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„Zachránili jsme její život,
když jsme riskovali ten svůj, a jsme na to hrdí.“

ZDENĚK A PETR
731 195 482 (483)         krpa.nabor@pcr.cz

www.policie.cz             nabor.policie.cz

akTualiTy

PRaha 1 OčkujE sENiORy

FOTOsTRaNa

POMOc PODNikaTElůM a žiVNOsTNíkůM

ROzPOčET Mč PRaha 1
ÚkliD VE VRchlickéhO saDEch

buDOucNOsT RybářskéhO DOMEčku

ROzhOVOR s RaDNíM MichalEM cabaNEM

PřEDsTaVujEME ODbOR sOciálNích Věcí 
a zDRaVOTNicTVí Mč PRaha 1

ROzhOVOR s haNOu VEsElOu, 
hlaVNí sEsTROu NEMOcNicE Na FRaNTišku

NOVý PROjEkT PRahy 1: 
OsObNOsTi kulTuRy kOlEM Nás

REkONsTRukcE V TRuhlářské 8

VzPOMíNka Na VlaDiMíRa sucháNka

MísTNí PaRlaMENT

Příběh DisiDENTa jiříhO hOlby

MísTa VíRy: 
kOsTEl sVaTéhO jakuba VěTšíhO

hisTORiE PRahy 1: 
hříšNá VDOVa s MlaDýM sRDcEM

hisTORiE PRahy 1: 
baRTOlOMějská „čTyřka“

ROzhOVOR s PETREM sOjkOu 
O kNizE PRažské DVORky

POšTOVNí MuzEuM: 
Příběh jiříhO kaRáska zE lVOVic

VOlNý čas

čEské kNihy

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

učiTElky a uMělkyNě: 
baRbORa křiVská  a  šáRka DuMbROVská

síť PRO RODiNu

sOciálNí služby

iNFORMujEME

křížOVka

slOVO hOsTa

Kostelní slavnosti

Koncert „Meditace“
Markéta Fassati & Duo Beautiful Strings

v kostele sv. Karla Boromejského

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

ONLINE 

na FB Praha 1, Praha 1 Online a Kostelní slavnosti

i na praha1.cz a kostelnislavnosti.cz.

Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

v pátek 26. března 2021 v 18:00

Markéta Fassati - soprán
 

Monika Urbanová - housle
 

Hedvika Mousa Bacha - harfa
 

sestra Veritas Holíková - duchovní průvodce

1 0 . 3 .  J IŘ Í  DĚD EČE K

1 7 . 3 .  M A R D I  ( V Y P S A N Á  F I X A )

S l e d u j t e  n a  F B :  
P r a h a  1  O n l i n e ,  P r a h a  1 ,

M a l o s t r a n s k á  b e s e d a  K l u b  
a  n a  p r a h a 1 . c z

Milí sousedé,
když dovolíte, začnu milou povinností, protože starostové měst-
ských částí, jejichž senioři byli očkováni proti nemoci covid-19 
mobilním týmem naší nemocnice na Františku, mě požádali, 
abych našim lékařům a sestrám vyřídil poděkování. Udělal jsem 
to samozřejmě velmi rád osobně, ale určitě je namístě podě-
kovat i takto veřejně, protože tým nemocnice si to zaslouží.

nejen za perfektně fungující mobilní tým, ale za celé zvlád-
nutí dosavadní koronavirové pandemie. za zřízení a provoz 
covidových jednotek, za vybudování odběrového centra a očko-
vacího místa, ale i za to, jak pracují ostatní obory, jejichž činnost 
je v současné nelehké době podstatně komplikovanější.

Také proto jsem rád, že zastupitelé Prahy 1 v únoru schvá-
lili rozpočet městské části, který kromě jiného přináší právě ne-
mocnici tolik potřebnou finanční stabilitu. Při přípravě rozpočtu 
jsme udělali maximum pro to, aby se s jeho návrhem podrobně 
seznámili jak všichni zastupitelé, tak členové odborných komisí 
a zastupitelských výborů, kteří mohli při jeho projednávání 
uplatnit svoje připomínky a návrhy, a to bez ohledu na to, zda 
jsou členy opozice či koalice. Současnou ekonomickou situaci 
a z ní plynoucí výpadek řady příjmů pochopitelně pociťuje i Pra-
ha 1. Přesto – zásluhou rozumného hospodaření – můžeme 
i v roce 2021 dodržet vysoký standard poskytovaných služeb, 
na který jsou občané a obyvatelé zvyklí.

Je to už více než rok, co se i u nás objevila nemoc co-
vid-19, a mezi ty, kteří jsou jí nejvíce postiženi, bezpochyby 
patří naši živnostníci. Už rok se jim proto v rámci svých mož-
ností snažíme pomáhat mimo jiné odkladem splátek nájem-
ného z provozoven ve správě naší městské části, slevami na 
nájemném a dalšími kroky. Iniciovali jsme také vznik spolku 
pro restart centra Prahy, který díky spolupráci s renomovaný-
mi odborníky předložil vedení hlavního města i členům vlá-
dy naprosto konkrétní návrhy, jež by zabránily kolapsu ekonomi-
ky v Pražské památkové rezervaci, ale nejen tam. 

Je jasné, že tak, jako byl odložen návrat dětí do škol, které 
nakonec byly vládou zcela uzavřeny, musíme si také počkat 
na otevření provozoven, jejichž situace je v mnoha případech 
opravdu vážná. V ohrožení tak jsou osudy řady šikovných a pra-
covitých lidí, živnostníků i jejich zaměstnanců. Ty všechny chci 
ale ubezpečit, že naše radnice udělá, co bude moct, aby jim 
pomohla. Jsme v tom koneckonců všichni společně. 

Váš
Petr Hejma 



54              

V

březen 2021  akTualiTyakTualiTy PRAHA 1

Online setkání s občany: 
budoucnost lokality náměstí curieových a náměstí Miloše Formana

Ve středu 17. února proběhla další ve-
řejná participace projektu Staroměstská 
brána. O tom s diváky v živém vysílání 
z Galerie 1 diskutovali architekt Marek 
Tichý z kanceláře TaK Architects, jeden 
z autorů projektu Staroměstská brána, 
zástupci investora, společnosti R2G, 
Michal Smrek a Jakub Dyba a starosta 
Městské části Praha 1 Petr Hejma.

Vizualizacemi projektu (viz  
tak2002.cz/project/staromestska- 
brana) představil Marek Tichý divá-
kům plánovanou rekonstrukci hotelu 
a revitalizaci jeho okolí. Společně 
s investory připomněl fakt, že se 
nejedná o první veřejnou debatu k této 
problematice. zdůraznil, že právě 

ekonomického významu projektu a jeho 
udržitelnosti. 

V reakci na souhlasné i nesou-
hlasné připomínky Marek Tichý zdů-
raznil, že veřejné participace nejsou 
jedinou možností, jak se do diskuze 
o projektu zapojit. „Mimo informační 
kiosek fungujeme na sociálních sí-
tích, kde jsme připraveni zodpovědět 
veškeré dotazy či připomínky,“ dodal 
architekt návrhu. Praha 1 zároveň 
připravuje participační portál, na 
němž budou představeny veškeré 
plánované projekty na území městské 
části, kde budou mít občané prostor 
diskutovat nejen o realizaci projektu 
Staroměstské brány, ale i o dalších 
projektech připravovaných na území 
naší městské části. 

Středisko sociálních služeb Praha 1, příspěv-
ková organizace první městské části, zakou-
pilo pro své klienty z řad seniorů 4 500 respi-
rátorů. Počet seniorů, kteří bydlí v domech 
s pečovatelskou službou, popř. užívají jiné 
služby jako systém tísňové péče nebo napří-
klad pečovatelskou službu, je asi 400. Každý 
z nich by tak měl dostat zhruba 10 kusů 

respirátorů splňujících požadavky na kvalitu.
„Sociální odbor radnice navíc eviduje 
asi padesátku osob v sociální nouzi. Jim 
budou respirátory distribuovat pracov-
níci odboru,“ vysvětlil 1. místostarosta 
Petr burgr, který se spolu se sociálními 
pracovníky zapojil do distribuce respirá-
torů seniorům v DPS U zlaté studně. 

bezplatné respirátory pro potřebné

Obnovený historický
meteorologický sloupek 
řídí také křižovatku

Počátkem února ukázal svoji novou 
podobu zrekonstruovaný meteoro-
logický sloupek před Masarykovým 
nádražím. Ten nejenže měří teplotu, 
vlhkost, tlak a čas, ale řídí také křižo-
vatku Hybernské a Havlíčkovy ulice. 

Sloupek je jedním ze dvou, jež 
se v Praze zachovaly. Jeho obnovu 
iniciovala nezisková organizace Czech 
national Trust, která MČ Praha 1 požá-
dala o pomoc při jednání s dotčenými 
orgány a institucemi. 

Hlavním dárcem se stala společ-
nost Penta Real estate. Obnova sloupku 
se podařila také díky vstřícnosti Techno-
logie hlavního města Prahy, TSK HMP 
a společnosti DAP, a. s. 

zachované sloupky před hlav-
ním vchodem do Masarykova nádraží 
a v Dejvicích, na rohu Vítězného náměstí 
s ulicí buzulucká, byly podle všeho vybu-
dovány okolo roku 1914. „ I proto jsme 
přivítali iniciativu na obnovu na území 
Prahy 1. Sloupek roky chátral a téměř ni-
kdo už nevěděl, k čemu původně sloužil,“ 
vysvětlil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Uvnitř sloupku se nachází technic-
ké zázemí pro řízení křižovatky, které 
muselo být zmenšeno a zmodernizo-
váno. Společným využitím sloupku pro 
měření meteorologických údajů a řízení 
křižovatky dochází k optimalizaci pro-
storu a maximálnímu využití místa.

A my věříme, že svým krásným 
vzhledem bude kolemjdoucím dělat 
radost. 

zástupci první městské části ve spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou 
od nynějška povinni vždy při svém 
hlasování na shromáždění SVJ upřed-
nostnit oprávněné zájmy trvale bydlících 
vlastníků bytů před zájmy vlastníků, 
kteří své byty krátkodobě pronajímají. 
Schválili to – na návrh Výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu komu-
nitního života – zastupitelé Prahy 1.

„Zástupci Prahy 1 tak budou v SVJ, 
v nichž je naše městská část jedním 
ze spoluvlastníků, hlasovat v otázce 
krátkodobého ubytování v bytech pro 
takové varianty usnesení, které pod-
poří možnost krátkodobé ubytování 
v daných domech zakázat, případně co 

Praha 1 přitvrdila v podmínkách 
pro krátkodobé ubytování v bytech

nejvíce ztížit anebo zatížit co nejvyššími 
poplatky,“ vysvětlila předsedkyně Výboru 
proti vylidňování centra a pro podporu 
komunitního života MČ Praha 1 bronisla-
va Sitár baboráková.

Pomůže to podle ní zejména těm 
SVJ, kde mají s krátkodobým ubytováním 
dlouhodobé starosti a kde jsou trvale 
bydlící vlastníci bytů omezováni na svých 
právech na klidný život klienty jiných 
vlastníků, kteří své byty pronajímají krátko-
době. zejména jde o rušení nočního klidu, 
nepořádek, ničení majetku ve společných 
částech domu, ztrátu soukromí a bezpečí. 
Majitelé krátkodobě pronajímaných bytů 
často nekomunikují nebo dokonce nebydlí 
v ČR. 

budeme mít strategický 
plán rozvoje
Cílem Strategického plánu udržitel- 
ného rozvoje MČ Praha 1 bude po-
skytnout základní představu o vizi, 
poselství a hodnotách Prahy 1 ve 
všech oblastech jejího rozvoje. 

Strategický plán pomůže s vyty-
čením priorit s výhledem na deset let. 
Předpokládaný termín schválení je příští 
rok v létě. Do jeho přípravy budou zapo-
jeny všechny zájmové skupiny: občané, 
spolky, odborné komise, výbory, před-
stavitelé radnice a další odborníci. 

participace s veřejností významně 
ovlivnila projekt, který byl na základě 
podnětů z předchozích diskuzí několi-
krát upravován. 

Do debaty se prostřednictvím webo-
vého formuláře zapojili diváci s otázkami 
a podněty. Ty se týkaly zejména technic-
kých specifikací projektu či legislativního 
procesu, který jeho realizaci provází. 
„Osobně reprezentuji skupinu lidí, kterým 
se návrh líbí. Jako městská část však 
musíme k věci přistupovat nestranně, 
dohlížet na všechny právní postupy, 
kooperovat se státní správou a podávat 
připomínky,“ odpověděl na otázku týkající 
se územního řízení starosta Petr Hejma. 
několik dotazů se také týkalo reálného 

Podpora 
pro Městskou knihovnu 
na Pohořelci
Radnice Prahy 1 odsouhlasila poskyt-
nutí účelové dotace pro Městskou 
knihovnu, pobočku Hradčany, a to ve 
výši půl milionu korun na tento rok.

„První městská část podporuje 
tuto pobočku již od roku 2008 a kaž-
doročně tak přispívá na její fungování 
částkou ve výši okolo 500 000 korun,“ 
uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Činnost zdejší knihovny zahrnuje 
kromě půjčování knih a časopisů také 
pořádání zajímavých kulturních akcí: 
vernisáží, besed, přednášek a promítání 
filmů. Oblíbené jsou výstavy děl seniorů 
i nadaných dětí ze sousední zUŠ Or-
phenica. Hradčanská knihovna vznikla 
v roce 1905 a je významným místem se-
tkávání a místního komunitního života. 
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Praha 1 úspěšně očkuje 
své seniory a pomáhá  
i jiným městským částem
Už druhé kolo očkování proti nemoci covid-19 mají za 
sebou senioři starší osmdesáti let žijící v domech s pečo-
vatelskou službou v Praze 1. Kromě toho už probíhá očko-
vání jejich imobilních vrstevníků, kteří projevili o očkování 
zájem, ale nemohou opustit své byty. Praha 1 navíc díky 
mobilnímu týmu své Nemocnice Na Františku očkuje  
i seniory z jiných městských částí, jako například z Prahy 7. 

„Jako první z celé Prahy jsme vytvo-
řili speciální očkovací strategii. Tomu 
samozřejmě pomohl fakt, že jako jediná 
městská část vlastníme nemocnici 
akutní lůžkové péče, tedy Nemocnici Na 
Františku. V ní vzniklo očkovací místo 
a zároveň mobilní očkovací tým. Díky 
tomu se podařilo naočkovat seniory ze 
všech šesti domů s pečovatelskou služ-
bou Prahy 1,“ vysvětlil starosta Prahy 1 
Petr Hejma, do jehož gesce nemocni-
ce na Františku a očkování spadají. 

Možnost očkování využilo téměř  
90 % obyvatel kategorie 80+ domů 
s pečovatelskou službou provozovaných 
Střediskem sociálních služeb Praha 1, 
které je příspěvkovou organizací první 
městské části. „Jsem rád, že jsme tu jed-
ničku ve svém názvu potvrdili i v tomto 
a že byl mezi našimi staršími spoluob-
čany o očkování takový zájem,” reagoval 
1. místostarosta Prahy 1 Petr burgr, 
který má na starosti Středisko sociálních 
služeb.

Praha 1 a Středisko sociálních 
služeb také zřídily velmi využívanou in-
formační linku pro seniory: tel.: 725 397 
934, 607 048 183 (po–pá 8:00–17:00), 
e-mail: ockovani@praha1.cz. na ní se 
lidé, kterým vláda v danou dobu umožni-
la registraci k očkování, dozvědí potřebné 
informace a dostane se jim rovněž pomo-
ci při registraci do centrálního rezervač-
ního systému.

„Kolegyně denně vyřídí až sedm-
desát telefonních hovorů,“ upozornila 
ředitelka Střediska sociálních služeb 
Praha 1 Helena Čelišová, jež zároveň 
zdůraznila, že linka je přednostně určena 

těm, kterých se očkování v danou dobu 
týká.

zásluhou informační linky i infor-
mační kampaně Prahy 1 bylo se zhruba 
padesátkou seniorů žijících ve vlastních 
bytech domluveno zvláštní očkování 
mobilním týmem. „Pro imobilní pacienty 
jsme již obdrželi vakcíny AstraZeneca, 
a proto jsme na konci února mohli zahájit 
jejich očkování,” doplnila Hana Veselá, 
hlavní sestra nemocnice na Františku.

„Očkování? 
Všem doporučujeme!“ 
vzkazují vitální dámy z DPS Dlouhá. A nejen ony!

Dagmar Dukátová, 92 let

Když jsem měla možnost nechat se očkovat proti covidu-19, 
rozhodně jsem neváhala ani chvíli. Od samého začátku jsem 
věděla, že se určitě nechám naočkovat. nerozumím lidem, 
kteří v této situaci očkování odmítají.

V dnešní době mi především chybí kultura a sociální kon-
takt, proto se nejvíc těším, až si budeme moci s mojí kamarád-
kou sednout do kavárny nebo zajít do divadla. Snažím se neztrá-
cet optimismus, důležité je se nějak zabavit. Těším se vždycky na 
sobotu, kdy mi volá syn z Ameriky a dozvím se spoustu novinek.

jana Novozámská, 88 let

Možnost očkování jsem uvítala a neměla jsem z něj žádné  
obavy. Po očkování jsem neměla ani malé komplikace. Dám 
na názor lidí, kteří jsou v tomto oboru odborníky. Všem bych 
doporučila, aby se nechali očkovat. 

Těm, co musejí většinu času být doma, bych poradila, 
aby se hlavně nenudili, pořád se snažili něčím zabavit, najít si 
nějakou činnost. nekoukat jen na televizi. Já si udržuju pozitivní 
mysl díky četbě. A hlavně se těším, až budu moci vyjít ven a pro-
cházet se po Praze. 

pedagogických i nepedagogických 
zaměstnanců škol. Radnice už dopře-
du avizovala, že se na jejich očkování 
zaměří. „Podle očkovacího schématu 
ministerstva zdravotnictví je navíc 
možné od 1. března očkovat seniory 
70+,” dodala Hana Veselá. 

Text: (red)
Foto: Archiv MČ Praha 1 a nnF

Linka zároveň dosud pomohla asi 
devadesáti seniorům s registrací do cen-
trálního rezervačního systému.

Praha 1 navíc nabídla pomoc svého 
mobilního týmu i ostatním městským 
částem a dalším subjektům. Očkování 
díky tomu už absolvovali například senioři 
z Prahy 7, Lysolají, Slivence, Kolovrat 
a Dolních Chaber.

Poslední únorový víkend odstartova-
la registrace k přednostnímu očkování 

mailto:ockovani@praha1.cz
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děkujeme, 
že vás tady máme! 
zOO bOhOuš

Prodejna chovatelských potřeb a krmiv
Spálená 10, nové Město
604 804 042
www.zoobohous.cz

květinářství city Fleur

Vladislavova 3, nové Město
604 100 110
www.cityfleur.cz

Restaurace u benedikta

benediktská 11, Staré Město
224 826 912
www.restauraceubenedikta.cz 

Prodejna včelařských potřeb

Křemencova 8, nové Město
604 717 771
www.vcelari.info

Výtvarné potřeby soukenická 

Soukenická 14, nové Město
774 981 988
www.simply-t.cz

byliny, koření hERbaTa

Dlouhá 6, Staré Město
222 329 180
www.herbata.webgarden.cz

DuTch Pub

Vladislavova 17, nové Město
727 969 818
www.dutchpub.cz

Polák optika

Revoluční 6, nové Město
604 216 399
www.optika-polak.cz

Radnice tehdy umožnila těm, kteří užíva-
jí její nebytové prostory, odklad splátek 
nájemného do výše kauce, dále nebyly 
uplatňovány sankce za prodlení s jakou-
koli splátkou nájemného, jejíž splatnost 
nastala v době nouzového stavu, a byla 
pozastavena valorizace nájemného 
z bytových i nebytových prostor. 

„Byli jsme mezi prvními, kteří vůči 
podnikatelům na tuto situaci zareago-
vali, a následovaly další kroky – stopro-
centní sleva na dubnovém nájemném 
pro ty, kterých se vládní opatření dotkla 
přímo, a ti, kterých se opatření přímo 
nedotkla, dostali slevu až 75 %. Vyhlásili 
jsme také, že neuplatníme sankce při 
uhrazení místních poplatků do dvou 
set dnů po splatnosti,“ vyjmenoval 
radní Prahy 1 pro podporu podnikání 
Karel Grabein Procházka, který zároveň 
upozornil na jednu skutečnost, jež zá-
sadně odlišuje společenskou atmosféru 
a náladu před rokem a dnes: „Tehdy 
jsme si mysleli, že se celá situace bude 
týkat pouze tří až čtyř měsíců a nikdo si 
nepomyslel, že po roce budeme v mno-
hem složitější situaci, než jsme byli na 
začátku.“

Mezitím nastal podzim a živnostníci 
a podnikatelé se ocitli v mnohem horší 
situaci než na jaře. „To, s čím počítali, se 
nedostavilo a bylo také jasné, že jinak 
obchodně silný konec roku zlepšení 
nepřinese. Následné období po začátku 

nového roku je pak pro ně tradičně nej-
složitější. Proto jsme nabídli další pomoc 
– šestiměsíční 50% slevu na nájem-
ném,“ popsal Karel Grabein Procházka.

I on si všímá nedostatečnosti a po-
malosti státní pomoci podnikatelským 
subjektům, což je ještě markantnější při 
porovnání s Rakouskem či německem. 
Praha 1 kromě veškeré své pomoci 
zřídila i kontaktní linku, která slouží jako 
informační zdroj pro podnikatele, ale 
i jako zpětná vazba pro radnici. Radniční 
oddělení vnějších vztahů se po celý rok 
snaží provozovnám pomáhat s propa-

gací. Karel Grabein Procházka navíc 
nevyloučil další podporu živnostníkům. 
Městská část ale podle něj nemůže 
zastupovat stát, a to ani za podmínek, 
že Praha 1 patří mezi městské části, jež 
jsou relativně bohatší.

„Naše pomoc musí být taková, 
aby byla obhajitelná. Snažíme se proto 
o systémovost a snažíme být spravedliví 
ke všem stejně,“ upozornil. na druhou 
stranu si je podle něj nutné uvědomit, že 
podpora podnikatelů a živnostníků zna-
mená do budoucna vyšší výnosy z pro-
nájmu nebytových prostor a následně 
více peněz například pro sociální služby 
a zdravotnictví financované z pokladny 
Prahy 1. 

Text: Petr bidlo
Foto: Jaroslav Tatek

kontaktní centrum 
pro podnikatele

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

Jsme k dispozici každý den 
od 8:00 do 12:00 hodin.

Jilská 1, Staré Město
222 511 572
www.gresik.cz

bylinářství v jilské

První březnový den 
uplynul rok od oficiálního 
oznámení, že v České 
republice onemocněli 
první lidé koronavirem. 
Následná vládní opatření 
citelně zasáhla všechny 
oblasti života, včetně 
podnikatelů. Už v polovině 
března loňského roku 
proto vedení Prahy 1 
přišlo s první pomocí 
pro živnostníky.

Foto: Dagmar Koníčková, Petr našic

Živnostníci: Už více  
než rok boje s virem
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Koronavirová pandemie má samozřejmě  
vliv i na strukturu příjmů městské části. nové 
příjmy tak budou tvořit 805 milionů korun 
a zbytek pokryjí zisk z ekonomické činnos-
ti loňského roku a v malé výši 76 milionů 
korun nerozdělené zisky z minulých let. 

Schválení rozpočtu předznamenal 
během jednání zastupitelů už Tomáš Heres, 
předseda Finančního výboru zMČ Praha 1, 
jenž návrh v předstihu projednal. „Nikdo 
v rámci Finančního výboru nebyl proti a nikdo 

Zastupitelé schválili rozpočet

Ve Vrchlického 
sadech uklízejí lidé 
bez domova

Vyrovnaný rozpočet ve výši 1,05 miliardy korun, který na 
svém únorovém zasedání schválili zastupitelé, dokáže podle 
vedení radnice i ve ztížených podmínkách zajistit provoz 
městské části ve standardech, na něž jsou občané zvyklí. 
Investice budou letos mířit především do školství, životního 
prostředí a veřejného prostoru. Jsou plánovány ve výši  
266 474 000 Kč a pokrývají většinu hlavních priorit Prahy 1.

Podrobněji jsme o situaci ve Vrchlického sadech psali 
minulých číslech magazínu JEDNA. Kromě toho, že se 
Praha 1 snaží minimalizovat problémy, které tam vznikají 
mj. kvůli dlouhodobé koncentraci služeb, soustředí se 
i na udržení pořádku v této oblasti. 

na úklidu parku se formou pravidelných 
brigád podílejí také lidé bez domova. 
Projekt, který realizuje MČ Praha 1 ve 
spolupráci s organizací naděje, zajišťuje 
čistotu v lokalitě, ale zároveň pomáhá 
těmto lidem posilovat pracovní návyky 
a snaží se je vrátit do většinové společ-
nosti. O práci v parku je velký zájem. 
Úklid probíhá od pondělí do pátku od 
6:30. V létě končí, vzhledem k velkému 
vytížení parku, až ve 21:00. několik 
pracovních skupin, na které dohlíží koor-
dinátor, se střídá po třech hodinách. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

nenavrhl změnu,“ konstatoval Tomáš Heres, 
podle kterého se daří pokračovat ve všech 
důležitých projektech minulých let a zároveň 
nastartovat nejpotřebnější nové akce. 

než rozpočet doputoval do zastupi-
telstva MČ Praha 1, proběhla diskuse nad 
jeho jednotlivými kapitolami. „Udělali jsme 
maximum pro to, aby se všichni zastupitelé 
a členové komisí a výborů důkladně seznámili 
s návrhem rozpočtu a aby mohli v rámci jeho 
projednávání uplatnit svoje připomínky a ná-
vrhy, a to bez ohledu na to, zda jsou členy opo-
zice, či koalice,“ popsal starosta Petr Hejma.

Praha 1 přichází kvůli pandemii o část 
finančních prostředků z pronájmu neby-
tových prostor anebo třeba restauračních 
zahrádek. „Přesto i v roce 2021 můžeme 
dodržet standard, na který jsou naši občané 
zvyklí, ať už se jedná o životní prostředí, 
školství, sociální oblast či fungování Úřadu 
MČ Praha 1,“ upozornil radní pro finance, 
rozpočet a hospodaření Jan Votoček. 

Text: (red)

Během února na úřední 
desce „odvisel“ záměr 
Prahy 1 zapůjčit tzv. 
Rybářský domeček 
Skautskému institutu. 
Pomalu se snad tedy 
přibližuje chvíle, kdy 
opuštěný objekt znovu 
ožije. 

 
budova, kterou si řada lidí nepochybně 
spojuje s legendární českou komedií  
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků 
v Čechách, doufejme brzy získá nové 
využití. Po sérii veřejných participací 
a anketního hlasování se radnice přiklo-
nila k její výpůjčce Skautskému institutu. 

Podle slov radního Michala Cabana 
upřednostňovala předchozí vládnoucí 
koalice spíš komerční využití v podobě 
například luxusní restaurace, kdežto 
občané preferují využití pro spolkovou 
a sousedskou činnost. „I to je důvod, 
proč zde nedošlo k výběrovému řízení, 
protože v něm rozhoduje především 
cena,“ vysvětlil Michal Caban.

Diskutovaným tématem se v minu-
losti stal také stav budovy a případné nut-
né investice. Ukázalo se ale, že Rybářský 
domeček není vůbec ve špatném stavu, 
jak se dříve mylně uvádělo. „Kromě dílčích 

Oživení Rybářského 
domečku se přiblížilo

ních škol) i jednotlivce všech věkových 
kategorií včetně seniorů. Rybářský dome-
ček by měl podle jejich projektu nabízet 
kulturní a komunitní centrum s bistrem, 
sdílené dílny a workshopy i místo pro se-
tkání, přednášky a promítání. Dramatur-
gii a kvalitu činnosti pak bude garantovat 
programová rada složená ze zástupců 
městské části, skautů a místních spolků.

Definitivně by se o dalším využití 
Rybářského domečku mělo rozhodovat 
v době distribuce tohoto vydání magazí-
nu JeDnA. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

oprav podlah nebo dveří není zásadní re-
konstrukce nutná. V budoucnosti bychom 
ale chtěli opravit střechu,“ okomento-
val aktuální kondici objektu Michal Caban, 
který jako radní působí v oblasti oživení 
a kultivace památkové rezervace a je jed-
ním z iniciátorů zmíněného záměru.

Skautský institut už také zveřejnil 
svůj plán, podle kterého by na Kampě 
chtěl vytvořit dlouhodobě udržitelný 
a hlavně smysluplný prostor, jenž by měl 
být určen jak místní komunitě, tak široké 
veřejnosti. 

Skauti chtějí veškerý program a akti-
vity cílit na organizované a neorganizova-
né skupiny (včetně základních a střed-
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jedním z vrcholů vaší kariéry byla 
určitě spolupráce s Milošem Forma-
nem na jeho filmu amadeus. jaké 
byly další vrcholy?

Americká zkušenost při natáčení 
Amadea mě a bratra bezpochyby 
v dobrém smyslu poznamenala.  
zejména v tom, jak kvalitně, profesio- 
nálně a efektivně pracovat. Důležitá 
pro nás byla i spolupráce se scénou 
Pražské pětky (skupina pěti pražských 
divadel, pozn. red.), která vedla ke 
vzniku stejnojmenného filmu, v němž 
moje a bratrova baletní jednotka Křeč 
účinkovala v povídce barvy. To nám 
kompletně otevřelo dveře do prostředí 
české kulturní tvorby. Musím samo-
zřejmě také vyzdvihnout dlouholetou 
spolupráci s Mezinárodním filmovým 
festivalem v Karlových Varech.

karlovarský festival se vloni kvůli 
pandemii covid-19 neuskutečnil 
a jeho konání je nejisté i letos. jak 
moc vám práce na festivalu chybí?

Minulý rok to měl být pětadvacátý 
ročník, na kterém bychom se s brat-
rem spolupodíleli. Ta situace je nepří-
jemná pro všechny, kdo jsou s festiva-
lem spjati. za jeden z nejsmutnějších 
aspektů zrušení této akce považuji 
ztrátu kontinuity, jež s sebou vždy při-
náší i určitou nejistotu. My jsme se na 
loňský festival o to více těšili, protože 
jsme k již zmíněnému výročí chtěli 
představit knihu dokumentující naši 
spolupráci s touto kulturní událostí. 
Knihu máme samozřejmě připrave-
nou a doufáme, že ji třeba již letos 
na festivalu budeme moci uvést.

koronavirová krize nepochybně 
narušila i další kulturní akce,  
na kterých se spolupodílíte…

bylo jich skutečně mnoho. například 
koncert Jiřího Korna v O2 aréně, který 
jsme z minulého roku přesunuli na 
duben 2021, a i ten jsme nakonec 
byli nuceni zrušit. neuskutečnily se 
společné koncerty Hany zagorové se 
Štefanem Margitou, nedošlo ani na 
naše divadelní představení bond/
Medea ve Studiu DVA. Pracovat jsem 
měl i na vzniku tuzemského olympij-
ském parku k letní olympiádě v Tokiu, 
což se z pochopitelných důvodů také 
neuskutečnilo. Plánovat v této době 
jakékoli kulturní akce lze bohužel 
pouze v rámci teoretických úvah.

už v roce 2002 jste byl poprvé zvolen 
do zastupitelstva Prahy 1. Násled-
ně pak také v letech 2014 a 2018. 
Od ledna minulého roku jste radní. 
co vás vedlo ke vstupu do komunální 
politiky a jaký jste si o ní během let 
udělal obrázek?

Vstupoval jsem do ní s pocitem, že 
nechci jen „remcat“, ale aktivně se 
spolupodílet na správě městské části. 
Při působení v opozici mě provázela 
velká frustrace z toho, že mohu jen 
málo ovlivnit. nyní, když jsem součástí 
vládnoucí koalice, je ovšem situace 
neméně složitá. Utvrzuji se v názoru, 
že zkrátka nelze vyhovět všem. Přes-
tože ale máme s kolegy z opozice 
často velice odlišné postoje, snažím se 
pozitivně dojít k nějakému konsenzu. 
nejvíce mě však mrzí, že řadě lidí nejde 
ani tolik o dosahování nějakého dobra, 
ale o politikaření samotné, což je podle 
mě na úrovni komunálu hodně smutné.

Do vaší působnosti spadá oživení 
památkové rezervace. jako příklad 
lze uvést revitalizaci tzv. Rybářského 
domečku na kampě, který by mohl 
být spravován skautským insti-
tutem. byl byste s touto variantou 
spokojen?

Sám se podílím na tomto záměru, lhal 
bych tedy, kdybych řekl, že ne. V rámci 
participačních kroků v podobě anket-
ních otázek a veřejných setkání jsme 
zjistili, co by si veřejnost přála. Oproti 
předchozímu vedení radnice, které 
chtělo domek spíše pronajmout pro 
potřeby luxusní restaurace, se ukázal 
jasný zájem, aby zde fungovalo něco, 
co bude určeno zejména pro místní 
komunitu a sousedskou spolkovou 
činnost. I to je důvod, proč zde nedošlo 
k výběrovému řízení, protože v něm 

Michal Caban: 
Praha 1 nemůže být 
jen skanzen pro turisty

rozhoduje především cena. Myslím 
si, že skauti jsou seriózní instituce, 
která dokáže s místní komunitou úzce 
spolupracovat. V tomto případě mě 
mrzí pouze to, že jsme s nimi kvůli 
pandemii nemohli spolupráci při využi-
tí Rybářském domečku vyjednat dříve.

Velkým tématem v rámci kultivace 
centra Prahy je určitě vizuální smog. 
Dokáže městská část tento problém 
řešit sama, nebo rozhodnutí leží spíše 
v Poslanecké sněmovně a ve zpřísnění 
zákona? 

Tato otázka je položená velmi správně 
a částečně v sobě již nese i odpo-
věď. My jsme neustále v kontaktu 
s Magistrátem hlavního města Prahy, 
který vydal manuál pro kultivovanou 
Prahu. To je fantastický materiál, ale 
pokud ho nemůžeme právně vymáhat, 
stojí to bohužel pouze na tom, jak 
se s jednotlivými lidmi dohodneme. 
Mrzí mě, že po sametové revoluci 
zde nevzniklo nějaké „ministerstvo 
estetiky“, které by pomohlo zkulti-

Svou bohatou kariéru zasvětil především kulturní tvorbě a od ledna minulého 
roku, kdy se stal radním Městské části Praha 1, působí v oblasti kultivace a oživení 
památkové rezervace. Michal Caban je český režisér, scenárista, ceremoniář 
a mimo jiné již také pár let komunální politik. 

vovat názor lidí na prostředí kolem 
nich. S problémem se tedy bude 
moci hýbat, až začne jednat Posla-
necká sněmovna. A to platí i pro další 
problém v podobě služeb typu Airbnb, 
které se také výrazně podepisují na 
stavu historického centra Prahy.

s vizuálním smogem souvisí i otázka, 
kde je podle vás hranice mezi 
zachováním svobody podnikání a na 
druhé straně ochranou kulturního 
dědictví?

Pokud podnikatelé nemají dostateč-
nou míru vkusu a citu pro nějakou 
estetiku, je třeba jim říci, jak by to mělo 
vypadat. A neberu to jako výrazné 
omezování svobody, protože nevkus-
ná výloha naopak omezuje veřejnost. 
A veřejnost by v této situaci měla 
mít podle mého názoru přednost.

Dá se využít pandemická situace 
k určité přípravě na návrat většího 
počtu turistů do hlavního města, 
abychom dopředu eliminovali  
problémy spojené s turistikou?

Myslím si, že služby, které v Praze 
poskytujeme turistům, by se měly 
více regulovat. To se částečně děje 
například v otázce restauračních 
zahrádek. neočekávám nějaký 
raketový nástup turismu ihned po 
rozvolnění, protože lidé budou více 
šetřit. Obávám se ale, že nejrychleji 
se do Prahy vrátí turisté cestující do 
Prahy za nočním životem. A o ty já 
úplně nestojím. Vždy budu preferovat 
ty, kteří sem přijedou poznávat naši 
kulturu. Kdyby se upravila legislativa 
v oblasti krátkodobých pronájmů bytů, 
jako třeba ve Vídni nebo v berlíně, 
mohlo by to také částečně změnit 
poměry mezi turistickou klientelou, 
která se do Prahy jezdí opíjet, a tou, jež 
přijíždí poznat krásu hlavního města.

jaké by historické centrum naší 
metropole mělo být, aby co nejlépe 
reprezentovalo naši bohatou kulturu 
a historii?

nechtěl bych, aby se z centra Prahy 
dělal krásný skanzen pro turisty na 
úkor nějaké praktičnosti. Pořád zde 
žijí lidé, kteří potřebují daný prostor 
využívat na denní bázi a pro které by 
se měl upravovat především. A přál 
bych si, aby to tak vydrželo. 

Autor: Jan Petříš
Foto: Václav beran
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Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví: 

Když si lidé nemohou 
pomoci sami

Pomoc obyvatelům Prahy 1 v situacích, kdy si 
už nedokážou nebo nemohou pomoci sami. 
I tak by se dala stručně shrnout role sociál-
ního a zdravotního odboru. Jeho služby jsou 
skutečně určeny všem občanům Prahy 1 bez 
ohledu na jejich věk, postavení ve společnos-
ti či zdravotní stav. Každý se totiž může někdy 
ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoci. 
Praha 1 nezavírá dveře ani těm, kteří nemají 
na jejím území trvalé bydliště. Je schopna 
poskytnout alespoň poradenské služby 
každému, kdo o ně projeví zájem. Výjimkou 
v tomto ohledu není ani právní poradenství.

Určitě si kladete otázku, jak je taková 
práce náročná nebo jaká jsou specifika 
jednotlivých sociálních skupin, se kterými 
odbor pracuje. „Senioři mají své specifické 
potřeby a nároky, osoby propuštěné z výko-
nu trestu zase jiné. Našimi klienty jsou často 
lidé v bezvýchodné ekonomické situaci, 
zadlužení, bez domova. Řešení jejich situace 
je velmi náročné. Mezi nejsložitější situace 
patří konflikty mezi rozvedenými rodiči, když 
se snaží získat děti do své péče,“ popisuje 
vedoucí odboru Ladislav Varga.

Ten zároveň zdůrazňuje, že současná 
pandemie covidu-19 se výrazně podepsala 
na činnosti odboru: „Museli jsme se vyrov-
návat s nařízenými změnami v úředních 
hodinách i s nutnou změnou stylu práce, což 
znamenalo méně osobních návštěv na úřa-
dě, naopak více komunikace s klienty online, 
zvýšenou frekvenci návštěv v jejich domác-
nostech a zejména u seniorů poskytování 
nadstandardních služeb, například obsta-
rávání nákupů. Seniorům také pomáhá 
i osobní sociální kontakt v podobě obyčej-
ného rozhovoru.“ Odbor také začal vydávat 
respirátory sociálně potřebným lidem. V této 
těžké době se jeho oddělení péče o rodinu 
a děti již několikrát zapojilo do výdeje balíčků 
s jídlem pro potřebné rodiny.

Jak už bylo naznačeno, činnost odboru 
je rozdělena mezi několik oddělení. Každé 
z nich se pak zabývá konkrétní problematikou, 
popřípadě danou cílovou skupinou. například 
zmíněné oddělení péče o rodinu a děti, které 
vede Hana Vitnerová, má na starost zejména 
právní ochranu ohrožených dětí, případně 
pomoc finančně znevýhodněným rodinám. 
bohužel ani Praha 1 není výjimkou a i zde se 
objevují případy například týrání či zneužívání 
dětí. Právě kvůli těmto případům pracovníci 
na tomto úseku stráví více než polovinu času 
prací v terénu. Další neméně významnou 
součástí odboru je oddělení sociální pomoci, 
jehož vedoucí je barbora Hrychová. To primár-
ně zajišťuje pomoc přímo nezaměstnaným 
či zadluženým lidem. I zde je zaznamenáván 
mírný nárůst žádostí o pomoc z důvodu 
pandemie covidu-19. Dále pod něj například 
spadá i zajišťování bytů ze sociálních rezerv 
a ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

za seniory „zodpovídá“ především od-
dělení sociální péče a služeb. To má na sta-
rosti  vedoucí Věra Kutá. naši starší spoluob-
čané nebo například handicapované osoby 
jsou ohroženou skupinou nejen v této složité 

době. Proto i zaměstnanci často vyjíždějí do 
terénu. Oddělení má opatrovnici, jež se stará 
o osoby s omezenou způsobilostí k právním 
úkonům. „Naše pracovnice seniorům pomá-
hají podle svých možností i v oblastech, které 
do jejich povinnosti nespadají,“ pochvaluje si 
nasazení svých kolegů Ladislav Varga. Pra- 
ha 1 se také zapojila do projektu Seniorská 
obálka, který je určen pro osamělé seniory 
a zjednodušuje případnou komunikaci s kli-
entem ohledně jeho zdravotního stavu.

V neposlední řadě pak nesmíme zapo-
menout na oddělení sociální prevence. To 
se zabývá především řešením otázky lidí bez 
domova či osob na okraji společnosti, jako 
jsou například lidé vracející se z výkonu tres-
tu. Toto oddělení pracuje pod vedením Pavla 
Pěnkavy, který se problematikou sociální pre-
vence zabývá po většinu své profesní karié- 
ry. Dokonce o těchto tématech přednáší i na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Moje 
‚já sociálního pracovníka‘ touží pracovat 

Je nedílnou součástí samosprávy Městské části Praha 1. Pomoc seniorům, 
konzultace a poradenství pro osoby v tíživé životní situaci nebo pomoc při řešení 
otázky nezaměstnanosti. To je jen několik příkladů často nedoceněných funkcí 
tohoto odboru. V jakých dalších situacích lidé tyto služby mohou využívat?  
Jak náročná je práce sociálních pracovníků či jak se změnila činnost odboru 
v době pandemie covid-19? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď 
v následujících řádcích.

v terénu. To znamená vyhledávat lidi, kteří 
potřebují pomoc, doprovázet je na úřady, 
chodit do jejich rodin nebo do institucionál-
ních zařízení, jako jsou věznice, nemocnice, 
léčebny,“ dokazuje své nadšení pro činnost 
v tomto oboru. Oddělení sociální prevence 
patří právě k těm, kde pomoc mohou nalézt 
i lidé bez trvalého bydliště v Praze 1. Ať už 
jde o lidi bez domova nebo například drogově 
závislé.

Důležitost odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví je neoddiskutovatelná. Občas 
však k docenění činnosti jeho obětavých 
zaměstnanců nedochází, což je smutné. 
Skutečně každý se totiž může ocitnout v si-
tuaci, kdy sám bude potřebovat pomoc. 

Více informací naleznete na webu: 
www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/osz/. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví

Petra Botková a Pavel Pěnkava při práci s klienty

Petra Botková z oddělení sociální prevence při distribuci pomoci
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S Hanou Veselou, hlavní 
sestrou Nemocnice 
Na Františku, jsme se 
sešli jednoho mrazivého 
únorového dopoledne 
v její kanceláři. Zajímalo 
nás, co všechno její práce 
obnáší a jak nemocnice 
zvládá provoz v covidové 
době.

jak jste se dostala k práci hlavní sestry?
než jsem vloni v únoru nastoupila do 
nemocnice na Františku, pracovala 
jsem na interním oddělení v nemocnici 
na Homolce v nutriční ambulanci pro 
parenterální a enterální výživu, kterou si 
pacient doma sám aplikuje. edukovala 
jsem hospitalizované pacienty, jak laicky 
řečeno zvládnout s „hadičkami“ život 
doma. Po propuštění jsem jim byla k dis-
pozici čtyřiadvacet hodin denně, abych 
jim pomohla vyřešit případné problémy. 
K tomu jsem ještě dělala asistentku 
v sekretariátu interního oddělení. Pak 

přišla možnost zúčastnit se výběrového 
řízení na pozici hlavní sestry v nnF. Pů-
vodně jsem chemik, ale vždy jsem pra-
covala ve zdravotnictví. během svého 
profesního života jsem stihla bakalářské 
studium ošetřovatelství a magisterské 
v oboru andragogika. To všechno se 
mi, společně s kurzy účetnictví a práv-
ního minima, teď na mé pozici hodí.

Nastoupila jste krátce předtím,  
než začala pandemie covidu... 
Je to tak. Seznamovala jsem se se vším, 
co spadá do mé kompetence, a při-
šel covid. ze dne na den jsem musela 
rozdělit nemocnici na infekční a nein-
fekční část. Díky spolupráci s kolegy 
jsme to zvládli. byla to týmová práce. 

situace, která vypadala dočasně, trvá 
už rok. co všechno se v této souvislosti 
v NNF muselo řešit a co se povedlo?
Velkým přínosem pro další vývoj v naší 
nemocnici bylo otevření vůbec první 
covidové jednotky vloni na jaře. Sta-
rali jsme se v ní o seniory z domova 
v Michli. To, s jakou vervou a rychlostí 
nám pomohli pracovníci údržby vy-
budovat covidovou jednotku, bylo 
obdivuhodné. byl to takový první 
kolík ve štafetě, kterou nám teď život 
rozdává. běžíme samozřejmě dál.

Máte dostatek sester na covidovém 
oddělení? 
V současné době u nás máme tři covido-
vé jednotky. Kromě dvou akutních ještě 
jednu na doléčení covidových pacientů, 
kteří mají lehčí průběh onemocnění, ale 
potřebují dodávat kyslík nebo se léčí 
kromě covidu ještě s jiným onemocněním. 
Abychom vše na covidových jednotkách 
zvládli, oddělení si vypomáhají mezi 
sebou. Jsou omezené plánované výkony, 
takže máme k dispozici personál z jiných 
oddělení. Vzhledem k tomu, že méně 
operujeme, pomáhají i sestřičky a sanitáři 
z chirurgie, ortopedie nebo rehabilitace.

Smutným faktem je, že na JIP teď 
umírá více lidí než dříve, a to vytváří velký 
psychický nápor na personál i příbuzné. 
Covid je nevyzpytatelný. Rodina nám sem 
přiveze covid pozitivní babičku s tím, že 
má teplotu a trochu kašle. Vyvine se z toho 
oboustranná covidová pneumonie a paní 
už se domů nevrátí. Tyto případy, kdy si 
lidé nestihnout říct, co chtěli, a nemohou 
se rozloučit, společnost deprimují. Víme, 
že přijde jaro, ale nevíme, kdy skončí 
pandemie.

Máte povolené návštěvy na oddělení 
následné péče, kde jsou převážně 
senioři?
Když jsem ještě dělala sestru na oddělení, 
vždycky jsem tvrdila, že návštěvy uzdra-
vují víc než tabletky. Proto jsme vytvořili 
návštěvní místnost, kam může rodina 
za svým seniorem na půl hodiny přijít. 
Tato místnost se nachází mimo oddělení. 
návštěva se musí nahlásit předem, je 
nutné absolvovat antigenní test a mít na 
ústech a nose respirátor. zaměstnanci 
oddělení podstupují testy každých pět dní.

Ovlivňuje současné doba neakutní  
péči?
Jsme připraveni postarat se o kaž-
dého. A je jedno, jestli přijde pacient 
s angínou, vymknutým kotníkem nebo 
kardiak či diabetik se zhoršeným 
stavem. Víte, lidé jsou spíše ohroženi 
tím, že se bojí do nemocnice přijít. 
Chtěla bych všem vzkázat, ať se nebojí. 
Pokud mají respirátor a dezinfikují si 
ruce, jsou chráněni. Obecně je teď 
velmi důležité důkladně si mýt ruce 
a nesahat si na obličej a sliznice. Každý 
z nás děláme mimoděk různé pohy-
by – sáhneme si na brýle, klíč, mobil 
a v tu chvíli už jsou ruce „špinavé“.

Jsme připraveni 
postarat se o každého

Martin janecký, 
sklářský výtvarník

Na čem teď pracuješ? co nového  
chystáš?
během zimy jsem zvyklý připravovat 
nové věci. Pro mne je toto počasí na 
tvorbu ideální. není tu takové vedro 
od pecí. Chci se posunout o něco dál, 
o kus dál! Vlastně stále bojuji s výra-
zem a figurou, budu to mít asi až do 
smrti. Je přede mnou stále dost práce. 
Posun je pro mě v malých detailech.

Marek svobodník, 
sólista baletu Národního divadla

jak se ti žije na Malé straně? 
Skvěle. ze začátku jsem byl hlavně 
uchvácený kulturou prostředí. Pak 
jsem ale zjistil, že to tady není je-
nom o historii, o krásných domech 
a krásných sochách, ale také hodně 
o lidech. Vlastně jsem pochopil, že 
lidé „dělají“ město a místo. Cítím 
velký rozdíl mezi těmi, kdo tady žijí, 
a těmi, kteří tudy jen procházejí. 

jiří Dědeček, 
básník a písničkář

jste mužem mnoha profesí.  
kterou upřednostňujete?
Teď jsem zrovna dotočil desku, tak se cítím 
písničkářem. Jinak profese střídám podle 
toho, jaká je inspirace a co den přinese. 
někdy jsem nejvíce autorem dětských veršů. 
A tím jsem moc rád… Je pravda, že těch 
profesí je hodně a všechny mě baví. 

Text: (red)   Foto: Jaroslav Tatek

nový projekt Prahy 1:

Osobnosti kultury 
kolem nás
Žijí v Praze 1 spolu s námi: umělci a osobnosti, zkrátka naši sousedé,  
a my máme to štěstí, že nás někteří z nich pozvou k sobě domů a nechají nás  
i vás nahlédnout do své tvorby i soukromí. Část povídání vám budeme 
přinášet pravidelně v magazínu JEDNA. Na celé rozhovory se můžete podívat 
na Facebooku Praha 1 Online a na www.praha1.cz. 

a zde je malá ochutnávka z rozhovorů, které jsme už pro vás připravili. 
Na další zajímavé osobnosti se můžete brzy těšit.

Máte vůbec čas na relaxaci?
Tato doba je náročná pro každého, nejen 
pro nás v první linii. Všichni už jsme una-
vení i proto, že nevidíme světlo na konci 
tunelu. Já mám velkou oporu ve své rodi-
ně, mám už dospělé děti, dokonce jsem 
dvojnásobná babička. Práce je ale teď na 
prvním místě. Jezdím očkovat s naší mo-

bilní jednotkou, když je potřeba, pomáhala 
jsem v odběrovém centru s administrati-
vou. Vím, jaké to je, strávit několik hodin 
v overalu, a co obnáší práce na covidových 
odděleních. Pracuji 12 hodin denně a o ví-
kendu jsem pořád na telefonu. Vynechala 
jsem četbu knih. Chybí mi fandění na 
hokeji, kterým jsem dřív relaxovala. Můj 

syn a manžel hokej hráli a trénovali, takže 
jsem k tomu prostředí měla blízko. Ale 
jeden nový relax mám – pořídili jsme si 
během pandemie pejska. Takže s ním cho-
díme na procházky a dělá nám radost. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek
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V pondělí 25. ledna odešel 
po dlouhém boji s těžkou 
nemocí v nedožitých 
88 letech akademický 
malíř Vladimír Suchánek, 
jeden z nejvýznamnějších 
českých výtvarných 
umělců a občan Prahy 1. 
Požádali jsme jeho blízké, 
přátele a sousedy, aby se 
s námi podělili o krátkou 
vzpomínku.

jana Titlbachová,
sousedka, Nový svět

S Vladimírem Suchánkem jsme si 
na novém Světě více než třicet let 
koukali do kuchyně, a to doslova. 
byl jedním ze sousedů, který zde 
fakticky bydlel a měl skutečný zájem 
o místo, kde žil. nic mu tady nebylo 
lhostejné. Obdivovala jsem jeho 
eleganci, zdvořilost i humor, ale 
také jeho neutuchající společenský 
život, který vedl až do svého one-
mocnění. I přes poměrně vysoký 
věk měl tolik energie, že by mu 
mladší mohli závidět. Patřil k této 
lokalitě a bude nám tu chybět…

Petr hejma, 
starosta Mč Praha 1

Pan Vladimír Suchánek byl člověk 
s otevřeným srdcem, který nejenže do 
řady charitativních aukcí věnoval svá 
díla, ale osobně se pak často přišel 
podívat, aby dobrou věc i takto podpořil. 
byli jsme mu za to jako pořadatelé vždy 
moc vděční. budu na něj vzpomínat 
jako na správného a milého souseda. Krasojezdkyně, barevná litografie, 1971

Vzpomínka na skvělého 
umělce a souseda 
Vladimíra Suchánka

březen 2021  OsObNOsT

Martin suchánek, syn 

Je příliš brzy, abych dokázal na tátu nějak 
souvisle vzpomínat. Oproti všem vážně mí-
něným vyznáním bych přidal jen malou pří-
hodu z dětství. bylo mi asi dvanáct let, když 
se u nás doma řešilo, že je potřeba vymalo-
vat záchod. Místnůstku asi metr krát metr. 
naši se nemohli dohodnout, kterého mistra 
zavolat, a já jsem vstoupil do diskuze s otáz-
kou: „Tati, proč to nevymaluješ sám, když na 
to máš školy?“ Co mi táta odpověděl, si už 
nepamatuji. Ale vím, že už tehdy jsem vnímal 
jeho Krasojezdkyni, barevnou litografii z roku 
1971, která visela u nás doma na zdi. Dnes 
je zřejmé, že patřila k těm prvním, které 
naznačily jeho budoucí umělecký styl. 

Miroslav lipina, 
Galerie la Femme

Vladimíra jsem poznal v roce 1986, když 
jsem mu instaloval výstavu v tehdejší Mladé 
frontě ve Spálené ulici. Tenkrát mě nejvíc 
okouzlily jeho grafiky Louise Armstronga 
a Dukea ellingtona. V roce 2007 jsem připra-
voval Smalt Art Vítkovice 2007 a jaké bylo mé 
překvapení, když ve svých sedmdesáti letech 
bez váhání řekl: „To bych chtěl zkusit, vezmeš 
mě tam taky?“ byl to zkrátka člověk, který 
miloval život. A na takové lidi se nezapomíná.

Rut kolínská, 
prezidentka sítě pro rodinu, z. s. 

S Vladimírem Suchánkem mě spojila vtipná 
akce na setkání Jonáš klubu při divadle 
Semafor v roce 1971. Díky tomu pro mne 
zůstane nejen jedinečným umělcem, ale 
cením si i jeho dlouholetého přátelství. 
Pomohl mi objevit svět grafiky a navíc mi 
dával cenné životní rady jako starší bra-
tr. Při každodenním pohledu na zlomek 
jeho obdivuhodného díla mě mrzí, že se 
jako většina velikánů nedočkal oprávně-
ného ocenění, stal se však inspirativním 
klasikem pro nás i příští generace. 

Text: (red)
Foto: Archiv Vladimíra Suchánka

josef Vomáčka, 
kurátor a redaktor

Vladimíra Suchánka jsem znal jako špič-
kového grafika světové kvality a všeobec-
ně uznávaného tvůrce. Osobně jsme se 
poznali až v době, kdy jsem moderoval 
předávání cen za nejkrásnější knihu roku 
v Památníku národního písemnictví. 
Oceňoval jsem jeho vnitřní sílu a eleganci, 
jeho profesionalitu a přitom stále chla-
peckou svěžest. I tyto krátké okamžiky 
mi při vzpomínce na něj dělají radost.

V současné době v domě číslo 8 v Truh-
lářské ulici probíhá náročná rekonstrukce, 
kterou provází také rozsáhlé restaurátor-
ské práce. budova totiž skrývá historicky 
velmi cenné součásti. Patří mezi ně třeba 
zachovalé velkorysé gotické sklepy, první 
toleranční modlitebna v Praze v prvním 
patře a hodnotný barokní krov s ležatou 
stolicí s ondřejskými kříži. Při restaurování 
byla také objevena nádherná klasicistní 
výmalba z roku 1784 a další fragmenty 
nástěnných maleb dokonce ještě ze star-

Odhalení barokních 
maleb v Truhlářské 8

evangelická církev, která dům zásadně pře-
stavěla a taneční sál v prvním patře upravila 
na modlitebnu pro tři sta osob. Stavení pak 
po vydání Tolerančního patentu využíval 
první český protestantský sbor na území 
Prahy. Ve dvacátém století v nebytových 
prostorách fungovalo sedlářství, hokynář-
ství či zámečnická dílna. Původní taneční 
sál v patře domu byl rozdělen příčkami na 
jednotlivé byty. „V tomto období bohužel 
původní výmalba utrpěla. Byly tu různé  
nátěry, výspravky, škrábance, nikdo se tu 
s tím nemazlil,“ podotkl restaurátor  
Stanislav Jirčík. 

Dodnes se však dům dochoval v pod-
statě v původním stavu. V současné době 
se provádí vyčištění původních prostor od 
novodobých úprav a návrat k nejhodnot-
nějším vrstvám objektu. „Je to tu rozsáhlé 
a krásné, ale pokud bych měl opravdu něco 
vypíchnout, jsou to nádherné fragmenty, 
které vlastně nejdou výtvarně vytvořit. 
Vznikají tím, že se kdysi část zdestruovala. 
Poničené fragmenty teď jakoby vystupují 
z celistvé plochy. Díky takovému stavu 
vznikají citlivým restaurátorským zásahem 
umělecky velmi zajímavé úkazy,“ ohodnotil 
dochované malby Stanislav Jirčík. Ten byl 
spolu s památkáři, kteří provádějí pravidelné 
revize rekonstrukčních prací, malbami zcela 
okouzlen. „S památkáři jsme se shodli, 
že ideální cestou je původní dílo celistvě 
nerekonstruovat, ale raději zvolit pietní 
a fragmentární přístup, který pouze dopl-
ňuje a napovídá,“ vysvětlil postup Stanislav 
Jirčík, který v současné době dokončuje 
restaurátorské práce. 

Text: Michal Tománek
Foto: Jaroslav Tatek

Rekonstrukcí domu Na Skále vznikne volnočasové centrum 
pro děti. V plánu je jeho využití především jako Domu dětí 
a mládeže Prahy 1, ale část by mohla sloužit také klubu 
seniorů či maminek. 

ších období. „Když jsem prošla budovou 
v loňském roce, ani jsem netušila, jaká 
krása se zde bude z každého koutu klubat. 
Mám velkou radost, že za přispění odbor-
níků a restaurátorů bude historie obno-
vena a budeme se z ní těšit spolu s dětmi 
a obyvateli Prahy 1,“ ocenila krásy prostoru 
eva Špačková. Venkovní schodišťová věž 
s výtahem umožní využití prostor valených 
vysokých sklepů a podkroví s přizna-
nou pohledovou krovovou konstrukcí. 

Objekt původně vznikl sloučením 
minimálně dvou gotických domů. V osmde-
sátých letech sedmnáctého století a v první 
čtvrtině století osmnáctého byla budova 
barokně renovována. Po roce 1784 ji koupila 

Restaurátor Stanislav Jirčík při práci
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Praha 1 sobě

Únorové zastupitelstvo

V minulém čísle tohoto časopisu jsme 
upozorňovali na to, že současné vedení 
radnice zredukovalo počet jednání za-
stupitelstva naší městské části a celkově 
se snaží umlčet demokratickou diskusi 
o tématech, která nenastoluje samo. Po-
dobně tomu bylo i na posledním jednání 
zastupitelstva, kde opět koalice vyřadila 
z programu téměř všechny naše body.

Jedním z nich byl i tisk vyzývající 
koalici k tomu, aby neuzavírala nevýhodnou 
smlouvu o pronájmu paláce žofín. Praha 1 
řadu let na pronájmu tratí zhruba 5 milio-
nů korun ročně. nynějšímu nájemci končí 
smlouva v roce 2024 a městská část zahá-
jila jednání o prodloužení nájemní smlouvy. 
zastupitelstvu tak byl z naší strany předlo-
žen prostý návrh, aby o dalším osudu tohoto 
paláce v péči naší městské části rozhodova-
lo zastupitelstvo na základě výsledků veřej-
né soutěže. To však vedení radnice odmítá, 
radní chtějí rozhodnout sami za zavřenými 
dveřmi. Obdobně dopadla i snaha vyhradit 
rozhodování zastupitelstvem (a nikoli radou) 
o osudu tzv. Rybářského domečku na kam-
pě, kde je současný postup radních netrans-
parentní a veřejností kritizovaný. Přitom 
cílem obou návrhů byla jen větší transpa-
rentnost a diskuze širší veřejnosti o osudu 
těchto symbolických budov Prahy 1.

Ani návrhy na redukci některých výdajů 
z městské kasy nebyly v rámci projednávání 
rozpočtu přijaty. V aktuální situaci považu-
jeme za nezodpovědné vydávat 21 milionů 
korun na tzv. granty obnovy domovního 
fondu, tedy opravu fasád domů soukromých 
vlastníků, když městská část není zároveň 
sama schopna postarat se náležitě o vlastní 
bytový fond, který je mnohdy ve velmi žalost-
ném stavu.

na druhou stranu jsme rádi, že rovněž 
díky našim hlasům bylo přijato usnesení, ve 
kterém se zastupitelstvo rozhodlo o podání 
námitek v územním řízení o zástavbě části 
náměstí Miloše Formana u hotelu intercon-
tinental. Dále vítáme souhlas s vytvořením 
plánu strategického rozvoje městské části, 
což je aktivita, se kterou jsme sami přišli již 
před rokem a půl, protože považujeme za 
důležité, aby městská část disponovala jed-
ním ze základních koncepčních dokumentů 
územního celku vyjadřujícího předpokládaný 
vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. 

slaví všichni učitelé svůj svátek, neboť toho 
dne se narodil J. A. Komenský. 

Doufejme proto, že školy budou otevře-
ny bezpečně a co nejdříve. Vzdělání má vel-
kou roli a váhu, kterou nelze ničím nahradit. 
Mějme to prosím všichni na paměti.

eva Špačková,
místostarostka odpovědná za školství

Pirátská strana

strategický plán  
udržitelného rozvoje Prahy 1  
pro období 2021–2031

V prosincovém čísle jsme vás informovali 
o návrhu Pirátů, aby Praha 1 začala připra-
vovat strategii na obsazování nebytových 
prostor, která vezme v úvahu potřeby svých 
obyvatel. naším hlavním cílem bylo vytvoření 
strategického dokumentu, který bude jasně 
definovat priority směřování v oblasti ob-
sazování nebytových prostor s důrazem na 
potřeby místních obyvatel i všech Pražanů.

Hledáme sebemenší potenciál k diskuzi 
a pozitivním změnám. na únorovém zastupi-
telstvu tento náš podnět vyústil do rozhodnutí 
vytvořit Strategický plán udržitelného rozvoje 
městské části Praha 1 pro období 2021–
2031. Je to dobrý krok. Vítáme toto rozšíření 
na veškeré oblasti rozvoje MČ Praha 1.

Strategické plány jsou běžným doku-
mentem v mnoha městech v České repub-
lice umožňující rozvoj všech oblastí života. 
V podstatě jde o propojení demografického, 
ekonomického, sociálního, kulturního a eko-
logického hlediska tak, aby naše městská 
část prosperovala jako celek. Proto jsme si 
vymínili, aby rodící se strategie byla dílem ce-
lého politického spektra. navrhneme využití 
metodické podpory národní sítě zdravých 
měst, jejímž jsme členem. Má mnoho zkuše-
ností i příkladů dobré praxe. S její podporou 
jsme uskutečnili v roce 2019 kulatý stůl 
v Malostranské besedě a ankety k chybějící 
občanské vybavenosti. budeme prosazovat, 
aby podobně byla zapojena široká veřejnost. 
Věříme, že se setkáme na různých akcích, 
které budou zaměřeny právě na tato témata.

I vy se zapojte do tvorby historicky 
prvního Strategického plánu udržitelného 
rozvoje Prahy 1.

Své zkušenosti a nápady nám posílej-
te na jitka.nazarska@pirati.cz. Děkujeme za 
vaše podněty.

Chceme, aby Praha 1 byla vnímána 
jako centrum Pražanů a byla opět opravdo-
vým srdcem celé České republiky.

Jitka nazarská

My, co tady žijeme

Žijeme v neuvěřitelné době. Jediné, co 
můžeme o tomto čase říct, je, že jsme dostali 
mimořádnou příležitost poučit se, srovnat si 
hodnotový systém, a to nejen v sobě samých, 
ale i ve veřejném prostoru. To, že nejsme 
poučitelní jako celek, asi patří do naší národní 
povahy. zdá se, že nejsme schopni se poučit 
ani jako jednotlivci. Ale proč taky? Proč se 
máme omezovat ve svých zažitých zvyklos-
tech, když ti, kteří nám nařizují, co můžeme, 
ale především co nesmíme dělat a hrozí 
zavřením všeho, co je možné zavřít, se schází 
v restauracích na oslavách nebo sledují z ji-
nak prázdných tribun fotbalový zápas. Možná, 
že tím chtěli vyjádřit poděkování čínským ma-
jitelům nejmenovaného fotbalového klubu, že 
jejich země dokázala exportovat takovou pod-
nikatelskou příležitost, jako je covid-19. z úst 
diváků přistižených, jak se říká na švestkách, 
slyšíme na obranu, že se vlastně nic nestalo, 
že vše bylo podle regulí a předpisů. Ono se 
to dnes už z našeho života vytrácí, ale byly 
doby, kdy přesto, že nebylo porušeno žádné 
nařízení, se prostě řeklo, tohle se nedělá nebo 
není to slušné. Toto si žádný z diváků na VIP 
tribuně zjevně nepoložil, protože by si přece 
musel odpovědět, že jít na fotbal díky moci, 
kterou mi dává moje funkce, je vůči desítkám 
tisíc fanoušků přinejmenším neslušné. 

Abychom si na závěr trochu zametli 
před vlastním prahem Prahy 1. V diskuzích 
o budoucím využití tzv. Rybářského domečku 
jsme kritizováni za nedostatečnou partici-
paci. Je úsměvné, když kritika přichází od 
zastupitelů, kteří za celý rok nebyli schopni 
svolat v dané věci jediné setkání s občany. 
Věřím, že jejich prarodiče by jim řekli: „Syn-
ku, kritizovat něco, pro co jsi ty neudělal nic, 
se nedělá, prostě to není slušné.“

MCTŽ

TOP 09 Praha 1

Každý politik ví, že příprava a schvalování 
rozpočtu je důležitou, ne-li snad nejdů-
ležitější záležitostí v každém roce. Je to 
pevný základ, od kterého se odvíjí mnoho 
dalších položek a jednotlivých gescí. Pří-
prava rozpočtu není žádná sranda. Jedná 
se o přesně kalkulovaný běh na dlouhou 
trať. na únorovém zastupitelstvu se nám 
podařilo schválit rozpočet na rok 2021. 
Pojďme se ale podívat na konkrétní čísla. 

Skutečnost, že první takovýto dokument 
v naší městské části bude tvořen až nyní, 
svědčí o špatném přístupu našich předchůd-
ců ke správě obce.

Praha 1 Sobě, 
praha1@prahasobe.cz

ODs

Nezapomínejme  
na velkou roli vzdělání

Prvního března to byl rok, co Česko oficiál- 
ně oznámilo první tři pacienty nakažené 
koronavirem. Ani dnes se nedá jedno-
značně říct, kdo vítězí – zda my, nebo vir. 
U nás se situace spíš zhoršuje, a když to 
už vypadá, že by se konečně mohly děti 
začít vracet do škol, premiér babiš tuto 
možnost opět odmítá. naše vláda, místo 
aby měla školství jako svou prioritu, situaci 
ještě zhoršuje. Skandál s nákupem testů 
pro děti to ukazuje až příliš zřetelně. 

Přitom jsou naši žáci ve srovnání se 
zbytkem evropy doma na distanční výu-
ce prakticky nejdéle, což může mít vážné 
následky, na které se, jak se obávám, ohledy 
neberou. naštěstí aspoň mateřinky vzdělá-
vají od loňského jara nepřetržitě.

Jsem ráda, že jsme v krizovém štábu 
Prahy 1 už dříve vytyčili strategii očková-
ní. Mohla jsem proto nachystat seznam 
zájemců z řad pracovníků z mateřských škol 
a učitelů, kteří se prezenčně starají o žáky 
nejmladších ročníků. Považuji za zásadní, 
aby po zdravotnících a seniorech mohli 
být právě oni co nejdříve očkováni. Praha 1 
postupuje v očkování rizikových skupin velmi 
efektivně a věřím, že i učitele bude možné 
ochránit co nejdříve.

Práce učitelek a učitelů je třeba si vážit. 
Většina z nich to má už od loňska obzvlášť 
těžké. namísto plných tříd žáků museli pře-
dávat znalosti jen prostřednictvím obrazovek 
počítačů. Vím velmi dobře, jak velká změna 
to pro mnohé pedagogy byla. zvládli to ale 
na jedničku a zaslouží si obdiv nás všech. 

A tento březen, tedy rok od začátku 
pandemie, jim můžeme poděkovat hned ně-
kolikrát. 8. března slavíme Mezinárodní den 
žen, a protože většina pedagogů jsou ženy, 
je to krásná příležitost dát jim najevo svůj 
vděk. První jarní den letos vyjde na 20. břez-
na, a i to je pro mnohé příležitost na malý 
dárek či květinu. A především, 28. března 

Celkové příjmy tvoří 805 300 tisíc Kč. 
Celkové výdaje pak 1 047 821 tisíc Kč.  
z výsledku ekonomické činnosti roku 2020 
se do hlavního rozpočtu zapojuje částka  
340 000 tisíc Kč. z nerozdělených výsled- 
ků let minulých se zapojuje částka  
76 725 tisíc Kč. Proč jsou výdaje tak velké? 
Vysvětlení je jednoduché. Covid-19! 

Praha 1 vskutku pomáhala svým 
nájemcům a pravidelně odpouštěla nájem-
né a poskytovala slevy. Stále ještě jsme 
v situaci, kdy můžeme pomáhat. Už teď je 
ale jasné, že tato cesta není dlouhodobě udr-
žitelná. Rozhodně ale nechceme, aby nám 
zde krachovali místní podnikatelé. Finance 
je třeba držet v pořádku a hlavně předvídat 
dlouhodobý směr a finanční situaci. Jsem si 
jist, že v příštím kalendářním roce bude naše 
finanční pozice mnohem lepší. Klíčovým ele-
mentem je držet pohromadě pasivní příjmy 
a neeliminovat dlouhodobě přínosné zdroje. 

Co mi ale nahání větší hrůzu, je státní 
rozpočet. Dostáváme se do situace, na 
kterou budeme doplácet dalších minimálně 
patnáct let. nezbývá nám nic jiného, než na-
stavit velmi přísná pravidla čerpání a vskut-
ku eliminovat veškeré zanedbatelné výdaje, 
ačkoli to bude téměř nereálný úkol. Ale víte 
co? Spolu to zvládneme. 

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 1

hnutí aNO

Už drahnou dobu se mluví o uzavření obou 
břehů Vltavy pro tranzitní dopravu. Původ-
ně se onen správný čas prošvihl, neb měl 
nastat otevřením tunelu blanka. nestalo se. 

Další termín je otevření obchvatu kolem 
Prahy. Jenže taková budoucnost je v nedo-
hlednu. Tak si to vzal radní Adam Scheinherr 
jako svůj hnutní úkol, neb Praha Sobě jest 
hnutím, nikoli stranou. Chápu to, leč tak 
jasno jako on v tom nemám. Pro: jest to 
snaha bohulibá zklidnit tranzit oboustranný 
a postupně neohroženě přejít z Václaváku 
na Hrad po zóně pěší. To je volební bod snad 
všech stran i hnutí. zlepší se dýchatelnost, 
zabezpečí se chodci i národ kolní. 

Proti: připravují se velké investiční akce, 
které nám ten autoživot značně zkomplikují. 

Výstavba kolektorů Ječná a Divadelní, 
revitalizace Václavského náměstí a okolí 
náměstí Mariánského, zúžení Sokolské do 
dvou pruhů atd., atd. A jak udělat nejlépe 
pro, aby bylo co nejméně proti. Prozatím 
jest vymyšleno toliko: na severní straně 
Malostranského náměstí (u vjezdu do ulice 
Letenská) zákaz vjezdu s výjimkou rezidentů 
Prahy 1 a Prahy 5. U přechodu pro chodce 
v ulici Karlova zákaz vjezdu taktéž s výjimkou 
rezidentů Prahy 1 a Prahy 2. 

A zde jest základní otázka: zavřít, či 
nezavřít? Přínos jest tak velký, že vyváží 

komplikace s tím spojené? bude navigace 
po celé Praze usměrněna do blanky, aby se 
zbytečně nekroužilo až na samou uzávěru? 
zvládne tento nápor blanka? Je nám známo, 
že u zapůjčeného nebo náhradního auta už 
budu muset dokazovat, že jsem projel uzá-
věrou oprávněně? Je dobře udělit výjimky 
dopravním společnostem, taxi, zásobování? 
Je dobře, když si dám jídlo z Dlouhé, aby 
mi ho vezli blankou na národní? není to 
náhodou navýšení zplodin pro Prahu? Je 
toto eko-logické? Je to opravdu zapotřebí, 
když máme druhý největší podíl zklidněných 
ulic ze světových metropolí? Je rozumné 
vycházet z údajů pořízených při polomrtvé 
Praze? Otázek moc, odpovědí málo. 

A proto každá rada drahá. Co kvituji 
s povděkem, je, že nás pan radní alespoň tro-
chu nabral do hry. I když dobře vím, že jak se 
na Mariánském navaří, tak se v Praze stane. 

S přáním dej bůh štěstí, 
Vojtěch Ryvola

zelená pro jedničku

PETicE: Nekácejte javor stříbrný 
naproti karlovým lázním!

Protestujeme proti plánu radnice Prahy 1 
pokácet starý javor stříbrný na nábřeží 
naproti Karlovým lázním. Strom tu s námi 
může být ještě třeba padesát let.

Javor stojí v cestě vydláždění parčíku 
a zpřístupnění starého tunýlku pro přístup 
k řece. Jde tedy o zcela zbytnou investici.

Staré stromy v centru si přeci musíme 
hýčkat.

Petici za záchranu javoru stříbrného 
můžete podepsat na www.peticezajavor.cz.

zelená pro Jedničku

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

březen 2021 MísTNí PaRlaMENT
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Příběh disidenta 
Jiřího Holby

Jiří Holba je představen jako disident, 
který za komunistického režimu studo-
vat nemohl ani nechtěl. Účastník by-
tových seminářů a milovník Indie, jógy 
a buddhismu po roce 1989 vystudoval 
FF UK a dodnes působí jako vědecký 
pracovník Orientálního ústavu AV ČR.

narodil se 11. května 1953 ve Vsetí-
ně. Tam vyrůstal s matkou a dědečkem. 
„V šesté třídě se moji rodiče rozvedli, otec 
s námi nikdy nežil. Děda Jan zemřel, když 
mně bylo dvanáct let. Byl to pro mě takový 

V roce 1976 s kamarádem odešel do Prahy, 
kde rok pracoval jako brigádník pozemních 
staveb. Už tehdy s režimem nesouhla-
sil, proto nosil dlouhé vlasy a chodil do 
hostince U betlémské kaple, kde se tou 
dobou setkávaly tzv. máničky. Kromě toho 
se samozřejmě účastnil třeba zakázaných 
koncertů.

neúspěšně se také pokusil o emi-
graci do Dánska. Takzvaný další osudový 
zlom měl ale teprve nastat. „Začal jsem 
dělat jógu. Nejdříve jsem chodil na cvičení 
jakoby tělesná, pak jsme ale dělali nějaká 
mentální cvičení a já jsem se zamiloval 
do Indie,“ vypráví Jiří Holba. Od Indie se 
dostal až ke studiu sanskrtu. Učil se u Du-
šana zbavitele, našeho slavného indologa, 
a mezitím také navštěvoval bytové semi-
náře Milana balabána, egona bondyho 
a Milana Machovce. Díky tomu se zaměřil 
na buddhismus, který v té době nebylo 
u nás jako obor možné studovat. Sanskrt 
otevřeli až v roce 1990 na Filozofické 
fakultě UK v Praze. Chtěl ho moc studo-
vat, ale neměl maturitu, takže ho nevzali. 
Udělal tedy rozdílovou zkoušku do třetího 
ročníku gymnázia, v roce 1992 odmatu-
roval, v roce 1995 dokončil vysokou školu 
s titulem magistr a dále pak pokračoval 
v doktorandském studiu. Po dokončení 
studií získal stipendium ve Švýcarsku. 
V roku 1997 byl přijat do Orientálního 
ústavu Akademie věd ČR, kde působí 
dodnes. Vydal knihu Diamantová sutra, 
jež získala nominaci na Knihu roku. V roce 
2003 navštívil Indii, hlavně buddhistické 
památky. Dodnes rád přednáší o buddhi-
smu. Jiří Holba je otcem tří dětí – dvou 
synů a dcery. Těší se ze života také proto, 
že překonal rakovinu. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv Post bellum

Putování po duchovních 
místech Prahy 1 nás 
tentokrát zavedlo do 
kostela svatého Jakuba 
Většího, kde jsme se setkali 
s rektorem klášterního 
kostela Josefem Gorylem. 
Areál kostela a kláštera  
má bohatou historii a jsou 
s ním spojené i zajímavé 
pověsti. 

Mohl byste nám přiblížit historii kostela?
Je to nejdelší chrámová stavba v Praze, 
která byla dokončena za císaře Karla IV., 
který se také osobně zúčastnil posvěce-
ní tohoto chrámu v roce 1374. barokní 
úprava, jež byla provedena po požáru 
v roku 1689 architektem Janem Šimo-
nem Pánkem, zbavila vnější část kostela 
gotických tvarů. Vnitřní prostor si zacho-
val původní gotickou dispozici. Kostel 
býval místem slavnostních obřadů při 
pohřbech panovníků. například v roce 
1378 zde bylo vystaveno tělo Karla IV. 
a roku 1577 zde byl dočasně pohřben císař 
Maxmilián II. Velkou poctou pro nás je, 
že 20. března 1974 udělil kostelu papež 
Pavel VI. čestný titul bazilika menší. 

součástí komplexu je klášter minoritů 
a kaple svaté anny?
Ano, z původního rozsáhlého komplexu 
kláštera zbyla pouze část budov, které jsou 
soustředěné kolem obdélného rajského 
dvora. V klášteře bydlí malá komunita bra-
tří minoritů. V celé České republice je nás 
celkem jednadvacet. Kaple svaté Anny se 
nachází při východním křídle ambitu a kro-
mě neděle se v ní denně slouží mše svatá.

jaká je výzdoba vnitřních prostor kos- 
tela?
Kostel hned na první pohled upoutá nád-
herným interiérem, nachází se zde množ-
ství vzácných soch a obrazů od význam-
ných umělců. najdete v něm například 
třetí největší soubor obrazů Petra brandla. 
nejstarší sochařskou prací v kostele je 
pozdně gotická socha Piety z doby kolem 

Kostel svatého Jakuba 
Většího a klášter minoritů

Podle pověsti zloděj svého činu litoval 
a nakonec vstoupil do řádu minoritů.

ale to není jediná pověst spojená  
s kostelem...
Další pověst se váže k Vratislavu Václavu 
z Mitrovic, kterému se ve snu zdálo, že 
zemřel a opět obživl, ale pochován v rak-
vi. Proto chtěl, aby mu po smrti probodli 
srdce. bohužel se tak nestalo a on se 
v hrobce skutečně probudil. Později při 
exhumaci bylo jeho tělo nalezené s po-
křivenou tváří, v níž se zračila hrůza.

unikátem jsou svatojakubské varhany. 
návštěvníky zcela jistě ohromí barokní 
varhany z dílny Abraháma Starcka z Lokte, 
jejich původ sahá až do roku 1705. Podle 
množství píšťal je to největší nástroj v celé 
České republice. Varhany mají 91 rej- 
stříků, které rozeznívá 8 277 píšťal. Slouží 
pro doprovod liturgie, ale před covidovou 
epidemií se zde pravidelně konaly koncer-
ty duchovní, především varhanní hudby 
a varhanní festivaly. Doufám, že co nejdříve 
budeme v této tradici moct zase pokračovat. 

je v současnosti kostel otevřený?
Kostel není nyní otevřený pravidelně, otvíráme 
jej spíše příležitostně. Dříve (před covidem) 
byl kostel navštěvován především turisty 
a milovníky hudby, protože hlavním lákadlem 
byly zmíněné koncerty. Varhany je možné 
si poslechnout i v dnešní době, a to každou 
neděli od 10:00 hodin před mší svatou. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Další osobností, která se 
stala námětem projektu 
Příběhy našich sousedů, 
je Jiří Holba. Ten jeho 
zpracovala formou 
rozhlasové reportáže 
trojice žáků ze Základní 
školy Vodičkova Justýna 
Balvínová, Richard Král 
a Viktoria Křížková za 
pedagogického vedení 
Veroniky Pilařové. 

Příběhy našich sousedů je vzdělávací 
projekt neziskové organizace Post 
bellum pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a také tercií 
a kvart víceletých gymnázií. Ti mají 
za úkol vyzpovídat pamětníka, nato-
čit vzpomínky, digitalizovat fotogra-
fie, prozkoumat archivy a nakonec 
vytvořit rozhlasovou, televizní nebo 
psanou reportáž či dokument.

zlom,“ vzpomíná Holba s tím, že tehdy 
ho přestalo bavit učení a začal chodit za 
školu.

Po základní škole se začal učit na 
elektromechanika zabezpečovacích a sdě-
lovacích zařízení v brně (1968–1971). 
náplní jeho práce bylo stavět telefonní 
sloupy kolem železničních drah. V letech 
1972–1974 absolvoval vojenskou službu 
v Praze. Půl roku byl v Žatci na důstojnic-
ké škole. Poté se vrátil na Valašsko a tam 
zase nastoupil na místo elektromechanika. 

roku 1500 na hlavním oltáři, která byla 
zachráněna při požáru chrámu roku 1689 
a k níž se také vztahuje známá pověst. 

O jakou pověst jde?
Tato socha bývala považována za zá-
zračnou, a proto byla uctívána a zdobena 
dary (vóty). Jeden zloděj se nechal přes 
noc zamknout v kostele, aby vóta mohl 
ukrást. Ráno byl ale nalezen na místě 
a socha ho prý držela za ruku. za trest 
mu byla ruka useknuta a dodnes je k vi-
dění zčernalá hned vedle vstupních dveří. 

Josef Goryl s autorkou rozhovoru Petrou Pekařovou
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Hříšná vdova 
s mladým 
srdcem

dobrosrdečná paní dvacet tisíc a poslala 
jej první lodí do Ameriky,“ popsal Ame-
ričanovo neštěstí týdeník Světozor.

Dalším v pořadí se stal pětašedesá-
tiletý Antonín Röder, někdejší kartonážník 
z Malé Strany. Od toho si paní Marie 
vypůjčila 118 tisíc korun, a aby mu půjčku 
alespoň částečně kompenzovala, nastě-
hovala jej do svého domu v nerudově uli-
ci. na den mu vyměřila deset korun, deset 
piv, příděl cigaret a jídla. nájem neplatil 
a měsíčně dostával od „scvrklé babky 
s vousisky na bradě“, jak nyní popisoval 
Moravcovou pražský tisk, stokorunu coby 
kapesné. Takto přebýval U Tří housliček 
v nerudově ulici celé tři roky.

Pan V. z břevnova svěřil Márince, jak 
ji něžně oslovoval, dvacet tisíc v hotovosti, 
a „aby se líbila, ověsil ji šperky za dalších 
91 tisíc korun. Dnes nemá peníze ani 
šperky,“ podotkl k jeho osudu věcně Po-
lední list. To už se stal případ malostran-
ské hostinské neodolatelným soustem 
pražských novin.

zmíněný kartonážník Röder a čtyři 
další nápadníci se nakonec spokojili 
s apanáží, kterou jim hostinská ve svém 
podniku poskytovala. „Takže to zanedlou-
ho v krčmě U Tří housliček vypadalo – co 
štamgast, to ženich!“ 

Co bylo zajímavé: „Nežárlili na 
sebe. Naopak zdá se spíš, že mezi nimi 
panovala radost z každého dalšího 
ženicha. Vedle škodolibosti ozývala se 
patrně u této ženišské stolní společnosti 

Byla to nejmalebnější malostranská hospůdka, jakou si 
lze představit. Pětice bíle prostřených stolů. Nad dveřmi 
parůžky, vedle polička s dýmkami stálých hostů. Jmenovala 
se U Tří housliček podle domu v Nerudově ulici, v jehož 
přízemí se nacházela.

Pod předním stolem u výčepu, u kterého 
sedávala majitelka hospody i domu U Tří 
housliček Marie Moravcová, ležel od rána 
do večera dobrácký pes Lux. „Denní hosté 
plnili lokál, pili, pokuřovali a měli rádi stále 
usměvavou paní Moravcovou, která by ani 
kuřeti neublížila a jen se mazlila s Luxem.“

Jaké pak bylo překvapení ma-
lostranských sousedů, když se ráno 
14. dubna 1931 objevili před domem 

zvláštní, zdálo se, že paní Moravcové ne-
platí. Jeden z nich dokonce nad lokálem 
bydlel.

akademici, statkáři i řidič

Druhý den si štamgasti od tří housliček 
v novinách přečetli: „Jedenašedesáti-
letá vdova Moravcová byla věčná ne-
věsta a její úspěchy byly přímo úžasné. 
Nápadníky byli vesměs padesáti až 
sedmdesátiletí muži. Nevěsta si nevy-
bírala. Slibovala sňatek každému, kdo 
přišel a měl peníze,“ líčil deník Čech.

Takže sňatková podvodnice! Kdo by 
to do hostinské řekl. Vždyť už měla svoje 
léta a navíc – byla úplně holohlavá, takže 
musela nosit paruku. V celém okolí to 
sousedé věděli. 

V novinách se začala objevovat 
jména podvedených. byla to zvláštní spo-
lečnost. našli se tu akademicky vzdělaní 
muži, statkáři, živnostníci i obyčejný řidič. 
Ti všichni zatoužili po sňatku s majitelkou 
starého, po celé Praze známého domu. 
byla to lákavá představa – být „panem 
domácím“ na Malé Straně. A aby paní 
hostinská uvěřila, že jejich úmysly s že-
nitbou jsou opravdové, neváhali jí půjčit 
peníze. 

Deset piv denně 

zřejmě největší škodu utrpěl pětapa-
desátiletý Čechoameričan František 
zikmund. S Moravcovou se seznámil 
prostřednictvím jednoho z inzerátů, 
které si hostinská pod značkou Mladost 
v srdci zadávala. Žena ho připravila 
o 170 tisíc korun. „Když se však rozpla-
kal nad ztracenou částkou, vrátila mu 

policisté a za chvíli už odváděli Marii 
Moravcovou na stanici. Ta zpráva se po 
Malé Straně rychle rozkřikla. „Co se jen 
mohlo stát?“ napadalo stálé návštěvníky 
hostince U Tří housliček. ničeho výjimeč-
ného si nevšimli. Pravda, poslední dobou 
se tu objevilo několik nových hostů. Ti 
den co den zadumaně sedávali u stejné-
ho stolu, nijak zvlášť se nebavili, jen vypili 
svých deset piv, něco snědli – a co bylo 

také jakási naděje, že snad přece jednou 
přijde jeden, který bude míti tolik, že po 
krk v dluzích vězící paní šenkýřku vytrh-
ne; a tak se i jim dostane zpátky jejich 
peněz, když už se s kouskem manželské-
ho krbu po boku paní Moravcové dávno 
rozžehnali. Jenomže – takový muž se už 
nenašel,“ vylíčily osazenstvo hostince 
národní listy.

Nevděční milenci

na soud došlo v červenci 1931. Žalobce 
kladl ženě za vinu, že od dubna 1927 
do ledna 1931 vylákala pod příslibem 
svatby na řadě mužů půl milionu korun.

Marie Moravcová před soudem tvr-
dila, že se jen snažila zachránit dům a živ-
nost, jež zdědila po manželovi, kterého si 
vzala v roce 1907. Ano, dluhy dělala, to 

je pravda, ale jen proto, aby splatila jiné, 
a svatbu prý nikomu neslibovala. 

Předseda soudu vrchní rada Kvapil 
uznal Marii Moravcovou vinnou zločinem 
podvodu a zpronevěry ve dvanácti přípa-
dech a odsoudil ji ke dvěma letům žaláře. 

záhadou ovšem i nadále zůstalo, kam 
přišly peníze, které si hostinská od svých 
nápadníků půjčovala. Polední list spekulo-
val, že „měla dva milence a dobře věděla, 
že si je nemůže udržet svým tělesným pů-
vabem. Byli mladí, dávala jim proto peníze“.

Prvním byl dvaatřicetiletý státní úřed-
ník. „Stál prý Moravcovou celé statisíce. 
Tento muž zdědil po rodičích statek, který 
byl do poslední tašky na střeše zadlužen. 
S finanční pomocí Moravcové zaplatil 
všechny dluhy, ale špatně se své mecenáš-
ce odměnil. Oženil se s jinou.“ 

Druhý z milenců holohlavé šenkýřky 
„se vydával za advokátního koncipienta. 
Také tomuto muži dávala Moravcová 
peníze na úhradu dluhů. Podle jejího tvr-
zení to obnášelo celkem 80 tisíc, podle 
tvrzení dotyčného pouze 30 tisíc korun“. 

Jak to bylo opravdu, dnes už nezjistíme. 
Jisté je, že hodná paní hostinská s „mladostí 
v srdci“ si trest odseděla a o lokál i dům U Tří 
housliček v nerudově ulici v exekuci přišla. 
Malostranští sousedé mu začali ironicky 
říkat U Staré paní nevěstinky. 

Text: Dan Hrubý, 
autor knižního cyklu Pražské příběhy
Foto: Archiv Pražských příběhů
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bartolomějská ulice na Starém Městě praž-
ském spojuje ulici Karoliny Světlé s ulicí na 
Perštýně a vede po čáře někdejších staro-
městských hradeb. Ve starší době zasaho-
vala až do těchto míst voda z Vltavy a vy-
tvářela zde různé zátoky a laguny. Pro ulici 
se pak vžil název benátky a bydlila tu chu-
dina, chátra, snad i kat. V několika domcích 
žily dokonce lehké ženy. Po stržení domků 
tu pak vznikl jezuitský konvikt a kostel sv. 
bartoloměje, jemuž vtiskl barokní podobu 
(1726–1731) Kilián Ignác Dientzenhofer.

V krajním rohovém domě s čp. 
309/13 bydlel od roku 1891 až do konce 
svého života pražský primátor, starosta 
České obce sokolské a poslanec zem-
ského sněmu JUDr. Jan Podlipný. Rodina 
žila družným a vlasteneckým životem. Při 

Kde končívali hříšní lidé 
Města pražského? 

Koncem loňského roku se 
v knihkupectvích objevila 
kniha Pražské dvorky. Je-
jím autorem je Petr Sojka, 
redaktor pořadu České te-
levize Z metropole. Povídali 
jsme si s ním nejen o tom, 
jaké zajímavé dvorky našel 
v naší městské části.

kdy jste začal objevovat pražské  
dvorky?
S kamerou jsme do dvorků poprvé 
systematicky nahlédli na podzim 2012, 
kdy jsme si předtáčeli první díly nového 
seriálu magazínu z metropole. Tajemství 
pražských dvorků tak vysíláme od ledna 
2013. Jejich kouzlo jsem ale objevil už 
mnohem dříve. na základní škole jsme 
měli partu uličníků, ve smyslu kluků z uli-
ce, a kromě mimořádných hřišť v našem 
okolí, totiž na rozmezí Karlova a nuslí, 
jsme samozřejmě vymetli kdejaký dvorek. 
Tehdy byly většinou volně přístupné, což 
ovšem neznamenalo, že by nás tam míst-
ní obyvatelé rádi viděli. Dodnes jsem ne-
zapomněl na umouněnou dřevěnou kůlnu 
s térovou střechou jednoho z dvorků. bylo 
velké dobrodružství ji prozkoumávat! 

Naši čtenáři je mohou znát z pořadu čT 
z metropole. kopíruje knížka televizní 
verzi?
Knížka pochopitelně z televizního se-
riálu vychází, ale příběhy kopií nejsou. 
S čím vystačíte při tvorbě televizní 
reportáže, to vám v knize najednou 
nefunguje. Prostý příběh party nad-
šenců, kteří si svůj prostor přetvářejí 
k obrazu svému prostě na papíře 
nestačí a vy musíte jít hlouběji a do 
širších souvislostí. A kniha zafungovala 
i opačně. některé dvorky jsem obešel 
právě pro ni a na oplátku budu teď 
tyto nově objevené vnitrobloky zpra-
covávat pro náš televizní magazín.

jaké zajímavé dvorky jste objevil  
v Praze 1? 
Praha 1 je samozřejmě doslova epicen-
trem dvorkových zajímavostí. Tady jsou 

Praha 1 je epicentrem 
dvorkových zajímavostí

domy, a tedy i jejich vnitrobloky nejstarší, 
a píšou proto nejzajímavější příběhy. 
Často se až neuvěřitelně větví a košatí až 
na místě samotném. To jsme takhle jeli do 
Týnské ulice do domu U tří per, že tu nato-
číme příběh úžasné oddechové zahrady, 
kterou tu roky kultivuje místní obyvatel 
pan zdeněk Vondřich. A teprve tam se 
dovídáme, že v domě bydlí spisovatel 
Radoslav nenadál, autor knihy Rakvářova 
dcera. Děj této knihy se celý odehrává 
v okolních domech a uličkách, ale hlavně 
v tomto domě a na jeho dvoře. Rázem se 
nám natáčení posunulo jinam a příběhy 
z knihy reportáž ohromně obohatily.

V knížce je tuším šedesát „dvorečko-
vých“ příběhů. který je podle vás  
nejsilnější?

Vybrat z nich jeden je těžké, ale po-
kusím se zůstat v Praze 1. V polovině 
osmdesátých let uspořádali pražští 
umělci úžasnou pouliční výstavu 
s názvem Malostranské dvorky. 
nebyla to zrovna oficiální akce, ale 
protože se jí zúčastnilo velké množství 
dvorků a reportáž o ní se objevila i ve 
filmovém týdeníku, estébáci, kteří se 
okamžitě objevili, si s ní úplně nevě-
děli rady. Tenhle příběh jsme natočili 
s tehdejšími organizátory i režisérem 
filmu pro kina a ukázali jsme, jak 
dvorky vypadaly před více než čtyři-
ceti lety a jak se od té doby změnily.

a nejvtipnější?
V jednom domě v Železné ulici je mimo-
řádný dvorek, který jeho majitel nechává 
téměř v nezměněném stavu, takže se tu 
dostanete kamsi do časů první repub-
liky. A protože tehdy bývaly dvorky plné 
svérázných figurek, jednu takovou jsme 
zákonitě objevili i tady. Jedna dáma 
postávala po celý čas natáčení u otevře-
ného okna a hlasitě komentovala jakékoli 
dění ve vnitrobloku. Občas byla i docela 
vtipná, ale tak to jistě nechápali ostatní 
obyvatelé, na jejichž konto poznámky 
padaly. A my prakticky nemohli použít 
takzvané gerojše, tedy zvuky, které se 
ve dvorku daly poslouchat, třeba ptačí 
zpěv. Ta dáma byla slyšet ve všem. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Petra Sojky, Vydavatelství Grada

jak často se vysílá v čT premiéra 
pořadu z metropole?

a) každý den

b) jednou týdně

c) každou neděli

sOuTěž O kNihu 
PETRa sOjky 
PRažské DVORky:

Konečně jsme u slavné „čtyřky“. nebo 
„Čtyřky“? Platí oboje. V bartolomějské ulici 
číslo 4 sídlil takzvaný čtvrtý departement, 
bezpečnostní oddělení policejního ředi-
telství, takže byly dva důvody, proč se tak 
tomuto oddělení říkalo. Předobrazem šéfa 
pražské kriminálky Karla Vacátka (v podání 
herce Jaroslava Marvana) v televizním 
seriálu Hříšní lidé města pražského (1969) 
byl Josef Vaňásek. narodil se 1. listopadu 
1877 v pražských Holešovicích. Vystudoval 
gymnázium v Hellichově ulici a Českou 
univerzitu. K policii nastoupil v roce 1904 
a v roce 1918 si ho do svého týmu vybral 
tehdejší vládní (viz TajENku švédské 
křížovky na str. 38). V roce 1923 se Vaňá-
sek stal vrchním radou. V pravomoci měl 
veřejnou bezpečnost, mravnostní policii, 
policejní věznice, ztráty a nálezy a Vše- 
obecnou kriminální ústřednu. Podléhala 
mu i Ústředna pro potírání obchodu omam-
nými prostředky, první česká policejní proti-
drogová jednotka založená již v roce 1928. 
Jeho tým zdaleka netvořilo jen pět lidí, jak 
to vypadalo v televizním seriálu. Pokud mu 
to okolnosti dovolily, jezdil na místo činu 
a po ohledání na základě svých zkušeností 
stanovoval další postup vyšetřování. Po 
odchodu vládního rady Knotka do penze 
byl Vaňásek jmenován do nejvyšší policejní 
funkce a dál šéfoval Čtyřce. Reprezentoval 
československou policii na jednání Společ-
nosti národů v Ženevě, které se věnovalo 
penězokazectví a zneužívání návykových 
látek. Od roku 1930 byl zástupcem policie 
na jednáních Mezinárodní kriminální 
policejní komise, byl i u vzniku Interpolu. Ve 
funkci vládního rady vydržel Vaňásek až do 
smrti 8. února 1938. 

(Seriál Hříšní lidé Města pražského 
můžete aktuálně sledovat  na ČT 1  
každou středu od 20:10 hodin)

Text: Antonín ederer, 
písař a kronikář pražský
Ilustrační foto: Česká televize

No přece v Bartolomějské „čtyřce“! Jak je známo 
ze slavného televizního seriálu, měl tam svoji kancelář
pan rada Vacátko, vlastně Vaňásek, a služebnu jeho 
detektivové. Co ještě víme o známé „policejní“ ulici 
v centru Prahy?

nástupní primátorské řeči (1897) mluvil 
Jan Podlipný česky, což bylo v té době 
nezvyklé. Využil své pravomoci a nechal 
nahradit dvojjazyčné pojmenování veřej-
ných prostranství červenobílými tabulkami 
s českými názvy. 

Při zrušení jednotlivých radnic a sjed-
nocení pražských měst pod jednotným 
pražským magistrátem (1784) zůstaly 
mimo jeho magistrátní působnost zále-
žitosti bezpečnosti. Dostal je na starost 
zvláštní úřad – pražské městské hejtman-
ství, později policejní ředitelství. z šedesáti 
ponocných vznikla nová policejní stráž, k níž 
bylo ještě připojeno třicet pět městských 
strážníků. následně Praha získala (1785) 
zvláštního policejního ředitele, prvním byl 
Jan Jakub Reismann z Reisenburka. 
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O jeho literárním díle, vztahu k výtvarnému 
umění i knihám již bylo napsáno mnohé 
a pravděpodobně další zjištění se ještě 
časem objeví. Méně známé je však jeho více 
než čtyřicetileté působení u předlitavské 
a československé poštovní správy. K pro-
fesi poštovního úředníka ho zřejmě počát-
kem srpna 1890 přivedl náhlý skon otce, 
který pracoval jako nižší železniční úředník 
a i přes nevelký příjem rodinu finančně 
zajišťoval. Jiří Karásek, tehdy čerstvý absol-
vent malostranské střední školy, sice začal 
studovat teologii na bohoslovecké fakultě, 
ale tíživé existenční problémy i pochyb-
nosti o předpokladech pro kněžské poslání 
jej o necelé dva roky později přiměly, aby 
studia zanechal a našel si místo zajišťující 
trvalý příjem. Pro poštovní službu se patrně 
rozhodl s ohledem na otcovo povolání a je 
možné, že zásadní roli sehrály profesní kon-
takty, které otec během svého dlouholetého 
působení u železniční dráhy navázal. Jak 
jinak si vysvětlit skutečnost, že smíchovský 
rodák a celoživotní patriot této dynamicky se 

ráskovou zásluhou byly muzejní sbírka, 
knihovní fond i archiv odborně zpracovány 
a následně z nich byla vytvořena expozice, 
slavnostně otevřená 17. listopadu 1928 
v přízemních prostorách Karolina na Starém 
Městě pražském. Po jejím přestěhování do 
bývalého kláštera beuronských benedikti-
nek zvěstování Panny Marie u kostela sv. 
Gabriela v Praze-Smíchově ukončil 4. února 
1933 svou dlouholetou a pestrou poštovní 
dráhu, když odešel do zasloužené penze. 

Text: PhDr. Jan Kramář, 
Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea

Poštovní stopou 
Jiřího Karáska ze Lvovic 

Jiří Karásek v kanceláři ministerstva pošt a telegrafů (Holečkova 106/10, Praha 5), 
kde působil jako ředitel Poštovního muzea, 1932

Jiří Karásek působil u předlitavské a posléze 
československé poštovní správy od 30. 3. 
1892 do 4. 2. 1933, tedy téměř jednačtyřicet 
let. Fotografie pochází z roku 1929, 
kdy řídil Poštovní muzeum

Počátkem letošního roku jsme si připomněli hned dvojí kulaté výročí Jiřího Karáska 
ze Lvovic (24. 1. 1871–5. 3. 1951), významného literáta, představitele dekadentní 
poezie, překladatele, redaktora, kritika, sběratele výtvarného umění i bibliofila. 

rozvíjející průmyslové aglomerace nastoupil 
30. března 1892 jako poštovní praktikant 
u nádražního poštovního úřadu Smíchov? 
S volbou zaměstnání byl zjevně spoko-
jen, protože již 9. června 1896 povýšil do 
hodnosti asistenta a přešel na poštovní úřad 
Praha 15, který se nacházel na nádraží Fran-
tiška Josefa (dnes Praha hlavní nádraží). na 
novém působišti se stal úředníkem vlako-
vých pošt, v nichž se zpracovávaly zásilky za 
jízdy, což mu umožnilo procestovat a poznat 
některé části Předlitavska včetně metropole 
rakousko-uherského mocnářství. U vlakových 
pošt ovšem nesetrval dlouho, protože již roku 
1900 pracoval na poštovním úřadě Smíchov 
1 v dnešní Štefánikově ulici, kde o dva roky 
později dosáhl hodnosti oficiála. Jako zku-
šený poštovní úředník se 9. prosince 1911 
znovu stěhoval, tentokrát na poštovní úřad 
Praha 1 v Jindřišské ulici, kde setrval až do 9.  
října 1919. Toho dne nastoupil na prezidium 
ministerstva pošt a telegrafů v Holečkově 
ulici na Smíchově, kde působil v hodnosti 
poštovního ředitele nejprve jako redaktor 
úředního věstníku a v letech 1926–33 
vedl Poštovní muzeum, které spravovalo 
také ministerskou knihovnu a archiv. Ka-

FAMUFeST je multižánrový filmový festival, 
který každoročně pořádají studenti Filmo-
vé a televizní fakulty Akademie múzických 
umění v Praze. Letošní ročník se bude konat 
od 28. dubna do 2. května v kině Světozor 
a v jeho nejbližším okolí. na festivalu se 
můžete těšit na přehlídku aktuální student-
ské tvorby, především hrané režie, animace 
a dokumentární tvorby. Součástí festivalu 

je i výstava fotografií a multimédií. FAMUF-
eST je tradičně proslulý i svými doprovod-
nými akcemi – bohatý off program láká na 
hudební koncerty i přednášky osobností 
(nejen) z filmového světa. Tématem le-
tošního FAMUFeSTu je SPeKTRUM.

„Díky festivalu divákům mimo prostředí 
FAMU umožníme zhlédnout nejnovější tvor-
bu studentů a stát se součástí audiovizuál-

ního světa, kteří studenti této školy vytváří. 
Představíme nové talenty, kteří budou spolu-
vytvářet budoucnost české kinematografie, 
fotografie a dalších médií,” přibližují  orga-
nizátoři. Výsledná podoba festivalu závisí na 
platných vládních opatřeních.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.famufest.cz.

Těšíme se na vás! 

Jarní, v pořadí čtvrtý semestr Divadelních 
kroužků Paměti národa, začíná 8. března 
a bude věnován tvorbě rozhlasových her.  
Je určen dětem a mladým lidem ve věku 
12–18 let, kteří společně hledají a vyprávějí 
příběhy zachycující důležité momenty  
20. století. Pracují přitom se sbírkou Paměti 
národa a využívají i přímá svědectví pamětní-
ků. V tomto semestru se účastníci společně 
s lektory zaměří především na 
tvorbu rozhlasových her a pod-

?
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divadelní kroužky se zaměří 
na rozhlasové hry

Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pravidel-
nou soutěž, v níž si můžete otestovat svůj 
pozorovací talent. V každém čísle najdete 
jednu fotografii domu nebo jeho průčelí. 
Vaším úkolem bude uhádnout, co je to za 
dům a ve které ulici se nachází. Odpovědi 
můžete posílat na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu.

Správná odpověď z minulého čísla:  
na fotografii byl Dům U zlaté rolničky 
v Thunovské ulici na Malé Straně. Výherkyní 
se stala Katka bartošová. V redakci, v od-
dělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni 
čeká knížka Adama Drdy Převrácené životy 
z vydavatelství Kniha zlín. blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte své tipy na  
redakce@praha1.cz, a to do 15. 3. 2021.  Foto: Jaroslav Tatek

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

castů. Ke spolupráci přizveme odbor- 
níky z rozhlasové a novinářské praxe, mj. 
i ředitele Post bellum Mikuláše Kroupu  
a divadelní režisérku Tamaru Pomoriški, 
kteří účastníky společně s lektory roz- 
hlasovou tvorbou provedou. 

Lekce probíhají zatím online a pro-
bíhají každé odpoledne od pondělka 
do čtvrtka. Pokud v průběhu jara dojde 
k rozvolnění, vrátíme se do divadelních 
prostor, kde kroužky působí (tj. Praha 1 
– Divadlo v Dlouhé, Praha 4 – Divadlo 
na Jezerce, Praha 6 – Kaštan a Praha 8 
– Divadlo pod Palmovkou) a k ven-
kovním setkáním. některé skupiny se 
rozjedou i v dalších regionech, např. 
v brně nebo v Plané. Patnáct společ-
ných schůzek se uskuteční do druhé 
poloviny června. 

Právě nyní je čas se přihlásit. bližší in-
formace o tom, kde se kroužky otevírají, ráda 
poskytne zuzana.burdova@postbellum.cz. 
Přihlášku naleznete na webu: divadlo. 
pametnaroda.cz 

mailto:redakce@praha1.cz
mailto:redakce@praha1.cz
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Radim kopáč, Petr stančík
Praha ožralá
(Academia)

Obsáhlá kniha provádí čte-
náře po hospodách a vinár-
nách staré i novější Prahy 
a přináší obrazy ze života 
i z literatury. Kdo, kdy, 
kde, co, s kým – a proč. 
Vycházka od pozdně stře-
dověké Jedové chýše, kde 
se za časů egona Kische 
tančilo s mrtvolou, přes 
hospodu U Ježíška, v níž 
úřadoval Jan neruda, až 
k dejvické nádražce, kde 
se při pivu ještě nedávno 
holdovalo Miloši Frýbovi. 

Kniha je bohatě ilustrována z dobových pramenů i novými 
fotografiemi. 

kolektiv studentů FaVu
sedimenty diagnózy wellness
(Host)

Prepper Oktobrin přijíždí 
do bývalých dolů na 
potašovou sůl, které se 
proměnily v luxusní sana-
torium pro léčbu plicních 
chorob. Jeho cílem je 
prozkoumat, zda by bylo 
možné podzemní prosto-
ry obývat i po očekávané 
proměně světa. V rekul-
tivovaném dole totiž vidí 
ideální úkryt. Postupem 
času však začíná cítit 
nejen tíhu kamene nad 
sebou, ale i mantinely 
vymezené personálem 

sanatoria, mocí lékařů a celkové deprivace a osamělosti. 
Text knihy je dílem kolektivu autorů z Ateliéru intermédií 
brněnské FaVU.

Michal kubal, Vojtěch Gibiš
Pandemie
(Kniha Zlín)

Koronavirová krize nemá 
v moderních dějinách 
obdoby. Miliardy lidí se 
ocitly v karanténě, desít-
ky milionů se nakazily, 
statisíce zemřely. Tohle je 
příběh pandemie, jak ho 
ještě nikdo nevyprávěl. Co 
ovlivňovalo rozhodování 
o životech milionů lidí? Kdo 
je muž, který přiměl české 
úřady k rázné akci? Dvojice 
zkušených publicistů vás 
prostřednictvím zdravotní-
ků, pacientů i vrcholných 

politiků vezme za kulisy událostí, které převrátily Česko 
i svět vzhůru nohama. 

Dalibor Vácha 
M+b+M
(Argo)

Román vypráví o odbojové 
činnosti tří velkých postav 
československé historie od 
roku 1939 až do úplného 
konce jejich života. barvitě 
popisuje všechny dobrodruž-
né a nebezpečné eskapády 
i postupně narůstající únavu 
ze života po konspiračních 
bytech, každodenně na hraně 
života a smrti, kdy nepřítel 
může stát za každým rohem 
a zrádcem bývá i blízký přítel. 
Vše pak dokresluje ponurá, 
klaustrofobní atmosféra 

okupované Prahy plná gestapáků a špiclů, vylidněné ulice 
a strach ležící na tomto krásném městě jako tlustá deka. 
Svět, kde jste nevěděli dne ani noci, kdy vás gestapo zatkne 
a postaví ke zdi... 

nové knihy 
od českých autorů

Už jeho strýc a otec začali v roce 1991 
vyrábět provazy. Při vstupu do obchodu 
je láska k sítím a provazům na první 
pohled patrná. Provozovnu zdobí zavě-
šené sítě, obrazy lodí a všeho, co k moři 
a námořnické profesi patří. Po skončení 
své mořské kariéry zůstal pan bedaň 
věrný lanům a pracoval ve výrobně 
provazů. Poté si splnil sen a v prosto-
rách od radnice Prahy 1 zařídil a otevřel 
provaznictví. Obchod nabízí velice široký 
sortiment provazů, provázků, šňůrek až 
po jachtařská lana a všechno, co k tomu 
náleží. na území první městské části je 
tohoto druhu jediný. Proto doporučujeme 
návštěvu. zjistíte, co všechno potřebu-
jete, a jen jste nevěděli, kde to koupit. 

aktuálně je otevřeno: 
pondělí–pátek 8:30–17:30, 
tel. 776 886 449
www.provaznictvi.cz

Text: (red)
Foto: Dagmar Koníčková

Kytky od Pepy rozdávají radost 
v novém obchodě

Láska k provazům a sítím
Už jste navštívili netradičně vyzdobenou provozovnu  
na Malé Straně ve Vítězné ulici číslo 10? Věroslav Bedaň  
je původním povoláním námořník a nyní pokračuje  
v rodové tradici. 

nyní se zde můžete těšit na Kytky od Pepy. 
A jejich heslo zní: Ke každé kytce patří 
i úsměv! Tak se za nimi stavte a přesvědč-
te se na vlastní oči. Majitel Josef Dušát-
ko sází na koncept, kde hlavní roli hraje 
jednoduchost zařízení prodejny, ale hlavně 
vždy čerstvé květiny za příznivou cenu. 

A pokud raději v této nelehké době 
nikam moc nevycházíte, tak i pro vás nabízí 
řešení. Kytky vám kamkoli po Praze přivezou, 
a tak je můžete svým rodinám, přátelům 
a známým zaslat jako překvapení. zkrátka 
jak a kam si budete přát, protože nic není 
nemožné. 

Pro více informací navštivte webové stránky 
www.kytkyodpepy.cz. 
Otevírací doba: po–pá 8:00–18:00

březen 2021 Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

Obchod s květinami je nově otevřen na rohu ulic Žatecké 
a Kaprovy, a to od pondělí 8. ledna. Ti, kteří si na tomto 
místě byli zvyklí dělat radost, ať už pro sebe či pro své 
blízké, nemusejí mít strach. Květinový obchod zde zůstal, 
pouze oblékl nový kabát a změnil majitele. 

http://www.kytkyodpepy.cz/
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Šárka Dumbrovská na-
stoupila už v roce 1991 do 
Základní školy Jiřího Gutha-
-Jarkovského v Truhlářské 
ulici a jako učitelka výtvarné 
výchovy a českého jazyka 
tam působí dodnes.

Po mateřské dovolené v roce 1994 se 
na školu vrátila a začala učit výtvarnou 
výchovu na zŠ a současně na teh-
dy začínajícím osmiletém gymnáziu 
estetickou výtvarnou výchovu. Pore-
voluční nadšení a silný zájem o umění 
a kulturu šly ruku v ruce s elánem 
a chutí dostat výtvarnou výchovu opět 
na pozici „neokrajového předmětu“. 

Prvním krokem k tomu byla spolu-
práce na utváření učebních osnov pro 
zŠ a osmileté gymnázium s možností 
z předmětu maturovat. „Každý rok od-
maturovalo z výtvarné estetické výchovy 
několik studentů, z nichž někteří dále 
pokračovali na vysoké umělecké školy 
se zaměřením na architekturu, design, 
dějiny umění, filmovou vědu, film. Také 
žáci ZŠ mě potěší přijetím na vysněné 
umělecké střední školy,“ vzpomíná Šárka 
Dumbrovská.

Jejím dalším cílem bylo podílení se 
na image školy, a to instalací žákovských 
výtvarných prací v interiérech historické 
budovy. Možnosti, jakým způsobem řešit 
prostor, jsou nekonečné, stále se nacházejí 
nová místa pro výtvarný objekt, ale i osvěd-
čené expozice se po čase díky invenci 
mladých autorů proměňují.

„Mým třetím záměrem je ukázat 
žákům a studentům umění naživo, 
přivést je do galerií a ukázat originály 
uměleckých děl. Spolupráce s pražský-
mi galeriemi je pro mě podstatná a pro 
pedagogickou činnost přínosná a neod-
myslitelná,“ vysvětluje.

Praha 1 navíc škole nabídla možnost 
vystavovat v nádherných minimalistických 
prostorách vlastní Galerie 1 ve Štěpánské 
ulici. „Vždycky jsem toužila po tom, aby se 
dětské práce vystavovaly také mimo bu-
dovu školy. Luxusní světlé prostory blízko 
Václavského náměstí jsou splněný sen. 

dostat dětské práce 
do galerií byl vždy můj sen

Výtvarku Šárka Dumbrovská učí 
momentálně pouze distančně. Přeposílá 
dětem materiály a témata, která zpra-
cují, nafotí a do určitého data naposílají. 
„Ačkoli elektronická cesta nenahradí 
osobní kontakt, určitá pozitiva vidím. 
Děti se učí porozumět zadání, víc nad 
ním musí přemýšlet, nejsou časově 
omezeny jako ve škole, a tudíž se mo-
hou do své tvorby ,ponořit‘ a vychutnat 
si ji se vším všudy,“ vyjmenovává paní 
Šárka.

Aktivní učitelka je i redaktorkou. 
Psát začala hned po vysoké škole, po-
stupně se specializovala na architekturu 
a design. V posledních letech pravidelně 
vycházejí její rozhovory s mladými desig-
néry v časopisu Domov nebo na webu 
tadyjemoje.cz.

Ve volném čase ráda cestuje 
a občas se věnuje urbexu, městskému 
průzkumu. Probádává místa, která z růz-
ných důvodu zůstala opuštěná. „Jde 
o velkou míru adrenalinu, musíte pře-
konávat překážky, abyste se do stavby 
dostali, ale zážitek je často fascinující. 
Pod vrstvou prachu nacházíte doslova 
lidské osudy.“ 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv Šárky Dumbrovské

Na našich školách vy- 
učují nejrůznější zajímavé 
osobnosti. Jednou z nich 
je výtvarnice Barbora 
Křivská. Na základní ško-
le Brána jazyků učí vý-
tvarnou výchovu od roku 
2000, kdy dokončila stu-
dia na pražské UMPRUM 
v ateliéru skla u profesora 
Vladimíra Kopeckého. 

nastala otázka, čím se bude živit. Věděla, 
že chce dělat umění, ale také jí bylo 
jasné, že by bylo dobré mít nějaké stálé 
povolání, které by souviselo s profesí. 
„Náhoda to všechno zařídila. Táta potkal 
moji bývalou učitelku ze základní školy 
a že prý shánějí někoho na pozici učitele 
výtvarné výchovy. Paní ředitelkou tehdy 
byla skvělá Věra Perlínová – moje bývalá 
třídní. A chtěla mě!“ vzpomíná výtvarnice.

Školním rokem se linou různé akce 
a i barbora Křivská je zapojena do některých 

Když žáci dobře vnímají, 
dokážou všechno…

z nich. Pomáhá s výrobou plakátů na noc 
s Andersenem, Čteme dětem, oslavy školy – 
Večer pod Lipou… S učitelkou českého jazy-
ka evou Wolfovou spolupracují s platformou 
bez komunistů. Malují mapy centra Prahy 1, 
na nichž vyznačují stopy totalitní minulosti. 
„Baví mě s žáky hovořit o zlu komunismu, 
o tom, co a kde se dělo. Malují pak do map 
obrázky s touto tematikou. Učím jen dva dny 
v týdnu sedm tříd. U vyšších ročníků – devá-
ťáků a osmáků – je škoda, že mají jen jednu 
hodinu týdně, ostatní ročníky mají dvě.“

barbora křivská studovala na Vý-
tvarné škole Václava hollara v Praze 
(1990–1994) a na VšuP v Praze ve 
sklářském ateliéru prof. Vladimíra 
kopeckého (1994–2000). byla na 
stážích na belle-ille en Mer (1995) 
a école supérieure des beaux-arts 
de Marseille (1998, 1999) ve Francii 
a v coburgu (1999) v Německu. Přita-
huje ji problematika ateliérové tvorby 
foukaného, malovaného, broušeného 
a rytého skla, maluje. Vytvořila vitráže 
pro dům v americké ulici na Vinohra-
dech, navrhla skleněné stěny pro kan-
celářskou budovu The Gate a barevné 
řešení fasády budovy české pojišťov-
ny v Praze. samostatně vystavovala 
v Praze (2000) a horní Plané (2001). 

Od této chvíle se v mé hlavě začal tvořit 
umělecký projekt, který vyústil výstavou 
pod názvem ART-ROK v Truhle. Vystavují 
zde nejen současní studenti a žáci, ale 
zveme i absolventy, kteří se tvorbě stále 
věnují,“ popisuje učitelka z „Truhly“.

nyní se chystá výstava v rámci míst-
ního akčního plánu. „Silné zážitky a mnoho 
inspirací ze zahájení jsme spolu s kole-
gyní přenesly do workshopu, který jsme 
za podpory Odboru školství MČ Praha 1 
připravily na naší škole pro studenty PF UK 
a pedagogy škol z Prahy 1.

Věříme, že se také co nejdříve usku-
teční prezentace žákovských výtvarných 
prací, jejichž autoři na naše benátské 
podněty reagovali v rámci distanční 
výuky.“

Žáci jsou podle slov své učitelky 
skvělí, a když dobře vnímají, dokážou 
všechno. někdo má fantazie víc, někdo 
míň. Důležitý je proces vzniku díla. „Když 
na konci hodiny někdo řekne, že si vůbec 
nebyl jistý výsledkem, ale že ho to chytlo 
a bavilo, tak to považuji za výhru,“ tvrdí 
barbora Křivská a dodává: „Kreslíme 
malujeme, stříháme a někdy jdeme na 
výstavu. Máme obrovskou výhodu školy 
v centru, jsme tu obklopeni uměním ve 
veřejném prostoru, architekturou a samo-
zřejmě historií.“

bohužel teď v době covidu se výtvar-
ka neučí ani distančně. Je to smutné – 
život není jen učení se, ale i oddych, a tím 
je právě výtvarná práce. „Chodit do školy 
mi chybí, nikdy jsem si neuvědomila, jak 

mi i ,cizí‘ děti budou scházet… ale snad to 
jednou přejde a my budeme zas pokra-
čovat v práci,“ doufá učitelka a výtvarnice 
v jedné osobě.

Vedle úvazku na zŠ brána Jazyků 
se barbora Křivská věnuje své umělecké 
činnosti. Vystudovala sice sklo, ale jejím 
velkým snem bylo hlavně malovat obrazy. 
Má krásný velký ateliér doma ve Slivenci, 
kde si takto může užívat. „Vedle malování 
kreslím – aktuálně pracuji na sérii kreseb 
tuší. V mé práci vždy jde o abstraktní 
pohled na svět. Je ale vždy postavený 
na pozorování světa, přírody a vztahu 
mezi lidmi. Už od dětství jsem ráda něco 
vyráběla. Šila, vyřezávala; v šití pokračuji, 
dělám šité obrazy, někdy v ruce, posled-
ní dobou mě uhranulo i šití na starém 
stroji.“ 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv barbory Křivské



3534              

V

3534              

Lidem v domovech pro seniory chybí během izolace kontakt 
s venkovním světem. Aby se nezhoršovala jejich psychická i fyzic-
ká kondice, využilo Středisko sociálních služeb Praha 1 nápad 
projektu Kaleido.

Díky němu senioři v Praze 1 navštěvovali ve virtuální rea-
litě (VR) řecké pláže, Amsterdam, české lesy či koncerty. Podle 
výsledků studie měly virtuální zážitky skvělé ohlasy – a to ne 
jenom ve Středisku sociálních služeb. „Až 85 % seniorů je hod-
notilo mimořádně pozitivně. Výlety je dokážou vytrhnout z jejich 
každodenní rutiny. Když je VR šité na míru jejich potřebám, má 
potenciál zpomalit nástup demence,“ říká Marek Háša, autor 
projektu.

Vtipný vypravěč, který zážitky provádí, dokázal fyzicky roz-
pohybovat až 80 % výletníků, včetně těch upoutaných na lůžko. 
Kromě pobavení přinesly zážitky do Střediska prohloubení vztahů 
mezi klienty a aktivizačními pracovníky. nejlepší odezvy zazna-
menaly mezi výletníky procházky v přírodě a toulky po Česku, na-
příklad návštěva hradu Karlštejn. V nejbližší době se cestovatelé 
mohou těšit třeba na návštěvu italského pobřeží nebo muzejní 
vycházku po Praze. 

Text: (red)

Informace 
pro držitele průkazu 
ZTP nebo ZTP/P
V souvislosti s novým systémem elektronických dálnič-
ních známek se pro držitele průkazu zTP nebo zTP/P 
nic nemění. Držitel průkazu zTP nebo zTP/P, který je 
zároveň držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdra-
votním postižením, si i nadále nemusí kupovat dálniční 
známku. Vozidlo není třeba nikde registrovat, označení lze 
přenášet z jednoho auta do druhého. V případě kontroly  
se držitel karty prokáže stejným způsobem jako  
doposud. 

Senioři z Prahy 
na virtuálních výletech

březen 2021 sOciálNí služby

Gratulujeme!

Dcera s rodinou

Dne 10. 3. 2021 oslaví 
pan zDENěk a paní EVa hNěVkOVských 

70 let společné cesty 
životem. 

brali se v roce 1951. 

bLAHOPřeJeMe!

V Truhlářské 24 má 
sídlo Síť pro rodinu, 
organizace zastřešující 
nejrůznější prorodinné 
aktivity včetně známých 
mateřských center 
v České republice. 
Jednou ze zakladatelek 
je Rut Kolínská.

Síť pro rodinu: 

Sdílení,
spolupráce,
podpora

republice v Praze v YMCA Na Poříčí, postup-
ně jsem pomáhala vzniku dalších center 
po celé republice, neformálně jsme spolu-
pracovali, až jsme dospěli k založení Sítě 
mateřských center v roce 2002. Začali jsme 
na dobrovolnické bázi, postupně jsme se 
profesionalizovali a rozšiřovali naši agendu. 
A to vedlo v roce 2016 ke změně názvu na 
Síť pro rodinu,“ popisuje Rut Kolínská.

zapsaný spolek posiluje úlohu rodi-
ny ve společnosti, v mateřských centrech 
a ve firmách. A to s vizí vytvářet podmínky 
pro společnost přátelskou rodině. Staví na 
hodnotách, jako jsou sdílení, spolupráce, 
podpora, a chce mít vliv na dění v jednotli-
vých komunitách i celorepublikově. Podpo-
ruje tradiční rodinný model a respektuje jiné 
rodinné modely. Rodinu pojímá v celém jejím 
cyklu, od početí k smrti.

„Vycházíme z toho, že rodina pro 
každého z nás znamená to nejcennější, co 
máme. Proto chceme společně upozornit na 
její jedinečnou hodnotu. Na posilování jejího 
významu jsme založili novou tradici, a sice 
Festival rodiny, který proběhne v roce 2021 
už potřetí, a to na jaře ode Dne matek po 
Den otců na různých místech naší republiky.“ 

naše rodinné role a role rodiny se pro 
nás s přibývajícím věkem mění. A právě pro-
to je důležité vytvářet rodinné společenství, 
kde má každý své místo. 

V každém věku můžeme dávat, ale 
také máme různé potřeby, vzájemně se 
potřebujeme i obohacujeme. Propojování 
generací znamená pro děti cennou přípravu 
na dospělý život. 

Jaký má význam rodina v dnešní době 
epidemie covidu? „Právě v dobách vnějšího 
ohrožení, jakým je například současná pande-
mie, se projevuje existenciální význam rodiny. 
Vědomí, že se máme o koho opřít, povzbuzuje 
každého, kdo se ocitá v nouzi. A o to těžší je, 
když se zejména senioři dostali do izolace. Mo-
derní technologie skvěle pomáhají, ale osobní 
setkání nenahradí,“ říká Rut Kolínská. 

Text: Jarmila Hanková
Foto: Archiv Rut Kolínské

Síť pro rodinu od roku 2004 oceňuje 
certifikátem Společnost přátelská 
rodině organizace, které rodinám 
nabízejí to, co není běžné. V roce 2012 
propracovali audit, který zahrnuje čtyři 
základní oblasti firemní kultury: za-
městnavatelskou oblast včetně rovných 
příležitostí a diverzity, prorodinné akti-
vity, společenskou odpovědnost firem 
a vnitřní i vnější přístup firmy k život-
nímu prostředí. „Naším cílem je zvýšit 
společenskou prestiž rodiny i na trhu 
práce, kdy rodiče musí slaďovat svůj 
profesní život s péčí, a to nejen o děti, 
ale i o další osoby – například seniory.“ 

Ta už v roce 1988 založila ekologické 
sdružení Pražské matky, v roce 1992 
pak první mateřské centrum v Praze. 
V roce 2002 dala základ Síti mateř-
ských center v ČR. Je nositelkou ceny 
Žena evropy 2003 a ocenění Sociál-
ně prospěšná podnikatelka 2006. Je 
členkou kolegia hnutí Minerva 21. Rut 
Kolínská všechny tyto aktivity zvládala 
do roku 2005 dobrovolnicky, od té doby 
je zaměstnankyní Sítě pro rodinu. 

Cesta k dnešní podobě Sítě pro rodinu 
začala v roce 1990 náhodným setkáním 
Rut se spisovatelkou a socioložkou Alenou 
Wagnerovou, která ji seznámila s myšlenkou 
mateřských center v německu. „Stála jsem 
u zrodu prvního mateřského centra v České 

ObčaNská sPOlEčNOsT PRAHA 1

Rut Kolínská (vpravo) s Alenou Wágnerovou
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Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1
 v březnu a dubnu

STANOVIŠTĚ
KONTEJNERŮ BŘEZEN DUBEN

Hellichova ul.

Cihelná č. 2

Horní Malostranské náměstí

Pohořelec horní parkoviště

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12

Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha

Štěpánská x Řeznická

U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou

Široká naproti FF UK

Haštalská u č. 2

Masná x Malá Štupartská

Dlouhá u č. 46

 9. 3. úterý

26. 3. pátek

 16. 3. úterý

23. 3. úterý

12. 3. pátek

19. 3. pátek 

9. 4. pátek

 6. 4. úterý

 16. 4. pátek

20. 4. úterý

27. 4. úterý

23. 4. pátek

Pokud se lidé naučí základy ošetřovatelství, ulehčí celému zdravot- 
nickému systému. „Smyslem není zdravotníky nahradit, ale odleh- 
čit jim, a to jak v nynější covidové epidemii, tak i do budoucna v růz- 
ných krizových situacích,“ říká Richard Smejkal, velitel Ústředního 
krizového týmu ČČK. 

Každý výjezd záchranky nebo obsazené nemocniční lůžko jsou 
totiž zbytečné ve chvíli, kdy se třeba o babičku, která nemusí nutně 
do nemocnice, dokáže rodina postarat doma. Dobrovolníci se naučí 
různé grify, například jak podložit hlavu, jak podpořit pohyblivost pa-
cienta nebo v jaké poloze mu servírovat jídlo. Pomoc veřejnosti, která 
se na kurzech proškolí, spočívá v tom, že některé úkony za sestry 
udělá. Jde o práci s imobilními pacienty, s jejich hygienou, převlé-
káním postele, roznáškou jídla podle diet nebo o pomoc ve špičce. 
zdravotníci se tak mohou věnovat náročnějším pacientům.

„Zájem o kurz je značný. Od začátku října máme už více než pět 
tisíc absolventů. Školíme je díky spolupráci s Všeobecnou fakultní 

nemocnicí v Praze v Londýnské ulici na jednom ze čtyř pater, které 
muselo být uzavřeno právě proto, že chybějí sestry,“ vypočítává 
Smejkal. Důležité je, že se dobrovolníci učí v autentickém prostředí. 
Výuka na skutečném oddělení je nenahraditelná.

A co má člověk udělat, když chce kurz absolvovat? „Zaregistruje se 
na webových stránkách zvladnemeto.cervenykriz.eu. Zájemci musí být 
osmnáct let a více a musí mít čistý trestní rejstřík, což je vstupní podmín-
ka pro práci v nemocnici. Pak ho kontaktují naši kolegové a pozvou na 
kurz, který trvá osm hodin a nic se za něj neplatí. Lidé se hlásí jako dobro-
volníci a jsou ochotni pracovat zdarma, ale nemocnice i sociální zařízení, 
které jejich pomoc vítají, s nimi uzavírají dohodu o provedení práce, takže 
je to vlastně placená brigáda. Finanční prostředky na to jsou, protože je 
obecně podstav zdravotnického personálu,“ doplňuje Smejkal. 

Text: JH
Foto: Archiv Českého červeného kříže

Český červený kříž 
školí dobrovolníky pro případ 
nedostatku zdravotníků
Již před velkým nárůstem počtu nakažených začal Český červený kříž 
v Hellichově ulici na Malé Straně připravovat kurz pro pečovatele v záloze. 

Poradna hasičů
Vážení čtenáři, v tomto článku si řekneme 
něco o dalších typech hasicích přístrojů, se 
kterými se můžete setkat v běžném životě.

Pro laika vypadají všechny hasicí přístroje 
stejně. Tlaková kovová nádoba červené barvy, 
tedy obdobný vzhled, a tak si člověk řekne, že 

mají stejné použití. Pozor, tady může dojít k omylu. Proto je 
důležité podívat se na označení hasicího přístroje před jeho 
použitím. Již v minulých článcích jsme si napsali o hasicích 
přístrojích CO2 (sněhových) a práškových. 

Dnes vás seznámím s hasicími přístroji pěnovými a vod-
ními. Pěnový hasicí přístroj je kovová uzavřená nádoba, která je 
naplněna vodou a pěnidlem, což je obvykle látka na bázi sapo-
nátu. Vytlačení obsahu zajišťuje hnací plyn. Při otevření spouště-
cího mechanismu se tryskající voda smísí s pěnidlem a vznikne 
bohatá pěna, která zabrání přístupu vzduchu k hořícím předmě-
tům. Díky smáčecímu efektu pěnidla pěna ulpívá na zasažených 
předmětech, a tak se zvětšuje její účinnost. Pěnový hasicí přístroj 
je vhodný na hašení pevných látek a některých druhů hořlavých 
kapalin neředitelných vodou (nafta, benzin, minerální oleje). Dále 
jím lze hasit i hořlavé plyny. Je méně účinný při hašení hořlavých 
kapalin ředitelných vodou, jako jsou líh nebo aceton, a nevhodný 
na jedlé tuky. Pozor, je nebezpečný při hašení zařízení pod napě-
tím. Před použitím nezapomeňte uvolnit dopravní pojistku.

Dalším druhem hasicího přístroje je vodní. Opět jde o červe-
nou uzavřenou tlakovou nádobu naplněnou vodou, která je nasy-
cena uhličitanem draselným. Ten chrání vodu před zamrznutím. 
Vytlačení vody z nádoby zajišťuje hnací plyn. S tímto přístrojem se 
budete setkávat méně často, je vhodný pro hašení pevných látek 
a ze všech uvedených hasicích přístrojů je nejméně účinný. navíc 
uhličitan draselný zanechává na hašených předmětech skvrny, 
takže při zasažení tkanin nebo papíru může znehodnotit i materiál, 
který nebyl ohněm zasažen.

Vodní hasicí přístroj nelze používat u zařízení pod napětím. 
Také je nevhodný k hašení plynných a kapalných látek, jedlých 
tuků a lehkých kovů. Tento druh hasicího přístroje má omezené 
využití a v současné době se příliš nepoužívá.

V příštím článku si všechny informace o hasicích přístrojích 
shrneme do přehledné tabulky a povíme si několik informací, 
které se vám mohou kdykoli hodit.

Přejeme vám pevné zdraví v této nelehké době. Vydržte, 
ať se můžeme setkat při praktických ukázkách použití hasicích 
přístrojů, které pro vás připravíme, jakmile to bude možné.  

za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1
Ing. Vladimír Krištof

Sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 
Český statistický úřad spouští kampaň ke sčítání lidu, domů 
a bytů na sociálních sítích. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na  
27. 3. 2021. Sčítání 2021 je připravováno primárně jako online, 
a to vůbec poprvé v historii naší země. Od 27. března do  
9. dubna se lidé budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes 
internet na webu scitani.cz. zákonnou povinnost tak mohou 
snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím 
komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. ČSÚ bude 
sčítání komunikovat také prostřednictvím svých současných 
sociální sítí – Twitteru, Instagramu, LinkedInu a YouTube. 

Poradna strážníků
zima v pravém slova smyslu udeřila tentokrát i na 
metropoli, a to jak v podobě velkých mrazů, tak 
bohaté sněhové nadílky. nánosy sněhu na stře-
chách či velké rampouchy na okapech domů byly 
potenciálním rizikem nejen pro veřejnost, ale mohly 
způsobit škody také na majetku. Městská policie se 

proto snažila v rámci svých možností pomáhat i v této oblasti. během 
uplynulého měsíce jsme zaznamenali několik desítek oznámení na tís-
ňovou linku 156, které se týkaly hrozícího nebezpečí v podobě nánosů 
sněhu či nebezpečně vypadajících rampouchů. Reagovaly jsme nejen 
na podněty z tísňové linky, ale samozřejmě také od občanů na ulici 
a taktéž jsme řešili i ty případy, které strážníci zjistili během své služby. 
Přestože jsme oznámení na tísňovou linku řešili v rámci jednoho 
z prvních témat této poradny, pro jistotu zopakuji, že všechna oznáme-
ní vždy prověřujeme. V případech, kdy hrozilo nebezpečí, hlídka místo 
vždy označila páskou a vyrozuměla vlastníka objektu, který měl povin-
nost nechat odstranit hrozící nebezpečí (rampouchy, sníh atd.). Pokud 
šlo o veřejné budovy, kontaktovali jsme příslušnou městskou část. Po-
kud hrozilo nebezpečí na místě, které nešlo jasně ohraničit vymezovací 
páskou, například visel-li rampouch na mostě nad komunikací a hrozilo 
nebezpečí z prodlení, předali jsme informaci hasičům. Do jejich příjez-
du jsme místo hlídali a zamezovali jsme vstupu osob či vjezdu vozidel.

Obecně tyto úkony nezajišťujeme jen při sněhu a vysokém mra-
zu, ale také v případech špatného technického stavu budov, což je 
celoroční problém. Strážníci tak většinou dělají právě prvotní úkony 
k zajištění místa proti vstupu osob či vjezdu vozidel. Vymezovací pás-
ka má upozornit na hrozící nebezpečí, jejím smyslem je ochránit ne-
jen zdraví a životy, ale také další majetek, např. automobily. Všechny 
ostatní povinnosti jdou ale za vlastníky budov. Vlastník budovy pak 
poté, co nebezpečí pomine, ve většině případů pásku sám odstraní.

není možné, aby u všech takovýchto problémů byla trvale na 
místě hlídka strážníků, někdy jde skutečně o dlouhodobý proces, 
hlavně v případě opuštěných či značně zchátralých objektů. Fyzic-
ká přítomnost hlídek je nutná pouze ve výjimečných, extrémních 
případech, jako tomu bylo například při zřícení domu v Divadelní 
ulici, lávky v Troji a podobně. Vymezovací páska s nápisem „městská 
policie“ svým charakterem zakazuje vstup či pohyb osob.

Páskou městské policie to začíná, ale rozhodně nekončí. Jsou 
případy, kdy neodstraněním problému vzniká podezření na možné 
protiprávní jednání. Tím se pak zabývají příslušné správní orgány. 
Městská policie ale žádnou zpětnou informaci k drtivé většině pří-
padů nedostává. Všímavý přístup veřejnosti může pomoci ochránit 
život či zabránit škodě na majetku.

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy
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Tajenka z minulého čísla:
MAŠKARNí ZáBAVy

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

MONIKA
DOMÁCKY

VEŘEJNÁ
VÝZVA

MASARY-
KOVA

UNIVERZITA

PRAŽSKÝ
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SAZE
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PROSTŘEDEK
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ZPĚVÁK
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SLŮVKO
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STŘECHY
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SPOJKA

ZNAČKA
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POMŮCKA:
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ROOT
TYRL
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KOSMICKÉ
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VETCHÉHO
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LETU PTÁKŮ
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INICIÁLY
FOTBALISTY

PANENKY

ČESKÁ
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KOŘEN
(ANGLICKY)
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ZNAČKA
VÁPNÍKU
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SOCHAŘE
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ZUB

STŘELA

PARTNER
BARBIE

VARIANTA
JMÉNA LUIS

ŘECKÉ
PÍSMENO

SLOVENSKÝ
HONZA

ZNAČKA
ŽEHLIČEK

MRAVO-
VĚDEC

OSIŘELÉ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

TOBĚ
PATŘÍCÍ

ATLETICKÝ
KLUB

ASIJSKÝ
STÁT

OVLÁDANÝ
ČÍNOU

GRAFICKÁ
ZNAČKA

TÓNU

PESTŘE
ZBARVENÝ
POLODRA-

HOKAM

ŘECKÁ
METRO-

POLE
NAPADENÍ

ASIJSKÝ 
HMYZO-
ŽRAVEC

březen 2021  slOVO hOsTa

Historie Prahy 1 (viz str. 26).
K policii nastoupil v roce 1904 a v roce 1918 si ho do svého týmu 
vybral tehdejší vládní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU).

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– pana Jiřího Humpála z Prahy 1. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na něj čeká knížka Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše Pandemie, kterou vydala Kniha Zlín. 
Blahopřejeme!

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 3. 2021.

alexis dutertre: 
         Francie stojí nohama na obou                                 březích Vltavy

Pan velvyslanec s pracovníky Francouzského institutu 
v Praze před budovou ve Štěpánské

Slovo hosta 

d
seznámit se s proslulou českou gastronomií. České pivo má 
světové renomé a vím, že zejména na Praze 1 je celá plejáda 
fantastických restaurací a kaváren. Věřím ale, a je to opravdu 
mé velké přání, že to všechno doženu, jakmile se nám podaří 
zvládnout současnou situaci a vrátit se zpět k normálnímu 
životu. Musíme být trpěliví a zůstávat pozitivní. Stále je se na co 
těšit. Já se například těším na společné francouzsko-české pro-
jekty, které nás čekají v roce 2022, kdy obě naše země budou 
po sobě předsedat Radě evropské unie. I ty budeme ladit na 
našem velvyslanectví a ve Francouzském institutu. 

Jsem hrdý na to, že mohu žít v České republice. Je to 
země, která si klade za cíl být v centru evropského projektu 
a evropské politiky, ne na jejím okraji. Vždyť jste oním srdcem 
evropy a v tom zůstává můj pohled na tuto zemi stejný jako 
v dobách, kdy jsem ji spatřil coby student poprvé.

Alexis Dutertre je velvyslancem Francie v České republice 
od října 2020. Ve službách francouzské diplomacie pracuje 
dvaadvacet let. během své kariéry působil v Paříži, dlouhodobě 
v bruselu při evropských institucích, stejně tak i v Izraeli. 

Foto: eva Kořínková

Do Prahy jsem poprvé přijel v zimě roku 1990. Sice ještě 
nebyla tak barevná jako dnes, mnoho staveb a památek 
čekalo na opravu, ale byl to nezapomenutelný zážitek. Po-
prvé jsem stál na druhé straně železné opony a Praha pro 
mě byla znovunalezeným srdcem evropy. A tím je pro mě 
i dnes, kdy je metropolí členské země evropské unie.

Mám tu čest poznávat Prahu 1 jako celek – Francie totiž 
stojí nohama na obou březích Vltavy. na tom levém bydlím, na 
Velkopřevorském náměstí v buquoyském paláci totiž sídlí Vel-
vyslanectví Francouzské republiky. základy paláce pocházejí ze 
sedmnáctého století, ambasáda zde sídlí od roku 1919 a Fran-
cie ho vlastní od roku 1930. Je pro mě obrovskou ctí a odpo-
vědností pohybovat se v prostředí, které má takovou historickou 
hodnotu a hodnotu coby dědictví po předcích, ale zároveň bych 
rád zdůraznil, že nejde o žádné muzeum. na velvyslanectví to 
žije, pracujeme zde, navazujeme evropskou spolupráci, připra-
vujeme francouzsko-české projekty.

Ale abych byl trochu osobnější: protože v jednom patře de 
facto bydlím i pracuji, je pro mě důležité chodit každý den ven. 
Po Praze se pohybuji pěšky, metrem, tramvají i autem. Velmi 
rád chodím na Kampu, kolem Vltavy a ke Karlovu mostu. I v této 
složité době tu člověk najde malé radosti. V ranních hodinách 
mám most téměř sám pro sebe. To je pohled, jaký se v normální 
době prakticky nenaskytne. Karlův most a Pont neuf v Paříži 
mají mnoho společných prvků, z tohoto úhlu pohledu jsou si 
obě metropole podobné.

Mám velké štěstí, že mohu vidět všechny krásy Prahy, 
úžasné bylo i pozorovat ji pod sněhem. Také velmi rád jezdím 
lanovkou na Petřín, připomíná mi to pařížský Montmartre. A Pet-
řínská rozhledna je jen o dva roky mladší sestrou naší eiffelovky. 

nejméně jednou týdně ale vyrážím také na pravý břeh 
Vltavy do Francouzského institutu ve Štěpánské 35. Tady 
připravujeme hlavně kulturní projekty, univerzitní spolupráci 
a spolupráci v oblasti výzkumu. Společně jsme, samozřejmě 
v možnostech současné situace, oslavili sté výročí této skvělé 
instituce. V loňském roce jsme si připomněli dvaatřicáté výročí 
snídaně prezidenta Françoise Mitterranda s československými 
disidenty.

Jediné, co mě zde trápí v souvislosti s opatřeními, která 
jsou vázaná na pandemii, je to, že jsem zatím neměl možnost 

mailto:redakce@praha1.cz
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