
      Monitorujeme situaci ve Vrchlického sadech

   Ulice Na Poříčí získá někdejší glanc

   Slovo hosta: J. E. Robert Kvile, norský velvyslanec

     Když nadporučík Lukáš běhal po Kampě...

Jedna
Magazín Městské části Praha 1 duben 2021
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Kostelní slavnosti

ONLINE koncert „Invence“
v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, 

Slovenská římskokatolická farnost

 

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

ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 18:00
M a r k é t a  F a s s a t i  -  s o p r á n

M i c h a e l a  K á č e r k o v á  -  v i r g i n a l

P e t r  M a l í š e k  -  v i o l o n c e l l o

M a t y á š  B e r d y c h  -  p r ů v o d c e  h i s t o r i í  k o s t e l a

Z o l t á n  B a l g a  -  f a r á ř ,  ú v o d n í  s l o v o

 

akTualiTy

FOTOsTRaNa 

ÚzEMNí ROzVOj: 
REViTalizacE ulicE Na POříčí

TéMa: 
VRchlickéhO saDy

akTuálNě: ROzhOVOR s PaVlEM PěNkaVOu, 
VEDOucíM ODDělENí sOciálNí PREVENcE Mč PRaha 1

ÚzEMNí ROzVOj: 
aNENský TROjÚhElNík VyROsTE DO kRásy

ROzhOVOR s RichaRDEM buREšEM, RaDNíM  
PRO DOPRaVu a žiVOTNí PROsTřEDí Mč PRaha 1

PřEDsTaVujEME:  
žiVNOsTENský ODbOR Mč PRaha 1

škOlsTVí: DisTaNčNí Výuka 
V Našich MaTEřských a uMělEckých škOlách 

MísTNí PaRlaMENT

ROzhOVOR sE sPisOVaTElkOu a PaTRiOTkOu 
blaNkOu kOVaříkOVOu

NOVé PROjEkTy PRahy 1: 
OsObNOsTi kulTuRy kOlEM Nás, POEsiE PRahy 1

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

Příběhy Našich sOusEDů: 
TOMáš Růžička

MísTa VíRy: 
kOsTEl sV. kaRla bOROMEjskéhO

hisTORiE PRahy 1: 
NaDPORučík lukáš běhal PO kaMPě

MísTOPis: 
FRaNz kaFka a MaTylDa s kOčkOu Na RaMENi 

POšTOVNí MuzEuM: 
bEDřich hOusa

z hisTORiE Našich hasičů

sEzNaMTE sE:
M. j. sTRáNský a ORGaNizacE FOsa

čEské kNihy

VyhlášENí sOciálNích DOTací

křížOVka

slOVO hOsTa: 
j. E. RObERT kVilE, NORský VElVyslaNEc V PRazE

MALOSTRANSKÁ
BESEDA
L I V E S T R E A M

2 3 .  4 .  J I Ř Í  D Ě D E Č E K

O D  1 7 : 0 0  

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

1 4 .  4 .  P E T R  S A M Š U K  
Milí sousedé,
přivítali jsme jaro a děti se snad už brzy začnou vracet do 
škol – dvě zprávy, kvůli kterým určitě stojí za to se spokojeně 
usmát. Pořád ještě před sebou máme těžké období, ale ta 
tolik potřebná naděje tam nejen je, ale můžeme ji už sami 
na sobě i cítit. Tak doufejme a věřme. A nejen ve vítězství 
nad koronavirem, ale i ve vítězství zdravého rozumu ve ve-
řejném prostoru nebo, chcete-li, v naší komunální politice.

určitě jste v médiích zaznamenali zprávy tvrdící, že radni-
ce v roky zanedbávaném a znehodnocovaném trojúhelníkovém 
prostranství mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Karoliny Světlé 
plánuje bezdůvodně pokácet stromy, zničit zeleň, vše vydláždit 
a k tomu ještě vyhnat holuba hřivnáče. nic takového se samo-
zřejmě nechystá. To jen si někteří opoziční zastupitelé a další 
aktivisté vzali bohulibý projekt za záminku a místní lidi za 
rukojmí a rozpoutali kampaň, při níž často zůstává rozum stát 
a která vyvrcholila snahou davu nepovoleně vniknout na radnici 
a napadením pana tajemníka. 

O čem uvedený projekt je? Je o tom, že z místa, které roky 
sloužilo jako toalety psů, taxikářů a „putovatelů“ po hospodách, 
vznikne veřejné prostranství, do kterého se nebudeme ostýchat 
vkročit a spolu s dětmi se tam budeme moct procházet, hrát si 
s nimi na novém trávníku anebo se posadit pod nové vzrostlé 
stromy jen kousek od krásného vodního prvku.

nedaleko bude nová tramvajová zastávka, která místním 
lidem výrazně zjednoduší cestování, a oblast také získá širší 
chodníky, další stromy na nábřeží a celkově čistší vzduch. 
určitě jedinečným prvkem pak bude zpřístupněné historické 
čapadlo, na něž navážou nová procházková mola na Vltavě.

Je pravda, že kvůli průchodu k řece bude muset být 
skácen jeden ne příliš kvalitní strom, nahradí ho však jiný strom 
– vzrostlý platan javorolistý, vysoký zhruba dvanáct metrů 
a s dostatečně širokou korunou. A spolu s ním bude vysazen 
další. už při nástupu nového vedení radnice jsme si totiž řekli, 
že smutnou bilanci „skromné“ výsadby stromů za působení 
Rady pod vedením mého předchůdce Čižinského musíme zvrá-
tit a do centra přidat nové stromy. A to se – často po složitých 
jednáních s památkáři – daří. 

A budeme v tom pokračovat, to vám slibuji. 

Váš
Petr Hejma
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V polovině loňského března přišlo vedení 
Prahy 1 s první pomocí pro živnostníky 
a podpora podnikatelů ze strany radni-
ce pokračuje i v současnosti. V poslední 
době se jedná o podpoře subjektů jako 
například Malostranská beseda, Anglo-
-americká univerzita anebo třeba vinárna 
blatnička. nadále také funguje kontakt-
ní centrum pomoci pro podnikatele.

„Po roce systémových opatření nyní 
řešíme individuální žádosti o podporu od 
subjektů sídlících v našich prostorách, 
jako jsou Malostranská beseda, Žofín, 

palác Thurn-Taxisů a v něm působící An-
glo-americká univerzita anebo Werichova 
vila. Snažíme se také pomoci podnika-
telským subjektům s dlouholetou tradicí, 
které jsou s naší městskou částí v očích 
lidí výrazně spojeny a nacházejí se oprav-
du v kritické situaci – jako příklad mohu 
uvést třeba vinárnu Blatnička,“ vyjmenoval 
radní Prahy 1 pro podporu podnikání Karel 
Grabein Procházka. Pomoc by v těchto pří-
padech měla obsahovat slevy na nájem-
ném a další úlevy, ale i třeba prodloužení 
nájemného. 

Od března letošního roku má Praha 1 
svého zástupce ve skupině dva-
advaceti regionů a měst, která 
připomínkuje problematiku krátkodo-
bých ubytovacích služeb na poli eu 
a nazývá se Aliance evropských měst 
pro řešení krátkodobých ubytovacích 
služeb. První městskou část zastu-
puje právník Jan eisenreich, člen 
Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života Prahy 1. 
Aliance je uskupením evropských 
metropolí a významných turistických 
destinací sdružujícím města jako 
Amsterdam, Athény, barcelona, ber-
lín, brusel, Londýn, Mnichov, Paříž či 
Praha. Chce přimět digitální platfor-
my nabízející krátkodobé ubytování 
k dodržování místních vyhlášek 
a k odpovídající spolupráci s úřady.

 Ačkoli je Praha jako hlavní 
město zastoupena v Alianci od roku 
2020, první pražská městská část, 
které se krátkodobé pronájmy dotý-
kají nejvíce, dosud v tomto význam-
ném orgánu svého zástupce neměla. 
To se nyní – díky Výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu ko-
munitního života Prahy 1 – změnilo.

 „Ve Výboru si uvědomujeme, že 
potřebujeme vymahatelný právní rá-
mec, a protože otázka krátkodobých 
ubytovacích služeb je nadnárodní 
povahy, jsem ráda, že se díky Alianci 
můžeme aktivně podílet na tvorbě 
evropských právních nástrojů, které 
nastaví jasná pravidla,“ popsala bro-
nislava Sitár baboráková, předsed-
kyně Výboru proti vylidňování centra 
a pro podporu komunitního života. 

 Výbor a Prahu 1 zastupuje 
právník Jan eisenreich, který se 
dlouhodobě věnuje problematice 
krátkodobého ubytování v bytech. 
„Od práce v Alianci si slibujeme jak 
sdílení zkušeností, kterých jsme za 
dobu rozmachu služeb v oblasti 
krátkodobých pronájmů posbírali 
celou řadu, tak přístup ke komplet-
ním informacím o tom, co se v této 
problematice děje na úrovni EU 
a v jednotlivých státech. Můžeme 
se tak inspirovat zahraniční regu-
lací, ale i poučit se z chyb, které při 
zavádění pravidel pro krátkodobé 
pronájmy ostatní státy udělaly,“ 
vysvětlil Jan eisenreich. 

Praha 1 se připojila 
k evropským městům 
řešícím krátkodobé 
ubytování v bytech

Sopranistka Markéta Fassati připravila spo-
lečně s MČ Praha 1 pokračování koncert-
ního cyklu. Které koncerty už jste si mohli 
poslechnout a na které se můžete těšit?

Letošní rok zahájilo hudební duchovní 
zastavení v tajuplném kostele Panny Marie 
Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána 
v nerudově ulici. V březnu jste se mohli podí-
vat na online koncert z půvabného kostela sv. 
Karla boromejského na Petříně. 29. duben 
bude patřit barokní hudbě a méně známému 
kostelu sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Začátek 
koncertu je plánovaný na 18:00.

„Každý měsíc vám představujeme jiný 
kostel s jeho zajímavou historií. Program je 
vždy jedinečný a přizpůsobený chrámu, který 
nás inspiruje. Máte možnost se zaposlouchat 
do krásné hudby v podání úspěšných českých 
instrumentalistů. Srdečně vás zvu na online 
koncerty!“ říká zakladatelka cyklu Kostelní 
slavnosti, sopranistka Markéta Fassati.

Odkazy na koncerty najdete  
na stránkách: www.kostelnislavnosti.cz, 
www.praha1.cz. 

Vážení sousedé, milí rodiče a děti,
dovolte, abychom se vám touto cestou 
omluvili za dočasná omezení spojená 
s rekonstrukcí bývalého hotelu InterConti-
nental. Věříme, že výsledná podoba hotelu 
a jeho okolí vám všem udělá radost. Inves-
tor v současné době pracuje na základě 
stavebního povolení na rekonstrukci fasád 

a střechy hotelu, a proto je z důvodu bez-
pečnosti nutné uzavřít prostor mezi hotelem 
a budovou Golden Prague Residences. Inves-
tor také na základě podnětu vedení radnice 
Prahy 1 v rámci projektu rekonstrukce hotelu 
vybuduje novou lávku pro pěší. Tato lávka, 
kterou můžete vidět na vizualizaci, bude 
v budoucnu trvale sloužit zejména pro rodiče 
a děti, kteří mezi budovami hotelu a budo-
vou Golden Prague Residences chodí do 
školy. Obchozí trasy, které lze v současnosti 
využít při příchodu či odchodu po vyučování, 
vedou, jednak přes dvořákovo nábřeží kolem 
hotelu President nebo přes náměstí Miloše 
Formana a dále ulicemi bílkova a dušní.

Průběžně vás také budeme informovat 
o plánovaném harmonogramu prací i o jeho 
aktualizacích.

děkujeme vám za pochopení. 

informace k uzavření průchodu kolem hotelu intercontinental

Podpora živnostníků pokračuje

bojujeme s koronavirem!

Vakcinace zejména seniorů a testování 
zaměstnanců radnice, Střediska sociálních 
služeb, nemocnice na Františku a škol 
navštěvovaných dětmi příslušníků Integrova-
ného záchranného systému – to jsou hlavní 
nástroje boje Prahy 1 proti hrozbě onemoc-

Online beseda vysvětlila změny na pravém břehu

Pravý břeh Vltavy čekají změny, které mu při-
nesou potřebné zklidnění. na online besedě 
v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy je 
vysvětlili radní Prahy 1 a hlavního města. Je-
jich společný projekt, který zahrnuje i revitali-
zaci tzv. Anenského trojúhelníku, klade důraz 
na vznik nových míst pro trávení volného 
času v centru Prahy, přináší nové tramvajové 
zastávky, množství nových stromů, novou 
kvalitní zeleň, vodní prvek, ale také širší 
chodníky a čistší prostředí. Významná pak 
bude rekonstrukce historického čapadla 
s výstavbou procházkových mol na Vltavě.

Jak při diskusi s občany zdůrazni-
li starosta Prahy 1 Petr Hejma a radní 

Richard bureš, tento projekt je na půdě 
Prahy 1, jako například v odborných 
komisích, v nichž jsou zastoupeni koaliční 
i opoziční politici, odborníci a další obyva-
telé, diskutován několik let. S odborníky 
z magistrátu je koordinován minimálně od 
začátku minulého roku. nikdo ho až dosud 
zásadním způsobem nepřipomínkoval.

Proto oba politici už dříve vyjádřili 
zklamání z agresivity, s níž ve veřejném 
prostoru vystupují někteří opoziční zastu-
pitelé a další aktivisté a která vyvrcholila 
pokusem o protiprávní vniknutí do Úřadu 
MČ Praha 1, při němž byl napaden tajem-
ník radnice. 

nění coviem-19. Její nemocnice na Františ-
ku dosud prostřednictvím svého očkovacího 
místa a mobilního týmu naočkovala více než 
4 000 dávek. Její denní kapacita je 300 lidí. 
Ta by měla být plně využita při očekávaném 
zvýšení dovozu vakcín do České republiky. 

POMáháME 
NašiM PODNikaTElůM

kontaktní centrum pro podnikatele:

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

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

kostelní slavnosti se těší pozornosti i v roce 2021

Zleva: radní Richard Bureš, starosta Petr Hejma, náměstci primátora Petr Hlaváček a Adam 
Scheinherr a Šimon Jiráček z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Zleva: Monika Urbanová – housle, Markéta Fassati – soprán a Hedvika Mousa Bacha – harfa

http://www.kostelnislavnosti.cz/
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sklenářství stupka
Truhlářská 14, nové Město
222 221 283
www.sklenarstvi.com

Jsme rádi,

Víno Markuzzi
Haštalská 3 
Staré Město   
www.markuzzi.cz

yoshihashi sushi
Rámová 4 
Staré Město 
722 654 007

Restaurace katr 
Vězeňská 9 
Staré Město   
www.katrrestaurant.cz 

květinářství Florist 
Vězeňská 3
Staré Město 
601 509 004

květinářství hruška Design 
Štěpánská 21 
nové Město  
www.hruskadesign.eu

Prodejna u salvátora
náprstkova 2
222 221 161
www.prodejnausalvatora.cz 

café betlém
betlémská 12
725 744 418 
www.cafebetlem.cz

Donuterie
náprstkova 9
733 392 789
www.donuterie.eu

choco cafe
betlémské náměstí 8
Staré Město   
www.choco-cafe.cz

knihkupectví kaVka book 
Krocínova 316 
606 030 202
www.kavkabook.cz 

uzenářství hynek cibulka 
Staré Město   
uhelný trh 413 
224 215 253

hvězdný bazar 
Jungmannova 7 
797 972 401
www.hvezdnybazar.cz 

café louvre 
národní 22 
724 054 055
www.cafelouvre.cz 

sociální firma košára
Rybná 27
222 312 500 
www.dom-os.cz

zámečnictví az Makro 
Truhlářská 11
Staré Město   
www.azmakro.cz

čistírna luxury Dry cleaners
Martinská 416/10
723 846 628
www.cistirna.cz

Vinárna u sudu
Vodičkova 10
222 232 207
www.usudu.cz

že vás tady máme!

http://www.sklenarstvi.com/
http://www.markuzzi.cz/
http://www.katrrestaurant.cz/
http://www.hruskadesign.eu/
http://www.prodejnausalvatora.cz/
http://www.cafebetlem.cz/
http://www.donuterie.eu/
http://www.kavkabook.cz/
https://www.google.com/search?q=uzen��stv�+hynek+cibulka&client=firefox-b-e&sxsrf=ALeKk01-85sDbTdI19grflD8vvpNMD0y3g%3A1616152138053&ei=SoZUYLnMAuCTwPAP266zoAY&oq=uzenarstvi+hynek&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyAggmOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgQIIxAnOgYIABAWEB46BwgjEOoCECc6CQgjEOoCECcQEzoECAAQAzoICC4QsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOggIABCxAxCDAToFCC4QsQM6AggAOgQIABBDOgoILhCxAxCDARBDOgUIABCxAzoICAAQxwEQowI6AgguOgQILhBDUN6bAVj3ugFgstABaAJwAngCgAGMAYgBwxCSAQQyMy4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCsgBBsABAQ&sclient=gws-wiz
http://www.hvezdnybazar.cz/
http://www.cafelouvre.cz/
http://www.dom-os.cz/
http://www.azmakro.cz/
http://www.cistirna.cz/
http://www.usudu.cz/
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Bílá labuť, budova Banky  
čs. legií, paláce AXA 
a YMCA nebo hotel 
Imperial ve stylu art deco 
jsou skvosty moderní 
architektury, které umocňují 
zajímavost ulice Na Poříčí, 
o jejíž revitalizaci se už více 
než deset let diskutuje.

Po letech přešlapování se projekt konečně do-
stává do fáze investiční přípravy. nyní probíhá 
řada diskuzí o technických detailech, zejména 
o upřesnění poloh a způsobu výsadby stromů, 

Více než osmdesát let stará budova bílé  
labutě patřila kdysi k architektonicky 
nevšedním obchodním domům ve střední 
Evropě. V čem spočívala její výjimečnost?
bílá labuť byla výjimečná v řadě ohledů. 
Svou velikostí, která měla připomínat 
zaoceánský parník zakotvený na významné 
obchodní třídě na Poříčí, byla především 
manifestem úspěšné československé 
ekonomiky a obchodu. Vznikla jako první 
obchodní palác svého druhu ve střední 
evropě a srovnatelná byla jen s velkými 
obchodními domy své doby, kterými tehdy 
byly třeba Gallerie La Fayette nebo Karstadt. 
byla inspirována myšlenkou obchodních 
věží, proto byla jednotlivá podlaží propo-
jena rychlovýtahy a v přízemí se objevil 
v evropě první instalovaný eskalátor, 
kterému se tehdy říkalo jezdící chodník. 

Těch unikátních technologií bylo v obchod-
ním domě víc?
Provoz například disponoval nákladními 
výtahy, vlastní potrubní poštou, měl nad-
časově vyřešen systém chlazení a topení 
prostřednictvím systému Crital umístěného 
přímo ve stropních konstrukcích objektu. 
bílá labuť byla současně jedním z výrazných 
příkladů avantgardní meziválečné architek-
tury, která odhazovala zavedené pořádky 
a usilovala o soulad funkce a formy. Měla 
být zářícím bodem na rušné třídě, výkladem, 
který „běžné kolemjdoucí promění v zauja-
té kupující“. Také proto bylo hlavní průčelí 
vymyšleno jako velkoplošná obrazovka 
složená ze 180 skleněných tabulí unikátní-
ho českého výrobce Thermolux vyplněných 

skelnou tkaninou, která ve dne světlo distri-
buovala do hloubky interiéru, v noci do okolí. 

bílá labuť byla programově připravená 
i na svou extenzi nebo proměnu, protože 
jak sami její tvůrci uvádí, „obchod je věc 
živá a architektura obchodu sloužící se mu 
musí dokázat přizpůsobit, aby neztratila svůj 
smysl“. Smělé vize a obchodní velkorysost 
ale přerušil nástup nacismu, ambice první 
československé republiky pak definitivně 
smazalo čtyřicet let komunismu. 

jaká proměna čeká bílou labuť?
Vlastníkem obchodního domu je česká spo-
lečnost, která rekonstrukci stavby dlouho-
době a pečlivě připravuje více než deset let. 
Koncept je založen na zachování obchodní 
funkce a oživení této ikonické značky. První 
fáze obnovy, která je před dokončením, byla 
zaměřená na téměř restaurátorskou obnovu 
celého průčelí včetně zmíněné unikátní pro-
sklené vnější stěny. Zde bych zdůraznil, že 
došlo nejen k precizní rekonstrukci všech his-
torických prvků, tvarosloví nerezových linií, 
keramických obkladů a neonů, ale současně 

Ulice na Poříčí 
by měla získat zpět 
někdejší glanc

umístění městského mobiliáře a osvětle-
ní. Pak bude projekt nachystán pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení.

ulice by měla projít zásadní proměnou 
ve smyslu zlepšení pobytového komfortu. 
Po letech, kdy byla poněkud zapomenutá, 
by se měla znovu stát přitažlivým městským 
prostorem. 

Historicky byla ulice tepnou propojující 
samotný střed Prahy a území s výrazným 
rozvojovým potenciálem směrem do Karlína. 
Také proto zde vzniklo velké množství sta-
veb, které jsou skutečnou čítankou moderní 
architektury. 

Smyslem plánované revitalizace je 
také podtrhnout její výjimečnost a navrátit jí 
někdejší glanc. Mimo jiné rozšířit chodníky 
a změnit jejich vzhled stromořadím a místy 
k zastavení. To vše bude zakomponováno do 
prostoru s ohledem na historické památky 

a stále atraktivní obchodní a společenský 
parter. uvažované zkrácení přechodů by 
mělo omezit možné kolize při pohybu chod-
ců. Chystá se také usměrnění dopravy s tím, 
že potřebné množství pohotovostních stání 
by zůstalo zachováno. Měly by být limitovány 
zbytné průjezdy lokalitou.  

A kdy dojde k uskutečnění projektu? 
Vše záleží na rychlosti, s níž budou projekt 
a jeho projednání dokončeny. Pokud všech-
no půjde dobře, mohlo by se tak stát do 
konce tohoto roku a v roce příštím na projekt 
navázat realizací vlastního záměru. Ta by 
pak měla trvat několik měsíců. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Vizualizace ateliéru TaK Architects

Bílá labuť opět zazáří

k výměně poškozených skel. Jejich výroba 
byla zadána opět společnosti Thermolux, 
která se před druhou světovou válkou přesu-
nula z Čech do Švýcarska, kde stále působí. 
další fáze souvisí nejen s obnovou všech 
interiérů, ale také s dostavbou části objektů. 

slyšela jsem, že vznikne nová pasáž.
Chceme využít volné, nezastavěné části 
parcely ve vnitrobloku a dokončit propojení 
obchodního domu a navazujícího hotelu. Sou-
časně s tím dojde k zastropení zásobovacího 
dvora, nad kterým vznikne nový veřejný pro-
stor propojený přízemím obchodního domu 
s ulicí na Poříčí a hotelem bílá labuť s Petr-
skou čtvrtí. To bude, myslím, ta nejviditelnější 
proměna. Vznikne nová pražská pasáž přímo 
navazující na tu v objektu Archa. Vnitroblok by 
měl dostat výrazně pobytový charakter, právě 
z něj bude přístupný nejen obchodní dům, ale 
i nové administrativní křídlo. V jeho parteru 
najdeme kavárny, obchody i další občanskou 
vybavenost. Pokud bychom chtěli proměnu 
popsat obecněji, jejím cílem je využít potenciál 
a energii bílé labutě jako obchodní značky 
a výjimečné architektury a obojí znásobit. 
Obojí s pokorou a respektem k domu a lokalitě. 

V jakém časovém horizontu by vše mělo 
probíhat?
První stavební etapa je ve fázi realizace, 
navazující pak ve fázi územního řízení. 
Celá proměna by měla být dokonče-
na během několika příštích let. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Vizualizace TaK Architects

O rekonstrukci obchodního domu a jeho okolí jsme si povídali s Markem Tichým, 
architektem ze společnosti TaK Architects.

Na vaše postřehy a podněty se těšíme  
na e-mailu: participace@praha1.cz. 
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decentralizace přinese vytvoření takové 
pražské sítě služeb pro lidi bez domova 
a další potřebné, která půjde za klienty, 
jimž bude díky menší vytíženosti nabízet 
adresnější služby, a jež zároveň uleví ob-
čanům, kteří v oblasti Vrchlického sadů žijí 
a chtějí mít alespoň trochu klidu a bezpečí.

Kroky Magistrátu hlavního města 
Prahy ovšem svědčí o pravém opaku.  
14. března na jeho úřední desce „odvisel“ 
záměr o dva roky prodloužit pronájem 
objektu v ulici u bulhara spolku naděje 
a slova zodpovědné radní Johnové, která 
přes výhrady občanů i Prahy 1 prohlásila, 
že pronájem prosadí „stůj co stůj“. Hrozí, 
že se řešení problému opět – stejně jako 
předchozích čtrnáct let – na „nějakou dobu 
odsune“.

Vedení MČ Praha 1 s tímto záměrem 
nesouhlasí a 1. místostarosta Prahy 1 Petr 
burgr to Magistrátu hl. m. Prahy k záměru 
napsal. „Už před čtrnácti lety bylo jasně 

řečeno, že se jedná o dočasné řešení a že 
Magistrát hlavního města Prahy nejpozději 
do května 2010 realizuje dlouhodobé, kom-
plexní a systémové řešení bezdomovectví 
a že ke stejnému datu odstraní dočasnou 
stavbu Střediska pomoci Naděje. Máme 
březen 2021 a vedení hlavního města se 
místo toho, aby konečně přišlo s řešením, 
snaží bez konzultace s Prahou 1 současný 
neúnosný stav v tichosti prodloužit. S tím 
zásadně nesouhlasíme,“ poukázal Petr 
burgr na dlouholeté odkládání koncepčního 
řešení problému a třeba na magistrátní slib, 
že vybuduje nízkoprahové centrum pro lidi 
bez přístřeší.

Odmítavě se ke zmíněnému záměru 
staví i místní občané, kteří podporují sta-
novisko radnice Prahy 1. Vycházejí z nepří-
jemných zkušeností, na něž už dlouhá léta 
vedení hlavního města upozorňují. „Stalo 
se mi, že v našem domě spal v noci na zemi 
člověk, ale spali i nahoře u půdy a tam to 

zapálili, takže kdyby to můj muž náhodou 
nezjistil, tak jsme možná všichni vyhořeli,“ 
uvedla mimo jiné Hana dolejší, dlouholetá 
obyvatelka jednoho z domů, v rozhovoru pro 
Českou televizi.

Zmíněné prohlášení radnice způsobilo 
velký ohlas i mezi širokou veřejností. nemálo 
lidí Prahu 1 nařklo z nedostatku solidarity 
k potřebným osobám. „Někteří lidé mě oso-
čili, že jsem proti lidem bez domova. Není to 
pravda. Naopak chci, aby magistrát dostál 
svým závazkům a zajistil pro ně důstojnější 
podmínky. Řešením je vybudování sítě cen-
ter, které by na celém území Prahy zajišťova-
ly pomoc lidem bez přístřeší,“ reagoval Petr 
burgr. 

Kromě radnice Prahy 1 se formou 
otevřeného dopisu obrátili na pražské politiky 
i místní obyvatelé. „Jako zde žijící občané se 
k situaci a k opakovaně vypsaným záměrům 
prodloužení pronájmu vyjadřujeme každý rok, 
kdy opakovaně upozorňujeme na neúnosnost 
provozu a jeho následků v přilehlé obytné 
zóně města a v blízkých Vrchlického sadech. 
Zároveň jsme očekávali slibovanou decen-
tralizaci těchto služeb do jiných městských 
částí. Výsledkem je po čtrnácti letech napros-
tý opak, kdy se nic pro zlepšení situace v naší 
lokalitě neudělalo,“ napsali místní lidé kromě 
jiného v otevřeném dopisu.

konkrétní pomoc  
lidem bez přístřeší

Ve Vrchlického sadech zároveň pokra-
čují služby radničního oddělení sociální 
prevence zaměřené na lidi ohrožené 
sociálním vyloučením a osoby bez pří-
střeší a další projekty vedené odborníky 
MČ Praha 1, včetně toho, který lidem 
bez domova dává v lokalitě práci. 

Jedná se o úklid, o který se Praha 1 
stará právě ve spolupráci s organizací naděje 
a který může pro lidi na okraji společnosti 

znamenat první krok k návratu do normálního 
života. O úklidu jsme psali v březnovém čísle 
magazínu JednA. V parku samozřejmě nadá-
le fungují úklidové firmy, které udržují čistotu 
za pomoci profesionální techniky. I v době 
pandemie totiž touto lokalitou projdou tisíce 
lidí denně, pro něž je nutné zachovat jistý 
komfort a čistotu. I proto je projekt Prahy 1 
a spolku naděje například místními obyvateli 
oceňován a i proto si radnice první městské 
části práce naděje váží a podporuje ji, a to 
včetně dotací.

situace v „sherwoodu“ 
se zlepšila

Vrchlického sady byly bolavým místem 
Prahy 1. Vše se ale postupně mění. Vidí-
me pravidelný úklid, opravený mobiliář 
a dohlíží se na veřejný pořádek. Změny 

Kauza U Bulhara i změny 
ve Vrchlického sadech

ve Vrchlického sadech jsou výsledkem 
spolupráce s policií a dalšími institucemi, 
velký kus práce udělal místní koordinátor 
z Centra sociálních služeb Praha. „Jediná 
neopravená a prázdná část sadů patří 
státu. Jde o prostor zhruba uprostřed 
sadů u Opletalovy ulice, kde jsou rozpa-
dající se kamenné desky. Tento výsek 
patří přímo do majetku ČR, nikoli samo-
správě. A my s ním nic udělat nesmíme. 
Snad to zvládne vyřešit hlavní město, až 
si park převezme,“ vysvětlil radní Richard 
bureš. Zajímalo nás, jestli se tím, že 
Praha 1 předá Vrchlického sady do správy 
Magistrátu, nestane z lokality opět něco 
jako vyloučená zóna. „Shodli jsme se, že 
bude lépe, když park převezme hlavní 
město. Je to významná vstupní brána 
do Prahy, stojí na rozhraní tří městských 
částí a vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
Budeme ale i nadále podporovat trend 

Magazín JEDNA přinesl v únorovém čísle článek o současné situaci v oblasti 
Vrchlického sadů a jejich okolí, kterou již dlouhá léta ovlivňuje koncentrace 
registrovaných i neregistrovaných služeb zaměřených na lidi bez domova 
a uživatele omamných a psychotropních látek. Jak se shodli občané, vedení 
městské části i představitelé velmi vytíženého Nízkoprahového denního 
centra spolku Naděje, tamější velký problém lze vyřešit decentralizací 
nabízených služeb a jejich rozprostřením také do jiných částí hlavního města. 

pozitivních změn, který se v posledních 
letech podařilo nastartovat,“ popsal 
radní bureš. Výměnou za Vrchlického 
sady dostane Praha 1 svěřenou Havel-
skou ulici, kde plánuje rozsáhlé změny 
oproti stávajícímu stavu. Cílem je udělat 
z turistického shromaždiště krásný prostor 
pro místní obyvatele, omezit trhy a doplnit 
stromy. dominantou Havelského tržiště 
pak bude nově Staroměstská beseda.

Tramvaje 
ve Vrchlického sadech?

Mnoho let se diskutuje o návratu tramvají 
na Václavské náměstí a do Vrchlického 
sadů. Jejich zavedení by podle Richar-
da bureše mělo být pro občany jasným 
pozitivem a obava o osud parku prý není 
na místě. Vrchlického sady už desítky 
let nejsou klidným parkem a slouží jako 
předpolí Hlavního nádraží. nové koleje, 
stavěné spolu se zásadní rekonstruk-
cí parku, místu jen prospějí. I proto je 
dobře, že správu převezme Magistrát. „Už 
dlouhá léta aktivně prosazuji tramvajo-
vou trať skrz Vrchlického sady, tedy se 
zastávkou před Hlavním nádražím. Spolu 
s kolejemi v horní polovině Václavského 
náměstí vzniknou dvě trasy, které lépe 
propojí Nové Město, Žižkov a Vinohrady. 
Významně to uleví přetížené trati v centru 
a pomůže to posílit kapacitu přepravy,“ 
doplnil Richard bureš. Rovněž to prý 
pomůže zajistit hromadnou dopravu při 
plánované uzavírce Ječné ulice. A kudy by 
měla trať přesně vést? Zvítězila varianta, 
kdy tramvajová trať hned u Státní opery 
zabočí ostře vlevo do ulice Politických 
vězňů, pak ostře vpravo do Washingtono-
vy a dále rovně do Vrchlického sadů. 

Text: Jan Petříš, (red)
Foto: Jaroslav Tatek
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Takže aniž by to bylo myšleno nějak špatně, 
vlastně už něco pamatujete… 
(Smích) Přesně tak, v sociální práci se na to 
můžeme koukat ze dvou pohledů – buďto 
jako na dlouholetého odborníka, nebo taky 
jako na starou strukturu.  
 
kdo se řadí ke klientům oddělení sociální 
prevence?
naším oddělením projde během jednoho 
roku čtyři sta až pět set klientů s trvalým 
pobytem v Praze 1 a přibližně dvanáct set 
lidí ze všech koutů republiky. Co se týká 
osob z Prahy 1, je to trochu zavádějící 
číslo, protože máme i další klienty, kteří 
ale v daném roce naše služby nevyuži-
jí. Celkově tedy potom můžeme mluvit 
o zhruba tisícovce lidí z naší městské části, 
z nichž je vyloženě na ulici zhruba dvacet 
osob, což jsou lidé, kterým v podstatě nelze 

úplně dost dobře pomoct, protože větši-
nou trpí nějakou psychickou poruchou, 
popřípadě je u nich jiná překážka. určitě 
se ale dá říct, že pokud se na nás obrátí 
občan z Prahy 1, který nějakým způsobem 
v minulosti anebo i v současnosti přišel 
o trvalé bydlení, tak se mu snažíme maxi-
málně pomoct a zmírnit následky obtížné 
situace. nejvíc ale samozřejmě chceme 
takovým problémům v rámci prevence 
– například i na školách – předcházet. 

co lidem bez domova nabízíte?
Sociální kurátoři jsou v podstatě takoví 
dispečeři, kteří se zaměřují na různé cílové 
skupiny. důležitá je filozofie této práce. 
nevybíráme si, kdo za námi může přijít, 
snažíme se pomáhat všem. Tak tomu je 
i ze zákona. To, jestli konkrétnímu člověku 
pomůžeme více, nebo méně, už je věc jiná. 

nevybíráme si, 
kdo za námi přijde

Jde nám ale o to, aby se člověk nestal 
bezprizorním. Zjišťujeme, jak na tom je, 
a následně mu přizpůsobujeme sortiment 
služeb. V každém případě se mu snažíme 
pomoct začlenit se. To je taky celá idea 
sociální práce. 

ne každý se samozřejmě chce posu-
nout, protože to už třeba zkoušel několikrát 
a zjistil, že to pokaždé dopadlo nějakým 
fiaskem, které vyvolává frustraci. Pokud se 
ale dotyčný rozhodne do toho jít, tak volíme 
takový způsob pomoci, aby toho byl scho-
pen. A pokud dotyčný skončí třeba potom 
do konce života na ubytovně či v podnájmu 
a zařadí se do běžného způsobu života, je 
to pro nás obrovský úspěch, byť ideál je 
dosažení dlouhodobého samostatného 
bydlení. 

V současné době panuje spor mezi 
Prahou 1 a občany z okolí Vrchlického 
sadů na jedné straně a vedením hlavního 
města na druhé straně o další fungování 
přetíženého centra Naděje u bulhara 
a o decentralizaci sociálních služeb 
zaměřených na lidi bez přístřeší. jak 
by mělo vypadat efektivní řešení, jež by 
ulevilo Praze 1? 
Studie a praxe ukazují, že služby muse-
jí jít za klienty, a názor, že když v místě 
koncentrace potřebných nebudou, tak 
tam také nebudou klienti, je neopod-
statněný. na druhou stranu se v mnoha 
studiích ukázalo, že velká centra nejsou 
nejlepší řešení a že určitá atomizace 
je daleko adresnější a efektivnější.

bezdomovectví také není problém 
jenom centra a každá městská část, jež 
je bezdomovectvím nějakým způsobem 
dotčena, by se měla v rámci nějaké kom-
plexní koncepce podílet na řešení, protože 
jinak narůstají problémy, pro které se 
potom hledá složitější řešení. 

Text: Petr bidlo
Foto: Archiv Pavla Pěnkavy

PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D., uznávaný expert, vysokoškolský 
pedagog a vedoucí radničního oddělení sociální prevence 
pracuje s lidmi bez domova už od roku 1994, z toho pro 
Prahu 1 od roku 1995. Nedávno obdržel cenu Gratias za 
rok 2020 pro nejlepšího sociálního pracovníka v kategorii 
Veřejná správa.

„Trojúhelníkové prostranství, které je 
oplocené, nepřístupné a pro veřejnost 
zapovězené a celkový dojem z místa 
je vzdálený, neprožitý a neobytný“. Tak 
popsal materiál Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), schválený 
Radou hl. m. Prahy, současnou po-
dobu Anenského trojúhelníku, který 
podle něj „není upraven pro lidi“.

To by se ale mělo během necelého roku 
změnit. I odborníci z IPR prohlásili o projektu 
od architektonické kanceláře TAK, že „na 
zarostlou plochu nahlíží z nové perspektivy 
a prostor otevírá veřejnosti. Navrhovaná místa 
k pobytu, odpočinku a lokálnímu využití nabí-
zejí intimnější úroveň veřejného prostranství, 
než je přilehlé, hojně navštěvované nábřeží“.
Projekt, jenž byl v průběhu doby na základě 

diskuzí postupně doplňován, dostal navíc 
rozšířenou travnatou plochu a kromě jedno-
ho zhruba dvanáct metrů vysokého stromu 
získal ještě jeden. 

Máme se tedy – hlavně pak místní 
sousedé – na co těšit! 

Text: Petr bidlo
Foto: Vizualizace TaK Architects

anenský trojúhelník 
vyroste do krásy
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S radním Richardem 
Burešem, do jehož 
gesce patří doprava, 
životní prostředí a úklid, 
informatika, smart 
cities a také bezpečnost 
na úrovni technologií, 
jsme si povídali nejen 
o situaci na Smetanově 
nábřeží, ale také 
třeba o problémech 
s koloběžkami v ulicích. 
A nejen o tom...

jak dlouho už působíte v komunální politice 
Prahy 1? 
do komunální politiky jsem vstoupil v roce 
2002 jako řadový zastupitel. Tehdy jsem 
pracoval v managementu zahraničních 
společností, což bylo spojeno s častým 
cestováním po světě. Proto jsem vždy chtěl 
být neuvolněným zastupitelem. na uvolněné 
místo jsem poprvé kandidoval v roce 2014. 

změnila se za těch téměř dvacet let politika 
na komunální úrovni?
Mění se celý svět, i komunální politika. Podle 
mě by měli kandidovat lidé, kteří mají vizi 
a plány, zkušenosti a dost odvahy rozhodovat 
o zásadních věcech. Zdá se mi, že teď se hlav-
ně hádáme a navzájem se naprázdno kritizu-
jeme. Vzpomínám si, že když jsem byl opoziční 
politik, podílel jsem se na práci pro Prahu 1 
v komisích, přinášel jsem nápady. A i když jsem 
byl v opozici, dostával jsem dost prostoru na 
společných projektech. Toho jsem pak využíval 
k práci, ne k politikaření. V tom to bylo jiné. 

Jsem zastáncem 
smysluplných projektů

Strany bojovaly ve volbách, ale po nich začaly 
společně pracovat pro rozvoj městské části. 

a co konkrétního to přineslo? Můžete zmínit 
aspoň jeden příklad?
Tehdy jsem se jako opoziční politik mohl 
podílet na zkvalitnění kamerového systému, 
který Praha 1 „vytáhla“ na evropskou úroveň, 
a nikomu to nepřišlo divné. dodnes je nej-
lepší v Praze. Oproti tomu současná opozice 
nepřijde a neřekne: pojďme udělat něco 
společně. Mlčí a čeká, kde by našla nějaký 
problém k vlastnímu zviditelnění. A pak je 
o ní slyšet. Jde o zvláštní kombinaci lenosti 
a zákeřnosti. Lenost člověk ze života zná, se 
zákeřností pak musí v politice počítat. Ale 
jejich kombinace je vysloveně protivná. 

Přeje současná doba zavádění smart city 
a jeho principů? 
Ano, žijeme v době, kdy technologie pro-
růstají do dalších aspektů každodenní-
ho života. Takže je dobře, že se zapojují 
i do správy města. bohužel, pod heslo 
„smart city“ se často schovávají i drahé 
a neužitečné nesmysly. To mi vadí. 

jak dlouho se moderním technologiím 
věnujete? 
Smart cities jsem prezentoval už v minu-
lém volebním období pod názvem Chytrá 
1. Vysvětloval jsem, že se jedná o využití 
myšlenek a technologií, které už někdo 
vymyslel, pro zjednodušení života občanů 
v městské části. Jsem zastáncem smy-
sluplných projektů, nikoli těch, které se 
realizují pouze pro to, aby se vyčerpaly 
evropské dotace. Podařilo se nám zavést 
chytré solární odpadkové koše bigbelly. 
efekt byl výrazný – větší pořádek, a na-
víc jsme ušetřili. Potvrdila to i komise 
magistrátu, která ovšem ve finále pro-
jekt ukončila. A to mě zklamalo. bohužel 
takto končí hodně projektů smart cities. 

jak projekt smart cities vlastně funguje 
a co dalšího se Praze 1 už v tomto směru 
podařilo? 
Velkou budoucnost vidím například v par-
kovacích čidlech. na mnoha místech centra 
jsou vyhrazená parkovací stání určená pro 
zásobování. Stání je na nich povoleno jen na 
chvíli. bohužel to lidé zneužívají a je těžké to 
prokázat. Proto jsme v Palackého ulici spus-
tili pilotní elektronická čidla, která ukazují, 
jak dlouho na vyhrazených místech auta 
parkují. Jde o užitečné, efektivní a smyslu-
plné řešení, které chci na Praze 1 rozšířit. 

co může zavádění principů smart cities 
přinést občanům během jednoho dvou let?
do konce volebního období vidím hlavní 
průlom v dostupnosti klíčových informací 
na webových stránkách. Lidé už nyní mohou 
mít online informace o záborech, tedy 
o předzahrádkách, stavebních ohradách 
a filmovém natáčení. dříve bylo prakticky 
nemožné takové věci zjistit, teď stačí pár 

omezit a znepříjemnit. Já oproti tomu 
chápu, že auto je i ve městě i v jeho 
historickém centru někdy potřeba. Pro 
rodinu s dětmi nebo pro péči o seniory 
je prostě nevyhnutelné auto čas od času 
používat. A čím hůře se na Praze 1 jezdí 
a parkuje, tím méně lidí tu chce žít. 

Dopadá současná situace s pandemií 
covidu i na dopravu a obecně na život 
v centru?
Aktuálně se nám na rozsahu parkování 
ukazuje, že v centru bydlí více lidí než 
předtím. došlo k tomu tak, že se díky 
pandemii omezil turistický ruch, byty na 
krátkodobé ubytování zůstaly prázdné. 
Jejich majitelé je nabídli k normálnímu 
bydlení. Jsem za to nesmírně rád.
Jsou to i rodiny s dětmi, které auto po-
třebují. Chci udělat maximum pro to, aby 
u nás tito lidé natrvalo zůstali – a protože 
mám v kompetenci právě dopravu, ve všech 
budoucích krocích na to myslím. Věřím 
totiž, že chytrými systémy a efektivními 
nástroji na pomoc parkování místních se 
podaří nalézt balanc mezi lidmi a auty. 

Pandemie utlumila i řešení problémů 
například s koloběžkami či koly v ulicích. 
Připravuje Praha 1 něco, aby se situace 
v ulicích do budoucna zlepšila?
Samozřejmě. Prosadili jsme zákaz ko-
loběžek na pěších zónách, jde o oblast 
Královské cesty. Zatím není v platnosti, 
ale až se turistická záplava a s ní spoje-
né negativní jevy vrátí, schválené značky 
obratem vyvěsíme. Hlavním problémem 
jsou ale odložené koloběžky, které překáží. 
na mnoha místech Prahy 1 brzy vyznačí-
me povolené prostory na kraji silnic před 
křižovatkami, kde auta podle zákona stejně 
parkovat nesmí. na těchto místech bude 
povolené koloběžky odkládat. To nám dá 
možnost donutit provozovatele, aby uložil 
svým zákazníkům dávat koloběžky právě 
tam. A kdo je nechá jinde, má smůlu. 

Můžete to vysvětlit?
u koloběžek jde o tvrdé podnikání, 
které místním mnoho dobrého nepři-
náší. budu tlačit provozovatele těch 
koloběžek k tomu, aby své zákazníky 
za špatné „parkování“ penalizovali. 
A pokud bychom se s provozovateli 
na tomto nedohodli nebo pokud by to 
nefungovalo, jsem připraven koloběžky 
nechat odvážet někam daleko. A to i za 
cenu soudních sporů. ukazuje se, že po 
úplně dobrém se problém řešit nedá.

a otázka na závěr: baví vás komunální  
politika? a má pro vás pořád smysl?
Ano, to jsou spojené nádoby. Právě proto, 
že má smysl, tak mě navzdory mno-
ha negativním jevům baví. 

Text: (red)
Foto: Archiv radního Richarda bureše

kliknutí myší. A stejně tak chceme učinit do-
stupné informace o nebytových prostorech. 

jaký bude další vývoj na smetanově  
nábřeží? 
S magistrátem se shodneme na tom, že 
celé území se musí zlepšit. V tom máme 
společné plány a spolupracujeme. Z ome-
zování dopravy si ale magistrát udělal 
úplnou fetiš. bez ohledu na okolí i naváza-
né ulice se rozhodli vykonat své „dobro“, 
přičemž vůbec nebrali ohledy na občany 
okolních ulic. něco takového mi vadí a za 
zájmy těchto lidí bojuji. Souhlasím s tím, 
že nábřeží nesmí sloužit jako tranzitní 
dálnice pro celé město. S lidmi z magistrá-
tu se ovšem neshodneme, co ten „zbytný 
tranzit“ vlastně představuje. Proto aktuálně 
monitorujeme provoz na nábřeží a bude-
me mít na stole jasná fakta. Odhadujeme, 
že většina aut na nábřeží fakticky slouží 
k dopravní obsluze centra, jde o zásobo-
vání, taxíky nebo lidi, kteří v centru pracují, 
nakupují nebo zde mají cíl své cesty. Těm 
zakázat vjezd nechceme. Proto jsem pře-
svědčen, že doprava v centru se musí řešit 
dál než jen na hranicích Prahy 1. A pokud 
by skutečně mělo dojít k úplnému uzavření 
nábřeží, musí se ještě předtím ochránit 
okolní uličky, kde lidé doopravdy žijí. Projekt 
na zasouvací sloupky mám už připravený, 
jen čekám na podporu z hlavního města. 

zdá se, že máte na automobily jiný pohled, 
než jaký má současné vedení hlavního 
města.
S vedením magistrátu se shodujeme 
v tom, že aut projíždí Prahou 1 stále příliš 
mnoho. Lišíme se ale v tom, jak situaci 
řešit. To jsem vám popsal. Ten rozpor je 
ale hlubší. někteří lidé ve vedení hlavního 
města vidí auta jako čisté zlo. Vědí, že 
je nejde úplně zakázat, takže vymýšlejí 
cesty, jak lidem cestu autem maximálně 
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Vydávání výpisů z živnostenského rejstříku, 
poradenská činnost v oblasti živnostenského 
podnikání, digitalizace trvale platných doku-
mentů či vyřizování podnětů občanů v ob-
lasti podnikání. Vyjmenovat všechny funkce 
živnostenského odboru by vystačilo možná 

na celé číslo magazínu JednA. V České 
republice navíc živnostenské úřady nemají 
místní příslušnost, a tak mohou jeho služby 
využívat i podnikatelé, kteří nemají sídlo 
v Praze 1. Ročně tak úřad obslouží na deset 
tisíc klientů, kteří na městské části nesídlí.

Živnostenský odbor:
Snažíme se podnikatelům
hlavně pomoci
V naší pravidelné rubrice vám přinášíme informace o jed-
notlivých odborech a odděleních Úřadu MČ Praha 1. Co si 
představit pod pojmem živnostenský odbor? Jak vypadá 
jeho činnost a kdy se na něj můžete obrátit? 

Úředníci živnostenského odboru mají 
splněné zkoušky odborné způsobilosti, které 
jsou nezbytným předpokladem k výkonu 
jejich činnosti. „Úředník musí být zejména 
v posledním období pandemie psychicky 
odolný a vládnout nezbytnou asertivitou,“ 
popisuje vedoucí odboru Tatiana Kunštátová.

Jak vypadá situace řečí čísel? I přesto, 
že loňský i letošní rok výrazně ovlivňuje celo-
světová pandemie, živnostenskému odboru 
práce neubyla. na území Prahy 1 je evidová-
no přes sedmačtyřicet tisíc sídel právnických 
a fyzických osob a k tomu více než dvanáct 
tisíc provozoven a výrazný úbytek živnostní-
ků kvůli koronavirové krizi oddělení regis-
trace možná pro někoho překvapivě neza-
znamenalo. Odbor také vnímá přetrvávající 
trend, kdy je podnikatelům poskytováno tzv. 
virtuální sídlo. Právě pro městskou část to při 
neplnění závazků podnikatelů vůči pronají-
mateli znamená v řadě případů neúměrnou 
zátěž, se kterou je nutno se potýkat. Však 
také v úřední dny zdejší zaměstnanci obslou-
ží až tři sta klientů.

Věděli jste také, že na úřadě Prahy 1 
existuje instituce, která vám poskytne in-
formace k tomu, jak podnikat mimo Českou 
republiku v rámci eu? Jednotné kontaktní 
místo je určeno občanům, kteří mají zájem 
svou živnost provozovat za hranicemi. na-
opak cizincům umožňuje vykonávat podni-
katelskou činnost u nás. navzdory současné 
krizi se oddělení v roce 2020 zabývalo 779 
případy. Oddělení mimo jiné zprostředkuje 
vstup do podnikání např. i vykonavatelům 
svobodných povolání. například jim předá 
přihlášku k registraci k dani či další oznáme-
ní spojená se zahájením podnikání. Pokud 

podnikáte a chcete expandovat za hranice, 
JKM by mělo bezpochyby být jedním z prv-
ních míst, kam se obrátit.

Mezi bohužel často nedoceněné funkce 
živnostenského odboru patří oddělení 
kontrolně správní. Vedoucí odboru Tatiana 
Kunštátová potvrzuje, že práce kontrolorů je 

velice složitá: „Lidé by si měli uvědomit, že 
práce kontrolorů není vykonávána primárně 
za účelem nějakého útisku. Snažíme se 
podnikatelům hlavně pomoci. Za činností 
oddělení nestojí jen všeobecně viditelná 
práce v terénu, ale také velmi náročný admi-
nistrativní proces.“ 

To dokládá i fakt, že na pozici kontrolo-
rů panuje výrazná fluktuace zaměstnanců, 
jelikož ne každý dokáže ustát velké nároky na 
lidskou psychiku. V loňském roce proběh-
lo na území Prahy 1 téměř 450 takových 
kontrol. několik z nich se uskutečnilo i za asi-
stence Policie České republiky nebo České 
obchodní inspekce. Kontroly se zaměřují 
především na dodržování platných zákonů 
týkajících se například ochrany spotřebitele, 
podmínek podnikání v oblasti cestovního 
ruchu či ochrany zdraví před účinky návyko-
vých látek. 

V současné době kontroly provádějí 
pouze dvě dvojice kontrolorů, což je podle 
vedoucí odboru s ohledem na počet provo-
zoven v centru Prahy velmi málo. Prohřešků, 
kauz a dalších problémů, se kterými se odbor 
každoročně potýká, je skutečně mnoho. 
Jak již bylo zmíněno, kontroly jsou často 
prováděny v netradiční čas či za asistence 
Policie ČR. někdy se skutečně nejde vyhnout 
konfliktům. Častým cílem jsou například i ne-
chvalně známé erotické podniky. Vypořádat 
se s tímto typem provozoven je velice složité. 
Často svou činnost totiž šikovně skrývají za 
pohostinství nebo kulturní představení. I přes 
vychytralost těchto podnikatelů se již odboru 
podařilo ve spolupráci s dalšími orgány řadu 
podobných míst uzavřít nebo sankcionovat. 
naznačili jsme také problematiku v podobě 
ubytovacích zařízení skrze nové internetové 
platformy. S tímto poměrně novým typem 
podnikání se potýkají všechna větší evropská 
města. Praha 1 samozřejmě není výjimkou. 
To se odráží i v podnětech občanů. Živno-
stenský odbor musí v tomto ohledu kont-
rolovat dodržování všech platných zákonů, 
nařízení a vyhlášek. 

S ohledem na množství podnikatelů, 
kteří mají v centrální části hlavního města 
Prahy umístěno sídlo, byly prováděny kont-
roly zaměřené na plnění povinnosti vztahu-
jící se k sídlu (§ 31 odst. 2 živnostenského 
zákona), tj. povinnosti označit zákonem 
předepsaným způsobem sídlo. 

Práce úředníků živnostenského odboru 
je nepochybně velice náročná. Složité 
administrativní úkony nepotkávají jen ty, 
kteří pracují přímo na úřadě, ale i ty, kteří 
fungují v terénu. uvedená psychická odol-
nost a asertivita jsou skutečně naprostou 
nutností. na to vše bychom měli myslet při 
jednání se zaměstnanci nejen tohoto odbo-
ru. Snažme se jim alespoň svým chováním 
nepřidělávat další starosti. Pracují tu hlavně 
pro nás. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv živnostenského odboru, 
Petr našic

Vedoucí odboru:
Mgr. Tatiana Kunštátová

Vedoucí oddělení jednotné kontaktní 
místo:
bc. Lukáš balada

Vedoucí kontrolně správního oddělení: 
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová

Vedoucí oddělení registrace: 
bc. Veronika Mokrá

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

Tým pracovníků živnostenského odboru

Therapy Café ve Školské ulici

Výtvarné potřeby v Soukenické ulici

https://www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/zio/
https://www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/zio/
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energie, s jakou tamní učitelé přistupují 
k online výuce, nás skutečně „dostala“. 
Hudební a dokonce ani taneční obory zde 
pandemie v žádném případě nezastavila. 

Tato základní umělecká škola sídlí na 
Praze 1 již od roku 1958. nejprve v klášteře 
v Malé Štupartské a od roku 1995 právě 
v ulici u Půjčovny. Sama sebe označuje 
jako školu rodinného typu. „Nejsme velká 
škola, všichni se známe navzájem z koncer-
tů a akcí. Naši dospělí žáci se k nám často 
vracejí se svými dětmi, a tak máme ve škole 
žáky již ze třetí generace. Čtyři naši součas-
ní vyučující ve škole začínali a nyní v ní učí 
a dva naši žáci jsou v současnosti řediteli 
dvou jiných pražských ZUŠ,“ představuje 
instituci místní ředitelka Jitka Sochová.

důkazem, že u Půjčovny jsou jedna 
velká rodina, je fakt, že ani současná krize 
nezpůsobila výraznější odliv žáků a všichni 
se snaží i v této těžké době fungovat ales-
poň v online režimu. Tato situace dokonce 
přinesla i několik pozitivních momentů. „Nej-
milejší zjištění je, že menším dětem daleko 
více pomáhají rodiče a prarodiče, hudbu 
tak tvoří doma společně. Dědeček vezme 
kytaru a maminka opráší housle,“ neskrývá 
radost ředitelka školy. další větou si naopak 
pochvaluje práci svých kolegů, kteří se díky 

Umění na dálku

Pokud máte děti školou povinné, tak už vám ani nepřijde 
zvláštní, že každé ráno místo spěchu do lavic vaše ratolesti 
usedají k monitoru počítače za účelem distanční výuky. 
Věděli jste ovšem, že online fungují i umělecké školy?  
My jsme se zašli podívat do ZUŠ U Půjčovny.

výuce například naučili natáčet, stříhat 
a sdílet videa.

Sami jsme se stali svědky jedné z lekcí. 
Jednalo se o pravidelnou výuku hry na 
kytaru v podání pana učitele Vladimíra no-

votného. Jeho žákem byl dvanáctiletý Viktor 
Malý. Ten mimo jiné kvůli pandemii přišel 
o florbalový kroužek, a tak jsou jeho rodiče 
rádi za možnost rozvíjet alespoň jeho hudeb-
ní talent. „Viktor už základy má, a pracuje 
se s ním tedy lépe než s těmi nejmladšími 
studenty. Naopak u těch zkušenějších potře-
buji slyšet jejich hraní v co největší kvalitě, 
a tak mi zpětně zasílají nahrávky, protože 
kvalita videohovoru na to nestačí,“ popisuje 
Vladimír novotný svou práci nejen s mladým 
Viktorem.

Ve škole se samozřejmě těší na návrat 
prezenční výuky, nicméně i současná 
práce v omezeném režimu přináší dětem 
a učitelům radost. během pandemie 
zde uspořádali i řadu online představení, 
která vyvrcholila Vánoční přehlídkou za 
účasti více než osmdesáti dětí. My může-
me potvrdit, že nadšení a chuť se věcem 
přizpůsobovat je v případě ZuŠ u Půjčovny 
až nakažlivá. doufejme, že brzy se již zase 
budou moci žáci se svými lektory znovu 
stýkat a ještě více tak rozvíjet svůj taneční 
či hudební talent.

na záznamy z online vystoupení se mů-
žete podívat zde: www.zus-upujcovny.cz 

Text: Jan Petříš
Foto: Petr našic

I naše mateřské školy již 
několik týdnů fungují v re-
žimu distanční výuky. Ta se 
dotýká zejména budoucích 
prvňáčků, kteří před tím, než 
v září nasadí aktovky, musí 
zvládnout povinnou před-
školní docházku. Právě před-
školáky mají tedy mateřské 
školy podle manuálu minis-
terstva povinnost vzdělávat 
i dálkově, záleží však na 
každé školce, jaká pravidla si 
pro distanční výuku nastaví.

První městská část zřizuje celkem sedm 
mateřských škol. Ty se teď stejně jako 
ostatní vzdělávací instituce musely 
přizpůsobit vládním nařízením a pře-
sunuly svou výuku do distanční formy. 
Rozhodnutí o tom, jakým způsobem 
k dálkové výuce školky přistoupí, však 
zůstalo na každé z nich. Většina ma-
teřských škol se nakonec rozhodla jít 
cestou pracovních listů a návodů pro 
rodiče, jak doma s dětmi pracovat.

Při plánování úkolů pro předškoláky 
vycházejí učitelé ze školního vzdělávací-
ho programu. „Každé pondělí zasíláme 
dětem na e-maily rodičů návod, jak pra-
covat, včetně obrázků, textů, básniček, 
písniček, pracovních listů, námětů na po-
hybová cvičení, vyrábění apod. Součástí 
jsou také odkazy na videonávody, které 
dětem vyhledávají naše paní učitelky,” 
vysvětluje ředitelka MŠ Letenská Jitka 
Matlasová. V MŠ Opletalova pro předško-
láky dokonce zajišťují on-line výuku. „Ptali 
jsme se rodičů dětí v předškolním vzdělá-
vání, zda mají o takové vysílání zájem či 
nikoliv. Velmi nás překvapilo, že většinu 
rodičů možnost on-line výuky oslovila,” 
uvádí ředitelka Jitka enderst Moravcová.

Komunikace s rodiči a dětmi probíhá 
prostřednictvím e-mailů, výjimkou ale ne-
jsou ani aplikace jako LYFLe a WhatsApp. 

Děti z MŠ Pštrossova měly podle obrázku 
vymyslet příběh a vyprávět ho rodičům

Mateřské školy zvládají 
distanční výuku na  1

„Naše učitelky vytvořily v aplikaci skupiny 
podle jednotlivých tříd, ve kterých zasílají 
rodičům a dětem nahraná videa. Ohla-
sy máme nadšené, děti doma pracují 
a sdílejí s námi, jak se jim úkoly daří,” říká 
ředitelka MŠ Masná Jana Hegerová. Rodi-
čům, kteří nemají technické zázemí, škol-

Tvorba dětí z MŠ Masná

ky navíc nabízejí možnost vyzvednout si 
materiály v papírové podobě.

Školky samozřejmě nezapomínají 
ani na mladší děti. „Všechny naše úkoly 
jsou dobrovolně přístupné i dětem mladší 
věkové skupiny,” říká ředitelka MŠ národ-
ní Šárka Matoušková. doplňuje ji ředitelka 
MŠ Hellichova Pavlína Pánková: „Pravi-
delně rodičům nabízíme aktivity a čin-
nosti, které mohou s dětmi daného věku 
dělat i doma.” Stejně tak nejsou opomí-
jeny ani děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, distanční výuka u nich probíhá 
individuálně a diferencovaně. „Asistentky 
pedagoga jsou s těmito dětmi a jejich ro-
diči v úzkém telefonickém a e-mailovém 
kontaktu, kdy jim poskytují pedagogickou 
podporu,” vysvětluje ředitelka  
MŠ Revoluční Jaromíra Pavlíčková.

A jak se učitelé snaží děti motivovat? 
„Chceme, aby byla domácí školička pro 
děti poutavá. Do výuky zapojujeme po-
hádkové postavy – kašpárka, vílu, panen-
ku a méďu. Tyto loutky děti znají, jelikož je 
s nimi motivujeme i ve školce. Od rodičů 
víme, že děti výuka opravdu baví,” uzavírá 
téma ředitelka MŠ Pštrossova Jarmila 
Zavadilová. 

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Archiv MŠ Masná a MŠ Pštrossova

--

http://www.zus-upujcovny.cz/
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zelená pro jedničku

když nechtějí Naději 
ani pod mostem...

Jako šok zapůsobila ve veřejném prostoru 
informace zveřejněná radnicí městské části 
Praha 1 v pátek 12. března, že Praha 1 
nesouhlasí s pokračováním pronájmu 
pozemku v ulici u bulhara neziskové 
organizaci naděje. Zdejší denní centrum 
nabízí lidem bez domova služby sociálního 
a psychologického poradenství, možnost 
se osprchovat, převléknout, najíst či lé-
kařské ošetření. Údiv nevzbudilo jen to, že 
centrální městská část by se chtěla zbavit 
zavedené instituce bez náhrady, ale hlavně 
že se tak děje během bezprecedentní situ-
ace pandemie a výrazného ekonomického 
poklesu. V době, kdy se pětina lidí v Česku 
potýká s depresí a úzkostmi a ekonomické 
problémy domácností se prohlubují, nemů-
žeme čekat, že lidí bez domova bude ubý-
vat. Proto se na místostarostu Petra burgra 
(Kdu-ČSL), který má na Praze 1 na starost 
sociální problematiku, snesla vlna kritiky, 
takže o dva dny později zveřejnila radnice 
jakýsi pokus o vysvětlení a místostarosta 
se ospravedlňoval, že „není proti lidem 
bez domova“ a že mu jde o „důstojnější 
podmínky“. nesouhlas s pokračováním 
pronájmu naději však neodvolal. naš- 
těstí pronajímatelem není Praha 1, 
ale hlavní město, které již avizovalo, že 
pronájem prodlouží i bez souhlasu Prahy 1.

V jednom se dá s místostarostou 
burgrem souhlasit: aby mělo hlavní měs-
to své hlavní centrum sociální pomoci 
lidem bez domova na jednom z nejhnus-
nějších míst pod dálničním mostem 
a ještě v provizorních stavebních buň-
kách, to je opravdu zoufale nedůstojné. 
Praha 1 disponuje množstvím nebyto-
vých prostor, které by při troše dobré vůle 
mohly sloužit jako zázemí poskytování 
služeb. Ve vlastnictví městské části je 
dokonce desetipatrový dům na rohu ulice 
V Jámě, který je kromě galerie v přízemí 
zcela prázdný. Stačilo by chtít a Praha 1 
by místo ostudného „nesouhlasíme“ 
mohla ukazovat směr, jak se dostat zpod 
mostu a jak se místo nekonečných hádek 
s hlavním městem stát tou nejlepší 
městskou částí.

Zelená pro Jedničku

výrazně vzrostla. Od počátku se personál 
nemocnice aktivně zapojil do řešení krize 
a pomáhal jiným, za což jim všem patří 
obrovský dík a pochvala. Je třeba ocenit 
práci zdravotníků a vytvářet jim lepší pod-
mínky pro jejich tolik potřebné nasazení. 

Místem, kde se budoucnost nemocnice 
řeší, je komise pro zdravotnictví. Jejího vede-
ní jsem se ujal po paní doktorce Janderové, 
která nás bohužel v lednu navždy opustila. 
navázat na její úspěšnou práci ovšem není 
jednoduché.

Je zcela správné, že se podařilo nemoc-
nici zachovat v našich rukou a zabránit její-
mu převodu na hlavní město. Vím, že nebýt 
Prahy 1, dnes by již nemocnice neexistovala 
nebo by přinejmenším nesloužila všem 
obyvatelům Prahy.

O to více mne rmoutí stávající přístup 
hlavního města, a to je potřeba změnit. Mu-
síme zklidnit rozjitřené emoce a navázat kon-
struktivní spolupráci. Koneckonců nemocnice 
neposkytuje péči jen občanům Prahy 1, ale 
většinou lidem z okolních městských částí. 
Chceme ji více zapojit do metropolitního 
zdravotnictví, ale zároveň uhájit zájem obča-
nů Prahy 1 na fungující a potřebnou péči.

Věřím, že se ve druhé polovině roku po-
daří zřídit výjezdové místo záchranné služby 
a zlepšit tak dostupnost sanitek v centru 
města. budeme inovovat vybavení nemoc-
nice, nejdůležitějším počinem je pořízení 
nového CT. 

Práce komise ovšem není jen nemoc-
nice, je důležité se věnovat fungování prak-
tických a ambulantních lékařů na Praze 1, 
zejména zřízením nového dotačního progra-
mu pro podporu jejich ordinací, a pokusit se 
zlepšit možnost parkování hůře pohyblivých 
pacientů a lékařů dojíždějících za pacienty 
domů. To zdaleka není vše. Jsem připra-
ven vás o připravovaných krocích nadále 
informovat. Všem přeji krásné Velikonoce 
a věřím, že přicházející jaro nám přinese 
postupný návrat k normální životu.   

Michal Müller, 
předseda komise pro zdravotnictví

Pirátská strana 

Masaryčka, intercontinental
a bagrování parku u Novotného lávky

Tak si to shrňme. Pěkně se nám koalice 
starých pořádků pod starostou Hejmou 
vybarvuje a nejen v územním rozvoji Prahy 1.

Projekt Masaryčky od Penty dostal 
v lednu během měsíce od stavebního úřadu 

Prahy 1 stavební povolení, kterým předběhl 
úspěšnou žalobu Arniky. Té městský soud 
přiznal, že ji spolu s AutoMatem a Klubem 
Za starou Prahu pražský magistrát záměrně 
a nezákonně ignoroval. Stavební úřad mohl 
velmi vážně pochybit a řízení měl podle roz-
hodnutí soudu zastavit. Projekt Zahy Hadid 
dostal zelenou dříve, než soud rozhodl. Arni-
ka se proti vydanému stavebnímu povolení 
odvolala, ale stavební úřad toto odvolání 
opět nezákonně ignoroval.

Radnice nebyla schopna v únoru podat 
jasnou věcnou námitku k územnímu řízení 
rekonstrukce hotelu InterContinental s při-
druženou výstavbou čtyřpodlažní skleněné 
kostky obchodního domu na dle územního 
plánu nezastavitelné ploše náměstí Miloše 
Formana, kde navíc investor prezentuje vi-
zualizace a model o výšku patra nižší, než je 
uvedeno v dokumentaci pro územní řízení.

Radnice sama za 25 + x milionů za 
vlastní tunel čapadla v březnu zahájila 
zádlažbu parku u novotného lávky v tzv. 
Anenském trojúhelníku spojenou s kácením 
krásného stoletého javoru stříbrného. Tento 
způsob „revitalizace“ je v 21. století v době 
klimatické změny naprosté nepochopení 
smyslu parků ve městě, stejně jako bezohled-
nost k občanům, pro které je v hustě zastavě-
ném centru každý kousek přírody nenahradi-
telnou hodnotou. neboť celá opozice vnímá 
projekt zádlažby parku jako neekologický, 
neekonomický a sociálně necitlivý a celkově 
trvale neudržitelný v rozporu se současnými 
celospolečenskými zájmy rozvoje města, tak 
požadujeme k této kauze svolání mimořádné-
ho zastupitelstva. díky za vaši podporu!

Tomáš Vích

My, co tady žijeme

Pokud některý ze čtenářů nezná Jirotkův 
román Saturnin, tak to doporučuji rychle 
dohnat. Příběh prvorepublikového sluhy 
začíná dělením společnosti na ty, kteří jsou 
schopni házet po lidech v kavárně koblihami, 
a na ty zbývající, kteří o takové činnosti jen 
sní. budiž omluvou jak autorovi, tak dokto-
ru Vlachovi a dalším literárním postavám 
z románu, že v čase odehrávajícího se děje 
byly koblihy skutečně pouze sladkým doplň-
kem k odpolední kávě a zdaleka postrádaly 
ambice získat status předmětu politického 
boje, jak je známe dnes. neboli není důležitý 
začátek příběhu, ale jeho vyvrcholení, kdy 
kniha končí rozhodnutím Saturnina společně 
s dědečkem (jedná se o další důležitou po-
stavu románu) postavit se čelem k neprav-
dám či nepravděpodobným situacím, které 
obsahují tehdy vydávané romány. nastavení 
čel dědečka a Saturnina se projevilo tím, 
že založili Kancelář pro uvádění románo-
vých příběhů na pravou míru. Jako příklad 
nutnosti tak učinit Saturnin uvádí, že není 
možné, aby lidé, kteří energeticky vystrčí 

Praha 1 sobě

jak revitalizovat zeleň? 
Radnice velí předláždit!

Současné vedení radnice tlačí několik pro-
jektů „revitalizace“ na území naší městské 
části. Zatím tři zveřejněné projekty vyvolávají 
obavy o osud zeleně v centru, která je už 
nyní nedostatkovým zbožím. První projekt 
s názvem Revitalizace plochy anenský 
trojúhelník řeší „stavební úpravy nevyužíva-
né zeleně“ při vyústění ulice Karoliny Světlé 
u Smetanova nábřeží. u něj současné vedení 
radnice již započalo s realizací odstraňování 
zeleně, zejména pak vzrostlého javoru stříbr-
ného. Vzhledem k odporu obyvatel a odkla-
du kácení javoru může projekt ještě projít 
vývojem, ovšem radnice chce (za částku 
přes 25 milionů kč) parčík zrušit a vydláždit. 
Obdobný plán, vydláždění současné zeleně 
při údajné revitalizaci místa, má současné 
vedení radnice i u další plochy zeleně u sta-
ronové synagogy v ulici Pařížská – park Ma-
rie šmolkové. dle důvodové zprávy usnesení 
Rady MČ Praha 1, kterým byl projekt odsou-
hlasen, je zeleň „nevalné dendrologické nebo 
prostorové úrovně“ a budoucí prostor má 
být také vydlážděn. nejasný je i osud zeleně 
v parku na Dvořákově nábřeží u anežského 
kláštera. Zde má při údajné revitalizaci parku 
navíc dojít ke stavbě „polyfunkčního objektu“.

Všechny tyto akce v našem veřejném 
prostoru spojuje kromě absence zeleně 
rovněž absence veřejné debaty o nutnosti 
proměny těchto míst a jejich žádoucí podobě. 
Vedení radnice ale komunikací s občany ne-
hodlá ztrácet čas. Všechny zmíněné zakázky 
byly zadány shodou okolností jediné architek-
tonické kanceláři. Té, která se ujala i výstavby 
budovy na náměstí Miloše Formana.

Pokud vám osud zelených ploch není 
lhostejný, obraťte se na starostu Petra Hejmu 
a radního Richarda bureše s požadavkem na 
zachování stávajícího objemu zeleně v uve-
dených projektech. PRaha 1 sObě udělá 
vše pro zachování zeleně, neboť ta má ve 
městě – nejen kvůli přehřívání města v dů-
sledku globálního oteplování – cenu zlata.

Praha 1 Sobě, praha1@prahasobe.cz

ODs

Zdravotnictví je na Praze 1 důležité téma. 
naše městská část provozuje nemocnici 
na Františku, jejíž role během pandemie 

bradu, jak je běžně v románech podsou-
váno hlavním hrdinům, vypadali při takové 
mimice jinak než jako členové řádu opů.

Způsoby některých současných rádoby 
hybatelů veřejného života v Praze 1 nás 
vedou k ráznému kroku. navazujeme na 
románové hrdiny a zakládáme Kancelář pro 
uvádění politických příběhů na pravou míru. 
Práce bude mít habaděj, proto také už začala 
pracovat. například právě prověřuje, jak dale-
ce jde odpůrcům kácení skutečně o zachová-
ní stávajícího stromu v Anenském trojúhelní-
ku, když po úpravě bude o několik metrů dál 
vysazen vzrostlý strom jiný, co nebude už brá-
nit průchodu k Vltavě. navíc v době nejvyšší 
hysterie byly na břehu Čertovky pokáceny tři 
vzrostlé stromy, u kterých nikdo neřekl ani 
slovo. Kancelář zatím závěrečné stanovisko 
nevydala. na Anenském trojúhelníku se jedná 
o druh javoru a ke konečnému zhodnocení 
zatím chybí  vyjádření Kanadské ambasády. 

MCTŽ

TOP 09 Praha 1

anenský trojúhelník

není asi kontroverznější téma než Anen-
ský trojúhelník. Téma je to staré. Vše 
začalo v minulém volebním období. 
Projekt se teď rozjel a vyvolal bouři.

na proměnu Anenského trojúhelníku se 
musíme podívat v kontextu. Tento jeden kon-
krétní stavební počin by sám o sobě mnoho 
smyslu neměl. A byl by vystaven oprávněné 
kritice. V kontextu projektů navazujících ale 
tato úprava smysl má. První je obnovení tzv. 
čapadla, historického průchodu k břehu Vlta-
vy. A druhý projekt předpokládá vytvoření láv-
ky podél břehu Vltavy s pohledem na nejkrás-
nější panorama světa. Ano, v tomto kontextu 
nám celý soubor projektů smysl dává. 

Každé AnO má však své ALe. Jak to 
tedy je? Projekt obnovení čapadla závisí 
na vedení hlavního města. Máme souhlas 
hlavního města? Zdá se, že ano.

Vybudování lávky zase podléhá schvá-
lení Povodí Vltavy. Máme je? Jsme ujišťová-
ni, že věc je na dobré cestě. A Anenský troj-
úhelník? Casus belli je stoletý javor stříbrný, 
který stojí přímo nad vstupem do čapadla. 
Projekt předpokládá poražení tohoto stromu. 
Jistě, kácet strom uprostřed města je cesta 
nedobrá. Ale není-li jiná, je třeba ho nahradit, 
a to projekt splňuje. na místě mají být osa-
zeny dva vzrostlé stromy. Javor teď chrání 
holub. Skutečně. na javoru zahnízdil holub 
hřivnáč a dle ČIŽP nelze kácet do doby, než 
holub vyhnízdí. Je to trošku kuriózní, ale 
dává nám to čas.

Čas, abychom odstranili všechna ta 
ALe. Pokud se je odstranit nepodaří, nechť 
strom zůstane, kde je. 

Jedno ponaučení z toho ale vyplývá už 
teď. Všechna ouřední lejstra a kulatá razítka 

nestačí, pokud se s lidmi o věci nemluví, 
nevysvětluje se celý kontext a záměr a nedá 
se jim prostor k vyjádření. Teprve pak bude 
nová podoba tohoto doposud zanedbaného 
místa dělat radost místním i kolemjdoucím.

Giancarlo Lamberti 
– předseda TOP 09 Praha 1, 
Terezie Radoměřská 
a Tomáš Macháček, místopředsedové

hnutí aNO

Jedna kauza za druhou – tak nějak se 
nám s nimi roztrhl poslední dobou pytel. 
Žofín, Rybářský domeček, parčík Sme-
tanovo nábřeží, Pařížská kostka… 

Ale pěkně popořadě. Žofín a Rybář-
ský domeček už stojí dlouho, jeden krása, 
druhý už tak ne. A jedná se o to pověstné 
CO S TÍM. A je to na našich radních, komu 
se pronajmou nebo propůjčí, za kolik, na jak 
dlouho a jestli TO radní dokážou obhájit. 

další akce jsou stavby nové, které 
částečně ovlivní vzhled naší staré Prahy. 
nebudu hodnotit krásno, neb nejsem k tomu 
vzdělán, chci pouze jakožto bývalý developer 
hodnotit postup, neb ten mi docela vadí. 
Kam až může dojít onen pověstný HLAS 
LIdu? Kdo je předurčen k tomu posoudit, 
jestli ano, či ne?

Já vymyslím projekt, dodržím všechny 
zásady k tomu určené a o tom, zda se má 
akce do města hodí, by měl rozhodnout 
architekt městský. V Praze např. IPR. A hle! 
nastoupí skupina samovyvolených, kteří 
v sobě našli jakousi odvahu, sílu a touhu, že 
oni jsou ti, kteří vědí, co městu sluší a co ne. 
A kdo jsou oni? učitel, právník, překladatel-
ka, prostě lid. A argumenty? Já tam bydlím, 
neviděl bych na Hrad. Já tam jezdil na 
koloběžce, tak TO tam nechci. Ale nejstraš-
nější argument je: Já mám takový pocit, že 
TO tam nepatří. 

V současné době je problém numero 
uno stavění a kácení na Smetanově nábřeží. 
Je pravda, že vše bylo vymyšleno před osmi 
lety? Je pravda, že parčík staví Praha 1 
a zbytek včetně mola HMP, tudíž je to akce 
společná? Jest pravda, že bez sejmutí stro-
mu nelze realizovat stavbu vůbec, protože 
se zároveň s průchodem k Vltavě zpevňuje 
podloží pod budoucí zastávkou tramvaje? 
Jest pravda, že stejná parta, co se dnes ob-
razně přivazuje ke stromu, schválila v době 
své vlády nad Prahou 1 rozpočet na tuto 
akci a požádala MHMP o posunutí započetí 
stavby?

Vadí mi, že se veřejně šíří polopravdy 
a mnozí lidé po roce zapomněli, pro co kdysi 
hlasovali. Tady nejde o strom, o holuba, ani 
o park. Tady se potřebuje někdo zviditelnit. 
A bohužel za každou cenu. 

S přáním dej bůh štěstí
Vojtěch Ryvola, AnO Praha
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Dokázala byste stručně představit, kdo je 
blanka kovaříková?
Žena, matka, babička, publicistka, stále stej-
ně romantická a naivní, jako když jsem kdysi 
chodila na dušičky k hrobu boženy něm-
cové a říkala si, že budu taky spisovatelka. 
na druhou stranu jsem ale ráda, že mi ten 
naivní pohled vydržel, protože stále můžu 
věřit, že bude svět lepší a že se sny mohou 
plnit. Alespoň mně se některé vyplnily.

svoji novinářskou kariéru jste nejprve za-
světila především žurnalistice, později jste 
se začala věnovat kultuře a životnímu stylu. 
jaké jsou rozdíly mezi těmito žánry?
novinařina je pro mě jen jedna – poctivá, 
vydřená a vyšlapaná. Příčí se mi tvorba textů 
od stolu, kompilace slov a vět zkopírovaných 
snadno a rychle z bezbřehých vod internetu. 
nejvíc se dá zjistit jedině v terénu, přímou 
rozmluvou s lidmi, poznáním míst, o nichž 
píšete. Tak to dělal můj velký idol egon erwin 
Kisch a mělo by se to tak dělat pořád. A pak 
je jedno, jestli píšete o kultuře, životním 
stylu nebo o čemkoli jiném. A žánry se 
vám často nabídnou samy, jen mě mrzí, že 
v klasických médiích se dnes už jen málo-
kdy pěstují fejetony, črty, mizí i důkladnější 
recenze na filmy a divadelní představení. 

V roli spisovatelky se věnujete významným 
osobnostem a dílům české kulturní tvorby, 
které jsou v řadě případů propojeny i s na-
ším hlavním městem. co pro vás Praha 
znamená?
narodila jsem se v Podskalí, od dětství jsem 
se pohybovala po tajuplném a starobylém 
Vyšehradě, ale také po zákoutích nuselské 
periferie, a to si v sobě člověk nese v podvě-
domí. Praha má obrovský genius loci, který 
ale už přehnaný turismus málem zničil. 
A vidíte – přišel covid a město se očišťuje. 
Samozřejmě nejásám, že jsou zavřené ka-

Stále věřím, že svět bude 
lepší a sny se mohou plnit

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pravidelnou soutěž, v níž si 
můžete otestovat svůj pozorovací talent. V každém čísle najdete 
jednu fotografii domu nebo jeho průčelí. Vaším úkolem bude 
uhádnout, co je to za dům a ve které ulici se nachází. Abychom 
vám hádání usnadnili, napovíme, že v domě na fotografii byla 
kdysi márnice. Odpovědi můžete posílat na redakce@praha1.cz, 
a to do 15. 4. Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla:  
na fotografii byl dům u Závoje v Havelské ulici. Výherkyní 
se stala Rut Fialová. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, 
Vodičkova 18 na ni čeká knížka Heleny Hrstkové dovnitř 
z vydavatelství Kniha Zlín. blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

?

várny a hospůdky, ale moc bych si přála, aby 
až se otevřou, byly plné domorodců a vrátil 
se do nich sousedský a spolkový život. 
A turisté by byli jaksi až v druhém plánu.

jste patriotkou Prahy 1, zejména Petrské 
čtvrti, kde jste i členkou místního spolku 
přátel Petrské čtvrti. jaký je váš vztah k to-
muto místu?
do Petrské čtvrti jsem se přistěhovala v roce 
1986 a musela jsem se s ní nejdřív sžít. 
A když se to povedlo, začala jsem se zajímat 
o její minulost, k čemuž mi dopomohla 
skvělá knížka Pavla novotného Petrská 
čtvrť dům od domu. Pavel novotný je jejím 
největším znalcem a samozřejmě také 
členem spolku. Jsme taková malá enkláva, 
takže se téměř všichni známe – počínaje 
panem farářem Lipenským přes všechny 
starousedlíky a obětavé lidi z provozoven, 
které v téhle lokalitě fungují a doufám, 
že i nadále fungovat budou. Za všechny 
jmenuji čistírnu paní elišky Lénkové v Sou-
kenické ulici, u níž si vyčistíte i duši…

co konkrétně ve zmíněném spolku děláte?
To, co umím – tvořím texty pro Petrské 
listy, které spolek vydává, a pak spolupra-
cuji na různých aktivitách, třeba pro děti. 

Jinak bych se ráda angažovala i v rámci 
celé Prahy 1. už dlouho sním o pamětní 
desce či možná ještě lépe nějaké skulptuře, 
která by byla věnována Oldřichu novému, 
slavnému Kristiánovi. byl mnoho let oby-
vatelem Prahy 1 a nemá žádnou důstojnou 
připomínku. napsala jsem o něm dvě knihy 
a vím, jak obdivuhodný život prožil. umím 
si představit jeho sochu v Maiselově ulici. 

V oblasti Prahy 1 žije řada významných 
osobností nejen české kultury. jste s nimi 
jako novinářka a spisovatelka v kontaktu?
Vzhledem k tomu, že se věnuji hlavně 
hereckým legendám, musím říct, že sku-
tečně žily většinou v Praze 1 nebo jejím 
bezprostředním okolí. napsala jsem tři 
knihy o domech slavných a mapovala jsem 
jejich příběhy v souvislosti s místy, kde 
bydleli. bohužel v posledních letech se 
mnohé tyto domy proměnily v hotely nebo 
se v nich usadily úřady a jiné instituce. 
Jen málokde se podařilo zachovat klasický 
obydlený dům se starousedlíky. A věřte, 
že to je pak radost takový dům navštívit.

Nemohu vynechat ani otázku na současnou 
krizi: jak ji vy sama vnímáte a jak změnila 
váš život?

Změnila život každého z nás. Já osobně se 
snažím k téhle krizi přistupovat s pokorou 
a s vědomím, že naši předkové prožili daleko 
horší časy. Pro většinu z nás je nepředstavi-
telná první světová válka a bída a hlad s ní 
spojené. Pak hned následovala pandemie 
španělské chřipky… dlouho jsme žili ve 
skutečném přepychu, nic nám nescházelo 
a najednou přišla nepříjemná omezení. Jinak 
já sama již léta pracuji z domova, potřebuji 
k tomu stůl a počítač, takže v tomto ohledu 
nemám nějaké zvláštní nároky. Pro mou  
profesi je těžké pouze to, že se omezily  
bezprostřední kontakty s lidmi a s každým 
se nedá dělat rozhovor po Skypu. 

co byste vzkázala našim čtenářům v této 
nelehké době?
Ať si snaží zachovat dobrou mysl a neza-
pomínají zhluboka dýchat alespoň tam, 
kde nemusí být v roušce. bude zase líp, 
i když – pravda – zřejmě poněkud ji-
nak, než jak jsme byli zvyklí dříve. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv blanky Kovaříkové
(www.bkovarikova.cz)

Spisovatelka, novinářka a patriotka Petrské čtvrti i celé 
Prahy 1 Blanka Kovaříková je autorkou řady knižních 
publikací o významných kulturních osobnostech nejen 
naší městské části. Povídali jsme si s ní o jejím životě, díle 
a vztahu k jejímu dlouholetému bydlišti. 

Blanka Kovaříková se členy Spolku přátel Petrské čtvrti

S Petrem Kostkou a Jakubem Vinklářem Křest první knihy o radovi Vacátkovi (2007)

mailto:redakce@praha1.cz
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Mléko, máslo, jogurty, kefíry, 
tvaroh, sýry čerstvé i zrající včetně 
plísňových od jednoho malovýrobce 
můžete objevit na adrese Ve 
Smečkách 2 v útulné prodejně 
Mlékárny Krasolesí.

Pravé ručičkové hodinky nikdy nevyjdou 
z módy. Pokud vám leží doma nějaký zašlý  
či rozbitý kousek, hodinář Martin Cígler  
mu rád vrátí jeho původní krásu i funkci. 

Jeho obchůdek v Jungmannově ulici nyní nabízí alespoň servis. Pan 
Cígler ve svém obchodě ctí heslo „kvalita za rozumné peníze“. To 
naplňuje například česká firma JVd, která kombinuje skvělé ma-
teriály a výborné zpracování za vskutku nízkou cenu. Pokud máte 
podobné preference a na světoznámé, často velmi drahé značky 
úplně nedáte, je pro vás sortiment v tomto obchodě ušitý na míru. 

Velkým omylem by však bylo tvrzení, že nabídkou náramkových 
hodinek to zde končí. nástěnné hodiny, budíky a dokonce kukačky. I to 
jsou věci, které lze u pana Cíglera zakoupit. Zajímavé jsou v obchodě 
také šperky, jež můžete věnovat jako dárek. Krize v těchto dnech je 
náročná a Martin Cígler je majitelem a současně jediným zaměstnan-
cem. I proto u něj nyní bohužel prodej nefunguje ani prostřednictvím 
e-shopu. „V jednom člověku to utáhnout prostě nejde. Snažím se 
udržet v provozu alespoň opravy hodinek,“ popisuje své podnikání.

Hodinářství a zlatnictví 
Martin Cígler

Mlékárna Krasolesí: 
duch venkova v centru Prahy

Majitel david Kolman je bývalý truhlář a poctivé řemeslo mu rozhod-
ně není cizí. Jeho mlékárna na Vysočině zpracovává nejen produkty 
z všeobecně konzumovaného kravského mléka, provozuje také chov 
anglonubijských koz, které se vyznačují produkcí vysoce kvalitního 
mléka. My jsme zde ochutnali právě tvrdý kozí sýr a musíme potvrdit, 
že pan Kolman a jeho kolegové jsou skutečně mistři svého oboru. 
Tvrdé zrající sýry, ať už kravské nebo kozí, nebývají úplně doménou 
českých mlékáren, protože jejich výroba je výrazně nákladnější. Sám 
majitel přiznává, že mu některé kousky kvůli pandemii zrály dokonce 
přes rok. „Na jednu stranu je fajn mít v nabídce takto dlouze zrající 
sýry, ale z pohledu obchodníka bych byl raději, aby se prodávaly 
dříve,“ poukazuje na ekonomickou stránku výroby těchto sýrů.

Je tomu bohužel tak. ekonomické dopady pandemie postihly 
i Mlékárnu Krasolesí. Ačkoli zmíněná prodejna je stále v provozu, 
další možnosti dostávat tyto skvělé potraviny k zákazníkům zmizely. 
Pan Kolman je dodavatelem produktů do těch nejlepších pražských 
restaurací včetně michelinského Fieldu šéfkuchaře Radka Kašpárka. 
Zároveň své produkty nabízí i na nyní pozastavených farmářských 
trzích na náplavce. „Doufám, že tato situace brzy skončí. Tady na 
prodejně nám sice tržby během pandemie stouply, ale při nemožnosti 
odbytu na farmářských trzích a v oblasti pohostinství je to boj o pře-
žití,“ neskrývá zármutek nad současnou krizí majitel david Kolman.
určitě každému doporučujeme se zde zastavit pro nějakou dobrotu. 
budete příjemně překvapeni tím, že neutrpí ani vaše peněženka. na-
kupujete přece přímo od výrobce. A to se ve všech ohledech vyplatí! 

Text: Jan Petříš
Foto: Petr našic

doufáme, že zde již brzy uvidíme opět plnou výlohu a zákazníky 
směřující do prodejny nejen za opravou, ale také za nákupem nových 
hodinek pro sebe či pro své nejbližší. 

Text: Jan Petříš
Foto: Petr našic

duben 2021  Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

Martin Vavrys, 
umělecký designér, malíř a sochař

Martine, žijete na starém Městě. 
co pro vás osobně toto místo znamená?
Staré Město je pro mě domovem od chvíle, 
kdy jsem se jako malý kluk s rodiči přestěho-
val z rodné Moravy. V tehdy ještě poloprázd-
ných uličkách Starého Města jsem prožíval 
dobrodružství s kamarády při hrách na Rychlé 
šípy, kdy jsme prolézali staré opuštěné domy, 
kam by se dnešní děti už jen stěží dostaly, 
a tak se těším, až to těm svým budu jednou 
vyprávět. Tehdy jako jedenáctiletý kluk jsem 
byl také svědkem dramatických událostí 
v osmdesátém devátém a následně i celkové 
proměny Starého Města až do dnešních dní.

barbora šampalíková, 
herečka, zpěvačka, 
studentka konzervatoře j. Deyla

báro, na co se v současné době nejvíc těšíš? 
Zamilovala jsem se do písně, kterou složil 
klavírista a skladatel Petr Ožana. Jme-

Osobnosti 
kultury 
kolem nás

nuje se Anna Karenina. Moc se těším, 
až budeme moci jít do studia a bude 
možnost šanson natočit. Jsem spole-
čenský člověk, chybí mi společnost, ráda 
zajdu do Malostranské besedy na baro-
vání se Sandrou novákovou. Těším se 
na jaro a na všechno, co jaro přináší...

alena Pešková, 
tanečnice, choreografka, 
maminka 

alenko, co chystáte?
Pro divadlo Ponec připravuji společně 
s výbornou flamengovou tanečnicí 
Hanou drdáckou projekt Žena bože-
na, který je o její babičce. Taky se moc 
těším na spolupráci s Jihočeským 
divadlem v Českých budějovicích, 
kde pracuji na Tristanovi a Isoldě. 
Mám moc práce, která zatím trochu 
stojí, ale věřím, že všechno stihneme 
a uděláme divákům radost. Kultu-
ra je důležitá a žije. Musí žít. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Krátkou báseň o Praze Václava Hra-
běte, Zpětné motto (Plakali všichni 
psové) od Andreje Stankoviče a Sníh 
Vladimíra Holana – tyto básně si pro 
nás při oslavě Světového dne poezie 
(21. března) vybrali naši sousedé 
Luciana Klobušovská, Tomáš Oliva 
a david Pešek dvořák a přednesli 
nám je v ulicích Prahy 1. Záznamy 
naleznete na Facebooku Praha 1 
OnLIne (@praha1online) a na www.
praha1.cz (Kultura v Praze 1 OnLIne).

A protože poezie (nebo, chcete-li 
postaru, poesie) je Praze 1 vlastní, ať 
už životy zdejších básníků, básněmi na-
psanými o ní či atmosférou, jež tu na-
vzdory všemu stále přetrvává, a protože 
váš ohlas byl velmi vlídný, dovolíme si 
vám i v příštích dnech a týdnech (nebo 
možná i déle) nabízet verše krásné, 
povzbudivé, romantické a v podání lidí, 
kteří žijí a pracují v našem okolí. 

Vladimír holan: 
Sníh (sbírka bolest)

Sníh začal padat o půlnoci. 
A je věru pravda,
že nejlíp se sedí v kuchyni,
i kdyby to byla kuchyně nespavosti.
Je tam teplo, vaříš si něco, piješ víno
a hledíš oknem do důvěrné věčnosti.
Co by ses trápil, zda narození 
a smrt jsou jenom body,
když přece život není přímka.
Co by ses mučil pohledem 
do kalendáře
a staral se, kolik je ve hře.
A co bys doznával, že nemáš
na střevíčky pro Saskii?
A pročpak by ses holedbal,
že trpíš víc než jiní.

I kdyby na zemi nabylo ticha,
to sněžení je už vysnilo.
Jsi sám. Co nejmíň gest. nic na odiv.

Poesie 
Prahy 1V dubnovém čísle pokračujeme s ukázkami z rozhovorů 

s našimi sousedy – umělci a osobnostmi žijícími  
v Praze 1. Na celé rozhovory se můžete podívat na  
www.facebook.com/praha1online.

http://www.praha1.cz
http://www.praha1.cz
https://www.facebook.com/praha1online
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Další osobností, která se 
stala námětem projektu 
Příběhy našich sousedů, je 
syn evangelického faráře, 
skaut a signatář Charty 77 
odkojený masarykovskými 
ideály: Tomáš Růžička. 

Jeho příběh zpracovala formou rozhlasové 
reportáže pětice žáků ze Základní školy sv. 
Voršily Jan Adamec, Tomáš brada, Petr 
Kokaisl, Magdaléna Mazurová a Patrik Polák 
pod pedagogickým vedením davida Strádala. 

Tomáš Růžička se narodil 8. prosince 
1937 ve Veselí na Moravě na Českomorav-
ské vrchovině do rodiny faráře Českobratrské 
církve evangelické. To mělo na Tomášův život 
značný vliv. Pan Růžička i jeho rodina v prů-
běhu života velmi špatně snášeli nacistický 
a později i komunistický režim. V rodině totiž 
vždy panovaly masarykovské ideály, které si 
uchoval dodnes. „Mám velmi rád Masarykův 
výrok, který kdysi pronesl, že pro lidi v demo-
kracii platí nebát se a nekrást. A tohle si já 
pamatuji vždy, když jde tak nějak do tuhé-
ho.“ Když válka skončila, tak ještě jako kluk 
vstoupil do skautského oddílu, který ovšem 
komunisté záhy zakázali. dodnes však na 
toto období velice rád vzpomíná. 

Po dokončení základní školy v padesá-
tých letech však nemohl jako syn evange-
lického faráře studovat na gymnáziu. Proto 
nastoupil na pedagogický institut hudební. 
díky své píli a pomoci místního pana ředitele 
nakonec gymnázium po večerech vystudo-
val a ve svých studiích dále pokračoval na 
Matematicko-fyzikální fakultě uK v Praze. Po 
absolvování v roce 1961 začal pracovat ve 
Fyzikálním ústavu Akademie věd. do konce 
roku 1970 získal tituly Rndr. a CSc., což mu 
umožnilo pracovat jako samostatný vědecký 
pracovník zabývající se fyzikou plazmatu. 
V roce 1971 se ovšem dostal opět do křížku 

s komunistickým režimem. Spolu se svým 
známým totiž pomáhal rozšiřovat letáky s in-
formací, že se nemusí chodit k volbám, i když 
režim tvrdil, že jsou povinné. Kvůli tomu byl 
zadržen a vyslýchán. 

Tomáš Růžička se znal s Ladislavem 
Hejdánkem, jednou z čelných osobností 
Charty 77. K Hejdánkovým chodil na oběd 
a s ideály Charty se ztotožňoval. nicméně 
to, že je pod Chartou podepsaný, se Rů-
žička dozvěděl až od své manželky. „Ty jsi 
to podepsal, řekla manželka. Já jí řekl, že 
jsem nic nepodepsal. Neříkej, vždyť jsi tam 
napsaný, naléhala. Poté to vytáhla a tam 
bylo skutečně napsáno Tomáš Růžička, ma-
tematik.“ Pana Růžičku sice v nevědomosti 
pod Chartu podepsal jeho známý, nicméně 
on sám se ke svému podpisu hrdě přihlásil 
a stal se jejím plnohodnotným signatářem. 
V důsledku tohoto rozhodnutí však dostal 
výpověď v Akademii věd. Místo toho pracoval 
chvíli jako vrátný a poté dělal topiče v praž-
ském metru a několika kotelnách. Jelikož měl 
fyzikální vzdělání, získal v roce 1984 místo 
v Závodech průmyslové automatizace. 

Po revoluci mu bylo nabídnuto místo ta-
jemníka místopředsedy v Akademii věd, kde 
již dříve pracoval. V současnosti se věnuje 
odsunu němců po druhé světové válce. Také 
se aktivně zajímá o politiku a historii. Svými 
skromnými možnostmi se vždy snažil bojovat 
proti nespravedlivosti a nesvobodě. 

Text: Michal Tománek
Foto: Archiv Post bellum

Příběhy našich sousedů:

Tomáš Růžička

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, natočit vzpomín-

ky, digitalizovat fotografie, 

prozkoumat archivy a na-

konec vytvořit rozhlaso-

vou, televizní nebo psanou 

reportáž či dokument.

Láska k hudbě a umění 
nás v polovině března 
přivedla do kostela sv. 
Karla Boromejského, 
který je nedílnou součástí 
přilehlé Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. V tomto 
kostele se totiž natáčel 
další online koncert z cyklu 
Kostelních slavností, a tak 
jsme při této příležitosti 
požádali sestru Veritas 
o jeho představení.

Základní kámen byl položen 15. května 
1851 a již za tři roky byl kostel v klasicist-
ním stylu slavnostně vysvěcen arcibis-
kupským komisařem páterem Mařanem. 
„Téměř sto let byl duchovním centrem 
nemocnice a kláštera, prostorem ticha, 
útěchy a naděje pro nemocné. Žilo zde 
přes sto sester, než byly donuceny v noci 
15. srpna 1952 opustit nemocnici, která 
byla v roce 1950 zestátněna. Kostel ale 
ještě deset let sloužil k bohoslužebným 
účelům,“ uvedla sestra Veritas, která nás 
kostelem a přilehlou zahradou provázela.

Kostel byl definitivně uzavřen v září 
1962 a až do roku 1991, kdy byl navrácen 
kongregaci, sloužil jako sklad pro téměř 
devadesát tisíc svazků lékařské literatury 
a vyřazeného nábytku. Po jeho vyklizení 
a rekonstrukci byl 28. srpna 1993 slavnost-
ně znovuvysvěcen pražským arcibiskupem 
kardinálem Miloslavem Vlkem. 

Původní vybavení kostela se bohužel 
nedochovalo. „Když se kostel světil, tak 
tu nebylo nic. Kříž daroval architekt Karel 
Filsak, je to ten kříž, který stál na Strahově 
v roce 1995 během návštěvy papeže sv. 
Jana Pavla II. Po letech se nám také navrá-
tí oltářní obraz svatého Karla z kněžského 
semináře v Košicích,“ upřesnila sestra 
Veritas. 

Současné vybavení, oltář, ambon 
a svatostánek z italského a sliveneckého 

Kostel sv. Karla 
Boromejského

mramoru vytvořil akademický sochař a re-
staurátor Petr Váňa. Z původní výzdoby se 
dochovala na stropě freska Panny Marie 
s Jezulátkem a také vzácná polychromo-
vaná dřevěná socha piety ze čtrnáctého 
století.

V kostele se kromě pravidelných 
bohoslužeb dříve často pořádaly koncerty, 
svatby a další společenské události. „Zají-
mavostí je, že bohoslužby, které se zde ko-
nají od roku 1993, mohou prostřednictvím 
sluchátek poslouchat pacienti ve všech 
nemocničních pokojích. Samozřejmě 
pokud to pacientům jejich zdravotní stav 
dovolí, mohou se bohoslužby zúčastnit 
osobně, a to díky bezbariérovému přístupu 
nejen do kostela, ale i na oba chóry,“ uved-
la sestra Veritas. bohoslužby jsou přístup-
né veřejnosti a konají se ve všední dny od 
15:00 hodin a v neděli od 10:00 hodin. 

O duchovní péči v nemocnici se sta-
rá tým nemocničních kaplanů a kaplanek. 
Rektorem kostela je od roku 1990 vždy 
někdo z premonstrátů ze strahovského 
kláštera. 

V příštím čísle vám představíme přileh-
lou nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 
boromejského a doplníme další informace 
o sestrách boromejkách. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Mladý skaut Tomáš Růžička

Tomáš Růžička s týmem studentů
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Když se v létě 1915 zapojil 91. pěší pluk 
do bojů na ruské frontě, velel Haškovu 
praporu Vinzenz Sagner, rotě pak Rudolf 
Lukas. Oba najdeme ve Švejkovi s takřka 
nezměněnými jmény – jako hejtmana 
Ságnera a nadporučíka Jindřicha  
Lukáše.

Pražský patriot

Rudolf Lukas, kterého tak nezapome-
nutelně ztvárnil ve slavném filmovém 
zpracování Svatopluk beneš, se narodil 
v říjnu 1886 ve Velkém Varaždinu na 
území dnešního Rumunska. Město tehdy 
patřilo uhrám a jeho otce, úředníka c. a k. 
pošt a telegrafů Jindřicha Lukáše sem 
poslali za prací jeho nadřízení. Kona-
la se tu také svatba, když si poštovní 
asistent Lukáš, jak znělo jeho oficiální 
zařazení, vzal o pět let mladší Josefu či 
Josefinu Skoupou pocházející z dolních 
beřkovic nedaleko Mělníka (její rodnou 
řečí byla pravděpodobně němčina).

Jindřich Lukáš je záhy přeložen do 
Prahy. Rodina se usadí na Hradčanech. 
Tady přijde na svět mladší Rudolfova se-
stra Ida, budoucí učitelka. V roce 1893 se 
nyní již čtyřčlenná domácnost stěhuje na 
Kampu, bydlí teď ve Votavovském domě  

nadporučík Lukáš 
běhal po Kampě

č. p. 497/3. Malý Rudolf navštěvuje ně-
meckou obecnou školu na Smíchově a niž-
ší německé gymnasium v paláci Kinských  
na Staroměstském náměstí. Poté absol-
vuje kadetní školu ve slovinském Mariboru 
a brně. Po jejím ukončení je zařazen 
k 91. pěšímu pluku a v roce 1912 povýšen 
na poručíka. nadporučíkem se Rudolf Lu-
kas stane 1. ledna 1915. na sklonku první 
světové války je jmenován hejtmanem.

Rudolf Lukas měl rád umělce. Platilo 
to i o Haškovi. Podle největšího znalce 
Haškova díla Radka Pytlíka spisovatele 
nabádal, aby tolik nepil a jmenoval ho 
svým ordonancem (spojkou), aby ho měl 
na očích.

Konec války zastihne Lukase v Ra-
kousku. Pražský patriot se rozhodne pro 
život v Československu. V březnu 1919 po-
žádá na velvyslanectví ve Vídni o zařazení 

do nově vznikající armády. Podobně jako 
řada důstojníků vyrůstajících v německých 
školách má mezery v psané češtině. Od 
října 1920 do ledna 1921 proto absolvuje 
jazykový kurz.

Rudolf Lukas, nyní již Lukáš, je na-
dále považován za schopného důstojníka, 
vášnivého plavce, cyklistu a fotografa. Až 
do konce života bydlí s manželkou Annou 
Marií v ulici u Průhonu. Slouží ve Vojen-
ském zeměpisném ústavu, na minister-
stvu obrany a zemském velitelství. V roce 
1935 je povýšen do hodnosti majora. Poté 
však onemocní anginou pectoris a v únoru 
1938 ve svém holešovickém bytě umírá.

Rytíř cibulka  

další dobrý známý z Haškova románu: 
hejtman Ságner se narodil v roce 1884 
jako Čeněk Ságner v Zámrsku u Vyso-

Před sto lety, na jaře roku 1921, začaly vycházet Osudy 
dobrého vojáka Švejka. Jaroslav Hašek v nich důstojníkům, 
ale i kamarádům, které poznal během vlastní služby 
u 91. pěšího pluku, ponechal jména v takřka nezměněné 
podobě. I po letech tak můžeme sledovat stopy Haškových 
(a Švejkových) spolubojovníků směřující na Staré Město či 
Malou Stranu. 

čtyřicátých let. Po smrti manželky se stěhuje 
k vnukům do Rumburka, kde na přelomu let 
1957 a 1958 umírá. Sapérovi (tedy ženis-
tovi) a malostranskému ševci Vodičkovi, 
s nímž si Švejk domluví – „až bude konec 
týhle válce“ – v šest večer schůzku u Kali-
cha, bylo 86 let. 

Text: dan Hrubý, 
autor knižního cyklu Pražské příběhy
Foto: Sbírka Pražských příběhů a VHÚ

kého Mýta. Jeho otec Jan byl úředníkem 
státní dráhy, matka Josefa, rozená Ma-
cháčková, dcerou hostinského z České-
ho brodu. Čeněk vychodil nižší reálku 
v Praze a Svitavách, v letech 1901 až 
1905 absolvoval pěchotní kadetní školu 
na Hradčanech. V roce 1908 byl jmeno-
ván poručíkem, 1913 nadporučíkem. 

91. pěší pluk, k němuž byl zařazen, 
byl označován jako českobudějovický 
podle oblasti, z níž se rekrutovalo jeho 
mužstvo (domovskou obcí Jaroslava 
Haška byly Mydlovary u Českých budějo-
vic). Jeho štáb však sídlil v Praze. Vinzenz 
Sagner (v armádě používal německou 
podobu jména) bydlel před první světo-
vou válkou na Starém Městě v bílkově 
ulici 854/21.  

Po vypuknutí války – přesně 1. září 
1915 – byl Vinzenz Sagner povýšen na 
hejtmana. Tak ho také známe z Haškova 
románu. nadřízenými byl považován za 
vynikajícího důstojníka. Mezi vojáky se 
těšil oblibě pro slušné chování k mužstvu. 
během bojů první světové války získal 
několik vysokých vyznamenání, mimo jiné 
záslužnou medaili Signum laudis. byl ale 
také několikrát hospitalizován (s úplavicí 
a malárií) a operován.     

Konec války zastihl hejtmana Sagne-
ra v pražské vojenské nemocnici v Lore-
tánské ulici na Hradčanech. bez váhání 
se přihlásil do služeb československé ar-
mády, své jméno psal od nynějška česky. 
nadále ho však pronásledovaly následky 
prodělané malárie a v roce 1920 musel 
odejít do výslužby. Čeněk Ságner zemřel 
v červnu 1927, pohřben je v Kolíně.

Zajímavostí vztahující se k 91. pěší-
mu pluku, v němž Hašek i románový Švejk 
sloužili, je fakt, že jeho zakladatel a první 
velitel (v letech 1883 až 1914), polní 
zbrojmistr Hubert rytíř Cibulka, bydlel 
v divadelní ulici 1032/14.

Malostranský sapér    

Jednou z nejpopulárnějších postav Haškova 
románu zůstává po celé století sapér Anto-
nín Vodička. Jeho předobrazem se stal ma-
lostranský obuvník Antonín Vodička. Ten se 
narodil na přelomu let 1871 a 1872. na po-
čátku první světové války se tak mohl svým 
kamarádům, vesměs o poznání mladším, 
skutečně jevit jako „starý sapér“, jak ho po-
pisuje Hašek. bylo mu přece 42 nebo 43 let. 

Antonín Vodička se vyučil ševcem. 
Oženil se s Karolínou Miškovskou z Kostelní 
Lhoty. Manželé se stěhují na Malou Stranu 
do domu u Jonáků (také u Filipů) na rohu 
nosticovy a Pelcovy ulice (č.p. 467).  Antonín 
Vodička tu bude až do první světové války 
provozovat obuvnictví. Tady se jim také za-
čátkem roku 1905 narodí syn Rudolf. 

S Haškem se malostranský švec Vodič-
ka setkal v Mostě nad Litavou (bruck an der 
Laita), respektive Királyhidě, kde probíhal 
mezi květnem a červnem 1915 Haškův 
bojový výcvik a spisovatel tu poznal většinu 
vojenských figur znázorněných ve Švejkovi.

do Királyhidy dorazí také románový 
Švejk, aby v Sopronyi utcza 16 předal milost-
ný dopis nadporučíka Lukáše. Adresátem je 
pochopitelně vdaná žena. Vodička Švejka 
doprovodí, protože „když jdou dva, je to 
vždycky bezpečnější“, a vzápětí vyvolá hádku 
a nakonec i bitku mezi českými a maďarskými 
vojáky, když manžela dotyčné – pana Kákony-
iho – shodí ze schodů a utrhne mu límeček.   

Skutečný Antonín Vodička si po válce 
otevřel hostinec v Křivousích u Kralup nad 
Vltavou. Provozuje ho ještě na sklonku 

Antonín Vodička provozoval do první světové války na Malé 
Straně obuvnictví. Proslul veselou povahou…

Rudolf Lukas, v románu nadporučík Lukáš

Votavovský dům na Kampě (č. p. 497/3) 

Čeněk Ságner bydlel v Bílkově ulici …zde v převleku za ženu
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Více než stoletá historie 
československé a české 
známkové tvorby je autorsky 
neobyčejně pestrá a repre-
zentuje řadu výrazných umě-
leckých osobností. Jednou 
z nich byl doyen české rytec-
ké školy, akademický malíř, 
grafik a rytec Bedřich Housa 
(12. dubna 1926 Praha 
– 7. května 2020, Praha). 

Jeho více než šedesátiletá aktivní znám- 
ková tvorba byla připomenuta 19. ledna 
2020 vydanou příležitostnou poštovní znám-
kou. Tímto počinem byl definitivně pominut 
nepsaný, avšak sveřepě udržo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vaný úzus stran vydávání české, resp. 
československé poštovní známky o nez- 
obrazování žijících osobností vyjma hlavy 
státu, případně mimořádně úspěšných spor- 
tovců. 

Bedřich Housa: 
Mistr jemné rytiny

Autorem 
známkového 
portrétu Bedřicha 
Housy je Eva 
Hašková, která 
vycházela 
z fotografií 
Martina Říhy

Zlatá ulička v areálu Pražského hradu je 
přístupná z třetího hradního nádvoří nebo po 
schodech z Jiřské ulice od Starých zámec-
kých schodů. Její prostor vznikl mezi román-
skou hradební zdí ze dvanáctého století a zdí 
jagellonského opevnění z konce patnáctého 
století. Součástí nové hradby byly i dvě dělo-
vé bašty, na západě  (viz 1.TajENku křížov-
ky na str. 38) a na východě (viz 2.TajENku 
křížovky na str. 38). Zeď byla v koruně 
odlehčená arkádami, do nichž byly vestavě-
ny nejdříve dřevěné a později zděné domky. 

V době císaře Rudolfa II. byla hradba 
dostavěna a z původních dvanácti arkád jich 
vzniklo dvacet jedna. nad nimi byla vysta-
věna zděná chodba s trámovým stropem 
a jednoduchou stříškou. Císař reskriptem 
(1597) dovolil, aby hradní střelci a strážci 
arkády jednotlivě uzavřeli a drželi si je k obý-

vání. Protože budovali své domky a domeč-
ky na vlastní náklady, mohli je i prodávat. 
Později se tak mezi ně dostávali i řemeslníci, 
hudebníci, úředníci, kuchaři, písaři, zvonaři 
a drobní sloužící z Hradu. 

Pro uličku se už v šestnáctém století 
objevil název Zlatnická, v sedmnáctém stole-
tí je doloženo pojmenování Zlatá ulička. Ale 
zlato tu asi nikdy nebylo, ani alchymisté tu 
nebydleli. nebyla tu voda, vodovod sem byl 
zaveden až v roce 1877, přímo do jediného 
domku (čp. 24) až v roce 1942. Pro celou 
uličku musel ještě v osmnáctém století sta-
čit jediný záchod (v čp. 13). 

Stavební úprava uličky se uskutečnila 
už v roce 1864, barevnou podobu měla již 
na konci devatenáctého století. Po druhé 
světové válce rozhodla Kancelář prezidenta 
o společném využití celé uličky. do konce 

Zlatá ulička: 
Franz Kafka a Matylda 
s kočkou na rameni

roku 1952 byly jednotlivé domky vykoupeny 
a vzniklo „muzeum“, které mělo představovat 
způsob života nejchudších obyvatel Pražské-
ho hradu v období gotiky, renesance a ba-
roka. na úpravě uličky se podílel architekt 
Pavel Janák, pohádkově barevné řešení si 
vzal na starost Jiří Trnka. Rekonstrukce byla 
dokončena v roce 1955.

uličku proslavili i její slavní obyvatelé. 
do čp. 22 docházel psát (1916–1917) Franz 
Kafka, ve stejném domku bydlel od počátku 
druhé světové války nakladatel Aventina 
Otakar Štorch Marien a za ním chodili Jiří 
Trnka, Vítězslav nezval či Jaromír Funke. 

V domě čp. 14, ozdobeném domovním 
znamením s kartami, sovou a věšteckou 
koulí, žila svérázná vědma Matylda Průšo-
vá. Vdova po lékárníkovi přijala pseudonym 
Madame de Thébes, jméno slavné fran-
couzské věštkyně, o níž četla v novinách. 
Působila pak (1914–1944) ve Zlaté uličce 
jako jasnovidka a kartářka. Pozornost 
poutala černým oděvem a kloboukem 
s pštrosími péry i podivným rituálem: den-
ně prostírala stůl a chystala lůžko pro syna, 
který padl za první světové války. Živila se 
také vyšíváním a dalšími ručními pracemi. 
Měla širokou klientelu, žádosti o radu jí 
přicházely až z Kapského Města. Ale jinak 
byla zvláštní povahy. V archivu se zachoval 
dopis adresovaný T. G. Masarykovi, v němž 
mu krásným kaligrafickým písmem psala, 
že stromy v Jelením příkopu tak povyrost-
ly, že jí stíní do oken a brání jí ve vyšívání 
a ona by moc prosila, aby se ořezaly. Za 
druhé světové války ji zatklo gestapo za její 
předpovědi o pádu nacistické říše. Zemřela 
na následky mučení při výslechu. neza-
chovaly se žádné její fotografie, pamětníci 
ji líčili jako ženu sedící v koutě místnosti 
s kočkou na rameni.  

Text: Antonín ederer
Foto: zdroj: hrad.cz V tomto pokoji, v domě čp. 14 ve Zlaté uličce, si Matylda Průšová vyvěštila smrt

Magii Filipojakubské či Valpuržiny noci z 30. dubna 
na 1. květen si letos zřejmě neužijeme. Pojďme ji tedy 
nahradit alespoň virtuálním výletem za magickou 
atmosférou slavné uličky.

Přirozeně noblesní, skromný, pracovitý 
a precizní bedřich Housa se narodil v rodi-
ně ředitele České grafické unie bedřicha 
Housy, který stál u zrodu prvních českoslo-
venských známek. V letech 1940–1944 se 
bedřich Housa ml. vyučil na přání svého otce 
ocelorytcem v oddělení tisku poštovních 
známek v České grafické unii u rytce Josefa 
Goldschmieda. Snil o práci voraře nebo ná-
mořníka při zaoceánských plavbách, avšak 
vůli svého otce přijal s naprostou samozřej-
mostí svého poslání, kterého nikdy nelitoval. 
K ryteckému řemeslu si postupně získával 
hluboký vztah a vedle toho rozšiřoval své 
znalosti v dalších grafických technikách, 
především mědirytu, dřevorytu a suché jehle 
včetně jejich specifických historických sou-
vislostí. V poválečných letech (1945–1950) 
studoval na Akademii výtvarného umění 
v Praze v grafické speciálce uznávaného pro-
fesora Vladimíra Silovského, mj. autora mno-
ha československých poštovních známek. 

bedřich Housa celý svůj tvůrčí život 
zasvětil tvorbě československých a českých 
poštovních známek, kterých v letech 1949–
2011 vyryl 381. K tomu se pojí množství 
rytin pro obálky prvního dne vydání (FdC), 
kupony nebo poštovní celiny. 

byl uznávaným mistrem dokonale jem-
né rytiny. nejvíce ceněné zůstanou zejména 
jeho známkové rytecké přepisy mědirytin 
starých mistrů jako Václava Hollara, Albrech-
ta dürera, Rembrandta van Rijna, Adriaena 
Collaerta a mnoha dalších. Za své návrhy, 
grafická řešení a ryteckou práci opětovně 
získával četná ocenění. Pětkrát získal Cenu 
za nejkrásnější známku roku, ponejvíce za 
své transpozice uměleckých děl v královské 
emisi umělecká díla na známkách. Paralelně 
se známkovou tvorbou se věnoval i volné 
tvorbě a grafice drobného formátu, např. 
exlibris, novoročenek apod. Od roku 1949 
vystavoval na autorských a kolektivních 
výstavách u nás i v zahraničí volnou grafiku, 
poštovní známky a exlibris. V roce 1960 byl 
přijat mezi členy Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar. Hodnota Housovy rozsáhlé 
známkové tvorby je kvantitativně i kvalita-
tivně nenapodobitelná a přínos pro kulturu 
československé, respektive české známkové 
tvorby mimořádný. Proto se zcela zaslouže-
ně stal jednou z mála žijících osobností, kte-
ré mohly poštovní ceninu se svým portrétem 
a jménem nalepit na obálku a poslat svým 
přátelům. 

Text: Martin Říha, Poštovní muzeum Praha
Foto: Martin Říha a Archiv Poštovního muzea

Bedřich 
Housa 
se svojí 
známkou 
v ruce
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Prvním zákonem týkajícím se požární 
ochrany je podle dochovaných prame-
nů zákon z doby Přemysla Otakara II. 
z roku 1278, kde se mimo jiné uvádí, že 
„kdo by v žhářství byl přistižen, ohněm 
aby zahynul“. Vzhledem k tomu, že v té 
době byla města stavěna „franckým 
stylem“ – úzké uličky, domy z hořlavých 
materiálů a střechy ze šindelů –, nebylo 
o požáry nouze. Proto také velké požá-
ry středověkých měst vedly k tomu, že 
byly vydávány předpisy, jak požárům 
předcházet a jak je likvidovat. na začát-
ku čtrnáctého století byl v Praze vydán 
statut O ohni, kde byly uloženy povin-
nosti občanům i jednotlivým cechům. 

V patnáctém století byl již kladen 
důraz na prevenci, a proto se stavěly 
hlásné věže, kde hlídky kontrolovaly 
blízké okolí a při vzniku požáru varovaly 
obyvatelstvo. V té době začalo být pro 
konšely a rychtáře povinné kontrolovat 
komíny a topeniště. 

na Malé Straně přijali konšelé v roce 
1515 nařízení, které stanovovalo povin-
nosti hejtmanů, kde mají být uloženy 
hasičské nástroje a další prostředky 
k hašení. Všeobecně se mělo za to, že 
odpovědnou osobou za hašení je místní 
kovář. Městské řády uváděly odměny za 
účast na požáru, leckdy byly doplněny 
i naturáliemi v podobě sudu piva.

V roce 1548 se všechna tři města 
pražská usnesla na povinnosti požárních 
prohlídek domů, které prováděl hejtman 
se svými podřízenými. Kontroly byly 
zaměřeny na jejich vybavení žebříkem 
a velkým hákem s podporami na nejméně 
čtyři kožené korbely na vodu. Při požárech 
docházelo často ke krádežím, které byly 
většinou trestány „na hrdle“, pokud ovšem 
lidé chyceného zloděje nezlynčovali a ne-
hodili do ohně. 

V roce 1755 vydala Marie Terezie 
Valpurga Amálie Kristýna Habsburská Řád 
ohně pro království české, kde byl stano-
ven požadavek na zděné komíny, výsadbu 
stromů mezi domy k zamezení šíření požáru, 
vybavení hasičským náčiním a dostatečnou 
zásobu vody. 

Obavy z požárů byly v té době tak 
velké, že například nařízením gubernia 
Království českého z roku 1798 se zaka-
zovalo kouření tabáku na ulicích, silnici, 
v zábavních místnostech či ve stájích i sto-
dolách a všude tam, kde byly uloženy lahve 
s hořlavými látkami. 

hasičství v Praze

Za počátek působení Hasičských sborů 
v Praze lze považovat rok 1820, kdy byla 
pražským magistrátem zřízena Stálá 
požární pohotovost. Tato hasičská záloha 
skládající se z řad tovaryšů různých 
cechů působila v Praze od listopadu 
do dubna, od páté hodiny odpoledne 
do šesté hodiny ráno a v období od 
května do října od osmé hodiny večer 
do svítání. dle požárního řádu z roku 
1826 se mělo k požáru dostavit celkem 
484 mužů a továrny měly k blízkým 
požárům posílat čtvrtinu dělníků.

V roce 1828 vznikl návrh na zřízení 
pražského hasičského sboru, jehož realiza-
ce se však neuskutečnila.

Významným datem v dějinách praž-
ského hasičstva byl 23. březen 1853, kdy 
byl vydáním vyhlášky založen sbor měst-
ských čistitelů ulic a hasičů ohně.

Základem hasičstva se stali tzv. 
městští počišťovači. Šlo o dvanáct řado-
vých členů a jednoho vedoucího.

Po roce 1853 byly zrušeny Záložní 
požární stráže a uvolnění muži posílili 
řady hasičstva. Tím se počet hasičů zvýšil 
na osmašedesát příslušníků, z toho bylo 
šest vrchních hasičů, čtyřiadvacet obslu-
hovatelů stříkaček a osmatřicet hasičů. 
nadále platila povinnost zametat ulice, 
dozor nad metaři měli vrchní hasiči. Prv-
ním velitelem byl městský dozorce Alois 
Pasta, jenž hasičskou činnost řídil z Le-
tenské ulice. Ten také vydal v roce 1860 
pro hasiče rukověť O požárech a hašení 
ohně. Od roku 1879 měl hasičský sbor 
k dispozici telegraf s morseovými přístroji 
a zvonkové požární hlásiče. Propojeny tak 
byly Malá Strana, Staré a nové Město a tři 

Z historie našich hasičů: 
Odměnou za pomoc při hašení 
požáru byl i sud piva (I. část)
Požárů se lidé vždy obávali. Proto byla vydávána nařízení, 
jak jim zabránit a jak se v případě požáru chovat. Nejstarší 
pražský statut O ohni byl vydán počátkem čtrnáctého 
století.

místa pražských dodavatelů vody. na pře-
lomu devatenáctého a dvacátého století 
bylo v Praze již sto třicet osm profesionál-
ních hasičů sloužících v osmi stanicích. 
V roce 1926 se hasiči přestěhovali do 
bývalého Obecního dvora v Sokolské ulici, 
kde působí dodnes.

V Praze máme také dlouhodobou 
tradici dobrovolných hasičů. V roce 1857 
byl založen Sbor ochraňující při požáru 
a podobných nehodách, jenž se v roce 
1872 přejmenoval na dobrovolný sbor 
ochraňovací pro Prahu, Smíchov, Karlín 
a Vyšehrad v počtu šestadevadesáti členů. 
byli označeni bílou stužkou s odznakem 
s písmeny R.C a červenou a bílou kokar-
dou na zeleném klobouku. Takto rozlišeni 
od civilistů měli přístup k požáru a pomá-
hali při hašení. V roce 1874 vznikla Župa 
Praha, do které byly sloučeny všechny 
sbory dobrovolných hasičů. do roku 1879 
soustřeďovala Župa již devatenáct sborů 
dobrovolných hasičů, v roce 1891 přibylo 
sedm sborů a v roce 1901 čítala Župa již 
čtyřicet sborů.

V současné době jsou jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů zřizované dle 
zákona č.133/1985 Sb. o požární ochra-
ně v Praze, kde doplňují činnost profesio- 

nálních hasičských záchranných sborů. 
Kompetence obce týkající se zřizování 
a vybavování dobrovolných hasičských 
sborů byla dle Statutu hlavního města 
Prahy svěřena městským částem.

V hlavním městě Praha je sedmapa-
desát městských částí, ne všechny však 
mají Sbor dobrovolných hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů Prahy 
1 byl založen 25. 3. 2010 a v součas-
né době má dvaačtyřicet členů, z toho 
dvaníct členů je součástí Jednotky Sboru 
vzniklé 11. 9. 2011. Tito členové mají 
odborný výcvik, který musí být pravidelně 
prověřován. Základnou sboru je Hasičská 
stanice na adrese nové mlýny 827/3a, 
Praha 1.

(O sv. Floriánovi, patronovi hasičů a o vý-
znamných požárech v Praze 1 v historii si 
budete moci přečíst v květnovém vydání 
magazínu Jedna). 

Text: Tomáš Oliva 
(zdroj: Josef nitra – Pompiéři, 
požárníci, hasiči, nakladatelství Triton, 
Muzeum hl. m. Prahy)
Foto: Archiv Hasičského
záchranného sboru 
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VVáclava jandečková
svědectví o smrti jana Masaryka
(Academia)

Václava Jandečková ve své 
nové knize rekonstruuje 
přesvědčivou verzi událostí 
kolem smrti Jana Masaryka. 
Jádrem knihy je unikát-
ní svědectví kriminalisty 
Vilibalda Hofmanna, zku-
šeného detektiva, který byl 
v osudné ráno 10. března 
1948 v roli vyšetřovatele jako 
jeden z prvních přítomen 
v pražském Černínském 
paláci, na jehož nádvoří bylo 
nalezeno mrtvé tělo minis-
tra zahraničí. Autorka knihy 

jeho svědectví nahrané na magnetofonový pásek obje-
vila v rodině Hofmannova přítele Jindřicha Grulicha.

Martina Riebauerová
Psaní jako posedlost
(Kniha Zlín)

Pronikavý knižní rozhovor 
s novinářem, popularizáto-
rem vědy a spisovatelem 
Karlem Pacnerem vychází 
k jeho životnímu jubileu. 
Otázky pokládala zkušená 
publicistka Martina Rie-
bauerová, šéfdramaturgyně 
událostí, komentářů ČT. 
nesměřují pouze do minu-
losti. Jsou velmi aktuální. 
Pacner reflektuje oblasti vědy 
i moderní historie s důrazem 
na špionáž s nebývalým 
přehledem. Vyjadřuje se 
k projektům elona Muska 

stejně kompetentně jako k nebezpečí oligarchic-
kého pojetí řízení státu v době koronavirové. 
 

klára aycox  
Pech 
(Host)

Tři detektivní příběhy z české 
periferie, které spojuje 
jediné: Pech. neortodoxní 
vyšetřovatel se svéráznou 
morálkou, který je dočasně 
povolán z Prahy do Liber-
ce. Tam, u legendární trati 
tramvaje číslo 11, která 
spojuje Liberec s Jabloncem, 
začíná příběh, který Pecha 
zavede mezi členy místní 
romské komunity, ale taky 
mezi neonacisty. Těla dívek 
nalezená poblíž trati vyvo-
lávají řadu otázek. Jak moc 

je třeba do případu zapletený Pechův bratr? Vyšetří Pech 
případ díky, nebo navzdory své komplikované povaze? 

František šmehlík
slyšet jeleny zpívat
(Argo)

V horské osadě v beskydech 
je nalezena brutálně zavraž-
děná dívka a šéf ostravské 
mordparty Miroslav Lada 
rychle dojde k přesvědčení, 
že vrahem musí být někdo 
z místních. Jeho tým rozplétá 
vztahy mezi sousedy a sou-
vislost s drogovým byzny-
sem. Postupně se seznamují 
se všemi obyvateli osady, 
zneuznaným hudebníkem, 
věčně nemytým pasákem koz 
nebo váženým, ale nerudným 
architektem a jeho slabomy-

slným synem. do vyšetřování se brzy začnou promítat osob-
ní životy kriminalistů. dokážou se sjednotit a zbavit odlehlý 
kraj monstra? A stihnou to dřív, než vrah udeří znovu? 

nové knihy 
od českých autorů

Mudr. Martin Jan Stránský patří mezi nejvý-
znamnější české neurology. Přednáší na uni-
verzitě Karlově, grenadské St. George’s uni-
versity a také věhlasné americké univerzitě 
Yale. Mezi jeho největší koníčky patří fun-
gování lidského mozku. Často však komen-
tuje i sociálně-politickou situaci v České 
republice. Je velkým patriotem Prahy 1. 

A právě deník doktora z Mrnic úzce sou-
visí se Stránského komentováním veřejného 
dění. „Tato publikace je postavena na reál-
ných příbězích z mého života. Při čtení krát-
kých kapitol se budete smát a za chvilku 
prožívat zcela opačné emoce nad upřímnými 
glosami postkomunistické přítomnosti,“ 
představuje knihu autor. A jak je spokojený 

Pražská organizace Fosa 
poskytuje klientům kromě 
osobní asistence a podpory 
samostatnosti ještě další 
specifickou službu, kterou 
je podporované zaměst- 
návání. Na trhu práce  
pomáhá zájemcům více 
než deset let. Její motto 
je: „Jsme ti, kteří se snaží, 
aby lidé se znevýhodněním 
mohli žít běžným způso-
bem života v normálním 
prostředí“. 

„Podporované zaměstnávání je služba 
dlouhodobého charakteru, zájemcům 
pomáháme v řádu měsíců. Spočívá nejen 
v podpoře při hledání stabilní práce, ale 
také v navýšení dovedností. Klienta na-
učíme, jak si sestavit profesní životopis 
nebo jak úspěšně absolvovat pracovní 
pohovor,“ upřesnila Jindřiška Kleknerová, 
která má ve Fose na starosti tým zkušených 
konzultantů v oblasti zaměstnanosti. 

Služba je určena lidem od 18 do 
65 let žijícím na území hlavního města 
Prahy, kteří nemohou získat nebo si udržet 
vhodnou a stabilní práci z důvodu snížené 
úrovně dovedností k tomu potřebných. 
V současné době konzultanti pracují v 
online režimu, museli také upravit způsob, 
jakým se věnují uživatelům služeb. „Je to 
náročné, ale díváme se na to tak, že se 
všechny nově nabyté zkušenosti budou 
v budoucnosti hodit nám i našim klientům, 
kteří jsou po konzultacích sebevědo-
mější, způsobilejší a lépe uplatnitelní na 

otevřeném trhu práce,“ doplnila Jindřiška 
Kleknerová.

na Fosu se obracejí lidé se smutnými, 
ale i zajímavými osudy. Jednou z nich je na-
příklad mladá žena, která velmi dobře ovládá 
grafické programy, ale jejím znevýhodněním 
je duševní onemocnění, které se projevovalo 
problémy v sociálních kontaktech a komu-
nikaci. V současné době je slečna zaměst-
naná jako grafik na zkrácený úvazek u jedné 
nadnárodní společnosti. „Naši podporu nyní 
nepotřebuje. Každý podobný úspěch nás 
s kolegy těší, protože má velice pozitivní vliv 
na okolí a rodinu klienta,“ uzavírá Jindřiška 
Kleknerová.

Více informací o organizaci a pos- 
kytovaných službách naleznete zde:  
www.fosaops.org, vedoucí Podporované- 
ho zaměstnávání, Jindřiška Kleknerová, 
kleknerova@fosaops.org. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Archiv organizace Fosa

Martin Jan Stránský 
představuje novou knihu

s ohlasy čtenářů? „Zatím se nám podařilo 
prodat přes 2 500 výtisků, což je při sou-
časné krizi a faktu, že jsme ji doposud nijak 
nepropagovali, velice dobré číslo. Doufám, 
že další čtenáři budou přibývat. Chystám 
zároveň další knihu, která se bude věnovat 
lidskému uvažování z lékařského, filozofické-
ho či sociologického pohledu. Publikace také 
nabídne odpovědi na otázky ohledně zrodu 
mozku, jeho funkcí a toho, jak vypadá lidská 
mysl po smrti,“ dodává Stránský. Knihu si 
můžete zakoupit u všech dobrých knihkupců 
a brzy se objeví i u nás v soutěži. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv Mudr. Jana Martina Stránského

Fosa: Klienti od nás odcházejí 
způsobilejší a sebevědomější

Deník doktora z Mrnic: takový název nese nová knižní 
publikace Martina Stránského, o kterou již brzy budete 
moci soutěžit. Autor v krátkých kapitolách popisuje svéráz 
českého venkova pohledem tamního lékaře, který glosuje 
dění s humorem sobě vlastním.

mailto:kleknerova@fosaops.org
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Poradna hasičů

dobrý den, vážení čtenáři, v tomto 
článku jsme pro vás připravili informa-
ce o tom, jak se chovat v případě, když 
zjistíte, že někde hoří něco, co by ne-
mělo, tedy naskytnete se u požáru.

V první řadě je důležité zachovat klid 
a jednat s rozvahou. Pokud se domníváte, 
že jste schopni oheň sami uhasit hasicím 
přístrojem, vodou nebo jiným způsobem, 

okamžitě tak učiňte.
Pokud si na hašení ohně netroufáte, raději nepřece-

ňujte své síly a volejte ihned telefonní linku 150 nebo 112 
a poté se pokuste oheň uhasit nebo zamezit jeho rozšíření, 
např. odstraněním hořlavých látek z jeho okolí. I pokud 
se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, je třeba tuto 
skutečnost nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému 
sboru.

nikdy nepřeceňujte své síly, může jít o život nejen 
vám, ale i dalším osobám. Volání na tísňovou linku je jistota 
profesionálního zásahu. Je důležité poskytnout operačnímu 
důstojníkovi HZS jasné informace o tom, co vidíte, tedy přesné 
místo požáru, co hoří atd. Takže pokud se nejedná o vyloženě 
malé zahoření, raději volejte a poté haste.

Jetliže předpokládáte ohrožení dalších osob, informuje 
ostatní nejlépe voláním hoří, hoří, hoří.

V objektech, kde je to možné, je třeba vyhlásit požární 
poplach a držet se poplachového plánu nebo směrnic. 
Pokud je to možné, proveďte opatření k vyvedení osob 

Poradna strážníků
zakleknout?

V nedávné době nejen média, ale přede-
vším prostor sociálních sítí ovládlo několik 
případů, kdy došlo k použití donucovacích 
prostředků vůči lidem, kteří odmítali dodržo-
vat vládní opatření. Téměř shodné příběhy, 
jen jiná města. Problém vznikl vždy kvůli 
zakrytí dýchacích cest. Jádro problému? 

Opakovaně padla výzva k nápravě, opakovaně nebyla nevysly-
šena. Jeden z takových případů jsme zveřejnili i my na našich 
sociálních sítích. Co vede člověka k tomu, že se začne chovat 
takto bezohledně a zbytečně celou situaci vyhrotí? Má onen do-
tyčný pocit, že se ho celá situace trvající více jak rok vůbec ne-
týká? nebo je absolutně nevšímavý vůči ostatním? Alergii mám 
už na slova o svobodě, demokracii a zdravém lidském rozumu. 

Společnost se rozdělila na dva tábory. Jedni jsou schopni 
pochopit smysl všech opatření, byť mnohdy chaotických, ale pro 
druhé jsou nesmyslná a svobodu jedince nepřípustně omezu-
jící. do první skupiny bych také zařadila ty, kteří jsou skutečně 
vystrašeni a bojí se. někteří, protože mají osobní zkušenost, jiní, 
protože mediální svět chrlí jednu negativní zprávu za druhou. Ale 
spojuje je, že chápou kolektivní odpovědnost a nutnost regu-
lací. Pak je tu tábor tzv. rebelů, kteří valnou část všeho budou 
negovat, máme přeci demokracii, nejsme ovce. Ale i demokracie 
má svá omezení, a to v podobě legislativy. Protože bez nich jsme 
v anarchii.

duben 2021 iNFORMujEME

Jediným smyslem je společná snaha. Snaha to zvládnout. 
Je to běh na dlouhou trať, kdy na jejím začátku nikdo z nás netu-
šil, jak dlouhá vlastně bude. A nevíme to stále. Strážníci, stejně 
jako policisté, nemají jednoduchou úlohu a bylo by fajn, kdyby jim 
ji ostatní tolik nekomplikovali. A než nás na první dobrou odsoudí-
te, nařknete z policejní brutality, absence rozumu, zkuste se na to 
podívat ještě z jiného úhlu. Většina zákroků je dnes posuzována 
jen optikou toho, kdo takový záznam jako senzaci zveřejňuje v po-
době krátkého sestřihu na internetu. V případech zákroků tohoto 
typu jsou okamžité odsuzující komentáře přinejmenším neférové, 
protože jsou v drtivé většině hodnoceny izolovaně bez znalosti 
dalších souvislostí. Kdyby lidé, ať si o celé situaci myslí, co chtějí, 
dodržovali to, co mají, nebo když nesouhlasí, aspoň v mezích 
klidu a slušnosti spolupracovali se zasahujícími strážníky při kon-
trole totožnosti, nikdy by k těmto případům nemuselo dojít.

Možná poslední zamyšlení. Jsem také rodič. Ve výchově 
své dcery jsem určitě udělala nespočet chyb, protože jednotný 
a jasný návod, jak má vypadat správná výchova, neexistuje. Jde-
me cestou pokusů, omylů a příkladů. Vyhrotit situaci před vlast-
ním dítětem, způsobit mu třeba trauma a také dát mu tenhle 
vzor chování, by mi můj zdravý selský rozum nikdy nedovolil. 

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy

nebo zvířat ze zasaženého prostoru a uzavřete přívod plynu. 
Při vypínání elektřiny buďte opatrní, aby nedošlo například 
k uvěznění lidí ve výtahu. 

Pokud sami zasahujete pomocí hasicích přístrojů, 
vodního proudu z hydrantu atd., dávejte pozor, abyste se 
nenadýchali horkých zplodin hoření nebo vám oheň nešlehl  
do obličeje. Je-li prostor zakouřen, je nutno si tvář chránit nej- 
lépe mokrou tkaninou a místnost opustit v předklonu. Horké 
zplodiny stoupají vzhůru, kde se hromadí a je zde také vysoká 
teplota. Zkrátka vždy je nejdůležitější záchrana osob a zvířat 
a až poté záchrana majetku. Majetek lze nahradit, ale zdraví 
a život koupit nelze.

Ale vraťme se na začátek. Pokud jste požár ohlásili,  
vyčkejte na místě na příjezd hasičů.

Po jejich příjezdu podejte informaci o situaci veliteli 
zásahu, a to zejména pokud máte informace k hořícímu 
objektu.

Mnozí z vás si řeknou, to se mu to píše, ale jak si pora-
dit v reálné situaci... Z vlastní zkušenosti vám musím říci, že 
rozvaha a profesionální posouzení situace je pro zasahující 
hasiče nezbytné. Konec konců jsou na to zvyklí, je to jejich 
práce.

Problematika chování osob při požáru je rozsáhlá 
a společně se k ní vrátíme v dalších článcích.

My vám samozřejmě přejeme, aby vás žádný požár ne-
postihl, a pokud ano, zapamatujte si to, co jste si dnes pře-
četli. K dispozici je pro vás informační e-mail: Praha1hasici@
seznam.cz. 

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

Vyhlášení dotací 
v sociální oblasti a na 
protidrogovou prevenci
Rada Mč Praha 1 vyhlásila usnesením č. uR21_0201 ze dne 
1. 3. 2021 dotační program s názvem jednička pro rok 2021: 
a. sociální oblast a b. Protidrogová prevence. 

V sociální oblasti budou podpořeny následující služby:
 Služby sociální prevence       Služby sociální péče
 návazné fakultativní služby

Objem finančních prostředků vyčleněných na program 
je 1 200 000 korun.
bližší informace poskytne Olga Jirasová, tel.: 221 097 220, 
e-mail: Olga.jirasova@praha1.cz.

V oblasti protidrogové prevence mohou být 
podpořeny následující služby:
 Kontaktní a poradenské služby      Terénní programy
 Ambulantní léčba       Substituční léčba

Objem finančních prostředků vyčleněných na program 
je 400 000 korun.
bližší informace poskytne Silvie Pleskanková, tel.: 221 097 580, 
e-mail: silvie.Pleskankova@praha1.cz.

bližší informace naleznete na webu MČ Praha 1 v sekci Rozpočty 
a dotace.
Lhůta pro podání žádostí je do 16. dubna 2021.
Vyčleněné finanční prostředky nemusí být plně vyčerpány. 

Soutěž o knihu 
Petra Sojky 
Pražské dvorky
Štastnými výherci, kteří správně napsali,  
že premiéra pořadu Z metropole se vy- 
sílá jednou týdně, jsou Tomáš Víšek,  
květa Roznětínská a Dagmar Marková. 
Gratulujeme! 

Autor knihy a zároveň redaktor  
pořadu České televize Z metropole Petr 
Sojka přišel na radnici, kde osobně knížky 
pro výherce podepsal. 

Pro malé i větší tanečníky, kteří si chtějí 
užít léto plné táborové zábavy, ale večer 
strávit v pohodlí domova, chystá letos 
Taneční škola Indance novinku – vyrazte 
na taneční příměstský tábor Indance 
2021! díky podpoře městské části tak 
letos poprvé mohou děti zažít léto plné 
tance a táborových her s kamarády 
i v Praze, v tanečním Indance centru 

Hostivař. Tato pětidenní akce, od pondělí 
do pátku 12. až 16. července, je určena 
pro všechny zájemce o tanec a dobrou 
zábavu od pěti let. Vítané jsou známé 
tváře z řad Taneční školy Indance, 
které navštěvují kurzy v průběhu roku, 
stejně jako nováčci, kteří si chtějí tanec 
vyzkoušet a užít si táborovou atmosfé-
ru, a to začátečníci i pokročilí. Lekce 
povedou zkušení lektoři taneční školy 
a spolu s dalšími skvělými vedoucími se 
postarají o pestrý program na celý den, 
letos v doprovodu kouzelných tanečních 
živlů. Příměstský tábor je tak například 
ideální přípravou na výjezdové soustře-
dění taneční školy, Letní taneční školu, 
pro ty, kteří by chtěli v budoucnu vyjet 
a váhají. Více informací včetně přihlá-
šení naleznete na stránkách Taneční 
školy Indance, www.indance.cz. 

iNFORMujEME PRAHA 1

Za zábavou i tancem 
v Praze na příměstský 
tábor InDance

mailto:Praha1hasici@seznam.cz
mailto:Praha1hasici@seznam.cz
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křížOVka PRAHA 1 duben 2021 slOVO hOsTa

Tajenka z minulého čísla:
RADA JOSEF KNOTEK

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

VZPĚ-
RAČSKÝ
VÝKON

SORTA
ČÁST

ZEMSKÉ
KŮRY

INKOUST
(ANGLICKY)

ZNAČKA
TANTALU

TROPICKÁ
PRYSKY-

ŘICE

PLOCHÁ
MOŘSKÁ

RYBA

SAMICE
JELENA

HOSPO-
DÁŘSKÉ
NOVINY

OBYVATEL
SKAL

UČITEL
MATEMA-

TIKY

FRANCOUZ-
SKÝ MALÍŘ

ROSTLINA
DOSNA

MÍT 
NA SOBĚ

POHYB 
PO LANĚ

SKLUZ 
PŘI JÍZDĚ

JMÉNO
HEREČKY

MANDLOVÉ

ZNAČKA
LYŽÍ

1. TAJENKA

POLY-
NÉSKÝ

OPOJNÝ
NÁPOJ

2. TAJENKA

POHÁD-
KOVÁ SÁŇ

ČÁST RUKY

VYSNĚNÝ
CÍL

ŠERMÍŘSKÁ
ZBRAŇ

PŮSOBIT
BOLEST

SUKOVICE

NÁMOŘNÍ
PODDŮS-

TOJNÍK

PŘESVĚDČENÍ

SEVERO-
ČESKÉ
MĚSTO

HLÍNA NA
KOŘENECH

PŘED-
LOŽKA

OHROMNÝ
BOLESTIVÝ

VŘED

VYNIKAJÍCÍ

RADOSTNÝ VYDRŽET

OSÁZETI

SLOVENSKÝ
HOKEJOVÝ
BRANKÁŘ

IVA
DOMÁCKY

OLMEROVY
INICIÁLY

SVĚTOVÁ
STRANA

POMŮCKA:
BATON
MAAT
SALÁK
YVON

SEVER
(NĚMECKY)

MOŘŠTÍ
KORÝŠI

STAROŘECKÁ
MINCE

KRÁL
ZVÍŘAT

SOUTOK

USEDNUTÍ

PODLAHOVÁ
KRYTINA

NAŠE
SOUKROMÁ
TV STANICE

OKRESNÍ
VOJENSKÁ

SPRÁVA

PLOD
SMOKVONĚ

HRANOL

SOUHLAS

TA I ONA 

SOUČÁST
FRITOVACÍCH

ZAŘÍZENÍ

ZNAČKA
NITU

VÍTR

ZNAČKA
HLINÍKU

ZEMĚ-
DĚLEC

OSOBNÍ
ZÁJMENO

JMÉNO
HEREČKY
BOUDOVÉ

MALÉ
TRUHLÁŘSKÉ

NÁSTROJE

DOKOLA 
(BÁSNICKY)

ORÝPAT

J. e. Robert Kvile:
norský velvyslanec, 
který zná Prahu lépe než OsloSlovo hosta 
diplomaté jsou v cizí zemi návštěv-
níky. někdy na dva až tři roky, někdy 
na čtyři až pět let. Poté je čekají nová 
místa a města. Ale někteří se vracejí 
na stejné místo a ambasádu, kde kdysi 
již působili jako služebně nejmladší 
a s hlavou plnou zaškolovacího procesu.

V letech 1990 až 1993 jsem byl nej-
mladším zaměstnancem norského velvy-
slanectví v Praze. Poté jsem byl v belgii, 
v Rusku a také velvyslancem v Pákistánu 
a při Organizaci pro bezpečnost a spo-
lupráci v evropě ve Vídni. V roce 2018 
jsem se do Prahy vrátil jako velvyslanec. 
Ale i tehdy v roce 1990 jsem se vrátil. 
Studoval jsem v Praze v letech 1983 až 
1986, celkem patnáct měsíců. V té době 
jsem studoval český jazyk na Filozofické 
fakultě univerzity Karlovy a bydlel jsem 
na koleji na Větrníku na Praze 6. Zname-
ná to tedy, že jsem nejen v Praze žil, ale 
také ji poznal během tří různých období 
– za Husáka, za Havla a nyní za Zemana. 
Proto si dovoluji tvrdit, že Prahu znám 
lépe než hlavní město své vlasti, Oslo!

V Praze jsem také potkal ženu, která 
se později stala mou chotí. Ale i ona je 
norka; v době, kdy jsme se potkali – tedy 
v osmdesátých letech –, přijela do Prahy 
na stipendijní program. Život je plný 
náhod. Když jsme v roce 1990 přijeli 
zpět do Prahy, byli jsme už čtyři. netrvalo 
dlouho a naše děti mluvily česky.

Praha se změnila, především k lep-
šímu, je ale škoda, že některé tradiční 

hospody musely ustoupit turistickým 
lákadlům a thajským masážím. A kam 
se ztratila pivnice svatého Tomáše? 
Hospody, které jsou starší pěti set let, 
si zaslouží ochranu! Ta malá hospůdka, 
kde jsem na podzim 1983 pil svůj první 
pražský půllitr piva, je pryč. Stejně tak 
jako knihkupectví, které bylo hned vedle. 
Přesto cizinci zůstávají v údivu stát, 
jak uctivě se pražské úřady a obyvatelé 
o svoje město starají.

My bydlíme v bubenči. Odtud je to 
jen kousek procházkou přes Letnou dolů 
do centra města, což je mimochodem 
oblíbená trasa našeho psa Pepíka. Prahu 
je třeba zažít pěšky. Tehdy člověk vidí, 
jak krásná je, a všímá si detailů, které 
nám vyprávějí o městě, zemi a historii. 
A potom, co to všechno zažijete, byste 
si měli dát jedno nebo dvě piva nejlépe 
někde, kde není příliš mnoho turistů. 
Jídlo dostanete všude, já mám osobně 
slabost pro tradiční jídlo. Mám rád vepřo 
knedlo zelo! domů se člověk pohodlně 
dostane tramvají či metrem. Praha se 
může pochlubit fantastickou hromadnou 
dopravou. Já jsem tak starý, že za svoji 
Lítačku platím pouze poloviční cenu; brzy 
budu jezdit zdarma!

Provoz v Praze je mimochodem 
noční můra. Rád bych v Praze viděl více 
elektromobilů (v norsku se prodává více 
elektromobilů než tradičních vozů), ale 
ze všeho nejvíc bych si přál, aby lidé auta 
nepoužívali. Pokud já jako velvyslanec 

mohu jezdit do práce na kole, tak to doká-
žou i ostatní! A pokud je počasí nevlídné, 
jeďte tramvají.

Praha je hudba. Stesk po koncer-
tech v Obecním domě a Rudolfinu a po 
opeře ve Stavovském divadle je nyní 
během pandemie obrovský. Koncerty 
s předními norskými jazzovými hudební-
ky jsou odloženy a přeloženy a posléze 
znovu odloženy. Praha je také literatura, 
umění, výstavy a muzea. To všechno Pra-
ha je, ale ne teď. Pandemie je ztracený 
čas.

A jak mi připadají obyvatelé Prahy? 
Možná se můj pohled trošku liší od mno-
hých jiných diplomatů. Ten, kdo trochu 
mluví česky, je přijat s potěšením. někdy 
dokonce s údivem či obdivem. Slýchá-
vám: Říkáš, že jsi nor? Možná dědeček 
byl Čech?

Čeština je obtížný jazyk. Můj učitel 
mi tehdy v Celetné řekl, že české sloveso 
je peklo. To je pravděpodobně pravda, ale 
je také pravda, že v českém jazyce je více 
pekel! 

norsko je moře a hory, řeky a voda. 
Praha je Vltava. Řeka a mosty definují 
město a spojují ho s okolní krajinou. Řeka 
otevírá město. A v té řece jsou ryby. Tolik 
ryb! Jen se podívejte dolů do Čertov-
ky, když je voda průzračná a svítí na ni 
slunce. A nutrie; to zvíře jsem v norsku 
v životě neviděl. Praha má vše. I místo 
v mém srdci.
 

MMístopis (viz str. 30)
Součástí nové hradby byly i dvě dělové bašty, 
na západě _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz 1.TAJENKU) a na východě _ _ _ _ _ _ _ (viz 2.TAJENKU). 
  

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– pana Evžena Schulce. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na něj čeká knížka Vojtěcha Rauera Na seně z vydavatelství Host. Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 4. 2021.

mailto:redakce@praha1.cz



	_GoBack
	_Hlk64629679
	_GoBack
	_GoBack
	Bookmark
	Bookmark1
	Bookmark2
	Bookmark3
	Bookmark4
	bohosluzby
	_GoBack
	_GoBack

