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Petr HejmaSlovo starosty
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Vážení a milí sousedé,
vítám vás na stránkách prvního letošního čísla magazínu 
JEDnA a všem vám přeji, aby pro vás byl rok 2021 po všech 
stránkách dobrý a úspěšný. Vím, v současné době tomu máloco 
nasvědčuje, a zprávy, jež se na nás ze všech médií valí, nám pří-
liš důvodů k optimismu nedávají. na druhou stranu – moje kaž- 
dodenní zkušenosti z osobních setkání s řadou z vás – mně tu 
naději dávají. ne proto, že bychom před sebou neměli obrovské 
množství problémů k řešení, ale proto jakým způsobem se k nim 
lidé z naší městské části staví. Živnostníci, kteří bojují o záchra-
nu svých provozoven a řemesel, lékaři a zdravotní sestry bojující 
už rok se zákeřnou nemocí a jejími následky anebo třeba rodiče 
dětí, jež od loňska většinu výuky strávily doma u počítačů.

Vážení, konec starého a začátek nového roku nám 
přinesly smutnou zprávu o odchodu dvou osobností, jež se 
významnou měrou zapsaly do polistopadové historie naší 
městské části – ThMgr. Svatopluka Karáska a JUDr. Jaroslavy 
Janderové. Za svoji práci a nasazení nejen pro Prahu 1 si oba 
právem vysloužili úctu a respekt.

Čest jejich památce!

Leden opět posílil důvody pro naši hrdost na lékaře, zdra-
votní sestry a další zaměstnance nemocnice na Františku, kteří 
se naplno zapojili do očkování seniorů vakcínou proti covidu-19. 
Velké poděkování si zaslouží také odborníci ze společnosti GHC 
GEnETICS, kteří společně s nimi vytvořili mobilní očkovací týmy, 
i zaměstnanci našeho Střediska sociálních služeb Praha 1 
– ti z jednotlivých domů s pečovatelskou službou i ti, kteří se 
iniciativně ujali informování seniorů spadajících do kategorie, 
které vláda umožnila registraci k očkování a už během ledna 
pomohli šedesáti seniorům z Prahy 1 ze skupiny 80+ vypořádat 
se s nástrahami komplikovaného registračního systému.

Zásluhou těchto pracovitých lidí se více než 80 % seniorů 
bydlících v domech s pečovatelskou službou nechalo očkovat. 
Druhé kolo jejich očkování pak bylo naplánováno na 8. a 9. února.

na 9. února bylo také naplánované jednání našich zastu-
pitelů o rozpočtu. Jeho přípravě i osobním a online diskusím 
o něm ve výborech, odborných komisích a se všemi zastupiteli 
jsme věnovali velké množství času, protože letošní rok bude pro 
hospodaření nás všech – tedy i městské části – velmi náročný. 
Věřím ale, že při dobré vůli to společně zvládneme. 

Váš
Petr Hejma 

Kostelní slavnosti

Koncert „Ave Maris Stella“

v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci 

a sv. Kajetána v Nerudově ulici

ONLINE 

na FB Praha 1, Praha 1 Online a Kostelní slavnosti

i na praha1.cz a kostelnislavnosti.cz.

Markéta Fassati - soprán

Zuzana Peřinová - viola

Jiří Kopečný - varhany

Mgr. Kamila Malinská - kancléřka řádu sv. Lazara Jeruzalémského,

úvodní slovo

Mgr. Libor Černý - průvodce historií kostela

Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

v pátek 19. února 2021 v 18:00
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Koncem roku byla na hřišti v ulici Za Haš-
talem odhalena další z laviček věnovaných 
odkazu spisovatele Jaroslava Foglara. Slav-
nostního ceremoniálu se zúčastnil starosta 
Prahy 1 Petr Hejma společně s místostarost-
kou Evou Špačkovou. A nemohli samozřejmě 
chybět ani skauti v čele s vedoucím oldskaut-
ského klubu Jestřábi Slavomilem Janovem. 
Skautská nadace Jaroslava Foglara se před 
časem rozhodla přeměnit tuto na první po-
hled obyčejnou věc – lavičku – na důstojné 
místo připomínající autora knižních bestsel-
lerů. V Praze se tak začaly od roku 2018 ob-
jevovat lavičky, které se od ostatních liší. Je-
jich součástí jsou překrásně vyřezané obrazy, 
jež známe z příběhů Hochů od Bobří řeky 

nebo z dobrodružství rychlých šípů. Po rieg-
rových sadech nebo Stromovce se příjemné 
místo k posezení nyní objevilo právě na Sta-
rém Městě. A není to náhoda. Vždyť tato čtvrť 
pravděpodobně posloužila jako předloha pro 

legendární tajuplná Stínadla z knihy Záhada 
hlavolamu a právě loni uběhlo osmdesát let 
od chvíle, kdy se objevilo první vydání tohoto 
Foglarova románu v časopise Mladý hlasatel. 
„Pro mě osobně je to srdeční záležitost, že 
lavička odkazující na Záhadu hlavolamu 
bude právě na tomto místě a velice rád 
jsem tento projekt podpořil,“ uvedl starosta 
Hejma, který je sám členem oldskautského 
klubu Jestřábi. Místostarostka Špačková při 
slavnostním odhalení nastínila, co městská 
část s tamní lokalitou zamýšlí: „Plánujeme 
rekonstrukci tohoto dětského hřiště. Chtěli 
bychom jej celé uzpůsobit tématu Rychlých 
šípů a právě tato lavička je prvním prvkem, 
od kterého by se měla renovace odvíjet.“ 

Městská část Praha 1 hlásí, že dokončila 
očkování první dávkou vakcíny proti ne-
moci covid-19 ve všech svých šesti do-
movech s pečovatelskou službou. očko-
vání se týká i personálu, který je s klienty 
v přímém kontaktu, je o ně velký zájem 
a je zajištěno mobilními týmy nemocni-
ce na Františku, zřizované Prahou 1.

„Postupujeme přesně tak, jak jsme 
občanům slíbili. Na každý den máme přesný 
očkovací plán, kterého se držíme,“ popsal 
starosta Prahy 1 Petr Hejma. „Díky mobilním 
očkovacím týmům postupujeme v očkování 
velkým tempem,“ dodal starosta s tím, že 
městská část má za cíl naočkovat všechny 
seniory žijící na jejím území. Zároveň je 
připravena pomoci i ostatním městským 
částem, které již zájem o pomoc prostřed-

nictvím svých starostů vyjádřily. „Zájem 
o očkování byl mezi seniory v domech 
s pečovatelskou službou téměř stoprocent-
ní,“ upozornil 1. místostarosta Prahy 1 Petr 
Burgr, do jehož gesce patří mj. zdravotnictví 
a sociální problematika. „Očkování probíhá 
bez problémů a u našich seniorů jsme neza-
znamenali žádné vedlejší účinky. Spoluob-
čané v seniorském věku si průběh očkování 
velice pochvalují,“ řekla ředitelka Čelišová  
Střediska sociálních služeb Praha 1. 

První městská část zřídila pro zájemce 
o očkování také infolinku a má vlastního ko-
ordinátora očkování. Veškeré dotazy ohledně 
vakcinace zodpoví občanům pracovníci 
Střediska sociálních služeb na telefonních 
číslech 725 397 934 a 607 048 183 nebo 
pomocí e-mailu ockovani@praha1.cz. 

První online koncert sopranistky  
Markéty Fassati se uskutečnil  
15. prosince v překrásných prosto-
rách kostela sv. Mikuláše na Sta-
roměstském náměstí, kde zazněly 

skladby pro soprán s doprovodem 
komorního orchestru Fassati En-
semble od autorů věhlasných jmen, 
jako jsou W. A. Mozart, A. Vivaldi, 
G. Caccini či A. V. Michna z otra-
dovic. úvodní slova měli farářka 
Libuše roytová, starosta Petr 
Hejma a místostarosta Petr Burgr. 

Druhý vánoční koncert proběhl 
v komornějším duchu v prostorách 
kostela Martina ve zdi dne 21. 
prosince. Spolu s Markétou Fassa-
ti účinkovali hobojista Jan Thuri 
a varhaník Jan Kalfus. Slova se ujala 
místostarostka Eva Špačková, která 
všem popřála požehnané svátky. 

V roce 2021 se v rámci Kostel-
ních slavností můžete těšit na další 

koncerty z tajemných duchovních 
míst Prahy 1. odkazy na koncerty, 
fotografie a termíny dalších vystou-
pení najdete na stránkách  
www.kostelnislavnosti.cz. 

Nové projekty Prahy 1 – online koncerty
lavička jaroslava Foglara v centru stínadel

kostelní slavnosti budou pokračovat

Mezi seniory z Prahy 1 je o očkování velký zájem. Městská část 
již zvládla proočkovat všechny starší občany ve svých domech 
s pečovatelskou službou, a to včetně personálu

V rámci online koncertů z Ma-
lostranské besedy odstartovala 
silvestrovské oslavy kapela IVAn 
HLAS TrIo. Písničkář Ivan Hlas 
si společně s kytaristou norbim 
Kovácsem a cellistou olinem ne-
jezchlebou připravil více než tucet 
krásných bluesových skladeb. Pou-
ze před objektivy kamer a prázd-
ným hledištěm se kapele podařilo 
alespoň pomocí online streamu 
dostat do našich domovů slavnost-
ní atmosféru. Potvrzují to i ohlasy 

sledujících, kterých se sešlo během 
samotného koncertu přes 250. 
na závěr vystoupil před kamera-
mi i 1. místostarosta Prahy 1 Petr 
Burgr, který během přípitku věnoval 
své novoroční přání právě kultuře. 
„Přeji si, aby za rok na silvestra 
Malostranská beseda praskala ve 
švech,“ pronesl v souvislosti s pro-
blémy, se kterými se kultura potýká. 
online koncerty z Malostranské 
besedy pokračují i v letošním 
roce. 

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2021

Městská část Praha 1 má jako 
poskytovatel zájem prostřednictvím 
veřejných prostředků zlepšit stav 
domovního fondu na území Prahy 1 
s tím, že do tohoto procesu je vhodné 
zapojit i vlastníky těchto domů. Za 
tímto účelem vyhlásila pro rok 2021 
granty na opravu domovního fondu, 
v jejichž rámci by měly být rozděleny 
mimořádné jednorázové dotační 
prostředky. „Žádost lze podat jen na 
vnější opravy pláště domu. Grant 
bude poskytnut maximálně do 
výše padesát procent skutečných 
nákladů na opravu. Zbývající část 
skutečných nákladů na opravu hradí 
žadatel,“ upřesnil radní Jan Votoček. 

Žadatel musí písemně garantovat, 
že má dostatek finančních zdrojů 
na spolufinancování opravy, a to 
i v případě přidělení nižší částky než 
padesát procent skutečných nákladů. 
Maximální výše grantu pro jedno-
ho žadatele je částka jeden milion 
korun. Z poskytnutí příspěvku jsou 
vyloučeny domy, které se používají 
k podnikání v oblasti hazardních her, 
erotických, ubytovacích a hotelo-
vých služeb včetně realitní činnosti, 
tj. ubytování kratší než dva měsíce; 
domy, u nichž sdílené ubytování for-
mou Airbnb a obdobných platforem 
je provozováno na více než pěta-
dvaceti procentech celkové bytové 

plochy. Stavbu – pouze opravu, nikoli 
investiční akci (výstavbu nového) – 
bylo možné zahájit od 1. ledna 2021. 
oprava musí být zahájena a dokonče-
na v roce 2021, nejpozději k 29. říjnu 
2021. Žádost se všemi povinnými pří-
lohami v zalepené a označené obálce 
musí být odevzdána do podatelny 
MČ Praha 1, a to do pátku 12. března 
2021 do 12:00 hodin. 30. března 
komise žádosti vyhodnotí a následně 
předá do rady MČ Praha 1, odkud 
budou případně dále předány Zastu-
pitelstvu MČ Praha 1. Do 30. června 
proběhnou podpisy smluv s úspěš-
nými žadateli, granty se vyplatí ve 
dvou částech v červenci a prosinci. 

Trio ivana hlase zazpívalo z Malostranské besedy

Vzpomínáme

juDr. jaROslaVa jaNDEROVá 
14. 6. 1950 – 23. 1. 2021

ThMgr. sVaTOPluk kaRásEk 
18. 10. 1942 – 20. 12. 2020

V letech 2010 až 2014 zastupitelka 
Prahy 1. od roku 2020 předsedkyně 
Komise pro zdravotnictví a místo-
předsedkyně Kontrolního výboru.

V letech 2014 až 2018 zastupitel 
Prahy 1 a předseda Komise pro 
občanské záležitosti, udělování 
čestného občanství a Ceny Prahy 1.

mailto:ockovani@praha1.cz
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Podporujme 
své živnostníky!

bistro bruncvík
na Kampě 7, 
118 00
Malá Strana

květiny carmelita
Karmelitská 375/21, 
Malá Strana
774 281 534

čistírna oděvů ROyal clEaN
Myslíkova 17, nové Město
222 710 986
www.royalclean.cz

Dobrá trafika
újezd 37, Malá Strana
732 852 364
www.dobratrafika.cz

Elektro Málek a Novák s. r. o. 
Jungmannova 15/1, 
nové Město
606 793 520, 281 981 690

Galanterie Marlen
Karolíny Světlé 9, Staré Město
603 256 680, 777 677 431
www.marlen.cz

les houbeles – houbařský obchod
růžová 7, nové Město
725 750 222
www.leshoubeles.cz

hugo chodí bos 
Řeznická ulice 12, nové Město
602 834 930
www.hugochodibos.cz

kavárna Mlýnská
Všehrdova 449/14, 
Malá Strana
257 313 222

j+s tabák, s. r. o. Trafika
Vítězná 534/16, 
Malá Strana

Masný krám
Tržiště 6, Malá Strana
222 250 022

Oční optika as Optic
újezd 454/46, Malá Strana
257 311 237,775 125 975
asoptic@asoptic.cz

čistírna luxury Dry cleaners 
Martinská 10, Staré Město
723 846 628
www.cistirna.cz

la sartoria 
Haštalská 9, Staré Město 
606 788 878
www.lasartoria.cz

Víno Wine Obchod vínem
Truhlářská 1121/24, nové Město
603 436 985, info@obchodvinem.eu
www.obchodvinem.eu

zámečnictví Pražský klíč
Pasáž Lucerna
608 176 234

Opravna obuvi
Dlouhá 729/37, 
Staré Město 

Pražská čokoládová manufaktura
Michalská 970/20, 
Staré Město
737 176 333

Foto: Petr našic, Jaroslav Tatek
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Už dlouhou řádku let 
se táhnou problémy 
ve Vrchlického sadech 
a jejich okolí, kam se 
z celé Prahy, České 
republiky i ze zahraničí 
stahují lidé bez domova 
a uživatelé drog. 
Potíže se stupňují 
mimo jiné i v důsledku 
dlouhodobé koncentrace 
služeb, jež do lokality tyto 
skupiny lidí lákají. Situaci 
komplikuje koronavirová 
pandemie, která 
umocňuje obavy obyvatel 
a živnostníků z okolí. 
Nové vedení Prahy 1 
požaduje zachování 
stávajících služeb, ale 
jejich decentralizaci do 
dalších oblastí hlavního 
města, jež uleví centru 
a hlavně občanům, kteří 
v postižené oblasti žijí 
a na situaci si s odborníky 
z radnice oprávněně 
stěžují.

sadech nabízejí, je mnoho. Klienti si zvykli 
do parku chodit a na jídlo čekat. Nemají 
tedy vlastně ani důvod využívat odborných 
sociálních služeb například nízkoprahových 
denních center. Těch je ovšem tak málo, že 
jsou v zimě zcela vytížená.“ 

Ladislav Varga zároveň poukázal na fakt, 
že žádná jiná vazba těchto osob k dané lokalitě 
prakticky neexistuje. Také tento faktor podle 
něj odrazuje ostatní městské části od vybu-
dování podobných center s menší kapacitou 
na jejich území. Hlavní úlohu zde podle něj 
musí sehrát Magistrát hlavního města Prahy, 
ale také ostatní kraje, protože Praha nemůže 
suplovat služby, které jinde chybějí.

To potvrzuje i 1. místostarosta Prahy 1 
Petr Burgr, který připomněl rozdílné kompe-
tence vedení Prahy a jednotlivých městských 
částí. „Na rozdíl od hlavního města je povin-
ností jednotlivých městských částí soustředit 
případnou pomoc především na osoby, které 
jsou v dané městské části evidovány,“ upo-
zornil Burgr, který jedná o dané problema-
tice jak s Městskou částí Praha 2, na jejímž 
území se nachází středisko naděje, tak také 
s ředitelem Centra sociálních služeb Prahy 
Martinem Šimáčkem. Jak už bylo řečeno, tak 
osoby zdržující se v oblasti Vrchlického sadů 
většinou nejsou stálými rezidenty Prahy 1. 
Jde pouze o klienty služeb, které poblíž toho-
to místa fungují. 

Dostane Naděje naději i jinde?

Zmíněné středisko naděje se tedy nachází 
v nezáviděníhodné situaci. Potýká se s 
negativními ohlasy veřejnosti, se kterými 
ovšem těžko může něco dělat. „Samo-
zřejmě, že by bylo ideální zmenšit kapa-
city tohoto zařízení a více se rozprostřít 
po celé Praze,“ řekla vedoucí střediska 
Gabriela Podzemská. Další větou však 
dodala, že nikdo nestojí o vybudování 
podobného zařízení na svém území. 

Centrum naděje se tedy alespoň snaží 
předcházet problémům ve Vrchlického 
sadech a ve svém okolí. „Rozhodně není 
třeba vyčkávat, když se někde děje něco 

nepříjemného, u čeho jsou naši klienti. 
Rád bych touto cestou sdělil, že je potřeba 
volat na naše telefonní číslo do střediska 
775 868 860, a my jsme připraveni situaci 
řešit,“ vzkázal pražský oblastní ředitel orga-
nizace naděje Daniel Svoboda. 

obyvatelé přilehlé oblasti mají však 
dojem, že při takto vysokém počtu klientů 
není možné všechny problémové jednot-
livce evidovat a následně tedy ani identi-
fikovat. Centrum samotné je možná sice 
schopno se částečně postarat o drobné 
a nahodilé události, ale komplexní řešení 
zůstává v gesci vedení města a jednotlivých 
městských částí. 

Park opravdu pro všechny

radní Prahy 1 richard Bureš, který má 
mimo jiné na starost životní prostře-
dí a úklid, podtrhl předchozí vyjádření 
kolegů, občanů i organizace. „Prvním 
a nejdůležitějším krokem je decentrali-
zace pomoci lidem bez domova,“ zmínil 
Bureš. Místopředseda komise pro životní 
prostředí Prahy 1 Antonín Berdych ho 
doplnil: „Park má svůj řád a má sloužit 
všem, nelze ho bezezbytku brát jenom jako 
místo pro pomoc lidem bez domova.“

Ze všech uvedených vyjádření lze 
vyvodit dva zásadní kroky pro zlepšení této 
situace. Tím prvním je nepochybně větší 
zapojení vedení města do řešení daného 
problému. Tím druhým je pak několikrát 
zmíněná decentralizace služeb. Druhý 
krok bude výrazně složitější, protože bude 
vyžadovat participaci ostatních městských 
částí. Pro ně se bude jednat o velice citlivé 
téma. nicméně je to jedna z nejreálnějších 
cest, jak Vrchlického sadům i samotnému 
centru Prahy a jeho obyvatelům výrazně 
ulevit.

Měsíčník JEDnA bude situaci nadá-
le sledovat. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

Tristní hygienická situace, vandalismus, 
nepořádek, vnikání do soukromých ob-
jektů. To je jen stručný výčet problémů 
Vrchlického sadů a jejich okolí, které trápí 
veřejnost, zejména pak obyvatele domů 
v přilehlé Bolzanově ulici. Ti pochopitelně 
celou situaci vnímají ještě intenzivněji, 
jelikož bezprostřední blízkost dané oblasti 
významně ovlivňuje jejich život. To nám 
potvrdili i zástupci obyvatel této ulice. Jejich 
obavy například z možného ohrožení zdraví 
ještě umocnila celosvětová epidemie. 

na různých situacích nám popsali 
to, jak se oblast Vrchlického sadů stává 
útočištěm lidí, kteří zde vykonávají téměř 
všechny běžné životní činnosti: od noco-
vání přes vykonávání tělesných potřeb 
až po praní či sušení prádla. Veškeré tyto 
úkony – prováděné přímo v parku a ulicích 
centra města – se samozřejmě neslučují se 
základními hygienickými normami a před-
stavami o kvalitním bydlení. A v žádném 
případě s normami, které byly nastoleny 
během nouzového stavu. 

oslovení obyvatelé navíc připojili pře-
kvapivý poznatek, že služby určené zejména 
pro lidi bez domova a pro uživatele drog, 
využívají i lidé, kteří nepocházejí z těchto 
ohrožených skupin. V době před krizovým 
stavem například mladí turisté-baťůžkáři. 

občané mají podle svých slov pochope-
ní pro fungování takovýchto služeb, vyjádřili 
ale důrazný nesouhlas s jejich kumulací 
a rozsahem v centru Prahy.

Vysoká koncentrace služeb

nové vedení Prahy 1 od svého nástupu  
na začátku loňského roku intenzivně řeší 
problémy ve Vrchlického sadech a jejich 
okolí. Poradní orgán rady MČ Praha 1 
v podobě sociální komise o situaci již 
také jednal. Magazín JEDnA opakovaně 
na problémy upozornil. například v říjno-
vém čísle informoval o růstu koncentrace 
drogově závislých v této oblasti, způso-
bené celosvětovou pandemií, jež značně 
omezila možnosti fungování organizací 
pomáhajících zmíněným skupinám lidí.

K situaci se v září vyjádřila také Policie 
Čr. Podle jejího názoru je problém mimo 
jiné způsoben vysokou koncentrací uve-
dených služeb a řešení spatřuje v jejich 
decentralizaci. „Aniž bychom se domnívali, 
že jde o komplexní systémové řešení pro-
blematiky, lze konstatovat, že dokud bude 
v uvedené lokalitě docházet k poskytování 
uvedených služeb v takovémto rozsahu, 
nebude pro tuto skupinu osob důvod loka-
litu Vrchlického sadů opustit,“ uvedla mj. 
Policie Čr.

Problém je nepochybně komplexnější-
ho charakteru, nicméně jeho jádro v podobě 
koncentrace podobných služeb vidí i vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ 
Praha 1 Ladislav Varga: „Organizací a jed-
notlivců, kteří například jídlo ve Vrchlického 

Situace 
ve Vrchlického sadech 
je celopražský 
problém 
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role laskavého průvodce se ujal 
vedoucí odboru Pavel ručka. Práce 
oddělení je opravdu pestrá: „Kromě 
klasických přestupků na úseku majet-
ku, občanského soužití či veřejného 
pořádku řeší kolegové také přestupky 
v oblastech shromažďování, taxisluž-

je rozšířen názor, že mít omamnou či 
psychotropní látku pro vlastní potřebu 
není trestné. To je velký omyl. Pokud 
někdo neoprávněně přechovává 
v malém množství pro svoji potřebu 
omamnou nebo psychotropní látku, 
dopouští se přestupku. Postupnou 
úpravou zákona se proces těchto 
přestupků výrazně zjednodušil. „Řeší 
se efektivně v blokovém řízení přímo 
ze strany policejního orgánu na místě, 
kdy policista má oprávnění návykovou 
látku na místě odebrat a sám o ní 
rozhodnout,“ vysvětluje Pavel ručka.

Část náplně práce oddělení 
tvoří přestupky při prodeji či po-
dávání alkoholu osobám mladším 

osmnácti let. „Řešíme to ve spolu-
práci s policií. Trest by měl přispět 
k zamezení prodeje alkoholických 
nápojů mladistvým. Ke správnímu 
orgánu se bohužel dostávají případy, 
kdy k podnapilé mladistvé osobě je 
z důvodu ohrožení života přivolána 
lékařská pomoc a následně se šetří, 
kdo jí alkohol prodal či podal,“ popi-
suje ručka.

Správní orgán ve věci nařídí 
ústní jednání, a to z důvodu zjištění 
skutkového stavu věci. ohrožený 
mladistvý je v procesním postavení 
svědka ve většině případů za pří-
tomnosti zákonného zástupce přímo 
konfrontován s prodejcem  
či osobou, která mu alkohol podala. 
Celková atmosféra řízení je plná 
emocí. Mnohdy si až při správním 
řízení mladiství i prodejci uvědomí 
závažnost následků svých jednání. 
Při konfrontaci pomáhají příslušné lé-
kařské zprávy i záznamy kamerových 
systémů. neodhalí se však ty případy, 
kdy mladistvý požije alkohol vinou 
jednání prodejců či jiných osob a on 
nevyhledá lékařskou pomoc. „Část 
přestupků této skutkové podstaty se 
odhalí v rámci bezpečnostních opat-
ření policejního orgánu zaměřených 
na kontrolu osob mladších osmnácti 
let. V několika případech, kdy byly 
právnickým osobám uloženy za daný 
skutek pokuty ve výši padesát tisíc 
korun, byly účastníky řízení podány 
správní žaloby. Správní soudy však 
žaloby zamítly a rozhodnutí potvrdi-
ly,“ uzavírá vedoucí odboru občan-
sko-správních agend Pavel ručka. 

Text: (red)
Ilustrační fota: Jaroslav Tatek

Stranou od hlavní budovy ve Vodičkově 32 obývá druhé a částečně třetí  
patro oddělení správního řízení Odboru občansko-správních agend.  
Zajímalo nás, jak takové na první pohled možná nenápadné, ale určitě  
velmi důležité oddělení funguje. 

Oddělení 
správního řízení: 
5 600 přestupků ročně

by, zbraní a střeliva, školství nebo 
ochrany zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek,“ vypočítává ručka. 

od roku 2015 do konce roku 
2020 obdrželo oddělení správního říze-
ní přes 34 000 oznámení o přestupku, 
tedy něco přes 5 600 oznámení ročně. 

Bylo uloženo přes patnáct tisíc pokut 
v celkové výši přes devatenáct milionů 
korun. nejčastěji se řeší přestupky na 
úseku veřejného pořádku, jako jsou 
porušení obecně závazných vyhlášek, 
rušení nočního klidu nebo pak přestup-
ky proti občanskému soužití a proti 
majetku.

Velkou část agendy představují 
přestupky na úseku shromažďování. na 
území Prahy 1 se koná převážná část 
shromáždění v hlavním městě. Kromě 
přestupků proti právu shromažďova-
címu se účastníci shromáždění často 
dopouštějí i přestupků proti veřejnému 
pořádku či občanskému soužití. Jejich 
projednání bývá organizačně a technic-
ky složité, protože mnohdy jde o velký 
počet účastníků řízení. „Například jen 
v mediálně známém případu z loňské-
ho 28. října – shromáždění na Staro-
městském náměstí – přišlo oznámení 
na 133 účastníků shromáždění, kteří 
jsou obviněni z různých přestupků,“ 
vysvětluje Pavel ručka. Všemi obvi-
něními se správní orgán musí zabývat 
a případná vina musí být obviněným 
bez jakýchkoli pochybností prokázá-
na, a to za přísného dodržení všech 
procesních práv obviněných. I v dal-
ších případech jsou počty obviněných 
větší, byť naštěstí ne takto. „Například 
členové a aktivisté skupiny bojující 
za klimatickou změnu v jednadvaceti 
lidech několikrát zablokovali Pražský 
hrad, další skupina jednačtyřiceti lidí 
znemožnila dopravu před Poslanec-
kou sněmovnou,“ vzpomíná vedoucí 
odboru.

od roku 2015 řeší oddělení i pře-
stupky na úseku taxislužby. nejčastěji 
jde o provozování služby bez licence, 
předražování, neoznačení taxi či po-
suzování platforem typu Uber. Do roku 
2020 udělil správní orgán za prokázané 
přestupky pokuty v celkové výši přes  
2 500 000 korun a navíc udělil jako 
správní trest ve třiačtyřiceti přípa-
dech zákaz vykonávat taxislužbu, a to 
v rozmezí od šesti měsíců do dvou let. 
Přestupková řízení u toho typu pře-
stupku jsou procesně náročná. Třeba 
prokazování předražené jízdy je závis-
lé na důkazních materiálech, včetně 
výpovědí svědků. „Jako zajímavost, 
a především jako uznání kvalitní práce, 
je třeba uvést, že právě Praha 1 udělila 
správní trest pokuty řidiči Uberu s tím, 
že jde vlastně o taxislužbu. Rozhodnutí 
potvrdil Magistrát hl. m. Prahy. Účastník 
řízení pak prostřednictvím žalob věc 
,prohnal‘ soudní jurisdikcí. Naše rozhod-
nutí obstálo nejen u Nejvyššího správ-
ního soudu, ale věc projednal a potvrdil 
i Ústavní soud,“ popisuje úspěch ručka.  

Další agendu představují 
přestupky na úseku návykových 
látek. Především mezi mladistvými 
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i když časopis vyjde až v únoru, zajíma-
lo by nás, jestli jste si při novoročním 
přípitku něco přála.
Leden je pro mne začátek čehosi nového. 
V dnešní době je mým největším přáním, 
aby se život vrátil do normálních kolejí. Co-
vidové období je už příliš dlouhé a my má-
lem zapomínáme na normální život, kdy 
jsme se setkávali, navštěvovali restaurace, 
kavárny, plesy, společenské akce. Ani jsme 
si tehdy neuvědomovali, jaký je dar podá-
vat si ruce, líbat se na přivítanou, vidět se 
tváří v tvář, cestovat, posedět s přáteli.

když zavřete oči a přemýšlíte o Praze 1, 
které místo je vám nejbližší?
Praha 1 je pro mě osobně nejkrásnějším 
místem v naší zemi a jsem vděčná, že 

zde mohu žít a působit. nedovedu určit, 
které z těch historických míst je mi nej-
milejší. Už od mládí jsem ale obdivovala 
Vrtbovskou zahradu a Staroměstskou 
radnici a teď jsem nesmírně ráda, že na 
obou těchto místech mohu jako zastupi-
telka oddávat.

 
Máte nějaký rituál, který vás uklidňuje 
a osvěžuje?
Hned po probuzení se těším na celý den, 
snažím se myslet na to hezké, co mi den 
přinese. naučila jsem se radovat z ma-
ličkostí a chmury zahánět úsměvem. Je 
to vzdušné pohlazení, jež vás nic nestojí, 
ale určitě druhé potěší. nemusím se 
ani přemáhat, protože jsem se narodila 
v srpnu ve slunečném znamení Lva.

zdá se, že si dobrou náladu umíte  
udržet. Prozradíte, jak na to?
Brát života běh s nadhledem a co 
nejvíce se smát, třeba maličkostem. 
Smích je lidské slunce, dokonalý 
a nepřekonatelný. Když se bude-
te usmívat, hned budete vidět svět 
kolem sebe z té lepší stránky.

současná doba je plná zákazů  
a omezení a trvá už dost dlouho.  
Máte doporučení, jak ji zvlád- 
nout?
Udržet si zdravý pohled na dění 
kolem a nezapomínat se rado-
vat ze života, i když okleštěného. 
Hlavně nenadávat a dělat něco 
smysluplného pro druhé. 

co ráda čtete?
Životopisy moudrých lidí, historické romá-
ny a velikány světové literatury. Vždycky 
jsem ráda četla, byla to od dětství moje 
největší záliba. Po Vánocích mi v knihov-
ně přibyli i současní autoři a těším se 
na knihu Petra Sojky Pražské dvorky.

Vzpomínáte na svá učitelská léta?  
Na která nejraději?
Jak se říká: vším jsem byl rád. A tak i já 
vzpomínám na své učitelské začátky, 
kdy jsem ředitelem školy byla určena 
jako vyučující matematiky a tělocviku 
v devátém ročníku, i když mou aprobací 
byl první stupeň. Ale i tehdy jsem to cítila 
jako výzvu a odměnou mi bylo uznání 
kluků z deváté třídy, že jim v tělocvi-
ku nikdo nedal tak do těla jako já. Ale 
samozřejmě nejkrásnější roky mého 
učitelování mě čekaly v devadesátých 
letech na prvním stupni ve Vojtěšské. 
Tam měli k sobě blízko žáci, kantoři 
i rodiče a tvořili jsme s druhým stup-
něm v Mikulandské ulici skvělou školu. 
Dokladem toho je, že se mi ozývají bývalí 
žáci, kteří už mají vystudované zahranič-
ní univerzity, mnozí jsou už sami rodiči, 
kteří své ratolesti posílají na tuto školu. 

jako místostarostka se v naší městské 
části staráte o školství. jaké projekty 
letos připravujete? 
Čeká nás rekonstrukce mateřinky v Řás-
novce s rozšířením kapacity, protože zájem 
o umístění netříletých dětí vzrůstá. Budou 
se opravovat střecha, okna a fasáda budo-
vy prvního stupně Základní školy Brána ja-
zyků ve Vojtěšské, a to za plného provozu. 
Bude to náročné na skloubení prací a vý- 
uky. Musíme posoudit, jak jsou na tom 
dětská hřiště v Praze 1 a určitě nás nemine 
revitalizace dětského hřiště Za Haštalem.

co dobrého se v oblasti vzdělávání  
v minulosti povedlo?
Určitě nemohu opomenout vznik Míst-
ního akčního plánu I už v roce 2016. 
Jsem ráda, že jsem u jeho zrodu stála. 
Dali jsme si za cíl spojit všechny vzdě-
lávací instituce v Praze 1. Tedy kromě 
našich mateřských a základních škol 
i církevní, soukromé, základní umě-
lecké školy, spolky i kulturní instituce, 
například Knihovnu Václava Havla. 
S chutí jsme se pustili do práce, pořá-
dali jsme pravidelná setkání v pracov-
ních skupinách, workshopy, semináře 
a také třeba rodičovskou akademii. 
Všichni zúčastnění se mohli zapojovat 
do dotačních programů, které umož-
nily podporu vzdělávání i investic.

Od roku 2019 Mč Praha 1 realizu-
je projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ii (MaP ii), jenž navazuje 
na ukončený MaP i. V čem spatřujete 
přínos projektů? 

Úsměv je vzdušné 
pohlazení 

Potěšilo mě, že se představitelé všech 
škol a institucí vyjádřili pro pokračování 
v návazném projektu MAP II. Začali jsme 
několika akcemi v oblasti kulturního 
povědomí a hlavně jsme získali přehled 
o aktivních učitelích. My je nazýváme uči-
telé+ a těší mě, že jich v Praze 1 nemáme 
málo. Moc si toho vážíme. Za přínosné 
považuji rozšíření spolupráce například 
v oblasti kulturního povědomí o další ak-
téry – národní galerii a Museum Kampa. 
Díky MAP má zřizovatel možnost přiblížit 
se více školám a poznat tak mnohé 
aktivní učitele, kteří mají chuť posuno-
vat školství a svůj obor k vyšší kvalitě. 

jak probíhají projektové aktivity MaP 
ii v době distančního vzdělávání? byly 
utlumeny, nebo bylo toto období jistou 
výzvou i v rámci projektu?
Všechny naše plány přerušil přechod živo-
ta na distanční formu, tedy nejen vyučo-
vání. Plánované semináře se uskutečnily 
a doteď probíhají formou webinářů. V této 
nelehké době jsme se soustředili hlavně 
na šetření, jak probíhá distanční výuka ve 
školách. Zaměřili jsme se na to nejdůle-
žitější – na technické podmínky online 
výuky pedagogů i žáků a na správné na-
stavení komunikace mezi školou a rodiči. 
Z projektových financí bylo možné podpo-
řit vzdělávání učitelů v distančních meto-
dách a také ocenit ty nejaktivnější z nich. 

jak zvládly školy zřizované Mč Pra-
ha 1 tak výrazné a nečekané změny 
ve vzdělávání roku 2020?
Jako zřizovatel jsme pomáhali v první 
vlně pandemie zejména s distribucí 
ochranných pomůcek a dezinfekč-
ních prostředků. V oblasti výuky naši 
ředitelé velice rychle pochopili, že je 
nutné stanovit jasná pravidla, aby se 
v nich orientovali učitelé, rodiče i žáci. 
Věřím, že se vše podařilo, neboť jsme 
ze strany rodičů nezaznamenali žádnou 
stížnost. na pravidelných poradách 
s řediteli MŠ i ZŠ jsme koordinovali 
naplňování vládních opatření, řešili 
střídání dětí ve školních družinách, 
klubech a jídelnách. Aby se všechny 
děti v klidu najedly, musely jídelny 
prodloužit dobu vydávání obědů. naše 
školy ve velkém vybavovaly technikou 
do domácího prostředí žáky i pedagogy.

Společně jsme se naučili přizpůsobo-
vat se měnícím se podmínkám výuky 
i celkového života. Moc ráda jsem 
zaznamenala zvýšenou solidaritu 
mezi našimi školkami a školami. 
Vypomáhaly si personálně tak, aby 
žádná školka nemusela být zavřená. 
A v našich školách máme do distanč-
ní výuky zapojeny takřka všechny 
žáky. Věřím, že hned, jak to dovolí 
situace a děti se vrátí do škol, budou 
všichni připraveni vše zvládat na 
jedničku.

Možná málokdo ví, že Praha 1 nemá 
na svém území dům dětí a mládeže. 
Podnikáte v této věci nějaké kroky? 
Je to letitý problém. Šance nápravy 
se objevila se záchranou historické 
památky – gotického domu v Truhlář-
ské ulici 8. Dům by měl po komplexní 
rekonstrukci sloužit jako volnočaso-
vé a zájmové centrum typu DDM. 
Vznikne tak unikát, kdy památkově 
chráněný historický dům s nástěnný-
mi gotickými malbami budou využí-
vat převážně děti a mládež. úžasné 
sklepní prostory mohou být k dispozici 
ke kulturním a společenským akcím, 
divadelním představením, koncertům, 
slavnostnímu předávání různých 
ocenění, vyhlášení výsledků soutěží. 
V přízemí bude kavárna pro maminky 
čekající na své děti. V prvním patře je 
zachovaný „modlitební sál“ s mož-
ností mobilního přepažení a využití 
pro společenské akce MČ, škol i firem 
z okolí, absolventské koncerty ZUŠ, 
komunitní setkávání občanů. Dal-
ší prostory mohou být využity jako 
učebny robotiky a řemesel. Podkroví je 
ideální víceúčelová místnost, využi-
telná na principu sdílení technickými, 
hudebními, jazykovými a přírodověd-
nými kroužky. Ani v době koronakrize 
se projekt nezastavil. Práce stále 
probíhají a spějí k dokončení k potě-
šení pracovní skupiny, jejíž vznik jsem 
iniciovala a do které jsme přizvali 
i pracovníky odboru školství MHMP. Ti 
nám jsou nápomocni cennými radami. 

co byste v prvním letošním čísle 
magazínu jEDNa popřála nám ob-
čanům a co byste udělala, kdybyste 
měla neomezenou moc?
Všem nám přeji pevné zdraví a brzký 
návrat do normálu. A kdybych měla 
tu moc, tak bych pomohla všem 
živnostníkům v Praze 1, aby nemuseli 
zavírat své provozovny a přečkali tak 
těžkou dobu bez zákazníků. Stejně 
tak bych ráda podpořila divadla, 
kina, hudební kluby a restaurace. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

S Mgr. Evou Špačkovou, místostarostkou Prahy 1, která má na starosti školství 
a rozvoj hřišť, jsme se sešli počátkem ledna. Povídali jsme si o její práci, životě 
a také o přání do nového roku...
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Od uzavření Smetanova 
nábřeží pro automobilovou 
dopravu pokračují diskuze 
o omezení dopravy v centru 
města. V médiích se objevují 
plány na omezení provozu, 
které ve svém důsledku 
mohou ovlivnit situaci v celé 
Praze 1. 

Jak probíhá debata radnice s magistrátem?
radní MČ Praha 1 pro dopravu richard 
Bureš je kritický: „Velmi špatně se ko-
mentuje něco, s čím nebyla Praha 1 plně 
seznámena. O různých návrzích se dozvídá-
me z médií a nemáme možnost ověřit, o co 
vlastně jde. Zastupitelstvo hlavního města 
přitom schválilo usnesení, které jasně říká, 
že vše musí být projednáno a odsouhlaseno 
městskými částmi. Tento postup považuji 
za nepřijatelný,“ prohlásil richard Bureš.

radnice Prahy 1 i magistrát chtějí 
řešit zatížení centra automobilovou dopra-
vou, rozpor je však v tom, jaká cesta se má 
zvolit. Uzavření nábřeží bez dalších opatření 

Zásobování centra Prahy 
a s tím spojená doprava  
jsou nevyhnutelnou sou-
částí života města. Záro-
veň ale občanům přiná-
šejí problémy, zejména 
s parkováním. 

Jen v minulém roce v Praze 1 předsta-
vovaly všechny formy dovozu a odvo-
zu zboží včetně stavebnictví přes pa-
desát tisíc aut za každých čtyřiadvacet 
hodin. I když jsou pro tento provoz 
vyčleněna konkrétní místa, kde je par-
kování povoleno na patnáct či třicet 
minut, nároky stále rostou. Stejně tak 
je problém s nedodržováním časo-
vého omezení a s nutnou kontrolou.

Praha 1 instaluje 
nové technologie 
pro lepší parkování

Změny v dopravě v centru 
bez souhlasu Prahy 1

má v dané lokalitě cíl cesty bez ohledu na to, 
odkud jsou. Omezit takový provoz znamená 
omezit občany Prahy 1,“ vysvětlil radní.

Prioritou radnice je podle Bureše komfort 
obyvatel v ulicích, kde žijí. Provoz v ulicích oko-
lo Smetanova nábřeží výrazně vzrostl a na rad-
nici přicházejí četné stížnosti. Praha 1 proto 
v těchto místech připravuje projekt výsuvných 
sloupků, které by dokázaly provoz utlumit.

Lidé by mohli do dané oblasti jezdit, ale 
zároveň by tyto ulice nesloužily jako objížďka 
pro ostatní řidiče.

Spory o řešení problémů dopravy v cent-
ru trvají již zhruba rok. Plány magistrátu se ne-
omezují jen na nábřeží, v dohledné době hrozí 
zdražení parkovacích oprávnění o 300 %, 
a to přes odpor městských částí, anebo také 
radikální omezování parkování rezidentů. Tře-
ba jen v okolí Mariánského náměstí má dojít 
k dalšímu omezení průjezdnosti, místní tak 
budou domů jezdit velkou oklikou. Zároveň 
má být bez náhrady zrušeno více než  
110 parkovacích míst. Potřeba plynulé dopra-
vy, dostatku parkovacích míst a možnosti vy- 
užívat auto pro nákupy a cesty mimo Prahu 1 
opakovaně zaznívá v diskusích s občany. 
Řešení těchto problémů bude tak v roce 2021 
jedním z hlavních témat, která chce radnice 
otevírat. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

totiž přivedlo provoz do ulic, kde žijí lidé 
a kde byla doprava v minulosti utlumována. 
Mít auto je pro rodiny Pražanů potřebné 
i v centru. ráno vozí děti do škol, jedou do 
práce, s dětmi na kroužky, nakupují a večer 
se vrací domů a chtějí zaparkovat. „Nekoneč-
né objížďky, fronty a omezení parkovacích 
míst povedou k dalšímu vylidňování centra 
a uvolnění bytů pro krátkodobé ubytování. 
Doufejme, že toto není cíl těch, co podobné 
změny prosazují,“ upozornil radní Prahy 1. 

Principem návrhů z hlavního města je 
především uzavření dopravy po obou březích 
Vltavy na Malé Straně a Smetanově nábřeží. 
občané Prahy 1 by pravděpodobně měli 
výjimku umožňující průjezd, to ovšem řeší 
jen část problému. otázkou zůstává, jak by 
fungovalo zásobování, dovážka a taxislužby. 
Stejně tak by omezení mohlo negativně do-
padnout na řemeslníky a další služby, které 
sídlí mimo Prahu 1, ale do centra dojíždět 
musí. Další obavy plynou od obyvatel ulic, 
kterými by vedly objízdné trasy. 

Téma omezení tranzitního provozu přes 
centrum města je stále aktuální. Jak by ho 
chtěla radnice sama řešit? Podle richar-
da Bureše potřebuje hlavně tvrdá data. 
na nábřeží proto již umístila kamery pro 
ověření reálného provozu a hodnotí chování 
řidičů a pohyb vozidel. „Ukazuje se totiž, že 
podíl tranzitní dopravy je na obou březích 
jiný, než magistrát prezentuje. Mnoho řidičů 

Praha 1 se rozhodla tento problém 
řešit. na konci roku 2020 bylo v Palackého 
ulici instalováno zařízení, které na místech 
určených pro zásobování měří délku stání. 
A jak toto zařízení funguje? „Do vozovky byla 
instalována magnetická čidla, která zazna-
menají, kdy auto zaparkovalo. V tu chvíli se 
začne na světelné tabuli na stožáru se znač-
kou zobrazovat měnící se časový údaj. Ten 
ukazuje, kolik minut auto na vyhrazeném 
stání parkuje,“ vysvětlil iniciátor projektu 
a radní Prahy 1 pro dopravu richard Bureš. 

Ten zároveň počítá s tím, že podob-
ných čidel na místech pro zásobování 
bude přibývat a celý systém zefektivní 
jak parkování samotné, tak jeho kontrolu. 
„Údaje z čidel budou dostupné online, takže 
ostatní řidiči budou dopředu vědět, kde 
najdou volné místo. A městská policie bude 
zároveň informována, když někdo povolený 
čas překročí,“ doplnil radní budoucí plány 
radnice.

Zařízení fungují na elektřinu genero-
vanou malým svislým solárním panelem, 
a jsou tak zdrojově nezávislá, takže se 
usnadní jejich instalace. nebude totiž nutné 
dělat výkopy a přivádět ke každé značce 
proud. Pro rozvoj těchto technologií je 
však potřeba souhlasu a podpory ze strany 
magistrátu. 

„Dovážky a veškeré zásobování se 
významným způsobem podílejí na provozu 
v centru Prahy. Jedním z důvodů je právě 
nárůst obliby nejrůznějších služeb na 
rozvoz jídla a zboží přímo do domu. Jedna 
rodina, která své nákupy a další potřeby 
zajišťovala svým autem, generovala méně 
provozu než neustálé rozvozy. Nové realitě 
se ale musíme přizpůsobit,“ ubezpečil 
radní richard Bureš. nástrojů, jak řešit 
provoz spojený se zásobováním, je podle 
něj více. Parkovací čidla pomohou zejmé-
na odstranit zneužívání parkovacích míst 
a omezí blokování provozu auty stojícími 
mimo povolená místa.

Pilotní projekt v Palackého ulici byl plně 
financován jedním z výrobců této technolo-
gie, cena jedné jednotky obsluhující všechna 
okolní parkovací stání stojí okolo 130 tisíc 
korun. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek
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Žádosti se týkají tří objektů, které jsou ve 
správě Prahy 1, a jednoho objektu ve vlast- 
nictví Kolegiátní kapituly Všech svatých na 
Pražském hradě.

opravy a restaurování památkově chrá-
něných objektů jsou finančně velice nároč-
né, a proto se radnice Prahy 1 snaží kromě 
vlastních prostředků získat finance i mimo 
rozpočet MČ Praha 1. Žádosti o příspěvek 
se týkají následujících akcí obnovy: restau-
rování Krannerovy kašny, opravy uličních 
fasád, krovu a střešního pláště školní budovy 
ve Vojtěšské 13 a rekonstrukce barokních 
maleb na uliční fasádě objektu v Truhlář-
ské 8. Prostřednictvím MČ Praha 1 žádá 
o příspěvek také Kolegiátní kapitula Všech 
svatých na Pražském hradě, a to na druhou 
etapu restaurování interiéru kostela Všech 
svatých tamtéž. 

Restaurování krannerovy kašny

Krannerova kašna nebo též pomník Františ-
ka I. či Hold českých stavů je novogotická 
památka nacházející se v parku národního 
probuzení na Smetanově nábřeží. S myš-

Program regenerace 
městských památkových 
rezervací

lenkou postavit Františku I. pomník přišel už 
v roce 1835 Český zemský sněm. Pomník 
byl odhalen až roku 1850. Autory vítězného 
návrhu se stali architekt Josef ondřej Kra-
nner a kameník Karel Svoboda. Pomník byl 
již vícekrát restaurován a část sochařských 
prvků byla zaměněna za kopie. Podle restau-
rátorského průzkumu je povrch pomníku 
znečištěn tmavými depozity a exkrementy, 
na kameni se vyskytuje biologické napade-
ní a trhliny. Dochází ke zvětrávání kamene 
a chybějí části sochařské výzdoby. Poško-
zeno je schodiště i izolace kaskád fontány. 

Rekonstrukce barokních maleb  
na fasádě v Truhlářské 8

K zásadní přestavbě původně gotické-
ho domu v Truhlářské 8 došlo na konci 
osmnáctého století, kdy ho zakoupila 
evangelická církev. Taneční sál v prvním 
patře byl přestavěn na modlitebnu až pro 
tři sta osob, ve zbytku domu se bydlelo. 
Církev dům prodala na počátku dvacá-
tého století a modlitebna byla rozdělena 
na byty. Dům během citlivé rekonstrukce 
pod dohledem památkářů postupně 
odhaluje svoji minulost a je upravován 
do původní podoby. nedávno byly na 
fasádě mezi okny objeveny figurální 
malby, vlevo část figury Panny Marie, 
vpravo církevního preláta. Malby budou 
zdokumentovány, zakonzervovány a za-

Radnice Prahy 1 odsouhlasila podání žádosti o příspěvek z dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR na rok 2021. Jde o Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón. 

kryty. následně bude provedena přesná 
rekonstrukce maleb včetně štukových 
chrámů. V objektu je plánováno nové 
volnočasové centrum s využitím pro 
potřeby dětí, mládeže a občanů Prahy 1.

Školní budova 
ve Vojtěšské 13

nárožní secesní školní budova z let 
1905–1906 byla postavena podle plánů 
architekta Františka Velicha. Sochař- 
ské a štukatérské práce provedli autoři 
Jaroslav Vorel a Jindřich Čapek. Dům je 
výraznou nárožní dominantou. Dochovány 
jsou původní výtvarné prvky a detaily  
uměleckého řemesla v exteriéru i interiéru. 
Erby, sgrafitová výzdoba a socha sv. 
Vojtěcha jsou umělecko-řemeslnými prvky 
a jako součást této památky je třeba je 
chránit. V rámci budoucí obnovy je pláno-
vána oprava uličních fasád, oken a dveří, 
včetně opravy krovu a střešního pláště. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Archiv MČ Praha 1

Výzva MOJE MARIÁNSKÉ 
je určena jednotlivcům 
či organizacím sídlícím 
v okolí Mariánského ná-
městí a zájemcům, kteří 
se aktivně věnují rozvoji 
komunitního života v cen-
tru Prahy. Oslovuje také 
ty, pro něž je nezabydlený 
prostor výzvou k vytváření 
nových, nekomerčních 
obsahů.

„Mariánské náměstí, jež prochází promě-
nou, by se mělo stát nejen místem odpo-
činku, ale také prostorem pro setkávání 
a pořádání kulturních a jiných zajímavých 
akcí, jak se vyjádřili občané na participač-
ním setkání,“ uvedl radní Prahy 1 Michal 
Caban, který má na starosti oblast kul-
tivace a oživení památkové rezervace. 

Mariánské náměstí ještě nedávno 
fungovalo jako parkoviště a jeho původní 
funkce (reprezentativní, sociální, pobytová 
apod.) byly upozaděny. V září 2019 zapo-
čala dočasná změna náměstí, která potrvá 
až do jeho celkové revitalizace. Tento režim 
má náměstí vrátit jeho původní funkci, tedy 
opět vytvořit místo k setkávání a odpočinku. 
Prostor nezávislé kultury a komunitních 
aktivit koordinuje Městská knihovna v Praze 
za podpory MČ Praha 1.

„Od jara 2020 se podařilo na 
náměstí uskutečnit několik autorských 
čtení, výstav, rukodělných a kvízových 
posezení i festivalů jako například 
literární Knihovnu na vlnách, multižán-
rový RINGX10 či sousedskou akci Zažít 
město jinak,“ upřesnil Michal Caban. 

Pokud vás výzva oslovila, staňte se těmi, 
kteří náměstí oživí, a přihlaste se pomo-
cí formuláře, který naleznete na adrese: 
http://bit.ly/akcemarianske.

MOJe 
MaRIÁnSKÉ
Přihlaste svůj projekt!

Důležité je podat přihlášku s dostateč-
ným předstihem. U jednodenní akce je to 
minimálně měsíc před jejím konáním. U akcí 
většího typu (výstavy, několikadenní prezen-
tace, festivaly apod.) je nutné se přihlásit až 
dva měsíce dopředu. Právě k těmto akcím je 
také zapotřebí souhlas dramaturgické rady 
složené ze zástupců sousedících organizací. 
Žádost je radě předkládána koordinátorkou 
náměstí nebo samotným organizátorem.

Další informace: www.mlp.cz, www.praha1.
cz nebo FB skupině Moje Mariánské.
Kontakt: Dagmar Plamperová, oddělení 
komunikace MKP, tel: +420 771 126 527, 
e-mail: dagmar.plamperova@mlp.cz. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Archiv MK Praha

http://bit.ly/akcemarianske
http://www.praha1.cz
http://www.praha1.cz
mailto:dagmar.plamperova@mlp.cz
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ODs

zemřela jaroslava janderová

Je těžké cokoliv k tomu říkat, zasáhlo nás 
to jako krutá rána. rána pro rodinu, pro 
každého z nás, pro občanskou demo-
kratickou stranu, pro Prahu 1, pro hlavní 
město Prahu, pro Českou republiku.

 Jestli se o někom dá říci, že žije svojí 
prací, tak to byla právě ona. Jako dlou-
holetá předsedkyně oDS na Praze 1 pak 
zásadním způsobem ovlivňovala politickou 
tvář „jedničky“. obětavě pracovala i v Kon-
trolním výboru zastupitelstva hlavního 
města, jehož byla předsedkyní, aktivně 
pracovala v samotném zastupitelstvu. 

Jak Jarka svojí práci popisovala? 
Proč se politice věnovala? Sama k tomu 
napsala: „V politice působím proto, že mi 
není lhostejné budoucí směřování naší 
země, Prahy a její první městské části, 
kde žiju. Jsem přesvědčena, že je naší 
povinností vůči dalším generacím udělat 
vše pro zachování demokracie a svobody.

Jsem členkou Občanské demokra-
tické strany. Je to jediná politická strana, 
s jejímiž idejemi a hodnotami se mohu zto-
tožnit. Léta se zabývám totalitním obdobím 
let 1938–1989, znám utrpení těch, které 
semlely dvě totality, fašistická a komunistic-
ká. Nechci dopustit, aby se něco podobného 
mohlo opakovat.“

Vedle zastupitelské a politické práce 
se společně s manželem, synem a dce-
rou starala o rodinný podnik – Jazz klub 
Zlatá trumpeta v Ungeltu. Zvlášť v této 
době, kdy malé hudební kluby bojují 
o vlastní existenci, to byla záslužná, ale 
sysifovská práce. Klub navzdory mnoha 
potížím udržela a rozvíjela. Po léta jsme 
se tam s ní potkávali a naší práci to dáva-
lo krásný a kulturní rozměr.

obdivovali jsme její energii, rozhod-
nost, pevné názory, ale i lidskost, přátel-
ství a humor. Lidé ji respektovali, měli ji 
rádi a vážili si jí. Jarka po sobě zanechala 
silnou stopu. Uchováme si ji v naší pamě-
ti a v našich vzpomínkách. Tak budeme 
vědět, že tu s námi je i nadále. 

Jak se říká v závěru nezapomenu-
telného filmu Vojtěcha Jasného Všichni 
dobří rodáci: „Dobří lidé odcházejí ...“.

Čest její památce.

oDS Praha 1

My, co tady žijeme

Přiznejme si, všudypřítomné sociální sítě 
nás ovlivňují. Samozřejmě jsou ovlivňováni 
i ti, kteří do žádné sítě přístup nemají. Jiná 
média totiž ze sociálních sítí čerpají informace 
a předávají je dál. někde jsem si přečetl vyslo-
venou otázku, jak by asi vypadaly facebookové 
příspěvky, kdyby museli autoři zveřejňovat 
své jméno a ukázat svou pravou identitu. na 
příspěvcích, které se týkají života v Praze 1, 
tomu není jinak. nejlepší je uvést malý příklad. 
Při prezentaci vedení naší radnice, jak bude 
vypadat Václavské náměstí na Facebooku, se 
v jednom komentáři objevily věty: A parkovací 
karty nám vrátíte? A ty potraviny na Malou 
Stranu vrátíte? otázky pršely jedna za druhou, 
všechny měly jednu malou vadu na kráse. 
Vůbec se netýkaly Václavského náměstí. Jako 
kdybychom prováděli turisty po Staroměst-
ském náměstí a pod orlojem jim vyprávěli o ka-
tedrále. K parkovacím kartám lze jenom s po-
vzdechem sdělit, že je řidičům nikdo z radnice 
Prahy 1 neukradl. A potraviny na Malé Straně? 
Udělejme si malou procházku. Vyjdeme z Ví-
tězné do ulice újezd, kde záhy budeme míjet 
bistro-kavárničku, vedle které je nově otevřena 
prodejna zaměřená především na prodej vín. 
Pokud odoláme a nepřejdeme na druhou 
stranu, tam nás bude lákat cukrárna U Knoflíč-
ků, můžeme se zastavit u tramvajové zastávky 
Hellichova. Když budeme mít čas, kupíme 
si něco zdravého v prodejně oříšky (firma 
Diana) nebo pizzu vedle v bistru újezd.  Pak už 
můžeme přejít na druhou stranu ulice, kde se 
na rohu nachází další prodejna potravin. My se 
ale nezastavíme a půjdeme dál ulicí Karmelit-
ská. V budovách ministerstva školství a okres-
ního soudu prodejnu potravin pro veřejnost 
můžeme hledat těžko, leda někde uvnitř jen 
kantýnu pro zaměstnance. Stačí ale kousek 
popojít do ulice Tržiště, kde záhy máme mož-
nost navštívit prodejnu zeleniny s ovocem, co 
má otevřeno i v neděli, nebo přejít do řeznictví. 
My ale pokračujeme Karmelitskou kolem 
lahůdek, které každý zná pod názvem Zeman–
Mašková. Pak už nám nezbývá než zahnout 
přes Malostranské náměstí do Mostecké ulice 
a tam v samoobsluze Vacek doplnit zásoby, 
aby nám při procházce po Karlově mostě 
nevyhládlo. nebudu počítat, kolik jsme takto 
minuli prodejen s různými druhy potravin, ale 
je dobré připomenout, že všechny vyjmenova-
né mají jedno společné. Jsou v prostorách Pra-
hy 1. Skutečně sociální sítě snesou všechno?

PB MCTŽ 

TOP 09 Praha 1

Málokterý obor, snad s výjimkou zdravot-
nictví, je opatřeními proti šíření covidu-19 
tak plošně dotčen jako školství. Statisíce 
dětí navštívilo školu naposledy v září, 
loňský školní rok v podstatě neměl druhé 
pololetí. Byla a je to výzva pro děti, obrov-
ská zátěž pro rodiče, ale především 
byl a je to nesmírně složitý úkol pro 
pedagogy. Přejít z tradiční prezenční 
formy výuky na výuku distanční není 
snadné. Moderní prezenční výuka, 
jak ji realizují učitelé a žáci ve ško-
lách Prahy 1, nabízí mnoho způsobů, 
jak žákům školní látku přiblížit, a MČ 
Praha 1 také investovala nemalé pro-
středky do moderního vybavení. 

Covid všechno změnil. Učitelé byli 
vrženi do situace, kterou neznali, mnozí 
i do prostředí elektronických médií, která 
jim pro práci nebyla blízká. Pravda také 
je, že zatímco třeba Česká televize takřka 
ihned zavedla kvalitní vzdělávací pořad 
UčíTelka, ministerstvo školství prak-
ticky žádnou podporu našim učitelům 
neposkytlo. Proto bych jim rád poděko-
val. nejen že sami rychle zvládli úskalí 
distančního vzdělávání, ale proaktivně 
vymýšlejí nové, moderní způsoby komu-
nikace se žáky. Do jaké míry se jim daří 
naplnit jejich úlohu, prověří až čas. Dnes 
už ale můžeme říci, že učitelé se dokázali 
prakticky rekvalifikovat v řádu ne měsíců, 
ale týdnů. 

Ve všech školách v Praze 1 výuka 
probíhá a já jsem přesvědčen, že kvalitně. 
Učitelé daleko předběhli všechny pedago-
gické teoretiky a ukázali, že šedá je každá 
teorie, zelený je strom života. Díky vám, 
paní učitelky, páni učitelé!

Giancarlo Lamberti, 
předseda ToP 09 Praha 1

hnutí aNO

Vidíme už světlo 
na konci tunelu?

rádi bychom tomu věřili, ale za-
tím spíše převládá nejistota. Jaké 
jsou argumenty pro a proti?

Máme za sebou už téměř rok s tou 
breberkou, jak ji nazval jeden můj kolega. 
Stále se jí nemůžeme zbavit a spíše to 
vypadá, že se jí tu zalíbilo a dále se vyvíjí. 
Jednoznačný recept na ni není a vlády 
celého světa se snaží cestou pokusu 
a omylu hledat řešení. 

Pirátská strana

Stále jsme a budeme s vámi,
a při tom, naši milí sousedi, i díky vašim 
informacím dohlížíme na hospodaření s ne-
movitostmi Prahy 1. Už jsou to čtyři roky, 
co rybářský domeček na Kampě nemá 
uživatele, a přitom v roce 2019 námi při-
pravené výběrové řízení pod všeobecným 
dohledem vyprodukovalo skvělé projekty. 
Jeden z nich již nyní mohl být nezávisle na 
epidemii realizován pro Prahu 1 s dobrým 
výnosem. nedošlo by tak ke snížení dotace 
na opravu našeho domovního fondu. S ne-
libostí sleduji snahu snížit částku a touhu 
některých tento projekt nadobro zrušit.  
Palác Žofín. největší klenot Prahy 1 
s nájemcem a smlouvou z roku 2010, která 
nás ekonomicky významně poškodila. není 
možné na dokument bez nutné osvědčující 
doložky, bez parafy dohlížející osoby, navá-
zat nyní snahou koalice, s cílem prodloužit 
nájem do roku 2034 bez výběrového řízení. 
Jen za restauraci v paláci, což je malá část 
objektu, je pro nájemce roční zisk z pod-
nájmu o více než milion vyšší, než je příjem 
Prahy 1 za celý objekt. Praha 1 do objektu 
investuje milionové částky, které by měl 
hradit nájemce. nemovitosti Prahy 1 
v Janově nad nisou, jejichž provoz díky 
opozičnímu tlaku bude změněn. Dlouhá 
léta jde o žrouta peněz. naše děti jezdící 
tam na školu v přírodě jsou záminkou 
přehlížení nepřehledné správy objektů. 
nezbavujme se jich, ať i nadále slouží dě-
tem, ale také našim seniorům, kteří využijí 
prostory a krásnou přírodu zejména v době 
letních prázdnin. Správa objektů za 300 
tisíc měsíčně i za dobu, kdy objekty užívají 
nám neidentifikovatelné osoby, je velmi ná-
kladná. Posuďte sami. Správce s povinností 
zveřejňovat účetní závěrku tak naposledy 
učinil v roce 2005. Byť byla v roce 2020 
epidemie, z 365 dnů byly objekty našimi 
dětmi obsazeny v 67 dnech za 506 tisíc. 
Zbývající neznámí hosté uhradili 626 tisíc. 
Praha 1 loni uhradila správci 6,5 milionu 
korun, takže více jak 5 milionů vyhazujeme 
z okna. Co je pravdy na tom, že správce  
má nedaleko i jiné podnikání? Využívá  
k ní výhod Prahy 1? Správa svěřeného 
majetku Prahy 1 je i naší odpověd- 
ností směrem ke všem občanům Pra- 
hy 1.

Mgr. David Bodeček, Piráti Praha 1
david.bodecek@praha1.cz

Všichni nyní vzhlížejí k novým vak-
cínám, které by nám měly pomoci nalézt 
cestu, jak se z této situace dostat. nezbývá 
nám než věřit, jiná alternativa zatím na 
světě není.

Vraťme se ale do našeho malého 
rybníčku na Praze 1. Babička mně vždy 
říkala, že je lepší být velkou rybou v ma-
lém rybníce, než malou rybou ve velkém 
rybníce. Proto raději spoléhejme sami na 
sebe a společně se snažme řešit krok za 
krokem tuto nepříznivou situaci.

Jsme zde všichni společně na jedné 
lodi a společně tím musíme proplout do 
lepších a klidnějších vod. Z breberky zvané 
covid se mimo jiné stalo politikum, ale zkus-
me se i přes to přenést, společně hledejme 
a realizujme taková řešení, kde si to světlo na 
konci tunelu najdeme sami.

Je to jen na nás, tak to vezměme spo-
lečně jako nejdůležitější věc nás všech, kde 
každý z nás může ze své pozice pomoci.

S pozdravem, 
Ing. Karel Grabein Procházka

zelená pro jedničku

Hlavní město plánuje omezit tranzitní 
automobilovou dopravu po obou stranách 
Vltavy, tedy přes Malou Stranu i ulicí Kři-
žovnickou. Ve výsledku by tak mělo denně 
centrem Prahy projet o třicet tisíc automobi-
lů méně. Podle návrhu se omezení nedo-
tkne držitelů parkovacích oprávnění a i ti 
ostatní budou moci dojet všude tam, kam 
dojedou dnes – jen nebudou moci projet, 
ale vrátí se stejnou cestou, kudy přijeli. 
Zelená pro Jedničku tento postup vítá, je to 
v souladu s naším volebním programem. 

Jsme přesvědčeni, že historické jádro 
Prahy je klenotem a dědictvím, které je třeba 
opečovávat a chránit, ne jím nechávat projíž-
dět více než deset milionů automobilů ročně, 
což se děje i přes nesčetná vyjádření politiků 
napříč politickým spektrem v posledních 
několika volebních obdobích i přes platné 
usnesení zastupitelstva z roku 2015, že je 
třeba zbytnou dopravu omezit. Malostranští 
mají přitom jistě v živé paměti slib, že „jak-
mile dostavíme tunel Blanka, Malou Stranu 
zneprůjezdníme“. Je začátek roku 2021, 
Malou Stranou se stále projíždí a jediné, co 
od otevření Blanky zahýbalo místní dopra-
vou, byla probíhající pandemie. My bychom 
však byli raději, kdyby to nebyla celosvětová 
zdravotní krize, která pomůže řešit nezdravé 
aspekty životního prostředí prahojedničko-
vé kotliny, ale spíše koncepční a rozumný 
postup při utlumování dlouhodobě intenzivní 
dopravy.

Zneprůjezdnění bude pochopitelně 
představovat pro mnohé Pražany i přespol-
ní určitý diskomfort, ze zlepšení dopravní 
obslužnosti bude však nadále profitovat 
většina uživatelů centra města a zejména 
pak místní, jichž se restriktivní opatření ve 
většině případů nijak nedotknou. 

Co by opatření mělo splňovat, si po-
drobněji přečtete na našem webu.

Hodně štěstí do roku 2021 
Vám přeje Zelená pro Jedničku.

Praha 1 sobě

Vládneme, nerušit…

Zastupitelstvo je ze zákona nejvyšším 
orgánem, který spravuje městskou část. 
Právě a jedině tam může probíhat de-
mokratická diskuze všech pětadvaceti 
zvolených zástupců občanů. A k projed-
návaným tématům se mohou bezpro-
středně vyjádřit i občané Prahy 1.  Ve-
dení MČ Praha 1 však netouží znát ani 
názory občanů Prahy 1 na jejich vládnutí, 
natož pak opozičních zastupitelů. 

nejdříve byla jednání posunuta 
z odpoledních hodiny na ráno s argu-
mentem, že diskuze (zastupitelstva) jsou 
kvůli opozici moc dlouhá. následně byl 
změněn jednací řád zastupitelstva, který 
omezil projevy jednotlivých zastupitelů, 
tedy v praxi především těch opozič-
ních. Standardem se také již stalo, že 
třináct koaličních zastupitelů vyřadí 
z programu většinu opozicí navržených 
tisků. I takto „osekané“ možnosti, jež 
má opozice k vyjádření svých postojů, 
však znamenala pro koalici moc práce 
a „otravování.“ Tak pro jistotu v letošním 
roce snížila počet jednání zastupitelstva 
o třetinu. 

Takto rozhodují zástupci stran, které 
jsou na celostátní úrovni nazývány demo-
kratickými. ne tak na Praze 1. opozičním 
zastupitelům tak zbude jediná možnost 
– sbírat podpisy pro mimořádná zastupi-
telstva. občanům pak možnost obracet se 
v tichosti na městskou část písemně a dou-
fat, že jim pan starosta odpoví včas, pokud 
vůbec. 

Toto déjà vu opravdu nemá nic 
společného s předvolebními sliby vlád-
noucího uskupení My, co tady žijeme, 
které chtělo zvýšit možnost ovlivňovat 
a kontrolovat správu MČ ze strany obča-
nů Prahy 1.

Praha 1 Sobě
praha1@prahasobe.cz

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).

mailto:praha1@prahasobe.cz
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Jak jsme vás již informo-
vali, koncem loňského 
listopadu se uskuteč-
nila slavnostní online 
prezentace projektu 
Příběhy našich souse-
dů. V Praze 1 se do něj 
zapojilo devět týmů ze 
tří základních škol a jed-
noho gymnázia. 

Žáci nejprve natáčeli celoživotní vzpomín- 
ky pamětníků a dohledávali dokumen- 
tární materiály k jejich příběhům. Ze shro-
mážděných podkladů pak vytvořili 
vlastní dokumentární díla.

My vám tentokrát představíme příběh 
pamětnice otty Bednářové autorského týmu 
Judita Kosmáková, Lucie Paterová a Matylda 
Prušinovská ze ZŠ Brána jazyků, který se 
umístil jako druhý. 

Je to vyprávění o špičkové rozhlasové 
a televizní novinářce, která podepsala Dva 
tisíce slov a Chartu 77, pomáhala Výboru 
na obranu nespravedlivě stíhaných a po 

Příběhy našich sousedů: 
Otta Bednářová

procesu s Václavem Havlem byla odsou-
zena na tři roky do vězení. Po celý život ji 
inspirují slova polského básníka Bruna Ja-
seňského: „Neboj se přátel, přítel tě může 
jenom zradit, neboj se nepřátel, nepřítel 
tě může jenom zabít. Boj se lhostejných, 
s jejich mlčenlivým souhlasem dochází 
k vraždě i zradě.“

otka Bednářová se narodila 18. červ-
na 1927. Dva roky po narození nejmladší 
sestry se rodina přestěhovala ze Všenor 
do Prahy. otka zažila německou okupaci 
i druhou světovou válku a po jejím skonče-
ní uvěřila komunistické ideologii – a tak se 

v roce 1946 stala členkou Komunistické 
strany Československa (KSČ). o dva roky 
později se poprvé vdala a měla syna Jiřího.

V roce 1950 začala pracovat jako 
redaktorka ve zpravodajství Českoslo-
venského rozhlasu. V roce 1953 se vdala 
podruhé a narodil se jí druhý syn Jan. Poté 
přestoupila v rozhlasu do hospodářské 
redakce, kde natočila první problémové 
reportáže. Šest let na to natočila reportáž 
Právo na zdraví, za kterou získala několik 
ocenění.

V roce 1963 odešla z rozhlasu do 
Československé televize. Vysílala pořad 
Zvědavá kamera, reportážemi upozorňo-
vala na problémy. Změnila svůj názor na 
KSČ. V roce 1964 natočila reportáž Volba 
povolání, po jejímž natočení dostala od 
diváků děkovné dopisy, ale negativní ohlas 
od vedení redakce a z KSČ. Byla potres-
tána redakční důtkou a ročním zákazem 
vystupování před kamerou. 

V roce 1966 natočila reportáž osa-
mělý strom, za kterou dostala ocenění 
FITES (od Československého filmového 
a televizního svazu). V roce 1967 natoči-
la reportáž Výchova je když, ale vysílání 
povolili až v době pražského jara v roce 
1968. V roce 1970 byl zrušen pořad 
Zvědavá kamera. V tom samém roce byla 
vyloučena z KSČ. o rok později podepsala 
Dva tisíce slov. Poté vystřídala několik 
profesí a v roce 1973 odešla do invalidní-
ho důchodu.

Pracovala pro samizdatovou edici 
Petlice. V roce 1974 začala být aktivně 
sledována, protože podepsala Chartu 77. 
Byla zatčena. V roce 1979 byla znovu ve 
vazbě a při procesu s Václavem Havlem, 
Petrem Uhlem a dalšími pak odsouzena 
na tři roky do vězení, ale po sedmnácti 
měsících byla kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu propuštěna na svobodu. Dál pra-
covala pro Chartu 77 a VonS (Výbor na 
obranu nespravedlivě stíhaných). V roce 
1988 se zúčastnila Palachova týdne.

Po roce 1989 spolupracovala s Čes-
kým rozhlasem a Českou televizí. Angažo-
vala se v nadaci olgy Havlové Výbor dobré 
vůle. V roce 1997 získala od Václava Havla 
státní vyznamenání, které původně chtěla 
odmítnout.

V roce 2004 adoptovala na dálku 
holčičku z Indie. o třináct let později vyšla 
její kniha Jak jsme hledali obrazy. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv Post Bellum

Ve třetím pokračování rubriky Místa 
víry jsme zavítali do Kostela svatého 
Martina ve zdi, kterým nás provázela 
správkyně Marta Vršková. Díky ní jsme 
se dozvěděli množství zajímavostí 
nejen z historie kostela, ale také z jeho 
současnosti.

Kostel sv. Martina ve zdi se zachoval jako takřka neporušené dílo 
středověku, vzácný doklad hodnotné románské a gotické archi- 
tektury. Svým sepětím s kalichem je navíc hmotnou připomínkou 
událostí české reformace. 

Byl vystavěn v románském slohu v období 1178 až 1187 pro 
potřeby újezdu svatého Martina společně se hřbitovem a ško-
lou. Při stavbě staroměstských hradeb byl újezd rozdělen na dvě 
části a ta menší i s kostelem byla pojata do Starého Města. Kostel 

přiléhal k hradební zdi a odtud pramení jeho název. Dnešní podobu 
získal při pozdně gotické přestavbě. Financovala ji rodina Holců 
z Květnice a za to si mohla postavit pavlač, která vedla přímo do 
jejich sousedního domu (Platýz). Pozůstatky jsou patrné zvenku 
z východní strany budovy.

Kostel v roce 1678 vyhořel, bylo nutné opravit věž a přelít 
roztavené zvony. Z této doby pochází dřevěný trámový strop 
malovaný rostlinnými a zvířecími motivy. Je to rarita, kterou již 
v žádném pražském kostele neuvidíte. V roce 1784 císař Josef II. 
zrušil hřbitov i kostel, který poté sloužil jako skladiště, byty, ob-
chody, slavné lahůdkářství či hostinec snad dokonce i s tančírnou. 
na přelomu devatenáctého a dvacátého století budovu zakoupilo 
město a nechalo ji zrekonstruovat podle návrhu Kamila Hilberta. 
Po první světové válce získala kostel do dlouhodobého pronájmu 
Českobratrská církev evangelická. 

S kostelem svatého Martina jsou spojené legendy. Martin, 
římský voják, se za velmi nepříznivého počasí potkal u městské 
brány s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. neroz-
pakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť, aby chudáka 
ochránil před chladem. Když byl Martin později zvolen biskupem, 
šel se raději schovat do husího chlívku. Husy ho však prozradily 
kejháním.

Další pověst je spojená se ztracenou pečetí. Staroměstský 
purkmistr Jiří Švenhamr odložil doma městskou pečeť na stolek. 
Jeho žena ji dala na hraní dítěti, když ho koupala ve škopku. 
omylem pak pečeť i s vodou vylila na ulici. Tam pečeť našel jeden 
měšťan a odnesl ji na radnici. Ztráta pečeti se tehdy trestala smrtí. 
A tak byl purkmistr sťat a pohřben na hřbitově svatého Martina. 
Legenda praví, že se duch nebohého purkmistra s hlavou v pod-
paží pohybuje kolem kostela.

o zkamenělém chlapci vypráví jiná legenda. Řádná vdova 
měla neobyčejně zlobivého syna. Ten jednou vylezl na střechu 
kostela a vybíral tam holubí hnízda. Matka po něm chtěla, aby 
s tím přestal. Když neuposlechl, v hněvu vykřikla, aby zkameněl. 
A jen co slova dořekla, tak se tak stalo.

Kromě nedělních bohoslužeb evangelického sboru se zde ko-
nají různé kulturní a společenské akce, svatby nebo koncerty vážné 
hudby. Kostel je otevřen pro veřejnost v zimě od pondělí do pátku 
od 14:00 do 16:00 hodin. Prohlídky kostela je možné domluvit se 
správkyní kostela Martou Vrškovou.

Další informace: www.martinvezdi.eu 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Kostel 
sv. Martina 
ve zdi

únor 2021 MísTa VíRy

http://www.martinvezdi.eu/
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Život za minulého režimu 
připomíná 
Muzeum komunismu
V listopadu jsme oslavili jednatřicet let od Sametové 
revoluce, která ukončila více než čtyřicet let trvající 
komunistickou epochu. Někteří z nás si tuto dobu pamatují, 
jiní již možná částečně zapomněli, jak život během éry vlády 
jedné strany vypadal. Mnoho lidí však již tuto dobu vůbec 
nezažilo. Období komunismu, kdy umění vévodil socialistický 
realismus, si mohou návštěvníci připomenout v Muzeu 
komunismu v ulici V celnici.

natočené výpovědi svědků. „Největší radost 
nám udělalo, že projekty v minulých roční-
cích byly faktograficky správně. Navíc se do 
nich studenti pustili sami od sebe a vložili 
do toho spoustu vlastní kreativity. To nám 
udělalo obrovskou radost, protože jsme se 
báli spíše vlažného přístupu této generace,“ 
ocenil minulé ročníky soutěže pan Koráb. 
Vítěz soutěže pak získá možnost svůj scénář 
výstavy realizovat v prostorách muzea. 

V současné době zůstává pochopitelně 
muzeum v souladu s vládními opatřeními 
proti šíření pandemie covid-19 zavřené. „Po-
kud se situace zlepší, jsme připraveni ihned 
otevřít. A pokud to bude vypadat stabilně, 
pak samozřejmě plánujeme i další ročník 
Generace 00,“ dodal pan Koráb. 

Text: Michal Tománek
Foto: Archiv Muzea komunismu

Je jediným muzeem, které mapuje život za 
komunismu v České republice. na ploše 
1 500 m2 návštěvníkům připomíná, jak 
vypadal každodenní život v Československu 
mezi lety 1948–1989. Těm, kteří se rozhod-
nou pro navštívení muzea, nabízí unikátní 
pohled do světa nejen socialistické politiky 
a ekonomiky, ale zobrazuje také realitu 
tehdejšího sportu, vzdělávání či soudnic-
tví. Zachycuje i podstatu dobového umění 
inspirovaného socialistickým realismem.

sen, Realita a Noční můra

Expozice muzea je rozdělena do tří tema-
tických bloků. První z těchto bloků nazvaný 
Sen návštěvníky provádí událostmi, které 
vedly k etablování komunistického režimu 
v Československu. Dalším blokem je realita, 
část, jejímž cílem je znázornit určité vystříz-
livění společnosti. Tato pasáž vyobrazuje 
komunistickou propagandu, znárodňování 
či komunistickou policii a zpravodajskou 
službu StB. nakonec návštěvníky čeká také 
noční můra. Jde o poslední pasáž věnova-
nou politickým procesům padesátých let, 
pracovním táborům či invazi vojsk Varšavské 
smlouvy v roce 1968 a následné okupaci. 

Expozice muzea dohromady předsta-
vuje sugestivní pohled na éru komunismu 
se zaměřením na Československo v mnoha 
sférách a z různých pohledů. Prostřed-
nictvím originálních dobových exponátů 
návštěvníci pocítí autentickou atmosféru 
této epochy, kterou podtrhují krátká videa 
a plakáty. K expozici patří zajímavě zpraco-
vané instalace, díky nimž lze projít ukázky 
dobové dílny úderníka, vybavenou školní 
třídu, kompletně zařízený dětský pokoj 
z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
či místnost, kde se odehrávaly výslechy. 

Všední život za socialismu

Z depozitáře byly rovněž vybrány zajímavé 
předměty, které připomínají všední život 
za socialismu. Pro ilustraci, jak se žilo, je 
vyhrazen prostor socialistickému realismu. 
Ten v duchu motta „práce nás vynese do 
výšin“ oslavuje horníky a nabízí výtvarné 
pojetí soustředěné na sbíječky a bagry. 
nechybí zde například dobový obraz horníků, 
jehož rám je vyroben z uhlí. „Velkou část 
exponátů nám také zaslali lidé sami od 
sebe, za což jsme nesmírně rádi,“ ocenil 
Alexandr Koráb, externí kurátor muzea. 

To vše doplňuje dvaašedesát panelů 
textu rozdělených do okruhů doprovázených 
velkým množstvím originálních fotografií 
z archivu České tiskové kanceláře, Archivu 
bezpečnostních složek, Svazu Pomocných 
technických praporů a z archivů předních 
českých fotografů. Muzeum však dává pro-
stor také středoškolákům: mohou navrhnout 
vlastní výstavu. Kromě trojice zmíněných 
tematických bloků, které tvoří stálou expozi-

ci, vyhradilo muzeum místo pro krátkodobé 
výstavy. o jejich expozici mohou soutěžit 
studenti středních škol a gymnázií z České 
republiky. „Pokud neznáme vlastní histo-
rii, budeme nuceni ji prožít znovu. Proto jsme 
se rozhodli uspořádat soutěž Generace 00, 
jejímž cílem je vzbudit zájem mladší gene-
race o toto období. Bereme to jako prevenci 
proti chybám z minulosti,“ vysvětlil podstatu 
soutěže Koráb. Jedním z cílů projektu je 
také prezentovat autentický pohled a názor 
mladé generace na období komunismu. 

V rámci Generace 00 muzeum obvykle 
na jaře vypíše téma soutěže, kterou chce 
mladé lidi motivovat k reflexi a zamyšlení 
nad vlastní historií. úkolem pro středoško-
láky je na toto téma navrhnout kompletní 
scénář výstavy. nejdůležitějším kritériem 
je faktografická správnost obsahu. Studen-
ti mohou využít i digitální technologie či 
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Únor osmačtyřicátého roku 
vstoupil do života mnoha 
obyvatel Prahy 1. Řeč bude 
o dvou z nich – Zdeněk 
Sternberg bydlel v malém 
bytě na Újezdě, Jelena 
Rennerová žila s bratrem 
a rodiči na Valdštejnském 
náměstí. Oba byli studenty 
Karlovy univerzity. Zatímco 
první skončil jako horník 
a kulisák, dívku čekalo 
manželství. Ovšem ne 
ledajaké. Jejím mužem 
se stal budoucí švédský 
premiér Olof Palme.   

Je odpoledne, středa 25. února 1948. 
Davy na Václavském náměstí očekáva-
jí příjezd šéfa komunistů Gottwalda se 
zprávou, že prezident Beneš přijal demisi 
demokratických ministrů. Před technikou 
na Karlově náměstí se mezitím schází 
několik tisíc vysokoškoláků, aby se vydali 
na Pražský hrad podpořit prezidenta v jeho 
obhajobě demokratického pořádku.

Přejdou most Legií, projdou na újezd, 
odtud do nerudovy ulice. „Čelo stoupalo 
Nerudovou ulicí, ale pod Hradem ho zastavil 
kordón policistů a milicionářů. Mě to zastihlo 
v Karmelitské, z toho si můžete udělat 
představu, kolik studentů tam tenkrát bylo“, 
vzpomíná po letech Zdeněk Sternberg na 
svém hradě v malebné krajině nad řekou Sá-
zavou. „Došla k nám zpráva, že Nerudovka je 
neprůchodná, tak se všechno obrátilo a po 
petřínské stráni se dav šplhal nahoru na 
Pohořelec. Na sněhu jsme museli vypadat 
jako mravenci. Na Pohořelci jsme se znovu 
seskupili, zorganizovali a šlo se k Hradu.“ 

Jenže na Hradčanském náměstí čekal 
další kordon policistů. Bylo jich méně než 
v nerudovce, kde příslušníci policejního sbo-
ru, v té době již plně ovládaného komunisty, 
na studenty brutálně zaútočili. „A jak do nich 
přední řady studentů v poklusu vlítly, roz-
prchli se. Potom jsme zaplnili celé náměstí. 
Byly nás tisíce. Bohužel pozdě, Beneš už 
naši delegaci nepřijal. Za chvíli dorazili další 
policisté a milicionáři, ale když nás chtěli 
vytlačit, začali jsme zpívat hymnu, takže 
museli strnout v pozoru. To se opakovalo asi 
dvakrát, pak už na hymnu nedbali.“

Další okamžiky líčí Zdeněk Stern-
berg následovně: „Byl jsem tam se 
svojí budoucí švagrovou (sestrou Alž-
běty Hrubé z Jelení – pozn. autora). 
Nastala příšerná tlačenice, protože 
ti, co stáli vzadu, tlačili dopředu, a do 
předních řad zase mlátili policajti 
a milicionáři obušky. Bylo to příšerné, 
hlavně pro ni jako ženu. Nakonec 
jsme proklouzli po úzkých schodech, 
které vedou z Loretánské ulice dolů 
na Úvoz.“

Dívka z Valdštejnského náměstí

Příběh Jeleny 
rennerové začíná 
krátce po únoru, 
v době, kdy byla 
z Karlovy univerzity 
vyloučena z politic-
kých důvodů bezmá-
la čtvrtina studentů. 
na právnické fakultě 
dokonce dvaačtyři-
cet procent. Podob-

ně jako Zdeněk Sternberg skončila většina 
mladých mužů u Černých baronů (Sternberg 
poté pracoval jako horník na ostravsku a ku-
lisák v karlínském divadle, v roce 1968 emi-
groval do Vídně, kde studium práv dokončil). 

Jelena rennerová se seznámila se 
švédským studentem, který přijel do Česko-
slovenska na zasedání Mezinárodního svazu 
studentstva. Především chtěl ale poznat, jak 
vypadá komunistický režim v praxi. 

Jelena ho provázela městem a vypravo-
vala o osudu tisíců vysokoškoláků vylouče-
ných z fakult (jen z Univerzity Karlovy jich 
bylo dohromady 3 600). Sama pocházela 
z politicky angažované rodiny. Její otec Jan 
renner, člen národně-demokratické strany, 
působil jako právník a poradce prvního před-
sedy československé vlády Karla Kramáře. 
Dědeček z matčiny strany Josef Seifert byl 
senátorem. Bratr Jan renner vedl po druhé 
světové válce Klub lidových akademiků, jedi-
nou nesocialistickou studentskou organiza-
cí. Krátce po únoru emigroval a už v červnu 
osmačtyřicátého roku založil v Paříži Svaz 
československých svobodných studentů.

Únor 48 pohledem 
hraběte a manželky 
švédského premiéra

A mladý Švéd?
Jmenoval se Sven olof Joachim Palme. 

o mnoho let později se stane švédským 
ministerským předsedou. Teď je však, v kon-
frontaci s bezprostřední poúnorovou realitou, 
pobouřený postupem komunistů. A dívce, 
kterou očividně nečeká v Československu 
žádná smysluplná budoucnost, nabídne 
pomoc. Uzavře s ní formální sňatek. Umožní jí 
emigrovat. Podle švédského historika Henrika 
Berggrena se tak stalo na dálku – korespon-
denčně v prosinci 1949. Poté, co českoslo-
venské úřady manželský svazek zaregistrují, 
Jelena odjede. nejprve do Paříže, pak do 
Švédska. olof Palme ji ve Stockholmu obsta-
rá bydlení a formální svazek udržují dostateč-
ně dlouho, aby Jelena neohrozila – prozraze-
ním účelovosti – příbuzné v komunistickém 
Československu. rozvedou se v roce 1952.

Další život manželů a záhadná smrt

Jelena Palme vy-
studuje ve Švédsku 
lékařství a znovu se 
provdá za profesora 
dětského lékařství 
rolfa Zetterströma. 
Manželům se narodí 
tři děti. nejstarší Je-
leně narozené v roce 
1961, budoucí 
novinářce a spisova-
telce, se olof Palme 
stane kmotrem.  

Také on se podruhé ožení. V roce 
1969 se stane předsedou švédské sociální 
demokracie a v následujících letech dvakrát 
úřaduje ve funkci předsedy vlády. Poprvé 
v letech 1969–1976, podruhé od roku 1982.

osmadvacátého února 1986 je při návra-
tu z kina na rušné stockholmské třídě zastře-
len. Zbraň se nikdy nenajde a pátrání nevede 

oznámí, že vrahem olofa Palmeho byl se-
dmapadesátiletý grafik Stig Engström. Ten 
pracoval v budově pojišťovny Skandia poblíž 
místa vraždy, k níž došlo dvě minuty poté, 
co opustil svou kancelář. na místě činu byl 
mezi prvními a sám dokonce tvrdil, že se 
pokoušel premiéra resuscitovat. To ovšem 
ostatní svědci vyvrátili. Byl členem střelec-
kého oddílu a Palmeho politiku odsuzoval. 
V roce 2000, poté, co se mu rozpadlo man-
želství, spáchal Stig Engström sebevraždu. 

Krátce před uzávěrkou jsme se dozvě-
děli, že náš dlouholetý soused (do roku 1968 
žil v malém bytě na újezdě) hrabě Zdeněk 
Sternberg ve věku 97 let zemřel. 

Text: Dan Hrubý, autor knižního cyklu 
Pražské příběhy 
Foto: Archiv Dana Hrubého

dlouhé roky k cíli. Je vyslechnuto na deset 
tisíc lidí, 134 osob se k vraždě samo přihlásí 
(obvykle jde o duševně nemocné jedince). Je-
den z podezřelých – zloděj, notorický násilník 
a narkoman Christer Pettersson – je dokonce 
odsouzen na doživotí, avšak verdikt je odvola-
cím senátem zrušen a Pettersson odškodněn.

Vše směřuje do ztracena. 
Až v červnu 2020 (tedy čtyřiatřicet 

let po činu) švédské státní zastupitelství 

Budoucí švédský 
premiér v roce 1965

Pamětní deska na místě atentátu 
z 28. února 1986

Svatební fotografie Zdeňka Sternberga před 
kostelem svatého Mikuláše na Malé Straně

Foto: Sbírka Pražských příběhů

Valdštejnské náměstí a dům U Tří růží, ve kterém žila Jelena Rennerová
 Foto: Jan Zatorsky

Muž, kterého označila švédská prokuratura 
za vraha Olofa Palmeno – Stig Egstrőm

Olof Palme s druhou manželkou Lisbeth 
a dětmi 

Jediná dochovaná fotografie z pochodu 
studentů na Hrad. V dolní části je dobře 
patrný kordon příslušníků SNB.
Repro z knihy Dějiny Univerzity Karlovy, díl IV.
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Psal se rok 1938, když první čtenáři začali hltat příběhy Mirka 
Dušína, Červenáčka, Jarky Metelky, rychlonožky a Jindry Hojera. 
o pár let později se tito hrdinové vydávají za dobrodružstvím do 
fiktivní čtvrti zvané Stínadla v románu Záhada hlavolamu. Stínadla 
nacházejí svou předlohu v potemnělých ulicích staré Prahy.

Vydejte se i vy pátrat po otiscích Stínadel. Stále tu najdete 
křivolaké uličky i zapadlá zákoutí skrytá ve stínu mihotavých lamp. 
Právě sem, mezi ulice revoluční a národní třídu, Skautská nadace 
Jaroslava Foglara umístila pětadvacet předmětů ze stínadelské tri- 
logie. najdete je ve výlohách obchodů, za okny domů... Pátrat po nich 
můžete na vlastní pěst, ale lepší je to za pomoci herního zápisníku, 
který vás navede a místa upřesní. navíc k nim přidá legendu a úkoly, 
za jejichž vyřešení můžete vyhrát dobrodružné odměny.

Hry se může zúčastnit každý z fanoušků příběhů chla-
peckého klubu rychlé šípy. Do Stínadel se mohou odvážit už 
osmiletí hráči. odměnou za splnění herních úkolů bude dosud 
nepublikovaná kapitola o Janu Tleskačovi, chlapci, který ukryl 
plány na sestrojení létajícího kola do hlavolamu ježek v kleci. Hrát 

Rychlé šípy se vrací do Stínadel: 
Rodinná hra 
ve Starém Městě pražském

můžete kdykoli do 8. března mezi osmi ráno a devíti večer. Ale po-
zor! Projít celou trasu trvá nejméně čtyři hodiny. Proto si ji můžete 
rozdělit na více dní, nebo zdolat jen část. Pro možnost soutěžit 
o ceny vám bude stačit splnit třináct úkolů z pětadvaceti. Velmi 
doporučujeme si předem prostudovat herní zápisník a připravit 
papírově či elektronicky trasu.

V herním deníku najdete veškeré informace potřebné k ro-
zluštění tajenky. A nejen to, v deníku samotném autoři hry lákají i na 
možnost objevit známé artefakty z románu. na různých místech 
Starého Města pražského najdete třeba ježka v kleci nebo létající 
kolo nebo… nechte se překvapit. 

V této složité době je hra nepochybně skvělou možností na 
trávení volného času. A navíc, věk ani počet hráčů není stanoven. 
Takto se může zapojit třeba celá rodina. Přidáte se i vy?

Více na www.rychlesipy.org 

Text: (red)
Foto: Archiv Skautské nadace Jaroslava Foglara

Skautská nadace Jaroslava Foglara přichystala hru, která vás provede 
pražskými uličkami. Inspirací ke vzniku hry bylo jubileum – osmdesát 
let od vydání dobrodružného příběhu Záhada hlavolamu, jednoho 
z nejznámějších děl Jaroslava Foglara.

Nejen naši předkové sla-
vili masopustem blížící se 
jaro. V církevním roce se 
jedná o dobu od Tří králů 
(6. ledna) do Velikonoc, 
do Popeleční středy, po 
níž pak nastávalo čtyřicet 
dnů půstu. 

období masopustu bývalo vždy dobou 
svateb, plesů, zábav, bujného vese-
lí, které vrcholilo o masopustní neděli. 
Původ nacházejí etnografové v římských 
Saturnáliích a Luperkáliích, jimž je spo-
lečné přestrojování, maškary a mírné 
bláznovství. V době masopustu se na 
královském dvoře konaly hostiny, ve 
městech tancovačky, na vesnici vepřové 
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnili, se 
posílala bohatá výslužka, na Moravě kdysi 
zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. 
Výslužka většinou obsahovala huspeninu, 
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar či škvarky.

Jak se ve staré Praze 
slavil masopust 

U nás existuje tato tradice již od 
čtrnáctého století. V průvodu byl vždy 
veden medvěd, tedy člověk ovinutý hra-
chovinou. Chodila v něm také klibna, což 
byla podle Josefa Jungmanna příšera 
podobná slonu, ale i kůň, šiml, kterého 
představovali dva lidé pod látkou. někdy 
měl kůň čtyři nohy, někdy jen dvě, když 
dokázal jeden člověk druhého nosit na 
zádech. Zvířata v průvodu jsou reliktem 
pohanským, později byly tyto zvyky spo-
jovány s církevními slavnostmi. 

Kronikář František ruth v Kronice 
královské Prahy a obcí sousedních píše: 
„Podle staré zprávy z roku 1477 král 
Vladislav v neděli masopustní pozval 
k sobě do dvora svého předních měšťa-
nů pražských i s manželkami jejich a tu 
s nimi ten druhý i třetí den v rozličných 
kratochvílích hodoval. A tu tanec byl 
veliký, že i sám král tancoval s Chlupatú 
kramářkú.“ Masopust se u nás slavil již za 
Přemysla otakara II. Ve čtrnáctém století 
Štítný kárá, že masopust je oslava rozpus-
tilá a hříšná. 

Již tehdy se ve velkém množství jedly 
koblihy a šišky, tancovalo se, lidé se přestro-
jovali za maškary a podobně. Veselí někdy 
špatně skončilo, jako se stalo králi Albrech-

tovi v roce 1439, že po velkém radování 
spadl ze schodů a zlomiv si nohu, navždy 
kulhal. 

(viz TajENku švédské křížovky 
na str. 38) povolily rakouské úřady 29. 
prosince 1751, tehdy však jen pro vyšší 
vrstvy. V Praze pořádal reduty v domě 
U Vusinů v Masné ulici na Starém Městě 
Jan Václav Friedrich z Friedenberka, 
poslední primátor, po jehož smrti od roku 
1784 byl primátorský úřad nahrazen 
úřadem purkmistra. reduty U Vusinů 
trvaly vždy od šesti hodin večer do dvou 
hodin ráno.

Masopust končil v noci před Pope-
leční středou, kdy ponocný zatroubil na 
roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 
následující den se naposledy konzu-
movaly mastné rohlíky s kávou nebo 
mlékem, dopoledne ještě byla povole-
na kořalka. oběd však už byl přísně post-
ní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, 
sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené 
brambory. 

Text: Antonín Ederer, 
kronikář pražský
Foto: Jaroslav Tatek

Ohlédnutí za loňským masopustem

http://www.rychlesipy.org/
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Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili 
pravidelnou soutěž, v níž si můžete 
otestovat svůj pozorovací talent.

V každém čísle najdete jednu 
fotografii domu nebo jeho průčelí. 
Vaším úkolem bude uhádnout, co je 
to za dům a ve které ulici se nachází. 
Dnešní fotku vyfotil náš fotograf 
na Malé Straně. odpovědi můžete 
posílat na redakce@praha1.cz.

Výherce se už teď může těšit  
na knihu.

Modrý Merkur: 
napínavý příběh 
se šťastným koncem

Merkur byla novinová poštovní známka 
vydávaná rakouskou a později rakousko-
-uherskou monarchií. Do oběhu byla 
uvedena v roce 1851. Šlo o první novino-
vou známku vydanou na českém území. 
Byla to malá, asi centimetr a půl vysoká 
a centimetr a půl široká jednobarevná 
známka navržená rytcem Josefem Ax-
mannem. Hlavním motivem série známek 
je hlava boha Herma, v Římě známého 
jako Merkur. V rámečku kolem něj se 
na čtyřech stranách postupně shora po 
směru hodinových ručiček nachází text 
ZEITUnGS – PoST – STÄMPEL – K.K., 
v rozích s rozetami neboli růžicemi.

Mezi nejběžnější patří Merkur mod-
rý, protože se lepil přímo na noviny, které 
se často dochovaly. Vzácnější jsou žluté 

a růžové Merkury, které se používaly pro 
větší počty výtisků, nejméně se dochova-
lo variant rumělkových. Ty se totiž lepily 
na pásky, které obalovaly deset výtisků 
novin a po roztržení se vyhazovaly, a patří 
tak mezi první desítky nejdražších zná-
mek na světě. 

Zdaleka nejcennější unikátní exem-
plář – osmdesátiblok prvních novinových 
známek světa, takzvaných modrých 
Merkurů z roku 1851 – se dostal krátce 
po druhé světové válce do tehdejšího 
Poštovního muzea, v němž byla 22. pro- 
since 1953 znovu otevřena známková 
expozice. Poštovní muzeum tehdy sídlilo 
v bývalém klášteře beuronských benedik-
tinek Zvěstování Panny Marie při kostele 
sv. Gabriela na pražském Smíchově. 

Tento exemplář zůstal v Poštovním 
muzeu až do 17. března 1970, kdy došlo 
v jednom z výstavních sálů k loupežné-
mu přepadení, při němž byl z nástěnného 
panelu odcizen. 

Začíná rok 1970 a recidivistovi  
Josefu Wotzýmu hoří půda pod nohama. 
rád by utekl před policejním stíháním 
za hranice, ale chybí mu zabavený pas 
i peníze. Překupník starožitností Miroslav 
Bureš mu navrhne vycestovat v kufru auta 
jeho známého diplomata. Toho totiž celníci 
obvykle nekontrolují. Bureš dává Wotzýmu  
ale ještě tip, jak si zajistit a propašovat pe-
níze do začátku – ukrást vzácnou známku 
z Poštovního muzea, kterou v roce 1963 
ocenili na 250 tisíc dolarů. Wotzýmu se to 
líbí, ale nechce riskovat. Do muzea tedy 
posílá svého bratra Viktora. Mladík v ruka-
vicích a nápadně zašpiněných botách je 
hlídačům podezřelý. Když si průvodkyně 
Věra Léblová všimne, že ve sbírce chybí 
modrý Merkur, snaží se přivolat pomoc. 
Viktor Wotzý ji ale násilím umlčí a s ukrade-
nou známkou uteče.

Vyšetřovatelé tuší, že se pachatelé 
budou snažit známku prodat za hranicemi. 
Informují proto hned německou i rakous-
kou policii a zesílí hlídky na hraničních 
přechodech. A do pátrání zapojí i Světovou 
poštovní unii se sídlem ve švýcarském 
Bernu. Případ má však nečekané rozuz-
lení.

na hranicích je Josef  Wotzý odhalen 
v kufru auta řeckého diplomata, a to, že 
má něco společného s krádeží známky, 
nikdo netuší. Vyslanec je vyhoštěn a do 
hledáčku policie se dostává Miroslav 
Bureš. Bureš práská na Wotzýho ten při 
konfrontaci nakonec přiznává, že známky 
ukradl jeho bratr Viktor. Lupič – amatér, 
Viktor Winter, dává policii tip na milenku 
jeho bratra, která se za ním chystala o pár 
dnů později legálně vycestovat do rakous-

Kapitulní síň bývalého kláštera beuronských benediktinek Zvěstování Panny Marie u kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově, odkud byl 
17. března 1970 odcizen osmdesátiblok modrých Merkurů.

správná odpověď z minulého čísla: 
na fotografii byl dům v ulici U Železné 
lávky na Malé Straně. Výherkyní se 
stala Milada novotná, které děkujeme 
za krásný dopis. V redakci, v oddělení 
vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni 
čeká knížka Petry Dvořákové Vrány 
z vydavatelství  Kniha Zlín. Milý dopis 
nás moc potěšil a ke knížce přidáváme 
ještě hrníček. Blahopřejeme! I tentokrát 
posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@
praha1.cz, a to do do 15. 2. 2021. 

Foto: Jaroslav Tatek

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?

ka. V jejím bytě na stěně pod obrazem 
pak najdou ukradený filatelistický unikát. 
Hlavní líčení s Wotzými se koná v polovině 
prosince roku 1970. Josef dostane deset 
let, Viktor osm. 

Cenný sbírkový předmět se nepoškoze-
ný vrací již 24. července téhož roku do mu-
zejního depozitáře. osmdesátiblok modrého 
Merkura se po loupeži ocitl na dlouhá léta 

v trezoru. Veřejnost si ho mohla znovu pro-
hlédnout až při příležitosti Světové výstavy 
poštovních známek Praga v roce 1978. Dnes 
je soubor modrých Merkurů součástí sbírek 
Poštovního muzea. 

Text: Martin Janeček
Foto: archiv Poštovního muzea

Tentokrát se s vámi 
podělíme o jeden 
zajímavý poštovní příběh. 
Téměř každý zná historii 
cenné britské známky 
Modrý Mauricius. 
Málokdo ale ví,  
že Česká pošta má  
ve svých sbírkách  
také úžasný poklad.

Osmdesátiblok modrých Merkurů, který Poštovní muzeum získalo spolu s dalšími 
filatelistickými sbírkami převodem z Fondu národní obnovy v březnu 1950

mailto:redakce@praha1.cz
mailto:redakce@praha1.cz


3130              

O
TH

čEské kNihy PrAHA 130              únor 2021 NaŠi žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

helena hrstková 
Dovnitř 
(Kniha Zlín)

Kdybyste teď zemřeli, 
hledal by vás někdo? Igor 
je bez práce a bez vize. 
Po večerech vysedává 
v baru, kam chodí i jeho 
sousedka Zuza. Ta jedné 
noci zemře a Igyho vratký 
život se začne ještě víc 
komplikovat. nevyjasněné 
úmrtí spouští koloběh 
vzpomínek a traumat. 
Kdo ve skutečnosti může 
za Zuzinu smrt a kdo je 
krásná dívka z tramvaje, 
kterou by Igor rád zachrá-

nil? A jak vlastně vypadá láska? Koncentrovaná psycholo-
gická novela zaznamenává hraniční události a křehký svět 
lidských vztahů. 

jiří Voráč 
Vojtěch jasný
(Host)

Kniha mapuje dobrodruž-
ný život a košaté umělecké 
dílo režiséra, který proslul 
především legendární 
baladickou moravskou 
kronikou Všichni dobří 
rodáci (1968). V reakci na 
sovětskou okupaci odešel 
roku 1970 do exilu a stal 
se filmovým kočovníkem 
západní Evropou a Severní 
Amerikou. Jeho filmogra-
fie čítá přes šedesát titulů, 
z nichž větší část vznikla 
v zahraničí. Kniha se 
zaměřuje právě na exilové 

období, málo známou etapu, při níž se filmový básník 
domova musel adaptovat na cizí kulturní a produkční 
prostředí. 

jan žďárek
Ohroženi hmyzem?
Neobvyklá setkání po 40 letech
(Academia)

Záměrem autora je podat 
svědectví o pokrocích 
v poznávání života a cho-
vání hmyzu za posledních 
čtyřicet let od prvního 
vydání jeho úspěšné knihy 
neobvyklá setkání. V dů-
sledku nových výzkumných 
metod a nárůstu počtu 
badatelských týmů se za tu 
dobu obraz našich šestino-
hých spoluobyvatel planety 
výrazně rozkošatěl a zpo-
pularizoval. Kniha ohroženi 

hmyzem? reflektuje celoživotní zkušenosti a osobní pohled 
entomologa-veterána na předmět jeho zájmu, lásky i obdivu.

alena Šubrtová
Doktor chudých
(Argo)

Příběhy dvou lékařů-prů-
kopníků, kteří působili 
v českých zemích v osm-
náctém a devatenáctém 
století, ale dnes už je kromě 
úzce vyhraněných odbor-
níků málokdo zná. Johann 
Baptist Michael Sagar, 
původem chudý pasá-
ček z Kraňska (dnešního 
Slovinska), jenž se tvrdo-
šíjnou pílí vypracoval až na 
„krajského fyzika“ a proslul 
svými poznatky v oboru 
epidemiologie. Jan Melič se 
v Praze věnoval porodnictví 

a prosazoval reformy v oblasti zdravotní péče pro chudé. 
V roce 1792 provedl v obtížných domácích podmínkách prv-
ní doložený císařský řez na živé rodičce v českých zemích. 
osudy těchto zapomenutých velikánů podává Alena Šubrto-
vá nesmírně živě a zpřístupňuje je tak široké čtenářské 
veřejnosti, aniž by utrpěla faktografická správnost. 

obchod s pletenou módou najdete na dobré adrese v pasáži Platýz 
na národní třídě. Značku IVKo založila srbská rodina Ivkovič a svojí 
módou oslovila převážně ženy na všech kontinentech. V Čechách 
a na Slovensku se o zákazníky a o prodej těchto krásných, barevných 
a vlněných oděvů stará paní Dinka Dedei se svým manželem Slobo-
danem, který je známou osobností ve světě filmu. Dlouhá léta působí 

To, že každou ženu potěší krásný šperk, 
samozřejmě všichni víme. A pokud jde navíc 
o ručně vyráběný originál, pak je radost 
z daru ještě větší. 

Víte, že v pasáži domu U nováků vyrábí autorské umělecké šperky 
Jana Kalinová? Ta zde nedávno otevřela malé útulné klenotnictví,  
ve kterém má i dílnu. Zde můžete kromě krásných, něžných,  
ale i robustnějších klenotů za prosklenou výlohou často sledovat 
jejich tvůrkyni při práci. 

Jana Kalinová vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně 
a v minulosti vystavovala svoji tvorbu například na Designmarketu 
a Czech Design Weeku. Její kousky jsou nepřehlédnutelné. Málok-
dy naleznete mezi prsteny třeba prsten s plně funkčním větrníkem 
nebo prsten, který je skládačkou a můžete jej variovat, jak zrovna 
potřebujete, vkusný pánský šperk a další zajímavosti. Samozřejmě 
zde nechybí náušnice, závěsy, hřebeny do vlasů nebo spony. Pokud 
by vás nezaujal žádný vystavený šperk, je možné se s výtvarnicí 
dohodnout na zakázkové výrobě. 

A jestli vás zajímá, jak se takové krásné šperky vyrábějí, máme 
pro vás zajímavou informaci. Jana Kalinová totiž ve své dílně pořádá 
různé kurzy a workshopy, během kterých si můžete všechny jednot-
livé postupy tohoto precizního řemesla vyzkoušet na vlastní prsty 
a možná si vytvořit nějaký vlastní klenot. 

nové knihy 
od českých autorů

IVKO WOMen  
Pletená móda v pasáži Platýz

jako castingový režisér a možná právě zde se jeho profese prolínají 
a navzájem ovlivňují. Až budete mít cestu kolem Paláce Platýz, určitě 
nevynechejte návštěvu tohoto butiku, kde najdete modely z opravdu 
kvalitního materiálu. Filozofií celé značky je nejen kvalita, ale také 
způsob výroby. Vše, co je použito pro výrobu jednotlivých modelů, je 
striktně vyráběno v Srbsku nebo v Evropě. Majitelé pražského bu-
tiku manželé Dedeićovi velmi dbají na spokojenost zákaznic, které 
se pravidelně vracejí pro oděvy a doplňky z dalších a dalších nových 
kolekcí. Barevné modely je možné kombinovat s džínovinou i konzer-
vativněji. Paní Dinka Dedeić každé zákaznici profesionálně poradí 
a nepustí žádnou v něčem, co by jí nepadlo nebo neslušelo. oděv 
musí sedět a musí charakter postavy dotvářet. To je filozofie tohoto 
butiku a celé značky IVKo. Přijďte se přesvědčit do Platýzu. Je únor, 
pletené oděvy a teplé doplňky jsou stále na prvním místě. ohřejete 
se i prozáříte šedivou zimní ulici barevným svetrem či doplňkem. 
I muži mohou obohatit svůj šatník barevnou a kvalitní šálou. Doufá-
me, že brzy budou obchody otevřeny a začnou fungovat v normálním 
chodu. A kdyby náhodou otevřeno nebylo? Použijte sítě: Facebook: 
IVKo Cr/Sr, Instagram: ivkocz_sk, e-mail: info@ivko-stefan.cz.

Bezkontaktní prodej a převzetí pochopitelně zaručeno. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Petr našic

Klenotnictví Kalino 
něžné i robustnější šperky

nechce se vám za současné situace do obchodu, ale zároveň 
byste rádi sobě nebo někomu blízkému udělali radost jedinečným 
šperkem od Kalino? navštivte http://www.kalino.cz/, e-shop zde 
funguje, jak má. 

Text: Michal Tománek
Foto: Jaroslav Tatek

http://www.kalino.cz/
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V období mezi vlnami 
covidu jsme se ještě 
stačili sejít s malířem 
Michalem Singerem 
mezi jeho obrazy  
vystavenými v restau-
raci ART&FOOD  
Had v klidné ulici 
pražského Újezdu.  
Až to bude zase mož- 
né, jděte se na ně 
podívat.

kdy jste začal malovat?
Maluji odmalička, od čtyř let, sou-
stavně od první až druhé třídy. na 
střední škole pro mě malování začalo 
být azylem. Dovedlo mě víc k sobě.

Dal by se váš styl nějak nazvat?
Mnozí mě řadí k expresionismu, 
já ale ten německý moc v lásce 
nemám. Až na výjimky mi připadá 
jako manýra. Spíše mě láká nějak 
doslovit poselství van Gogha nebo 
Paula Gauguina. Tam je ještě výraz 
dostatečně živý a nepředstíraný. 
Snažím se svoje malování trochu 
vrátit ke klasickým základům, 
navázat na nejlepší tradice mo-
dernismu. Aby malba byla čistá, 
lapidární, pro každého. Preferuji 
figurativní malbu, příběhy.

Podle čeho si vybíráte témata? 
Ta nová jsou často dílem šťastné 
náhody. Když se ve mně spojí do 
té doby netušené či jen roztříštěné 
podněty. některá témata se objevují 
znovu a znovu. Sice takřka proti mé 
vůli, ale přece jen v nějak pozmě-
něné podobě. Takových osm až 
deset se mi jich ustavičně vrací. 

Třeba? 
Mým velkým tématem jsou obludy 
ve snech, vlastně i ve skutečnosti, 
osamělé toulky, třeba chodci v den-
ním nebo nočním městském exte-
riéru. Také erotický život, kterým si 
v jeho vypjatých formách městský 
člověk vynahrazuje přírodu. Ane-
bo pobyt či práci v ní. V posledních 
letech se soustřeďuji i na portréty.

Maloval jste něco z Prahy 1?
K tomuto tématu jsem se dostával 
postupně. od malby zpaměti až po práci 
v realitě. nejprve mi jako hodně ostý-
chavému pouličnímu malíři vyhovovala 
periferní témata, opuštěné výjevy bez 
lidí, posléze i pouliční ruch, kavárny 
nebo hospody či bufety. Tři měsíce jsem 
ale také docházel na Hrad a maloval 
svatovítskou katedrálu. Každodenně si 
mě volala nahoru, takřka proti mé vůli, 
a nepustila a nepustila. Dokud jsem 
ji nenaskicoval snad stokrát. Jinak už 
městský plenér v podstatě neopouš-
tím. Je to živná půda mé práce, mého 
zájmu. Plahočím se po ní, se střída-
vým úspěchem, od jara do podzimu. 

Vykročil jste někdy směrem,  
jaký jste vůbec nepředpokládal?
Předloni jsem si naboural koleno a přes 
tři měsíce se nedostal ven. neměl jsem 
žádné náměty, nechtělo se mi je dolovat 
po paměti. Z nouze jsem se začal dívat 
na porno, jestli by z toho něco nemohlo 
vzniknout. Do té doby jsem nikdy nedě-
lal podle fotek, natož podle filmu, ač mě 
to mnohdy přitahovalo. Po počátečním 
chaosu se mi pozornost začala ustalovat 
na určitých scénách, jejichž společným 
jmenovatelem byla extáze. Ať už prožitá 
nebo předstíraná, připomínala mi to, 
co jsem mnohdy nejen obdivoval, ale 
třeba i kopíroval u středověkých nebo 
barokních mistrů. nakonec jsem z toho 
rozjel docela početnou sérii velkofor-
mátových pláten. Dbal jsem na to, aby 
podání bylo patřičně lapidární až strohé: 
hodně nudlovité výřezy, ať už vodorovné 
nebo kolmé, silná a rozhodná barevná 
linie, precizně natřené plochy, značně 
zjednodušená barevná škála a žádný na-
turalismus. Dával jsem to na Facebook, 
sklízel kritiku i ohlasy, pak mi kamarádi 
udělali výstavu v Mlýnské literární ka-

várně a další, překrásnou, v domažlické 
galerii Dorka. Z iniciativy Jirky Šuchma-
na k mým kulatým narozeninám. V té 
Mlýnské kavárně na Kampě visely obra-
zy nakonec přes dva měsíce, rozsvítily 
celý prostor. Bylo zábavné pozorovat, 
jak si mnozí z diváků užívají estetickou 
kvalitu nebo zase kontroverzní téma. 
A jak se v tom potácejí a málokomu se 
to podaří sjednotit v ucelený zážitek. 
I mezi přáteli jsem leckoho potěšil, jiné 
zas vyděsil. Tohle mě baví nejvíc: ne-
příjemná až šokující témata namalovat 
pořádně, důkladně a chladnokrevně.

Proč chladnokrevně?
Přilepení se k emocím je podstatou utr-
pení. ochlazená krev signalizuje stav od-
poutání neboli osvobození a návrat k hra-
vějšímu stavu. Mysli či tvorby samotné.

Baví mě dávat obrazům 
jména

Přesto z vašich obrazů vyzařují  
silné emoce.
Kdyby mě city a vášně pohltily, bude 
obraz „ucpanej“ a diváka už k sobě 
nepustí. Když ale silné puzení ovlád-
nu, mohu se dokonce i o poznání 
svobodněji rozhodnout, jak je vyjád-
řím. Potom už pracuji víceméně jako 
automat. A to tady vůbec nehovoříme 
o tom, že uvědomělý tvůrce city pouze 
předstírá. A to je správné. Pro skuteč-
nou kreativitu si ani víc nezaslouží. 
nejvíc ale při malování přemýšlím 
o nejlepším možném názvu obrazu. 
odpoutám tak pozornost od práce, 
ta si běží sama, zatímco kritická mysl 
se zaměstná něčím jiným. nazvat 
vhodně obraz je taky kumšt. Zahus-
tit všechny ty pocity, pojmenovat 
je, zabalit... Je to taky velká sranda. 
něco jako vymýšlet název kapely.

Máte oblíbené barvy?
Když použiji čistou červenou tak, 
aby opravdu vyzněla, potřebuje 
vhodné okolí. nejlepší je to nejpro-
vokativnější. Takže barvu zelenou, 
případně modrou. Pracuji na bázi 
tzv. doplňkových barev. Proti čisté 
barvě složenina ostatních. Barva na 
obraze znamená souvztažnost. Takže 
si ani nemohu dovolit mít nějakou 
oblíbenou barvu. Přestože čisté, 
takzvané nelomené barvy, doslova 
miluji, šetřím s nimi. Tedy co do počtu, 
nikoli kilogramů na plátně (smích). 
A pak si mohu dovolit užít tu děsivou 
růžovou, fialovou či jedovatou zeleň. 
K úplnému přitažení pozornosti.

co vás nejvíc baví?
Jak už jsem řekl: nazývat obrazy. 
název by se neměl s tím, co je na 
obraze, překrývat. To je holá nuda. 
Vyhledávám protiklad; je-li dosta-
tečný, pak bývá i vtipný. Krom jiného 
se jím ustavuje jakási sousledná 
skutečnost. Kromě humoru toužím po 
nadtělesném. A tak krom prostředků 
výtvarných napínám i ty verbální. 
Pokud možno nad jejich limit. Chcete 
příklad? V rouše gorilím nad Asuán- 
skou přehradní nádrží – tak se jme-
nuje jeden můj rozměrný obraz. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr našic, 
archiv Michala Singera

Michal singer je malíř, grafik, 
esejista. Absolvoval Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, prošel 
řadou dělnických profesí, působil 
v občanském fóru, byl jedním ze 
zakladatelů týdeníku respekt. 

Cikánka

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

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

Středisko sociálních služeb je pří- 
spěvková organizace Městské části 
Praha 1, která pomáhá svým občanům 
zvládnout pobyt doma, pokud to potřebu-

jí vzhledem ke svému věku a zdravot-
nímu stavu.

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

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena všem seniorům 
a osobám se zdravotním postižením s trvalým 
bydlištěm v MČ Praha 1. Tým profesionálních 
pečovatelek a pečovatelů umí svým individu-
álním přístupem pomoci všude tam, kde to 
člověk sám nezvládne. Přispívá k prodloužení 
pobytu člověka ve vlastním prostředí, podpo-
ruje jeho nezávislost a oddaluje nutnost kom-
plexního zaopatření v pobytových zařízeních.

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

Tísňová péče

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

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

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

Sociální služby Prahy 1
Středisko sociálních služeb oznamuje, že v době mimořádných opatření jsou  
od 21. 9. 2020 do odvolání zakázány společenské návštěvy ve všech zařízeních 
Střediska sociálních služeb. Poskytování zdravotních a sociálních služeb  
není tímto zákazem nijak dotčeno, pečovatelé a další poskytovatelé do zařízení 
mohou.

První zmínka o stavbě dnešní Werichovy 
vily pochází z roku 1580. Minimálně od 
druhé čtvrtiny sedmnáctého století zde 
měl koželužnu Servác Engel. Část zahrady 
s dnešní vilou získal šlechtický rod nosti-
ců v roce 1725. Zrušili koželužnu, prostor 
obezdili a přičlenili jako zahradu k blízkému 
nostickému paláci. V roce 1797 ji upravil 
architekt Ignác Palliardi do dnešní klasicistní 
podoby. Po rekonstrukci se sem nastěhoval 
vychovatel rodiny nosticů Josef Dobrovský.

Proměny Werichovy vily 
v historii. 
Bydlel v ní i Voskovec

roku 1945, byla mu přidělena jako obecní 
byt. Vila mu ale nikdy nepatřila. Po celých 
pětatřicet let, kdy v ní bydlel, platil Praze 1 
nájem.

Jiří Voskovec, který v domě též získal 
obecní byt, tady žil jen asi dva roky. Po od-
chodu Voskovce do emigrace ve vile bydlela 
dvacet let společně s Werichovými rodina 
význačného básníka a překladatele Vladi-
míra Holana. Holanovi v přízemí a Werichovi 
v patře.

K nájemnému bydlení byla vila využí-
vána až do roku 2002, kdy ji zasáhla velká 
povodeň, při které voda vystoupala až do 
výše prvního patra domu. Po základní re-
konstrukci se hledalo využití – městská část 
Praha 1 jako majitel vyhlásila ideový záměr 
využít objektu ke kulturním účelům.

V roce 2015 na základě vítězství ve 
veřejné soutěži získalo Werichovu vilu do 
pronájmu Museum Kampa pro muzejní 
využití nadací Jana a Medy Mládkových. 
Je chráněna jako kulturní památka České 
republiky. V letech 2015 až 2017 prošla 
rekonstrukcí.

Janu Werichovi, respektive jeho tvor-
bě a celoživotnímu dílu, je věnována místní 
expozice. Dále se dělí na několik částí: 
část věnovanou osvobozenému divadlu, 
Werichově a Voskovcově činnosti v době 
druhé světové války, tvorbě Jana Wericha 
v Československu v letech 1945–1980. 
Prohlédnout si můžete části Werichova 
bytu v autentické podobě, jakoby právě 
odešel. Expozice je interaktivní a rozšířená 
o virtuální realitu.

Ve sklepních místnostech vyslechnete 
příběh Golema a z hlíny můžete vytvořit 
svého vlastního. V Holaneriu si básníkovo 
dílo můžete připomenout četbou nebo 
poslechem. V přízemí vily najdete dobovou 
kavárnu a cukrárnu.

Tyto a podobné aktivity se v době psaní 
článku kvůli pandemii covidu nekonaly. 
S přelomem minulého roku se do domu vrátil 
odlitek hlavy Panny Marie ze Staroměst-
ského náměstí, který vlastnil básník Holan. 
Artefakt byl umístěn v umělcově pracovně. 
Další online program se připravuje. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Jaroslav Tatek

Ve dvacátém století Kampu využívali 
soukromí zahrádkáři i sportovní kluby. Vět-
šina areálu přešla po roce 1918 do majetku 
pražské obce, včetně tehdejšího Dobrov-
ského domku, který byl rozdělen do několika 
bytů a využíván k obecnímu bydlení.

nejznámějším obyvatelem domu  
č. p. 501 na Kampě byl Jan Werich  
(6. února 1905–31. října 1980), po kte-
rém vila nese své současné jméno. Slavný 
umělec se do vily nastěhoval na podzim 

Objekt Werichovy vily, dříve též zvaný Dobrovského 
domek nebo Engelova koželužna, má více než 450letou 
historii a úzce souvisí s historií ostrova Kampa, od 
nepaměti využívaného řemeslníky, kteří nutně ke své 
činnosti potřebují vodu – mlynáři, koželuhy, zahradníky 
nebo hrnčíři. 

POzNáVáME PRahu 1 PrAHA 1

Zachraňte 
plcha 
velkého 

o soutěži pro děti, jejímž smyslem 
je upozornit na chráněné živočichy 
žijící v centru metropole a zabránit 
jejich vyhubení, jsme psali v před-
chozích dvou číslech. Z důvodu 
koronavirové pandemie se její uzá-
věrka posouvá na 21. dubna 2021.

Více informací na 
773 247 227. V

Vážení a milí občané Prahy 1,

Městská část Praha 1 dlouhodobě 
podporuje klubovou, spolkovou a jinou 
zájmovou činnost a pomáhá spoluorga-
nizovat společné aktivity zaměřené vůči 
veřejnosti. Přestože sdružování občanů 
probíhá na dobrovolné bázi, vedení 
radnice by rádo motivovalo spoluobčany, 
kteří se starají o spolkovou činnost, aby se 
zapojovali do dalšího rozvoje a prohloubi-
la se vzájemná aktivní spolupráce mezi 
jednotlivými spolky a radnicí MČ Praha 1. 
V současné době probíhá příprava smluv 
pro úspěšné žadatele v rámci dotačního 
řízení na rozvoj občanské společnosti 
a spolkové činnosti. V průběhu celého 
roku mohou spolky žádat formou 
spoluúčasti o podporu na jednotlivé 
akce, které spolek pořádá anebo využít 
přímého spolufinancování spolkové 
akce ze strany MČ Praha 1 v rámci akcí 
„Poznej svého souseda“, které jsou 

Výzva spolkům 
v Praze 1

určeny na podporu drobných lokál-
ních akcí pořádaných jednotlivými 
spolky Prahy 1. některé spolky těchto 
možností využívaly i v minulých letech. 

Jsou však i spolky, které existují, 
pracují, avšak my o jejich činnosti nevíme. 
rádi bychom vám proto nabídli prostor 
k větší spolupráci, propagaci a zviditel-
nění činnosti vašeho spolku. V případě 
vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na 
adrese: petr.burgr@praha1.cz – místo- 
starosta pro spolky, kulturu, zahraniční 
vztahy a sociální oblast,  a zároveň na 
adrese: linda.kleckova@praha1.cz – ve-
doucí oddělení kultury, abychom zaplnili 
prázdná místa a získali přehled o tom, 
čím vším občané Prahy 1 žijí, co je zajímá 
a baví. Ve vašem e-mailu prosím uveďte 
název, sídlo a charakter činnosti spolku, 
kontaktní osobu a její telefonní číslo 
a dále e-mailovou adresu spolku. 

mailto:lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:trkova@socialnisluzbyp1.cz
mailto:petr.burgr@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
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Sportovní kluby, sdružení a spolky 
v loňském roce výrazně ovlivnila 
opatření, která byla přijata v souvislosti 
s koronavirovou nákazou. Byly uzavřené 
posilovny, tělocvičny, bazény a další 
cvičiště. Jak se v této době dařilo  
Sokolu Praha Staré Město? 

„Podařilo se nám zorganizovat letní tábor a od září do konce října 
jsme cvičili na hřišti. Také jsme se zúčastnili několika běžeckých 
závodů. Připravili jsme sokolskou výzvu „Sokolchallenge“, ve které 
děti i dospělí za každou sportovní aktivitu, kterou udělají a jakým-
koli způsobem nahlásí, dostávají přidělené body. Na ty nejlepší 
pak čeká překvapení. Rozhodně jsme nezaháleli,“ komentovala 
loňský rok Věra Čížkovská, náčelnice Sokola Praha Staré Město.

V Sokole se nezaměřují jen na cvičení, připravují pro děti různé 
aktivity: například luští labyrinty, kreslí sokolské znaky a vytvářejí růz-
né rukodělné práce. Komunikace často probíhá na dálku, a tak děti 
posílají jen fotografie svých výtvorů. Mezi nimi jsou třeba zdobené 
dýně, věnce z kaštanů i adventní věnce, ukázka pečení koláčů, per-
níčků i cukroví, štípání dříví na chalupě a spousta dalšího. „Díky uvol-
něným opatřením se nám podařilo uspořádat Mikulášský orientační 

Sokol Praha Staré Město Strážníci informují
 Není nic cennějšího než lidský život

V Praze strážníci ročně přispějí k záchraně desí-
tek životů. Hlavní roli hraje pohotovost, obětavost 
a profesionalita. Ale nejen ty, také všímavost. 
Prostě nebýt lhostejný. Mnozí strážníci jsou tak ve 
službě vlastně neustále a pomáhají i v době, kdy 

v ní nejsou. Městská policie také úzce spolupracuje se záchran-
nou službou. V případech, kdy je zřejmé, že budou hlídky na 
místě rychleji než záchranáři, vyráží okamžitě pomoci. Ke čtyřem 
zachráněným lidským životům přispěli i strážníci sloužící v sa-
motném centru metropole. V březnu poskytli okamžitou pomoc 
muži, kterého na Václavském náměstí pobodala žena. Kousek 
od sochy sv. Václava proběhla v květnu další neodkladná po-
moc muži, který zde zkolaboval. Záchranu zahájila pěší hlídka 
nepřímou srdeční masáží a jakmile dorazila autohlídka, použili 
strážníci defibrilátor. Na záchraně tohoto cizince se přímo podí-
lelo šest strážníků. V prosinci cestou do služby strážník zastavil 
ve Zlatnické ulici, když si všiml dvou mužů, z nichž jeden ležel 
na zemi. Náhlá zástava oběhu byla pro něj jasným signálem 
k zahájení nepřímé srdeční masáže. Jeho profesionální pomoc 
ocenila také záchranná služba, díky které jsme se o pomoci 
dozvěděli. Cestu ze služby měli pestrou tři strážníci, kteří pár 
dní po Štědrém dni pomohli muži, který zkolaboval v Bolzanově 
ulici. Do příjezdu kolegů s defibrilátorem prováděli nepřímou 
srdeční masáž. Protože ale přístroj výboj nedoporučil, pokračo-
vali v ní, dokud se muž neprobral a nezačal s nimi komunikovat.

Možná více než kdy předtím nabízí letošní soustředění Ta-
nec bez hranic 2021 tanečníkům po celém světě jedinečnou 
možnost, jak rozšířit své pohybové obzory a zatančit si naplno. 
Mírně pokročilí a pokročilí tanečníci, taneční lektory nevyjímaje, 
každoročně navštěvují tuto taneční událost roku a posouvají tak 
hranice svých možností vpřed. Díky podpoře Prahy 1 se tak letos 
s trochou štěstí bude konat již čtyřiadvacátý ročník, kde se v prů-
běhu tří týdnů vystřídá až dvě stě tanečníků týdně pod taktovkou 
mezinárodních tanečních profesionálů uprostřed české přírody.

nejde ale pouze o tanec samotný. na Tanci bez hra-
nic jsou tanečníci vyzváni k prozkoumání limitů svého těla 
i mysli – a díky rozmanité metodice a zkušenostem tanečních 
lektorů ze všech koutů světa je posouvají dál. Ve spolupráci 
se světovými lektory a choreografy získávají účastníci cenné 
zkušenosti ke zdokonalení své taneční techniky a výrazu. Pro 
profesionální tanečníky a choreografy je Tanec bez hranic 
skvělou příležitostí k dalšímu uměleckému a profesnímu 
růstu. na světové úrovni se soustředění nachází nejen kvůli 
skvělému lektorskému týmu, ale také díky obrovské a kvalitně 
vybavené taneční ploše, která je po vzoru zahraničních taneč-
ních stáží umístěná venku. Jde tak o největší a nejkvalitnější 
otevřenou taneční plochu svého druhu v Česku.

Vzhledem k rostoucímu zájmu byla v roce 2017 původ-
ně dvoutýdenní stáž rozšířena o třetí týden a možnost tančit 
s opravdovými špičkami svého oboru nabízí také dětem a mírně 
pokročilým tanečníkům. Tanečníci různé úrovně i věku se tak 
mohou těšit rovnou na tři týdny plné tance s těmi nejlepšími 
lektory z celého světa. Více informací a možnosti přihlášení ještě 
dnes najdete na stránkách https://www.tanecbezhranic.cz/. 

Poradna hasičů
Dobrý den, vážení čtenáři, rád bych 
vám v prvním čísle časopisu Jed-
na v letošním roce popřál jménem 
členů Sboru dobrovolných hasičů 
Praha 1 mnoho zdraví a úspěchu.  

Vzhledem k tomu, že jsme se v mi-
nulém roce začali zabývat problematikou 
používání hasicích přístrojů, navazuji 
v tomto příspěvku na uvedené téma. 

naposledy jsme psali o práškových hasicích přístrojích a jejich 
použití. Dnes si něco povíme o dalším druhu hasicího přístro-
je, se kterým se v praxi můžete setkat.

Jde o sněhový hasicí přístroj označovaný také jako hasicí 
přístroj Co2. Jde o tlakovou nádobu naplněnou oxidem uhliči-
tých (dřívější název kysličník uhličitý), chemická značka Co2 . 
Je to bezbarvý nehořlavý plyn bez zápachu a je nedýchatelný. 
Pozor, nezaměňovat s kysličníkem uhelnatým, který vzniká 
jako zplodina při nedokonalém hoření a je prudce jedovatý. 
Tlaková nádoba naplněná Co2 je vybavena hadicí s tryskou, 
která umožňuje tryskající proud plynu zaměřit do  prostoru 
hoření. Při otevření kohoutu vyrazí plyn pod tlakem a z prosto-
ru hoření vytěsní vzdušný kyslík a současně ochladí okolí. na 
předmětech se usadí vrstva bílého suchého sněhu. Teplota 
unikajícího plynu je −30 °C,  je třeba si chránit ruce a obličej, 
neboť by mohlo dojít k omrzlinám na nechráněné kůži.

Výhodou tohoto druhu hasicího přístroje je skutečnost, 
že hořící předměty nepoškozuje, protože Co2 se po použití 
odpaří. není vhodný pro hašení volně loženého  sypkého ma-

Tanec bez hranic 
2021

závod po Starém Městě a vánoční večerní vycházku do lesa s bater-
kami, která byla obohacená o krmení zvířátek, luštění šifer, rozdávání 
dárků a zpívání koled,“ popsala předvánoční akce Věra Čížkovská. 

Co připravujete na rok 2021? „O jarních prázdninách máme 
v plánu zimní tábor, pokud tedy dojde ke zmírnění přijatých opatře-
ní. A jakmile to situace dovolí, chceme opět cvičit v tělocvičně ZŠ 
Vodičkova nebo na hřišti, budeme pořádat tradiční výlety do přírody 
a plavání na Vinohradech. Zatím pokračujeme v sokolské výzvě,“ 
nastínila náčelnice plánované aktivity. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Archiv Sokola Praha Staré Město

teriálu a prachu a například volně 
ložených listů papíru. Tlak unikají-
cího plynu by je mohl rozmetat do 
okolí.

Je účinnější při použití v uza-
vřených prostorách, protože vítr 
nebo průvan může Co2 z prostoru 
hoření odfouknout. obecně lze říci, 
že tento druh hasicího přístroje 
je vhodný k hašení pevných látek, 
hořlavých kapalin a plynů a elek-
trických zařízení pod napětím až do 
1000 V.

Hasicí přístroj Co2 má červe-
nou barvu. Vyrábí se v různých veli-
kostech asi od 1 kg až po pojízdné 

varianty s jednou i více velkými 30kilovými lahvemi.
Je to poměrně těžký hasicí přístroj, který bývá umístěn 

na chodbách nebo ve výrobních prostorách. Jeho použití je 
jednoduché. Prostě ho dopravíte na místo požáru a otevřete 
kohout. Hašení můžete kdykoli přerušit uzavřením kohoutu. 
U některých typů pozor na dopravní pojistku.

Tak to by bylo pro dnešek o hasicím přístroji Co2 asi vše. 
V případě dotazů se na nás obraťte na e-mail:
Praha1hasici@seznam.cz 

Za SDH Praha 1 Vladimír Krištof

Vzpomínáme
Strážník Martin svědínek 
zemřel náhle 25. 1. 2021  
na nečekanou zdravotní kom-
plikaci. K MP hl. m. Prahy na-
stoupil v lednu 1995. Poslední 
směnu vykonal v noci 21. 1. 
2021. Celý svůj profesní život 
strážníka vykonával  
práci na oŘ MP Praha 1.  
Patřil k velmi svědomitým 
a aktivním zaměstnancům. 
Významně se podílel na všech 
akcích pořádaných  

MČ Praha 1 nebo spolky registrovanými v Praze 1.  
občané Prahy 1 ho tak mohli vídat na masopustu,  
čarodějnicích a mikulášských oslavách na Malé Straně. 

Pomoci může každý. Vyškolení operátoři na záchranné službě 
vás budou instruovat, abyste společně celou situaci zvládli. Jen se 
nebát, nebýt lhostejný. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc 
vy sami nebo vaši blízcí. 

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy
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Suzuki Hideo
Slovo hosta J

(Tajenka)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ povolily rakouské úřady 
29. prosince 1751, tehdy však jen pro vyšší vrstvy.

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– paní Janu Cancellaro.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka Adama Drdy 
Převrácené životy z vydavatelství Kniha Zlín. Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, 
a to do 15. 2. 2021.

Jmenuji se SUZUKI Hideo a od října 
minulého roku jsem velvyslancem Ja-
ponska v České republice. Do Prahy jsem 
loni na podzim přijel po třiceti letech. 
naposledy jsem Prahu viděl v lednu roku 
1990 během svého působení v Paříži, 
kde jsem v té době právě začínal svou 
diplomatickou kariéru a byl svědkem 
historického momentu konce studené 
války v Evropě. Touha vidět na vlastní 
oči dějiště takzvané sametové revolu-
ce mě přivedla na Václavské náměstí. 
Vzpomínám si, že před začernalou 
budovou národního muzea byly ještě 
rozmístěny spousty svíček a v Praze 
byla dosud cítit revoluční euforie.

Tři dekády poté je Česká republika 
důvěryhodným partnerem zemím, s nimiž 
sdílí společné hodnoty svobody a demo-
kracie a zaujímá významné postavení 
v mezinárodní společnosti. Také vztahy 
České republiky s Japonskem, jejichž 
sté výročí jsme si loni připomněli, se od 
té doby ve všech sférách velmi rychle 
rozvíjejí. Cítím jako velkou poctu, že jsem 
byl pověřen dalším posílením česko-ja-
ponských vztahů právě na prahu jejich 
další stovky let.

Před třiceti lety v Praze ještě nebylo 
tolik restaurací. Pamatuji se, jak jsem 
v jedné osaměle jedl guláš, jediné jídlo 
v nabídce. Dnes je Praha plná stylových 
restaurací a kaváren, které jsou požitkem 
pro oči, duši i žaludek. Z Prahy 1 ze všech 
městských částí nejvíce dýchá kultura 
a první městská část nabízí také tu nejty-
pičtější „pražskou“ scenérii.

Japonské velvyslanectví se nachází 
na Maltézském náměstí na Malé Straně. 
Každý den sem dojíždím autem z rezi-
dence v Praze 6. Projíždím širokou silnicí 
kolem Pražského hradu. Pak, jak sjíždím 
dolů k Senátu a Poslanecké sněmovně, 

se cesta postupně zužuje a uličkou na 
Maltézské náměstí už sotva projede 
jedno auto. Každé ráno prožívám malé 
vzrušující dobrodružství: připadám si, 
jako bych ve složitém labyrintu hledal 
poklad pirátů a v cíli jej našel.

Velvyslanectví sídlí v budově památ-
kově chráněného Turbovského paláce po-
staveného před více než dvěma sty lety. 
od chvíle, kdy se tato stavba považovaná 
za jedno z vrcholných děl rokokového 
slohu stala sídlem japonského velvysla-
nectví, uplynulo více než devadesát let. 
na fasádách i v interiéru se dochovala 
původní bohatá štuková výzdoba. Když 
v roce 1985 navštívil Prahu nynější císař, 
tehdejší korunní princ naruhito, pořídila 
se před touto krásnou budovou pamětní 
fotografie. na Praze 1 je úžasné, že ve 

zdejších historických domech mnoho lidí 
normálně bydlí nebo pracuje.

Mám velmi rád budovy řádu Mal-
tézských rytířů, jejichž jméno nese také 
náměstí, kde sídlí naše velvyslanectví. 
Když vzhlédnu na vlajku s Maltézským 
křížem vlající na vznešené kamenné 
budově a pak zavřu oči, mám dojem, že 
vidím, jak z bran za zvuku slavnostní hud-
by vyjíždějí řádoví rytíři na koních. Řád 
Maltézských rytířů, ve kterém se setkává 
posvátné a světské a protíná se vojenská 
a královská cesta, má cosi společného 
s japonským samurajským kodexem 
bušidó, cestou samuraje, čímž mě velice 
přitahuje.

V každodenním životě na Praze 1 
považuji za naprostý luxus velkou 
koncentraci divadel a koncertních sálů 
počínaje národním divadlem a rudolfi-
nem, kde lze s celou rodinou za poměrně 
dostupnou cenu zhlédnout či vyslechnout 
představení a koncerty špičkové úrovně. 
Dalším kouzlem Prahy 1 je také mnoho 
zeleně a nízká kriminalita. o víkendech 
se tu poklidně prochází například rodiny 
s kočárky a vypadají šťastně. Také psi 
v parcích vesele pobíhají a působí to do-
jmem, že se tu hezky žije a že se tu dobře 
vychovávají děti. není snad vřelá povaha 
a vzdělanost Čechů dána prostředím, ve 
kterém žijí?

Co mi v Praze 1 vadí? Musím 
přemýšlet. Snad že je tu tolik k vidění, 
že nevím, kam se dříve dívat a bojím se, 
že si všechno během své mise nestačím 
prohlédnout.

nelehká situace, do které nás 
přivedla epidemie koronaviru, pokračuje. 
Těším se, až bude možné užívat si všech 
krás Prahy 1 naplno a přeji také všem 
čtenářům, aby se toho brzy ve zdraví 
dočkali. 

mailto:redakce@praha1.cz
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