvoj- až trojnásob zvýšené! Jen 
moudřejší prodávali za ceny nižší a – prodali. U ostatních 
dostavil se nezbytný následek přemrštěných cen a přespo-
četného zboží: o Štědrém dnu stály po Praze ještě celé háje 
smrčků a jedliček a od nejednoho z nich prodavač utekl, jen 
aby je nemusel ještě ke všemu domů odvézt! Ano, někteří 
prodejci dokonce na Štědrý den zdarma stromky rozdávali, 

Prodavač stromku 1910
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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.

aby se tak vyhnuli nákladům odvezení! Celá třetina zeleně 
zůstala letos neprodána,“ referovala národní politika. 

Text: Dan Hrubý
Foto: Archiv pražských příběhů

Tilly Bébé se svými lvími miláčky

Krotitelka lvů Tilly Bébé

http://eshop.prazskepribehy.cz/?fbclid=IwAR3idTs56qF6Y8OCMWqo50_OTC3yRF81I32aVdU5zJPeUNzkII4dhfJCMjU
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Tato křesťanská tradice byla před rokem 
1989 v československé známkové tvorbě 
opomíjena, poštovní známky s motivy 
Vánoc začaly u nás vycházet až po roce 
1989. první z nich vyšla 15. listopadu 
1990 a pocházela z autorské dílny vý-
tvarníka rostislava Vaňka a rytce Martina 
Činovského. Tato známka s vyobrazením 
zasněžených chaloupek v nočním svitu 
měsíce zahájila pravidelný předvánoční 
cyklus vánočních známek, který s ma-
lými přestávkami vychází dodnes. první 
známkou České republiky v této emisi byla 
úsměvná kresebná kompozice jelena s vá-
nočně vyzdobeným parožím nesoucího 
na hřbetě myslivce a zapřaženého do saní 
naplněných dárkovými balíčky a s andíl-
kem z autorské dílny Adolfa Borna. Bornův 
výtvarný návrh známky je uchováván ve 
sbírkách poštovního muzea v praze.

Vánoční 
známky vytvoři- 
la řada renomo-
vaných českých 
výtvarníků 
a grafiků. V roce 
1997 to byl tře-
ba Karel Franta, 
který na znám-
ku vměstnal tra-
diční symboly – 

Vánoce na známkách

kapra, rozsvícenou svíčku se smrkovou 
větvičkou, jablko a vlašský ořech. V roce 
1998 Zdena Kabátová Táborská na 
známce vypodobnila anděla vznášejícího 
se nad zasněženou vesničkou a zvěstují-
cího Ježíšovo narození. V roce 2008 byl 
autorem výtvarného návrhu akademický 
malíř a grafik pavel sivko, rytina byla 
jednou z posledních prací významného 
československého a českého rytce Bed-
řicha Housy. rozkrojená jablka a ořechy 
nenechají nikoho na pochybách, k jaké 

adam Drda:
Převrácené životy
(Kniha Zlín)

Listopad 1989 symboli-
zuje zásadní předěl mezi 
pozdním totalitním reži-
mem a demokracií. od 
převratu se začala odvíjet 
svoboda, která změnila 
životy všech, pro každého 
jednotlivce však znamenala 
něco jiného, každý se s ní 
vyrovnával po svém. Jak žili 
lidé předtím a jak potom? 
A co to vypovídá o součas-
né rozdělené společnosti? 
Kniha přináší pronikavé 
portréty a reflexe protiko-
munistických odbojářů, 

disidentů, vydíraných stB. A také vzpomínky někdej-
ších pohraničníků a příslušníků snB – mlátiček.

jiří Padevět: 
Republika 
(Host)

V třiasedmdesáti povídkách 
své nové knihy republika 
mapuje známý spisovatel, 
historik a nakladatel Jiří 
padevět období našich dějin 
mezi lety 1918 a 1989. Jen 
zdánlivě letmo se přitom 
dotýká velkých dějinných 
událostí. Vypráví většinou 
o chvílích, které jsou na 
první pohled nepodstatné 
až banální, momentech, 
které se mohou stát ka-
ždému z nás. Často ale 
životy jejich aktérů dokáží 
měnit dramatickým způ-

sobem. Jeho kniha je tak průvodcem, který z nových 
úhlů nasvěcuje dějiny naší země ve dvacátém století. 

Martin hilský: 
shakespearova anglie 
(Academia)

Dobu, ve které žil a tvořil 
jeden z největších svě-
tových dramatiků všech 
dob William shakespeare, 
představuje novinka 
shakespearova Anglie. 
Alžbětinskou společnost 
přibližuje v širokém záběru 
od králů a královského 
dvora až po lidi na okraji. 
popisuje, jak shake-
spearovi současníci žili, 
umírali, bydleli, jak se 
oblékali, co jedli a pili, 
jak se bavili, ženili a vdá-
vali. Autor dává nahléd-

nout i do dobového myšlení a cítění a v knize nechybí 
ani galerie lidí a osobností shakespearovy doby. 

Petr sagitarius: 
Trujkunt 
(Argo)

Trujkunt je nejvýchodnější 
cíp naší země, trojmezí 
Česka, polska a slovenska, 
kde prolnutím soused-
ských jazyků vzniklo 
originální nářečí zvané po 
naszymu. V oblasti Jablun-
kovska a Třinecka pracuje 
značná část obyvatel silně 
religiózního kraje. Žijí zde 
lidé, kteří ctí a udržují 
staleté gorolské tradice. 
protagonistou knihy je 
major ostravské kriminál-
ky roman saran, stejně 
svérázný jako kraj, kde žije. 

spletité případy, které provázejí velmi neobvyklé okolnos-
ti, řeší v příbězích nazvaných Dwur, Kruhy a Čtverka. 

příležitosti známka vyšla. námětem vá-
noční známky roku 2014 se stal obrázek 
Josefa Lady Betlém v zimě z roku 1942. 
V roce 2018 vyšla překrásná dvojice 
vánočních známek akademického malíře 
a grafika Filipa Heyduka, na nichž autor 
využil motivy vánoční ozdoby v kombi-
naci s vánočním cukrovím a rozkrojeným 
jablkem.

Letošní vánoční známka opět 
čerpá z Josefa Lady a přináší jeho 
obrázek svatá noc s Betlémem a po-
nocným. Motivy Josefa Lady jsou na 
českých známkách používány často, 
za posledních dvacet let se oblíbené 
Ladovy obrázky objevily na deseti 
známkách.

Až budete posílat vánoční pohlednici 
babičce, ptejte se na poště anebo v tra-
fice po této krásné známce, abyste svou 
letošní vánoční gratulaci vyplatili opravdu 
stylově! 

Text: Jitka Zamrzlová, 
poštovní muzeum praha
Foto: Archiv poštovního muzea

K Vánocům se v našich končinách pojí i nejrůznější tradice, k nimž se řadí 
vánoční stromek, jesličky, koledy, vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 
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Před třemi roky v dubnu vznikla myšlenka 
otevřít charitativní obchod s tréninkovými 
pracovními místy. Měl sloužit jako sociali-
zační projekt. Každý se teď může na vlastní 
oči přesvědčit, jak se to daří.

obchod žije z darů, které přinesou lidé. Jde především 
o použité oblečení, ale i další zboží, které by mohlo ještě sloužit 
někomu jinému.

„Snažíme se lidem vysvětlit, aby nosili předměty dál prodej-
né. Chceme udržet chod podniku, který je určený každému, kdo se 
chce uchytit na pracovním trhu. Mimo oblečení bereme třeba také 
knížky nebo různé ozdobné předměty,“ představuje základní  
filozofii projektu paní Kateřina Karlová, vedoucí provozu. na sta-
rosti má dva obchody, jeden restart shop je v Biskupské 1, 
druhý v praze 7. Městská část praha 1 tento projekt podporuje 
pronájmem obchodu.

sociální práce prostupuje mnoha oblastmi. Určitě je třeba 
pomoci těm, kteří vstupují na pracovní trh znevýhodnění, jako jsou 
třeba děti z krizových skupin. Ty přichází do pro ně skoro neznámé-
ho světa. cesta na dno je hodně rychlá, o tom sociální pracovníci 
moc dobře ví. V restart shopu proto nemají nouzi o zaměstnance, 
kteří nechtějí být na ulici, projevují zájem učit se nebo se chtějí 
zbavit svých závislostí. 

sociální pracovníci z celé metropole restart shop dobře 
znají, ale pro víc než pět zaměstnanců se zatím uplatnění 

nenajde. „Nemáme prostředky, abychom mohli zaměstnat 
více lidí, a nakonec ani prostorové kapacity,“ říká paní Karlo-
vá. „Naši zaměstnanci pracují na půl úvazku, pravidelně jim 
střídáme směny, aby se naučili plánovat svůj režim života při 
získávání pracovních návyků v často první pracovní příleži- 
tosti.“ 

původně byl restart shop určen pro mladé lidi, teď tu pracují 
i zájemci o restart ve věku kolem padesáti let. Zaměstnanci do-
stávají půlroční až roční smlouvu. Za tu dobu by měli být schopní 
získat dostatek sebevědomí a zkušeností, aby se opět neztratili 
někde na ulici.

V restart shopu se neučí jen na prodavače. Vedle získávání 
pracovních návyků je velmi často potřeba řešit problémy dotýkající 
se minulosti. nemají kde bydlet, mají dluhy, a s tím se na otevřený 
pracovní trh jde těžko. 

„Snažíme se jim pomoci, aby se i s těmito úskalími doká-
zali vyrovnat. I když nelze vyloučit, že to někdy nestačí. O vět-
šině máme přehled a jsme rádi, když víme, že jsou úspěšní,“ 
odhaluje Kateřina Karlová i další souvislosti práce v restart 
shopu.

Zajímalo nás, kdo jsou zákazníci obchodu. „Hodně k nám 
chodí lidé z okolí, kteří tu bydlí nebo pracují. Ti nás už znají a vra-
cí se sem, někdo nás chce podpořit, tak nakoupí. Jiní nosí z do-
mova věci, které by mohly ještě sloužit. Když se začínají hromadit 
neprodejné oděvy, putují do Českého červeného kříže, který je dál 
zpracovává a z toho získává prostředky na svou činnost,“  
dodává paní Karlová. 

Text: Libor Šprysl
Foto: Jaroslav Tatek

obě byly od dětství výtvarně velmi zručné, vyráběly si panenky 
a hlavně šily a oblékaly velká zvířata a panáky, i když nakonec 
každá vystudovala poněkud vzdálené obory. Ve svém obchodě 
nejdříve nabízely zboží z dovozu, pak ale ve Vojnově Městci ne-
daleko Žďáru nad sázavou objevily textilku v problémech. Kou-
pily ji nejen s její stoletou historií, ale také se vším vybavením, 
včetně historických strojů, a všechno najednou nabralo úplně 
jiný směr. „Začátky lehké nebyly, ale propadly jsme tomu jak my 
dvě, tak postupně celá naše rodina a společná vášeň nás zača-
la bavit a naplňovat,“ vzpomíná s úsměvem Martina Bílková. 

Jejich látky se objevují na takových místech, jako jsou třeba 
kaple sv. Kříže na Karlštejně, státní hrad Lipnice, kostely a další 
reprezentační prostory historických budov. Když mají dámy zadání 
nebo původní předlohu, dovedou vytvořit repliku každé historické 
látky. Výrobním unikátem jsou v jejich továrně tzv. žakárové stavy, 
předchůdci dnešních počítačů. Tkalo se na nich za pomoci vzorů vy-
značených na speciálních děrných štítcích. Dnes je mužští členové 
rodiny naučili pracovat podle pokynů moderních počítačů. 

V obchodě najdete nepřeberné množství přízí, knoflíků, 
bordur a galanterních pomůcek pro profesionální účely nebo zá-
jmovou činnost. sestry Bílkovy vám se vším ochotně poradí. 

Text: Libor Šprysl, Michaela Bittner Hochmanová
Foto: petr našic

Minerál barvy holubí krve

Látky, metráž a pletací příze 

Restart Shop učí lidi 
plavat v divokých vodách 
pracovního trhu

Kateřina Karlová, vedoucí Restart Shopu v Biskupské 1

V obchodě najdete všechno možné zboží

Příští rok uplyne třicet let od otevření reprezentativní prodejny  
Granátu Turnov v Dlouhé 28. Český granát si pozornost rozhodně zaslouží. 

prosinec 2020 / LeDen 2021 Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

Od roku 1993 nabízí firma MarLen sester Martiny a Lenky Bílkových v ulici Karoliny 
Světlé 9 na Starém Městě příze, tkané látky, zajímavé textilie a bordury. Mezi jejich 
zákazníky patří kromě běžných zájemců i divadelní a filmoví kostyméři, čalouníci, 
nebo také restaurátoři interiérů hradů a zámků.

Tento minerál je charakteristický svou typicky ohnivě červenou 
barvou holubí krve, odolností vůči vysokým teplotám a tvrdostí. 
složením je to hořečnato-hlinitý křemičitan s příměsí chromu, který 
dodává granátům barvu, pro kterou jsou tolik ceněny. Jedinečné  
je i místo nálezu v Českém středohoří a podkrkonoší. V Dlouhé 
prodávají nejčastěji granáty vsazené do stříbra, ale nabízejí i zlaté 
adjustace. Kdo představuje zdejší klientelu? „Převážně zahraniční 
turisté. Po otevření prodejny tři roky převažovala španělská klien- 
tela, stálicí jsou američtí zákazníci a v posledních letech Rusové. 
Nemalou měrou (asi čtyřiceti procenty) je ale zastoupena i čes-
ká klientela,“ vysvětluje manažerka z prodejny v Dlouhé Jana 
Zárybnická a dodává, že i jich se silně dotkla současná krize. 

Tradice českého granátu sahá až do pátého století, kdy se 
používal na zdobení různých předmětů.  

před Vánoci se mnozí budou rozmýšlet, jaký dárek koupit. Dopo-
ručujeme právě český granát. Měli bychom v této době podpořit české 
výrobce a tím zachránit i tradici výroby těchto šperků. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: petr našic
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Česká organizace NADĚJE, 
která se do povědomí 
veřejnosti zapsala také svým 
denním centrem U Bulhara, 
vznikla jako jedna z prvních 
neziskovek po roce 1989 
u nás a nyní působí téměř  
na celém území Republiky. 

poskytuje služby duchovní, sociální, zdravot-
ní, humanitární a charitativní, poradenské, 
vzdělávací a výchovné, včetně doplňkových. 
snaží se pomáhat lidem s cílem podpořit 
jejich kompetence a zlepšit vztahy. pracuje 
s jednotlivci i rodinami, s dětmi, mládeží, 
dospělými i seniory. „Bezdomovec je stejný 
člověk, jako je například čtenář tohoto textu. 
Není na ulici proto, že by nechtěl mít domov, 
ale že se nachází v krizi. Někteří z nás dobře 
fungujeme ve společnosti, protože jsme měli 
milující rodinu, nenarodili jsme se s tělesnou 
vadou, netrpíme psychiatrickým onemocně-
ním, neuvízli jsme v dluhové pasti, nepostihla 
nás nečekaná pohroma. Člověk není na ulici, 
protože by si to přál,“ říká Hana Šimková, která 
má v nADĚJi na starosti vztahy s veřejností.

Typickým klientem denního centra 
U Bulhara je sedmačtyřicetiletý muž, svo-
bodný nebo rozvedený, vyučený, z prahy. pra-

naděJe: Člověk není na 
ulici, protože by si to přál

cZepA pomáhá se startovacími byty, 
půjčením auta s ručním řízením, 
poradenstvím sociálních pracovníků 
nebo třeba s možností získat pracovní 
zkušenosti na vozíku. otevření cha-
ritativního bazaru před lety obstaraly 
herecké i sportovní hvězdy, z nichž 
mnozí spolupracují dodnes. své oděvy 
přinesli Anna polívková, Martha issová, 
Jan Koller dodal své kopačky. Dnes už 
hvězdy tvoří souhvězdí, mnozí zůsta-
li, jiní přibyli. Hvězdami se stali také 

Krásné souhvězdí

prodávající na vozíku, kteří tak ukazují 
ostatním, jak se na vozíku dá žít.

o obchod je velký zájem, ale jak 
říká vedoucí obchodu paní Jelínková: 
„Hodně nám pomohlo, když jsme díky 
povolení MČ Praha 1 mohli dát zdarma 
stojan s oděvy na chodník, lidé si nás 
začali víc  všímat.“

V sortimentu Hvězdného bazaru 
převládají především dámské a pán-
ské oděvy. podařilo se také začlenit 
doplňkový sortiment, jako jsou různé 
kávy a čaje. Je dobře, že podobné 
projekty jsou podporované z evrop-
ských dotací, že se daří získávat 
i peníze z jiných programů, ale pořád 
jich není dost. Díky eU došlo k otevře-
ní dalšího obchodu také na praze 8, 
v sokolovské ulici.  V Jungmannově 
ulici je otevřeno od pondělí do pátku 

coval nejčastěji pro agenturu, na zaměstnání 
měl navázanou ubytovnu nebo bydlel u zná-
mých. přišel o práci, s ní i o ubytování a ocitl 
se na ulici. nízkoprahové denní centrum 
bude využívat nejdéle po dobu jednoho roku, 
poté již nebude sociální služby potřebovat 
a integruje se zpět do běžného života. 

středisko U Bulhara navštíví v průměru 
dvě stě klientů za den. Z velké části je jeho 
činnost hrazena z veřejných rozpočtů, ale bez 
pomoci dárců se neobejde. Jak mohou tedy 
zájemci bezdomovcům přispět na sociální 
rehabilitaci? „Mohou pomoci finančně na 
účet u ČSOB 8002-0316012163/0300. Na 
vyžádání vystavujeme potvrzení o daru pro 
daňové účely. Čas od času se uskuteční sbírka 
oblečení a potravin, kde uvítáme dobrovolníky. 
Lidé nás mohou sledovat na sociálních sítích 
a webu www.nadeje.cz, kde informujeme, co 
se u nás děje a jak mohou aktuálně pomáhat,“ 
popisuje Šimková.

Momentálně se v nADĚJi pomalu při-
pravují na svátky. nejinak je tomu U Bulhara. 
„V tomto středisku se snažíme vytvořit klientům 
domácí prostředí, obvykle chystáme vánoční 
večeři pro sto padesát strávníků. Probíhá natři-
krát po padesáti klientech. Součástí posezení 
je modlitba a zpěv koled. Podává se smažený 
řízek s bramborovým salátem a při odchodu 
předáváme drobné dárky. Je však otázkou, zda 
nám aktuální epidemická situace vůbec umož-
ní vánoční večeři pro klienty letos uskutečnit,“ 
uzavírá se znepokojením Šimková. přejme jejím 
klientům, aby se tyto obavy nenaplnily. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv naděje

Hvězdný bazar v Jungmannově 7 je v provozu víc než sedm let. Je to jeden z mnoha 
projektů České asociace paraplegiků – CZEPA, z. s. Ta již třicet let nabízí komplexní 
pomoc lidem, kteří se po poranění míchy ocitnou na vozíku. 

od 10:00 do 18:00 hodin, na osmičce 
i v sobotu dopoledne.

prodavači ve Hvězdném bazaru 
jsou vozíčkáři, ženy i muži. svou práci 
mají všichni velmi rádi, protože někteří 
byli i desítky let doma. Bohužel nebyli 
schopni práci najít. Mnozí trávili svůj 
čas mezi čtyřmi stěnami bez sociální-
ho kontaktu. prodejna v Jungmanno- 
vě ulici je opravdu hodně malá. Dva 
vozíčkáři, kteří jsou na směně, mají 
občas velký problém se navzájem 
vyhnout. 

„Hodně k nám chodí nakupovat 
lidé z kanceláří v okolí, ale přibývá i mla-
dých, což potvrzuje přínos našeho vstu-
pu na sociální sítě. Veřejnost pozitivně 
hodnotí, že vidí konkrétní lidi, kterým 
pomáhají svými nákupy, nebo tím, že 
přinesou zboží k prodeji,“ říká vedoucí 
prodejny Anna Jelínková.

Všechno zboží, které lidé přinesou 
a bude přijato, najde své využití. Mnozí 
přicházejí s úplně novými kousky oblečení, 
na kterých je ještě cedulka. Vypadá to, že 
jsou to například nevhodné dárky. Takové 
se v obchodu ani neohřejí. 

pokud se jeví nějaké zboží dlouho-
době neprodejné, hledá se cesta pro jeho 
další osud. charitativní organizace nADĚJe 
ráda bere pánské oděvy pro své klienty, 
odbyt zajišťuje také Diakonie Broumov. 

Text: Libor Šprysl
Foto: Jaroslav Tatek

Připravená vánoční tabule v centru U Bulhara

Alena Jančíková, ředitelka Hvězdného bazaru
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na Petříně, tam to žije!
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petřín totiž není jen oázou klidu a místem odpočinku pro obyva-
tele a návštěvníky prahy, ale i domovem pro spoustu živočichů 
– od nejmenších druhů bezobratlých až po větší ptáky a savce. 
V následujícím textu bychom vás chtěli seznámit s nejzajímavější-
mi z nich, se kterými se při procházkách po petříně můžete potkat.

Z hmyzí říše je určitě tím nejnápadnějším náš největší brouk 
a hmyzí symbol petřína, roháč obecný. s tímto broučím obrem se 
můžete na petříně setkat za teplých letních podvečerů v červnu 
a červenci. Kvůli jeho výskytu je petřín dokonce zařazen mezi tzv. 
evropsky významné lokality. pokud budete mít štěstí, můžete na 
petříně natrefit i na další velké brouky, např. roháčka kozlíka, tesa-
říka pilunu nebo některého z větších druhů střevlíků. opravdovými 
broučími klenoty jsou poměrně hojní zlatohlávci. V Kinského zahradě 
byl před několika lety zjištěn dokonce i krasec třešňový, skutečný 
létající drahokam. Žije zde i několik druhů denních motýlů. Kromě 
běžnějších bělásků můžete od jara do konce léta pozorovat i oba 
naše druhy otakárků – otakárka ovocného a fenyklového. 

Díky několika jezírkům na petříně žije a rozmnožuje se 
i ropucha obecná. Dospělé ropuchy můžete pozorovat už na 
přelomu března a dubna, kdy putují zejména do jezírek v Kin-
ského zahradě a pod restaurací petřínské terasy. některé z nich 
v tomto období bohužel končí svůj život pod koly nepozorných 
cyklistů nebo automobilů. V dubnu pak v jezírkách desítky ropuch 
kladou vajíčka v dlouhých řetízcích. Z nich se líhnou pulci, kteří se 
v červnu přeměňují v malé žabky opouštějící vodu. Většinu života 
tedy ropuchy prožívají na suchu – ve vodě se zdržují jen jako pulci 
a v dospělosti pak pouze v období rozmnožování.  V lesnatých 

částech petřína je možné potkat i beznohou ještěrku, slepýše 
křehkého.

především na jaře a začátkem léta kypí petřín ptačím živo-
tem a zpěvem. Zjištěno zde bylo téměř osmdesát druhů ptáků, 
z nichž zhruba polovina zde i hnízdí. Díky zalesněnému vrcholu 
a svahům se zde můžeme setkat i s ptáky vázanými na lesní 
prostředí. V Lobkovické zahradě se pravidelně objevuje jeden 
z našich větších druhů sov, puštík obecný. Jeho houkání můžeme 
slyšet celoročně, nejčastěji však od prosince do dubna. Dalšími 
obyvateli stromového patra jsou šplhavci. Velice hojný je straka-
poud velký, vzácněji se vyskytuje i jeho menší příbuzný, straka-
poud prostřední. Typickým a nejlépe pozorovatelným šplhavcem, 
bez nadsázky ptačím symbolem petřína, je žluna zelená. na rozdíl 
od svých příbuzných se často pohybuje i na zemi – poskakuje po 
trávnících, kde hledá mravence a larvy brouků. V zimě se vzácně 
můžeme setkat i s naším nejmenším a největším šplhavcem. 
strakapoud malý dosahuje jen velikosti vrabce, naopak velký 
datel černý, zalétající sem zřejmě z prokopského údolí, je největ-
ším evropským šplhavcem velikosti kavky. Větším ptačím druhem, 
který osídlil prahu včetně petřína v průběhu posledních třiceti let, 
je původně lesní druh, holub hřivnáč. Dnes běžně hnízdí po celém 
petříně, stejně jako jeho menší příbuzná, hrdlička zahradní. V le-
tech úrody žaludů lze před podzimním odletem na svazích petřína 
pozorovat hejna až několika stovek hřivnáčů. 

Bohaté je společenstvo drobných zpěvných ptáků. celoročně 
se můžeme setkat s několika druhy sýkor. nejhojnějšími jsou sýkora 
koňadra a sýkora modřinka, vzácněji zde hnízdí i sýkora babka. na 
podzim a v zimě lze pozorovat i sýkoru uhelníčka. Hejna sýkor často 
doplňují i mlynaříci dlouhoocasí, šoupálci krátkoprstí i dlouhoprstí 
a brhlíci lesní. na jaře se petřín rozezní zpěvem naší nejhojnější 
pěnice a jednoho z nejlepších ptačích zpěváků, pěnice černohlavé. 
na jaře 2020 se po mnoha letech v Kinského zahradě objevili i další 
vynikající zpěváci slavíci obecní. ptačí orchestr doplňují svým melo-
dickým zpěvem kosi černí, drozdi zpěvní, melancholické červenky 
a budníčci menší či hlasití střízlíci a pěnkavy obecné. V Lobkovické 
zahradě se můžeme setkat i se dvěma druhy lejsků lovícími potravu 
většinou v korunách stromů, lejskem šedým a lejskem bělokrkým.  

po celý rok se tady vyskytuje několik druhů krkavcovitých ptáků. 
nápadné jsou zejména kavky obecné, které hnízdí v okolní zástavbě 
a sbírají potravu na travnatých plochách spolu s havrany polními 
z blízké kolonie v chotkových sadech. Za slunných dnů vynikne nád-
herné zbarvení na první pohled černobílé straky obecné. posledním 
běžným zástupcem této ptačí skupiny je sojka obecná s blankytně 
modrými pírky v křídlech.  

V jarních a letních dnech nad petřínem loví potravu i další ptačí 
druhy hnízdící v budovách, jako jsou rorýs obecný, vlaštovka obecná 
a jiřička obecná. Za potravou sem zalétá i poštolka obecná, menší 
druh sokolovitého dravce hnízdící např. na kostele panny Marie Ví-
tězné (U Jezulátka). Trochu smutné je zjištění, že z petřína (a téměř 
z celého centra prahy) v posledních dvaceti letech úplně vymizel 
vrabec domácí provázející člověka od nepaměti. naopak ho v posled-
ních letech nahradil příbuzný vrabec polní hnízdící v dutinách stromů 
a v budkách (např. v zahradě u nemocnice pod petřínem).  

Život na petříně je opravdu velice pestrý a druhové bohat-
ství živočichů si nezadá ani s přírodními lokalitami mimo prahu. 
Je opravdu jen na nás, lidech, zda ho zachováme v současné 
podobě nejen pro sebe, ale i pro další generace. 

(celé znění článku si můžete přečíst na www.praha1.cz)

Text:  Mgr. Jaroslav cepák, ph.D.
Foto: Archiv petřínská iniciativa

POzNáVáME PRahu 1 prAHA 1

V minulém čísle jsme vás informovali 
o soutěži pro děti Zachraňte plcha velkého, 
jejímž smyslem je upozornit na chráněné 
živočichy žijící v centru metropole  
a zabránit jejich vyhubení.

PEčOVaTEl / PEčOVaTElka
Nabízíme:
��práci na Hpp na dobu určitou po dobu dlouhodobé  

nemoci s možností prodloužení na dobu neurčitou
��12hodinové směny krátký/dlouhý týden  

(pouze denní služby)
�pracovní dobu 37,5 hod./týden
��plat podle nařízení vlády ze 4. 11. 2019
��osobní ohodnocení po 3 měsících  

dle pracovních výsledků
�stravenky v hodnotě 100 Kč
�5 dnů zdravotního volna
��příjemné pracovní prostředí v centru města
�přátelský kolektiv

Požadujeme:
��kurz pracovníka v sociálních službách
�minimálně učňovské vzdělání
�bezúhonnost
�komunikativnost
�kladný vztah ke klientům
�samostatnost
��základy práce s elektronickými zařízeními  

(chytrý telefon)

středisko sociálních služeb Praha 1 
hledá vhodného uchazeče na pozici
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Dotace na využití 
volného času 
dětí a mládeže
Žadatelé o dotaci v oblasti využití volného času dětí a mláde-
že, pozor! Je čas hlásit se se svými projekty. Žádosti můžete 
podávat od 11. ledna 2021 do 31. ledna 2021 (23:59). 

Objem finančních prostředků vyčleněných na program 
je 1 500 000 kč. Maximální výše dotace jednoho projektu je 
50 000 kč.

o dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji 
činnost na území Městské části praha 1, ve výjimečných 
případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné 
naplnění cílů dotačního programu. subjekty musí být regis-
trované podle právních předpisů platných v Čr a musí splňo-
vat všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou 
činnost. právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím 
svého statutárního zástupce.

kritéria pro hodnocení žádostí: 
přínos pro děti a mládež žijící nebo studující v praze 1, 
přínos pro Městskou část praha 1, vícezdrojové financování 
projektu.

Oblasti činností podporovaných dotacemi 
��podpora pravidelné činnosti nebo jednorázových akcí  

pro organizované skupiny dětí a z MČ praha 1.
��podpora trávení volného času dětí a mládeže  

z MČ praha 1 mimo území MČ praha 1  
nebo i mimo území hl. m. prahy (např. letní tábory).

��podpora vzniku nových a provozu stávajících klubů  
pro mládež a umožnění trávení volného času s eliminací 
negativních vlivů v centrální části hl. m. prahy.

��podpora technického vybavení pro distanční aktivity.

Žádosti se podávají pouze prostřednictvím elektro- 
nického systému GrAnTYs www.praha1.grantys.cz.  
Manuál Grantysu je na webu také. 
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Ocitli jste se 
v tíživé životní 
situaci? 
Trápí vás existenční problémy?

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Úřadu MČ praha 1 – 3. patro, Vodičkova 
18 – je připraven vám v těchto otázkách 
poradit a pomoci. sociální pracovnice vám 
pomohou s vyřízením sociálních dávek, 
zprostředkováním sociálních služeb nebo 
bezplatného právního poradenství.

kontakty: 
��Bc. Barbora Hrychová, Dis.  

– vedoucí oddělení sociální pomoci  
 221 097 404

��Bc. Věra Kutá  
– vedoucí oddělení sociální péče  
a služeb (senioři)  
 221 097 447

��Mgr. Gabriela Telínová, Dis.  
– řešení dopadů výše nájemného  
 221 097 477

��ing. Michal Kadlec, Dis.  
– slevy na nájemném v obecních bytech 
 221 097 431

Poradna hasičů
Vážení čtenáři, opět se scházíme v naší 
hasičské poradně. Blíží se doba vánoč-
ních svátků, které naneštěstí kromě radosti 
a pohody zavdávají příčinu i požárům. 

Vánoce mají svá specifika a pravidla, která 
je třeba dodržovat:

svíčka by měla být umístěna na nehořla-
vé podložce. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost od 
hořlavých předmětů. Také pozor na průvan. svíčku nedá-
váme do regálů a polic a musíme počítat s tím, že ji mohou 
svrhnout děti nebo domácí mazlíčci. při odchodu z místnosti 
svíčku vždy uhasíme. samostatnou kapitolou jsou prskavky. 
chvojí na adventním věnci či stromku je již proschlé a může 
se rychle vznítit.

pyrotechniku je třeba používat pouze venku, na nikoho 
nemířit a neexperimentovat. Lampiony štěstí jsou zakázány. 
při lití olova dávejte také pozor na oči. Mnoho požárů vzniká 
od zapálené a někde zapomenuté nebo odhozené cigarety.

práce v kuchyni je o Vánocích zvlášť intenzivní a musí-
me dávat zejména pozor na horké spotřebiče. nenechávejte 
je zbytečně zapnuté, a pokud by došlo k zahoření oleje, nikdy 
nepoužívejte vodu. nejlepší je použít mokrou utěrku, kterou 
přes nádobu přehodíme, nebo sněhový hasicí přístroj.

o svátcích také dochází ke zvýšenému používání 
elektrických spotřebičů, zejména dárků. nenechávejte je 
zbytečně zapnuté a dávejte pozor na prodlužovací kabely. 
pokud zjistíte, že se nadměrně zahřívají nebo jiskří, okamžitě 
je vyřaďte z provozu. 

přes elektrická, plynová a ostatní topidla nikdy nepře-
hazujte žádné textilie nebo papíry. Udržuje odstup mezi 
topidlem a hořlavými materiály. pozor při topení v kamnech 
a krbech na pevná paliva. V žádném případě nepožívejte při 
hořícím nebo doutnajícím ohništi hořlavé tekutiny. 

prostě buďte opatrní, ať můžete Vánoce prožít v klidu 
a pohodě. 

ing. Vladimír Krištof, starosta sDH praha 1.   

Poradna strážníků
Mnoho z vás zajímá, jak strážníci řeší problémy 
s bezdomovci. V pravidelné rubrice vám tentokrát 
přinášíme zamyšlení na toto téma.  

Ti, kteří žijí na ulici

Jedněm vadí, jiní je litují, někteří jim i aktivně pomáhají. Další je nevní-
mají, berou je jako nedílnou a někdy i nechtěnou součást ulic v metro-
poli. Ano, mluvíme o lidech bez domova nebo také bez přístřeší, velmi 
často se jim prostě říká bezdomovci. Než je odsoudíme, je dobré si uvě-
domit, že ne všichni se dostali na ulici vlastní vinou. Možná ještě jednu 
skupinu nesmíme opomenout, a to uživatele drog. Někdy samostatné 
skupenství lidí, mnohdy ale součást právě komunity lidí bez domova. 
Ať tak, nebo tak, jedno mají společné – ulice se stala jejich domovem.

A teď jsme tady my, strážníci. My, kteří máme dohlížet na pořá-
dek a bezpečnost v ulicích, řešit problémy spojené s životem ve městě. 

Denně se s nimi potkáváme, některé za ta léta osobně známe. 
Každou zimu je kontrolujeme na „jejich místech“, nabízíme jim zpro-
středkování pomoci, ať už v podobě noclehu či dalších rad. Pomoci 
můžete ale jen tomu, kdo o vaši pomoc stojí. 

Jaké máme vlastně možnosti? Podle legislativy tři způsoby – 
domluva, pokud ta nepostačí, pokuta, nebo oznámení správnímu 
orgánu. Tedy stejné, jako v případě jakéhokoli jiného přestupku. 
Jenže jde většinou o nemajetné lidi, kteří mají často obrovské dluhy. 
V případě pokuty ji nejsou schopni na místě uhradit, porušení by se 
pak automaticky postupovala správnímu orgánu. Jaká je pak samot-
ná vymahatelnost těchto pokut, je ale otázkou. A navíc, pokud by se 
někomu z nich podařilo dostat zpět, do normálního života, můžou ho 
zanedlouho po první výplatě dostihnout všechny možné exekuce a 
poslat ho zpátky na dno. 

V těchto případech tedy nastupuje osobní přístup a zdravý 
selský rozum. Záleží na konkrétním protiprávním jednání. Většinou to 
končí úklidem konkrétního místa a tzv. „vykázáním“. 

Bezdomovectví je celospolečenský sociální problém, který se 
netýká jen Prahy a který strážníci na ulicích nevyřeší. Musí se s ním 
ale vždy nějak „poprat“, tak aby zjednali nápravu a při tom vzali v po-
taz jejich životní situaci. Kvalifikovaný odhad uvádí, že se v metropoli 
pohybuje něco mezi 3,5 až 4 tisíci lidmi bez domova. Někdy by bylo 
fajn, kdyby se každý z nás alespoň na chvíli v duchu zkusil převléci 
do uniformy a představil by si, jak by daný problém řešil on… 

irena seifertová, 
tisková mluvčí, Městská policie hlavního města prahy

Spolky, 
hlaste se 
o podporu 
radnice!
Vedení radnice praha 1 chce pro-
hloubit spolupráci se spolky a zapojit 
další. oddělení kultury spolu s radním 
petrem Burgrem proto přichází 
s výzvou k zapojení do programu 
poznej svého souseda, který nabízí 
možnost spolufinancování drobných 
lokálních akcí, jako je třeba maso-
pustní veselí. stejně tak je možné 
požádat 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. 

i pro rok 2021 vypsala Městská část Praha 1 
Dotační program v oblasti sportu, který slouží 
k podpoře široké palety sportovních organizací 
a aktivit na území městské části.

Dotační program 
v oblasti sportu

co je stejné?
stejně jako v minulých letech je možné 
žádat o podporu dlouhodobé sportovní 
činnosti s mládeží z prahy 1, případně 
sportovní činnosti na území prahy 1 
(směr 1) a rovněž na opravu, vybavení, 
případně rozšíření sportovišť a sportov-
ních prostor na území MČ praha 1 
užívaných k dlouhodobé činnosti s mlá-
deží v oblasti sportu (směr 2). Žádosti 
mohou podávat fyzické osoby, právnic- 
ké osoby či spolky.

co je jiné?
nově se žádosti nebudou podávat pí-
semně, ale elektronicky v rozhraní Gran-
tYs na adrese https://www.praha1.
grantys.cz. Zde si po přihlášení do sys-
tému žadatel sám zvolí, zda chce podat 
žádost o podporu ve směru 1 (dlouho-

dobá činnost) či ve směru 2 (opravy, 
vybavení, rozšíření sportovišť), případně 
v obou. Všechny povinné přílohy se pak 
elektronicky nahrají do tohoto systému.

Žádosti bude možné podávat od 
4. 1. 2021 od 00:01 do 29. 1. 2021 do 
23:59.

Dotační program v oblasti sportu 
vyhlašuje Městská část praha 1 od roku 
2013. V roce 2020 byla v jeho rámci 
mezi více než třicet žadatelů rozdělena 
částka přes dva miliony korun, která 
podpořila rozmanitou šíři projektů, ať 
již kurzy sebeobrany, jógu, bruslení, 
plavání, florbal, squash, tenis, fotbal či 
sportovní šerm.

V případě jakýchkoli dotazů kon-
taktujte oddělení sportu na telefonním 
čísle 221 097 721 či na e-mailu  
dorian.gaar@praha1.cz. 

zabouchnuté dveře, rozbité 
okno nebo potopa v bytě... 
události, které si nikdo  
z nás nepřeje, a už vůbec ne 
během vánočních svátků. 
Pro jistotu vám proto 
nabízíme kontakty, jež by se 
vám mohly hodit.

��zámečnictví Petrklíč, petr Vaněček, 
Anenská 13, tel.: 603 414 610 

��Pražský klíč, pasáž Lucerna, 
tel.: 608 176 234

��Elektrikář Praha 1 Elefant, 
tel.: 777 699 088

��instalatérské, topenářské, malířské 
práce, firma kechner, Všehrdova 21, 
Malá strana tel.: 603 438 053

��sklenářství stupka, Truhlářská 14, 
praha 1, tel.: 603 422 92

Důležité kontakty 
na řemeslníky

kaMila MOučkOVá 
8. 4. 1928  – 24. 11. 2020

Vzpomínáme

http://www.praha1.grantys.cz/
mailto:petr.burgr@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
https://www.praha1.grantys.cz/
https://www.praha1.grantys.cz/
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prosinec 2020 / LeDen 2021  slOVO hOsTa

nick archer:

Možnost žít v tomto městě 
                  je vlastně výsadou 

Slovo hosta 
S

s centrem prahy jsem se začal seznamo-
vat před koncem roku 1992. Vzpomínám 
si, jak jsem šel po večeři za tmy ze skvělé 
restaurace U Zlaté hrušky na novém 
světě do rezidence v Thunovské. Večer 
byl prozářený světly města, splývajícími 
z petřína k Vltavě a pohupujícími se na je-
jích vlnách. Tehdy se ve mně zřejmě pro-
budilo rozhodnutí, že tady chci žít a navíc 
v tom domě na Malé straně, která nepře-
stává být mou oblíbenou částí města. 

cítím se tu jako místní. Téměř každé 
ráno a večer vezmu psa na hodinovou 
procházku. Vydáme se buď dolů Thunov-
skou ulicí nebo vzhůru po Zámeckých 
schodech a pak objevujeme spoustu va-
riant cesty při hlavních trasách po centru. 
stále objevujeme nová místa. někdy je to 
ulička, jindy neznámá část nábřeží nebo 
nádvoří, které jsme ještě neviděli. Miluje-
me zejména strahov i pramen nicholase 
Wintona pod tamním klášterem a ulice 
kolem Anežského kláštera. po dvou letech 
jsem si myslel, že jsme už prošli každý 
čtvereční metr prahy 1. Jenže stejně 
vždycky objevím zase něco nového a krás-
ného. Vnímám s pokorou, že možnost žít 
v tomto městě je vlastně výsadou. 

pandemie přináší velká omeze-
ní. Má však také svoje světlé stránky, 
z nichž hlavní je to, že my, kteří tu 
žijeme, vidíme svoje město jasněji, 
komorněji. Můžeme zase vnímat Karlův 
most jako most, a – byť přes okénko – 

mít zdejší restaurace a kavárny nyní jen 
pro sebe. Užívám si obě tyto možnosti.

Zdá se, že praha si vede dobře. 
ráno většinou potkávám zaměstnance 
úklidu ulic a náměstí. před covidem to 
vypadalo, že jejich úkol je beznadějný: 
sotva dokončili svou práci, vyhrnuly se do 

města obrovské skupiny turistů zanechá-
vajících za sebou zbytky jídla, které – jak 
vím z ranních procházek v plné turistické 
sezoně – nutně pokoušely čich mého 
psa. Teď mají šanci nejen úklidové služ-
by. rychle probíhá také údržba kolejí, po 
nichž se nad ránem rozjíždějí po městě 
tramvaje, které svým šarmem dovedou 
učarovat každému Britovi. Jsem vděčný 
pražské policii za klidný způsob jednání 
s těmi několika našimi občany, kteří se 
zde dostali do problémů nebo je vytvořili. 
okouzluje mě, jak praha vyvažuje potřeby 
rušného velkoměsta s ekologickými 
nároky. 

Letošní Vánoce budeme v praze 1 
slavit potřetí a neměnil bych. Za normál-
ních okolností se sejde v Thunovském pa-
láci celá naše rodina. obávám se, že letos 
to nebude možné, ale uvidíme. nebudu 
kupovat kapra z kádě na Malostranském 
náměstí – máme raději husu. Anglikán-
skou bohoslužbu navštěvujeme v kostele 
sv. Klimenta. Máme v krásné praze vše, co 
potřebujeme. 

Nicholas stewart archer (1960)  
je od ledna 2018 velvyslancem  
Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska v České republice. 
České Vánoce mu jsou blízké  
také proto, že na Štědrý den slaví 
narozeniny.

Jak žili lidé před listopadem 1989 a jak potom? 
Pronikavé portréty a reflexe přináší kniha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka).

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– pana Karla Zelenku z Prahy 2.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na něj čeká knížka 
Jiřího Padevěta Krvavý podzim 1939 z nakladatelství Academia. Blahopřejeme! 

i tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 10. 1. 2021.

mailto:redakce@praha1.cz
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