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     Participace: Rozhodujme společně

   Spor o zahrádku V Jirchářích

    Rozhovor s Karlem Grabeinem Procházkou:  
Šance pro restart

   Bratranci Kafkové a ukradený Bernardýn



PARTICIPACE OBČANŮ

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.PRAHA1.CZ

Florenc 21

Park Klárov

Park Cihelná

Komunitní zahrádky Park Na Františku Park v Pařížské

ROZHODUJME SPOLEČNĚ O BUDOUCNOSTI PRAHY 1

Praha 1: Podporujme
společně naše živnostníky 

A co vy, naši živnostníci z Prahy 1? Máte zájem o propagaci
své provozovny v magazínu JEDNA, na praha1.cz,
Instagramu a Facebooku? 
Kontaktujte nás na e-mailu: redakce@praha1.cz.

Pro živnostníky a podnikatele nejen v Praze 1 nastaly
těžké časy. Podpořte je spolu s námi! Zastavte se u nich 
a udělejte radost sobě i jim.

Radnice Prahy 1 také zřídila kontaktní centrum 
pro živnostníky a podnikatele, kteří se na něj mohou 
v současné nepřehledné a obtížné době obracet se svými
dotazy.

bit.ly/podporujeme-zivnostniky

Twitter

@prahajedna

Facebook

@prahajedna

Facebook

@praha1online

Instagram

@prahajedna

info.podnikatele@praha1.cz

+420 221 097 666

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 8 DO 12 HODIN

Magazín 

JEDNA

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

ONLINE koncert „Alleluja“
Chrám a klášter Panny Marie Sněžné

Řád menších bratří

v pondělí 28. června 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 a r k é t a  S t i v í n o v á  -  f l é t n a

E v a  T o r n o v á  -  c e m b a l o

P .  B o n a v e n t u r a  O n dře j  Ča p e k  -  f a r n í  v i k á ř ,  p r ů v o d c e  h i s t o r i í

na FB Praha 1, Praha 1 Online a Kostelní slavnosti i na praha1.cz a kostelnislavnosti.cz.
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Petr HejmaSlovo starosty
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FOTOsTRaNa

ZkRášlENé ZákOuTí V DiVaDElNí ulici
Rybářský DOMEčEk PRONajaT skauTskéMu 
iNsTiTuTu

PaRTiciPacE: ROZhODujME sPOlEčNě

ROZhOVOR O kRáTkODObéM ubyTOVáNí

sPOR O ZahRáDku

ROZhOVOR s RaDNíM 
kaRlEM GRabEiNEM PROcháZkOu
PřEDsTaVujEME: 
ODbOR škOlsTVí

VRchlickéhO saDy: 
Další VýVOj
NabíZíME byTy k PRONájMu

NaTáčENí ThRillERu V PRaZE 1

MísTNí PaRlaMENT

ROZhOVOR s ONDřEjEM sOukuPEM

Příběh laDy DERMacOl

OsObNOsTi kulTuRy kOlEM Nás

POEsiE PRahy 1 
ROZhOVOR s jaROMíREM bOsákEM:  
kNiha O FOTbalE i PRaZE 1

Příběhy Našich sOusEDů: 
GabRiEl jaNOušEk
MísTa VíRy: kOsTEl sV. jiNDřicha a sV. kuNhuTy

hisTORiE PRahy 1: 
bRaTRaNci kaFkOVé a ukRaDENý bERNaRDýN

MísTOPis: FRaNTiškáNská ZahRaDa

POšTOVNí MuZEuM: 
POšTOVNí DOPRaVNí PROsTřEDky

ObčaNská sPOlEčNOsT: cENTRuM sEňORiNa

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

NOVé kNihy

sOciálNí služby

iNFORMujEME

křížOVka

slOVO hOsTa: ROsauRa lEONORa RuEDa GuTiéRREZ,
MExická VElVyslaNkyNě

vážení a milí sousedé,
také si při letošním „jarním“ počasí často vzpomenete na legen- 
dární film na samotě u lesa a na slova dědy Komárka pozoru- 
jícího ze zápraží neustávající déšť? 

Doufám, že ve chvíli, kdy čtete červnové vydání našeho 
magazínu JeDnA, tak už to přeci jen víc vypadá na jaro a blížící 
se léto... Květen nám totiž spíš nabídl podzim, a to nejen podle 
nízkých teplot a deště, ale i podle chování některých politiků, 
kteří vystupovali, jako by už byly za dveřmi říjnové volby. Ty se 
sice budou týkat jen Poslanecké sněmovny, ale z toho, co nám 
předvedli někteří lidé z uskupení Praha 1 Sobě, zejména pak 
exstarosta čižinský, to vypadalo, jako by z předvolební horečky 
ztratili soudnost, rozum, ale hlavně obyčejnou lidskou slušnost.

Určitě jste v médiích zaznamenali „kauzu“ privatizace 
bytu v Bolzanově ulici profesorem Arenbergerem, kterou před 
více než dvěma lety zastupitelům bez jakýchkoliv výhrad či 
komentářů předložil tehdejší starosta čižinský. Když mu ji pak 
zastupitelstvo schválilo a stanovilo jasné podmínky smlouvy, 
svévolně smlouvu vzal, předělal a bez vědomí kolegů podepsal. 

Pokud si teď říkáte, že se třeba dodatečně za svůj postup 
omluvil, musím vás zklamat. nejen že se neomluvil a nevysvět- 
lil své chování, dokonce teď v květnu běžel za novináři, aby 
všechny kolem sebe pomluvil a obvinil z podvodu.

na další straně, popř. na www.praha1.cz, si o privatizaci 
bytu v Bolzanově ulici můžete přečíst více podrobností. Já vám 
za současnou koalici mohu slíbit, že všechno bude řádně pro-
věřeno, a pokud bude prokázáno pochybení, budeme požado-
vat vyvození odpovědnosti.

vážení sousedé,
moc mě mrzí, že většinou ti, kdo nejvíce křičí, nám nejméně 
pomáhají, když je potřeba, jako například teď v době pandemie. 
naštěstí je ale okolo nás stále dost lidí, kteří přiložili ruku k dílu 
a díky nim se nám daří proti pandemii úspěšně bojovat. Určitě 
k nim patří třeba lékaři, sestry a další personál nemocnice 
na Františku. Očkovací centrum nám zde běží na plné obrátky, 
má dost vakcín, a pokud se při registraci objednáte na očkování 
do naší nemocnice, rádi vás tam uvítají. Já vám to určitě  dopo- 
ručuji.

Přeji vám krásný červen.

váš
Petr Hejma 

http://www.praha1.cz
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chcisevkliduvyspat 
– Praha 1 
spustila nový web

Městská část Praha 1 vytvořila ve 
spolupráci se svým výborem proti 
vylidňování centra a pro podporu ko-
munitního života nový web zaměře-
ný na krátkodobé ubytování v bytech 
a na problémy, které jsou s tím 
spojené. Stránky se nazývají www.
chcisevkliduvyspat.cz a vznikly 
z iniciativy předsedkyně uvedeného 
výboru Bronislavy Sitár Baborákové.

na webu naleznete užitečné 
informace a zajímavá a podrob-
ně zpracovaná fakta týkající se 
problematiky krátkodobých proná-
jmů. K dispozici jsou na něm navíc 
rady a tipy, co dělat v případě potíží 
s hosty krátkodobě pronajímaných 
bytů, kteří velmi často uprostřed 
noci způsobují hluk a nepořádek.

Zájemci se na webu rovněž 
dočtou, jaké povinnosti mají ubyto-
vatelé a platformy typu Airbnb a co 
dělat, když je nedodržují. Přečíst 
si na webu lze rovněž příběhy lidí 
postižených tímto fenoménem, 
ale třeba také užitečné informace 
o možnostech zapojení do komunit-
ního života. 

S hlubokým znepokojením jsme sledo-
vali teroristické útoky na Izrael, včetně 
našeho partnerského města rosh Ha’ayin. 
radnice proto našim izraelským partne-
rům a přátelům zaslala dopis, ve kterém je 
starosta Petr Hejma ubezpečil, že Praha 1 
byla v těžkých chvílích s nimi a připravena 
pomoci. na znamení solidarity vyvěsili 
představitelé radnice společně s izrael-
ským velvyslancem v české republice 
Danielem Meronem vlajku Státu Izrael.

Město rosh-Ha´ayin bylo založeno 
roku 1950 a jeho 38 tisíc obyvatel je pře-
vážně zaměstnáno v počítačovém průmys-
lu a ve výzkumu. Moderní technologie jsou 
tak rozvíjeny na půdě, kde už v roce 1080 
před Kristem proběhla bitva mezi Izraelity 
a Filištíny, kteří ukradli Archu úmluvy.

Po městě rosh-Ha´ayin byl pojmeno-
ván parčík v Dušní ulici. 

solidarita s izraelskými přáteli

Radní Prahy 1 nechali prověřit postup býva-
lého starosty čižinského při privatizaci bytu 
prof. arenbergerem. čižinský totiž podepsal 
smlouvu o prodeji uvedeného bytu ve znění, 
které bylo v rozporu s usnesením zastupite-
lů ze dne 29. ledna 2019. 

Pavel čižinský o své vůli pozměnil text 
schválené kupní smlouvy, ve kterém vyne-
chal podmínku stanovenou Zastupitelstvem 
Mč Praha 1, a to vyloučení nároku kupující-
ho na úhradu zhodnocení předmětu prodeje 
ze strany kupujícího pod sankcí odstoupení 
prodávajícího od smlouvy pro případ neprav-
divosti tohoto ujištění.

Starosta Petr Hejma proto nechal pro-
věřit mimořádným interním auditem plnění 
povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji 
bytové jednotky, a to ze strany kupujícího, 
a dále zdali nedošlo k poškození zájmů 
Prahy 1 z důvodu nerespektování usnesení 
Zastupitelstva Pavlem čižinským.

Radnice Prahy 1 prověřuje okolnosti privatizace bytu 
v bolzanově 7 včetně postupu tehdejšího 
starosty čižinského

rada Mč Praha 1 na svém jednání 
25. května také konstatovala, že privatizace 
uvedené bytové jednotky proběhla v souladu 
se Zásadami privatizace bytových jednotek 
oprávněným nájemcům, schválenými usne-
sením Obvodního zastupitelstva Mč Praha 1 
č. u98_0383 ze dne 9. 7. 1998.

radní Prahy 1 rovněž uvedli, že za-
stupitel Pavel čižinský svými neuváženými 
mediálními výstupy, ve kterých opakova-
ně zveřejňuje lživé informace, soustavně 
poškozuje dobré jméno radnice městské 
části a jejích 350 zaměstnanců a vystupuje 
tak v rozporu s etickým kodexem zastupite-
le a svým slibem zastupitele. Zároveň tím 
zastírá svou případnou odpovědnost za své 
konání v pozici starosty městské části, kdy 
proti vůli zastupitelů vypustil z kupní smlou-
vy důležitou podmínku.

Starosta Petr Hejma proto u Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva Mč Praha 1 iniciuje 
prověření možného porušení etického ko-
dexu zastupitele ze strany Pavla čižinského 
a nechá prověřit případnou čižinského trest-
něprávní odpovědnost za uvedené skutky.

V této souvislosti radnice zdůrazňuje, 
že přes upozornění a transparentní zve-
řejnění všech dokumentů bylo v médi-
ích opakovaně a chybně uvedeno, že se 
privatizace bytu v bolzanově ulici řídila 
zásadami pro privatizaci z roku 2018 
a že prof. arenberger při privatizaci uve-
dl nesprávné údaje o svém majetku. 

Další informace naleznete na  
www.praha1.cz.

Místostarostka Eva Špačková, starosta Petr Hejma a velvyslanec Daniel Meron

Simply Organized
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radnice připravila novou aplikaci posky-
tující informace o nebytových prostorách 
svěřených Praze 1 – mapu s jejich kom-
pletním přehledem, základní údaje o nich, 
postupně doplňovanou fotodokumentaci 
a virtuální prohlídky volných prostor.

„Aplikace, která je v hlavním městě 
první svého druhu, výrazně posiluje kvalitu 
komunikace radnice s občany a živnostníky 
a její transparentnost. Bude postupně dopl-
ňována o další funkce jako například vyhle-
dávání podle typu určení, plochy k pronájmu 
a dalších parametrů,“ popsal iniciátor vzniku 
aplikace a radní Prahy 1 pro dopravu, životní 
prostředí, informatiku a smart cities richard 
Bureš. Pilotní verze nové aplikace nabízí in-

formace o samotných prostorách, o součas-
ných nájemcích, výši nájemného a typech 
smluv včetně odkazů na jejich znění. „Vše 
zdarma, veřejně, online a pro všechny,“ 
zdůraznil richard Bureš, podle kterého byla 
v minulosti správa nebytových prostor čas-
tým předmětem spekulací, potřebné infor-
mace nebyly k dispozici a občané si nemohli 
ověřit, kdo a kde provozuje různé služby. 
Kromě transparentnosti trhu s nebytovými 
prostorami přinese do budoucna nová apli-
kace městské části podstatně vyšší příjmy. 
richard Bureš totiž zároveň podle svých slov 
očekává, že plošné zveřejnění všech údajů 
pomůže veřejně si „posvítit“ na ty smlouvy, 
které už delší dobu nejsou výhodné. 

radní Prahy 1 rozhodli, že podpoří nákup 
univerzálního multidetektorového CT systé-
mu vyšší třídy pro nemocnici na Františku. 

Ten zajistí mj. podstatně kvalitnější 
skenování za výrazně kratší dobu a při mini-
malizaci dávek záření. Denně rovněž zvlád-
ne vyšetření většího počtu pacientů. Bude 
určen pro CT vyšetření všech oblastí těla 
a součástí dodávky budou mj. i multimoda-
litní serverový portál a tři na něj napojené 
klientské stanice pro postprocesing a popis 
provedených CT vyšetření.

„Chceme v Nemocnici Na Františku 
neustále zvyšovat kvalitu poskytované 
péče a nákup univerzálního multidetekto-
rového CT systému k tomu určitě přispě-
je. Navíc dosavadní přístroj už dosluhuje. 
Proto radní Prahy 1 pověřili vedení 
nemocnice organizací transparentního 
výběrového řízení,“ uvedl starosta Prahy 1 

česká pošta 
v hybernské končí

1. července ukončí svůj provoz pobočka 
pošty Praha 06 v Hybernské ulici. v dochozí 
vzdálenosti pošta nabízí tři své další pobočky, 
a to v Jindřišské ulici, vzdálené zhruba osm 
set metrů, v obchodním centru Florenti-
num, které je odtud zhruba čtyři sta metrů, 
a třetí v Burzovním paláci vzdáleném asi 
devět set metrů. Provoz v těchto okolních 
pobočkách bude navíc personálně posílen 
o zaměstnance z rušené pobočky. Balíky 
doposud ukládané na poště Praha 06 budou 
nyní ukládané na pobočce v Jindřišské ulici, 
která nabízí nadstandardní podmínky. Mezi 
ně patří například otevírací doba sedm dní 
v týdnu, jednatřicet přepážek, specializovaná 
pracoviště či nabídka papírenského zboží, 
finanční poradenství nebo přepážky Balíkov-
ny, které nabízejí zrychlený výdej zásilek. 

Revitalizace ulice Na Poříčí

Bezpečnost a komfort pro chodce 
a příjemné prostředí pro lidi, kteří žijí 
a pracují v ulici na Poříčí, se v létě 2017 
staly cílem iniciativy GoFlorenc. Široká 
participace obyvatel v lokalitě a pozitiv-
ní spolupráce s příslušnými pražskými 
orgány vedly ke schválení projektu. nyní 
zástupci města, iniciativa GoFlorenc 
spolu s architekty řeší „zkrášlení“ dnes 
zasmušilé ulice do bulváru s artovými 
prvky. v květnu se v černé labuti usku-
tečnilo setkání zástupců města, partnerů 
a podporovatelů projektu. Hovořilo se 
mimo jiné o schválení projektu, jeho 
přínosu pro občany, participaci majitelů 
domů v lokalitě a dalším postupu. 

více info: goflorenc.nnmagazine.cz

Praha 1 vytvořila aplikaci s přehledem nebytovek

Petr Hejma. náklady na nový CT systém 
vyplynou z výběrového řízení, neměly by 
ale překročit částku 32 milionů korun, jež 
odpovídá průměrné ceně, za kterou byly 

nakoupeny přístroje této kategorie pro 
jiná zdravotnická zařízení. náklady uhradí 
Městská část Praha 1 jako zřizovatel 
nemocnice na Františku. 

Nový multidetektorový cT systém zlepší péči

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. 
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šicí centrum haišman
na Poříčí 14
602 860 555

nakupujme u našich 
živnostníků...

Nikolas bar
Tržiště 10
www.nicolasbar.cz

kavárna cocovanka
U Lužického semináře 34
www.cocovanfamily.cz

antikvariát Dlážděná
Dlážděná 7
732 530 690

řeznictví a uzenářství
Biskupská 4
222 312 136

hutník
Petrské náměstí 2
222 315 330

Foto optika jan Pazdera
vodičkova 28
224 216 197 

hodinář V. řáha
Petrská 1
777 081 059

Restaurace u sádlů
Klimentská 7
224 813 874
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Roesel – beer and Food
Mostecká 45
212 241 552

Víno wine obchod vínem
Truhlářská 24
603 436 985

Galerie Designum
nerudova 27
http://designum-galerie.cz/

kavárna Mlýnská
všehrdova 14 
@kavarna.mlynska

u Modré kachničky
nebovidská 6 
www.umodrekachnicky.cz

coffee aRT
Pohořelec 26
607 200 707

cukrárna astra
Perlová 8
www.cukrarnaastra.cz

Náš chléb – vaše pekárna
Opletalova 4
724 426 012

Pražírna Voznice, Palác yMca
na Poříčí 12
731 447 728

... a podpořme je!
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ZPRáVy Z RaDNicE PrAHA 1

Radní Prahy 1 schválili  
na své květnové schůzi 
záměr o zapůjčení tzv. Ry-
bářského domečku Skaut-
skému institutu. Dlouhý 
proces anketních otázek, 
veřejných participací či 
jednání radních se spolky 
a jednotlivými zájemci 
konečně spěje ke svému 
zdárnému konci. 

Smlouva na necelé dva roky by měla být 
podepsána nejpozději koncem června. 
Skauti – ve spolupráci se spolkem KamPar-
ta – se tak konečně budou moci pustit do 
oživování tohoto překrásného místa. Dlouho 
opuštěná stavba, jež naposledy fungovala 
jako rybí restaurace a sídlo českého svazu 
rybářů, nyní dostane nového správce.

radost z výsledku má radní Prahy 1 
Michal Caban, který za využití objektu dlou-
hodobě bojoval. „Jelikož jsem jedním z ini-
ciátorů záměru zapůjčit Rybářský domeček 
Skautskému institutu, velmi jsem přivítal, že 
došlo k jeho schválení Radou a že podepsá-
ní smlouvy se přibližuje,“ neskrýval úsměv 
radní působící v oblasti kultivace a oživení 
památkové rezervace. Dům se nachází 
na překrásném místě přímo u řeky vltavy. 
Možná i proto posloužil pražským vodníkům 
ve filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec 
vodníků v čechách.

Jakou roli bude rybářský domeček hrát 
pod vedením skautů? Jednoduše řečeno, 
vznikne zde komunitní centrum pro všechny 
generace. Součástí plánu je vybudování 
dílen pro workshopy, divadla, konferenčních 
místností či malého bistra. Prostory budou 
otevřeny i činnosti ostatních spolků.

Po podepsání smlouvy se dá předpoklá-
dat, že s otevřením se nebude příliš otálet. 
„Neumím ten čas přesně nyní odhadnout, 
spíše jej ale vnímám v řádu několika týdnů. 
Nepočítáme s velkými stavebními úpravami. 
Rybářský domeček nyní trpí především tím, 
že je prázdný, a pro rozjetí činnosti dle naše-
ho projektu žádné obří investice ani úpravy 
nevyžaduje,“ prohlásil ředitel Skautského 
institutu Miloš Říha. věřme tedy, že Kam-
pa bude zase o něco více žít již v průběhu 
tohoto léta! 

Text: Jan Petříš

Rybářský domeček: 
Jdeme do finále!

Zase o něco hezčí 
zákoutí v Praze 1

Zabránit vjezdu a parkování aut, odstranit 
nepořádek, místo osvětlit – to byly zásadní 
úkoly, na jejichž řešení se společně podíleli 
místní občané, zástupci Magistrátu hlavní-
ho města Prahy, Městské části Praha 1, ale 
například i zmíněné Fakulty sociálních 
věd UK. 

nyní je parkování znemožněno nově 
nainstalovanými sloupky. na stěně budovy 
FSv UK přibyla světla. Samozřejmostí je, 
že osvětlení drží design starých pražských 
lamp. Zvýšenou bezpečnost místa také 

Nepříliš vzhledné místo spojující Divadelní ulici 
a Smetanovo nábřeží. Ano, to zákoutí, kterému se 
doposud každý, kdo mohl, raději vyhýbal. Přitom se 
jedná o tak významnou lokalitu. Z jedné strany krásný 
park Národního probuzení a z té druhé budova Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy. Vše se naštěstí 
postupně mění k lepšímu. Proluka už nadále nebude 
sloužit k parkování vozidel a k odhazování odpadků.

zajistilo vybudování stanoviště městského 
kamerového systému.

Graffiti, které zde mohlo snadno vznikat 
právě kvůli slabému osvětlení a nepřítom-
nosti kamer, začne Fakulta sociálních věd 
postupně odstraňovat.

Pokud tedy budete v blízké době tímto 
místem procházet, už není důvod mít obavy 
ze zápachu, nečistoty nebo tmy. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek, archiv Mč Praha 1
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Parčík v Pařížské

v prostoru mezi Pařížskou, Břehovou a Mai-
selovou ulicí se nachází parčík. Bydlíte 
nedaleko něj a využíváte ho pro procházky 
a posezení?

Park Na Františku

v těsném sousedství nemocnice na Františ-
ku, Anežského kláštera a přilehlého veřejné-
ho sportoviště se rozprostírá park na Fran-
tišku. Bydlíte nedaleko něj a využíváte ho 
třeba pro procházky s dětmi či s pejskem? 

napište nám, co se vám v parcích líbí 
a co naopak ne, co byste v nich uvítali, 
vyměnili nebo doplnili.

Na vaše podněty a návrhy, které můžete 
posílat do 11. června 2021, se těšíme 
na e-mailu: participace@praha1.cz.

Děkujeme!

Dětské hřiště Za haštalem

Už od roku 2017 slouží dětské hřiště 
Za Haštalem dětem i dospělým. A to 
nejen jako místo pro odpočinek a hry 
dětí, ale i jako komunitní zahrádka pro 
malé a velké. Ta kolem sebe soustře-

Rozhodujme společně
Zapojte se do diskuse o budoucí podobě veřejného prostoru. 
Aktuálně probíhá debata o následujících lokalitách.

dí několik desítek lidí z blízkého okolí, 
pěstujících ve 23 dřevěných truhlících, 
které místním poskytla radnice, rajča-
ta, papriky a další zeleninu a bylinky. 

Letos radnice plánuje na hřišti doplnit 
herní prvky, dodat nové truhlíky i při- 
dat další plochu pro pěstování. Potřebné 
vizualizace naleznete na www.praha1.cz. 

Na vaše podněty a připomínky 
k dětskému hřišti se do 17. června 
těšíme na e-mailu: 
participace@praha1.cz.

Text: (red)
Foro: Jaroslav Tatek

červen 2021 PaRTiciPacE

Dětské hřiště Za Haštalem (vizualizace)

Park Na Františku Parčík v Pařížské

http://www.praha1.cz
mailto:participace@praha1.cz
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Otázka krátkodobého 
ubytování v bytech je 
stále horké téma, i když 
poslední více než rok přinesl 
dramatický pokles turistů. 
Byty určené k tomuto typu 
podnikání se začaly alespoň 
na čas pronajímat na delší 
dobu. Roky se diskutuje, jak 
problematiku řešit. I proto 
jsme požádali o rozhovor 
předsedkyni Výboru proti 
vylidňování centra a pro 
podporu komunitního 
života Bronislavu Sitár 
Baborákovou.

co se během více než roku fungování  
Výboru povedlo?
všechno přehledně najdete po následují-
cím zastupitelstvu na našich nových webo-
vých stránkách www.chcisevkliduvyspat.
cz. vyberu ale alespoň několik bodů. Jako 
zásadní chci zdůraznit naše čtyři důležité 
materiály, které analyzují současnou právní 
regulaci a zákony, jejich vymahatelnost, 
ale i nové legislativní návrhy. Další bod se 
týká naší reakce na požadavky předsedů 
SvJ, kteří se obraceli na náš výbor a žádali 
o podporu při hlasování v případě úprav 
stanov nebo při jiném hlasování, které se 
pojí s problematikou krátkodobého uby-
tování v bytech ve prospěch trvale žijících 
obyvatel. výsledkem byl pokyn rady, aby 
zástupci Prahy 1 na shromážděních SvJ 
– zjednodušeně řečeno – vždy hlasovali 
právě ve prospěch trvale žijících občanů. 

„vOLeJTe OPLeTALKU” – to  
je náš nový společný projekt s Městskou 
policií Praha 1, který spočívá ve zřízení 
dvou telefonních linek (222 025 191, 

222 025 193) přímo na služebnu 
v Opletalově ulici, které slouží jako 
hlavní kontakt pro občany potýkající se 
s problémy s krátkodobým ubytováním 
v bytech, zejména pak s problémovými 
turisty v domech. 

jako předsedkyně Výboru jste prosadila 
našeho zástupce do aliance evropských 
měst pro řešení krátkodobých ubyto-
vacích služeb. jaký zahraniční příklad 
regulace krátkodobého ubytování se 
vám líbí a mohl by se uplatnit i v Praze?
Každé město to má trochu jinak a z kaž- 
dého si lze vzít nějakou inspiraci. Pro 
mě jsou zajímavá ta, kde se podařilo 
krátkodobé ubytování v nějakých 
distriktech úplně zakázat nebo velmi 
zredukovat. Pak také země, kde se ne-
báli udělit vysoké pokuty a poté s nimi 
teprve platformy začaly spolupracovat.

Dokážete odhadnout, kdy by nový 
zákon regulující krátkodobé ubytování 
mohl vstoupit v platnost?

Krátkodobé ubytování 
je byznys, který je nutné 
regulovat

To je otázka politické vůle. Ta může být 
buď velmi rychlá, nebo se vše může nadá-
le „vléct“. Proto hledáme takovou cestu, 
aby se na ní mohlo shodnout širší spekt-
rum a aby díky tomu návrh prošel. Zároveň 
se také striktně snažíme hlídat, aby změny 
nebyly jen „prohlášením nebo kusem 
papíru“, ale pomocí pro ty, kteří mezi krát-
kodobým ubytováním žijí na vlastní kůži.

Mnoho občanů volá po zákazu krátko-
dobého ubytování v bytech, na druhou 
stranu mnozí občané byty pronajímají. 
Vedle toho jsou naši živnostníci na 
turistech závislí, což se v době pande-
mie naplno ukázalo. co tedy s tím?
To je zajímavá otázka, která ve mně 
vyvolává obavy. Zejména v době, kdy je 
státní pokladna prázdná. Turisty potřebu-
jeme, ale bylo by fajn, aby to byli ti slušní, 
které zajímají krásy našeho města. na 
to opakovaně apeluji. Dříve bylo cílem 
přilákat do Prahy co nejvíce turistů. To se 
mnohonásobně naplnilo. Bylo by dobré 
tyto cíle na úrovni vedení hlavního města 
přehodnotit a hledat cesty k tomu, aby 
Praha nebyla ve světě prezentována jako 
destinace vhodná na laciné pitky a roz-
lučky se svobodou. Jisté je, že je třeba 
turismus a byznys s krátkodobým ubyto-
váním v bytech, který nemá v současné 
době žádnou vstupní bariéru, regulovat, 
aby se zde dalo žít a zabránilo se tak 
dalšímu vylidňování našeho města. 

Text: richard Koubek
Foto: Archiv B. S. Baborákové

http://www.chcisevkliduvyspat.cz/
http://www.chcisevkliduvyspat.cz/
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Střet dvou světů. I tak 
by se dal označit spor 
obyvatel domu na 
rohu ulic Pštrossova 
a V Jirchářích s restaurací, 
která s nimi celý blok 
sdílí. Na jedné straně stojí 
podnikatel, který touží po 
tom rozšířit komplex svého 
gastronomického zařízení 
i o venkovní prostory, na té 
druhé pak jsou obyvatelé, 
kteří nechtějí narušovat 
klid svého vnitrobloku 
zahrádkou restaurace.

Spor o zahrádku 
V Jirchářích

Podnik Strada del vino v Pštrossově ulici 
se na jaře loňského roku rozhodl o rozšíření 
provozu do vnitrobloku. To ovšem nebylo 
vřele přijato obyvateli přilehlých domů, které 
dvůr s restaurací sdílí. Zejména proto, že 
zahrádka dle místních produkovala velký 
hluk až do pozdních nočních hodin. „V na-
šich domech žije spousta starých lidí, kteří 
chtějí mít klid a zaslouží si ho. A také lidé, 
kteří pracují z domova, jsou hlukem od rána 
do noci rušeni. Jiní zase mají noční směny 
nebo služby a i pro ně to je velké utrpení,“ 
popsala iniciátorka petice proti fungování 
zmíněné zahrádky Magdalena Bánská.

Občané také argumentují tím, že do-
posud nebylo povoleno provozování tohoto 
venkovního prostranství restaurace. To 
ostatně potvrdil i stavební úřad Prahy 1. 
Ten v únoru letošního roku zamítl žádost 
o změnu užívání uvedeného prostoru. 
„Předzahrádka ve dvorní části objektu, který 
je obklopen obytnými místnostmi okolní 
zástavby, bude svým provozem rušivým 
elementem obtěžujícím obyvatele nad míru 
obvyklou a její provoz bez regulace není 
akceptovatelný,“ odůvodnil svoje stanovis-
ko úřad. Společnost FeLLIX, s.r.o., podala 
v řádném termínu proti zákazu provozování 

zahrádky odvolání. Celý případ tak byl po-
stoupen Magistrátu hlavního města Prahy.

Jednatel uvedené společnosti Ondřej 
Palla pro magazín JeDnA uvedl, že podnik 
Strada del vino vždy respektoval požadavky 
příslušných orgánů. Podivil se ovšem nad 
množstvím požadovaných dokumentů, které 
pro změnu užívání vnitrobloku musel dodat, 
a zároveň prohlásil, že nikdy neobdržel žád-
né odůvodňující stanovisko. Palla zároveň 
upozornil na to, že od kontroly stavebního 
úřadu v květnu 2020 zahrádka nikdy nebyla 
v provozu. Paní Bánská ale ve svém vyjád-
ření zmínila fakt, že ještě začátkem června 
minulého roku byli občané nuceni volat 
policejní hlídku kvůli nadměrnému hluku. 

vybavení zahrádky na místě nadále 
zůstává. Majitel doufá, že se mu podaří zvrá-
tit zamítavý postoj ze strany městské části. 
Obyvatelé bloku naopak zůstávají v napětí, 
že se hlučné večery vrátí. Kompromis mezi 
restaurací a občany zatím asi nelze očeká-
vat. Problém je teď v rukou magistrátu. Ma-
gazín JeDnA bude vývoj nadále sledovat. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Vnitroblok na rohu ulic Pštrossova a V Jirchářích.
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Koronavirová krize: 

Šance pro 
restart a změny
Karel Grabein Procházka, radní MČ Praha 1, má ve 
své gesci cestovní ruch, podporu podnikání, obchod 
a služby, tržní řád, strategii ekonomické činnosti 
a využití nebytových prostor. Povídali jsme si s ním 
o současné situaci, pomoci podnikatelům, trzích,  
ale třeba také o tom, co právě čte a zda se chystá v létě 
na dovolenou.

co vás přivedlo k rozhodnutí  
vstoupit do komunální politiky? 
jak dlouho se v ní už pohybujete?
Do politiky jsem přišel v roce 2014, aniž bych 
to dopředu nějak plánoval. Ale vezmu to po-
stupně. v roce 1991 jsem založil firmu, která 
se specializovala na organizaci především 
mezinárodních kongresů a konferencí. Měl 
jsem k tomu už tehdy docela blízko, protože 
jsem na vysoké škole ekonomické v Praze 
vystudoval obor cestovní ruch. v prostředí 
byznysu jsem působil přes dvacet let. v roce 
2010 jsem svůj podíl ve firmě prodal a začal 
jsem pracovat na volné noze. Zabýval jsem 
se tehdy dvěma projekty, které se týkaly Kon-
gresového centra a výstaviště. vnímal jsem, 
že si tato dvě místa zaslouží revitalizaci. v té 
době jsem o tom intenzivně komunikoval 
s lidmi z magistrátu, kteří měli tuto proble-
matiku na starosti. Sami mě nakonec oslovili, 
jestli bych se těmto tématům nechtěl věno-
vat na magistrátu. ve volbách 2014 už jsem 
byl na kandidátce ve volbách v rámci Prahy 1 
i celého hlavního města. nakonec jsem tři 
roky pracoval v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
jako radní pro majetek a městské společnos-
ti. Od ledna 2020 jsem radním Mč Praha 1.

Ve vaší kompetenci jsou oblasti  
silně zasažené koronavirovou krizí:  
cestovní ruch, podpora podnikání, ob-
chod a služby. V jakém stavu  
jsou v Praze 1 po více než roce koro- 
navirové krize?
nejvíc pochopitelně utrpěly podnikatelské 
obory, které jsou spojeny s cestovním ru-
chem. I když je celý tento segment postižen 
v celé republice i v ostatních městských 
částech, u nás v Praze 1 je ta devastace 
největší. Hned v březnu 2020, kdy koronavi-
rová krize začala, jsme okamžitě reagovali. 
Jako jedni z prvních jsme začali našim 
podnikatelům a živnostníkům poskytovat 
slevy z nájemného, dali jsme jim možnost 
rozpustit kauce a odpustili jsme valorizaci. 
Myslím si, že řadě z nich to pomohlo, ale 
na druhou stranu už od začátku bylo jasné, 
že tyto kroky je nespasí. Potřebovali další 
pomoc, kterou poskytl stát. Déle než rok 
všichni vyhlížíme ono pověstné světlo na 
konci tunelu. I když je jasné, že se situa-
ce nezlepší ze dne na den, vše se začne 
postupně narovnávat a podnikatelé budou 
moci opět fungovat. nejsou to jen složité 
příběhy majitelů konkrétních živností a pod-
niků, ale i jejich zaměstnanců. všechno 
má dopad i na jejich rodiny. efekt krize se 
projevuje v několika vlnách. A zatím nevíme, 
jak dlouho bude návrat do normálu trvat.

je v silách městské části přispět  
k oživení některé ze zmíněných oblastí?
Praha 1 má poměrně širokou škálu neby-
tových prostor. Snažíme se hledat taková 
řešení, aby zůstala zachována občanská 
vybavenost a aby tady byly i obchody, 
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z nichž nebudeme chtít vytěžit vysoký 
nájem. Je žádoucí, aby zde fungovaly 
obchody a služby, které potřebují stálí oby-
vatelé Prahy 1. Ti v době boomu sdíleného 
ubytování z Prahy 1 téměř zmizeli a z centra 
se stal tak trochu turistický skanzen. rádi 
bychom zachovali určitý počet provozoven, 
které budou nabízet například potraviny, 
pečivo a podobný sortiment za rozumné 
ceny, kam budou moci chodit nakupo-
vat právě místní občané. Možnost dojít 
si koupit rohlíky nebo šunku do krámku 
naproti také vytváří i atmosféru Prahy 1, 
která nedávno téměř vymizela. Koronavi-
rová krize přinesla hodně negativních věcí, 
ale na druhou stranu se tu objevila šance 
něco změnit, restartovat. To, o čem mluvím, 
je střednědobá vize, nejde udělat velkou 
změnu mávnutím kouzelného proutku.

Zmínil jste, že městská část má hodně 
nebytových prostor...
Je to tak. Hodně přes tisíc. v této souvislosti 
bychom chtěli zefektivnit systém, jakým 
se s nimi pracuje. vzhledem k tomu, že je 
to velký nápor na úředníky radnice, disku-
tujeme o možnosti městské části založit 
akciovou společnost. Ta by mohla napomoci 
celému procesu, jak prostory provozovat, 
pronajímat a starat se o ně. Pohybujeme 
se přece jen na otevřeném konkurenčním 
trhu a řada komerčních subjektů je v tom-
to směru akčnější než úřad. Podle mě 
by to mohlo pomoci záměru restartovat 
centrum. Tímto způsobem to funguje na 
magistrátu i v jiných městských částech.

Mluvil jste o negativním vlivu tzv.  
sdíleného ubytování. Podnikáte v této  
oblasti nějaké kroky?
Snažíme se do Poslanecké sněmovny 
iniciovat návrh zákona, který by ho regulo-
val. U nás v Praze 1 tento fenomén dospěl 
skutečně do katastrofických rozměrů. na 
radnici pracuje i výbor proti vylidňování 
centra a pro podporu komunitního živo-
ta, kde se snažíme zákon vykomunikovat 
tak, aby to bylo pro Prahu 1 co nejvý-
hodnější. Inspirovali jsme se modelem, 
který běží v Amsterodamu. Byli bychom 
rádi, kdyby centrum začalo přitahovat víc 
lidí, kteří tady budou chtít žít natrvalo.

jak tento problém řeší v jiných evrops- 
kých metropolích?
většina měst šla cestou licencí. Ten, kdo 
chce provozovat tento způsob podnikání, 
musí přistoupit na různé podmínky. ně-
kde třeba můžete pronajímat jen třicet dní 
v roce nebo pouze za podmínky, že v bytě 
budete bydlet. různá kritéria mají vliv na 
to, jestli se lidem pronájem vyplatí, nebo 
ne. nejtvrdší opatření zakázala krátkodobé 
pronájmy úplně. v Amsterodamu se ne-
smí pronajímat byty v nejužším centru. 

Dojde podle vás ke změnám v příjezdové 
turistice a ve skladbě provozoven?
Jsem přesvědčený, že infrastruktura ces-
tovního ruchu určitě zůstane. nemyslím si, 
že zmizí většina restaurací nebo že se zavře 
polovina hotelů. Možná, že někteří přejdou 
na jiný druh podnikání. několik hotelů třeba 
začne nabízet rezidenční bydlení a úbytek 
restaurací zřejmě pocítíme. Záleží hodně 
na tom, jestli lidé budou chtít cestovat. 
Může se stát, že turisté budou stále opatrní 
a chuť cestovat mít nebudou. To vše budou 
také ovlivňovat restriktivní opatření. Každý 
bude jistě zvažovat, jestli se vydá na cestu 
i v případě, že bude muset do karantény.

Máte recept na to, jak se zbavit  
ostudných reklam před provozovnami?
velice rozumný podnět vznikl na magistrátu, 
kde ho připravil Manuál pro kultivovanou Pra-
hu. v posledních letech Prahu „zahalil“ vizuální 
smog v podobě nevkusných a křiklavých re-
klam, a to i v historickém centru města. Manu-
ál inspiruje a popisuje, jak by provozovny měly 
vypadat. Samozřejmě není možné někomu 
něco nařizovat a ani kontrola by nebyla jedno-
duchá, ale je to minimálně první krok ke zlep-
šení. Kdokoli bude uzavírat novou smlouvu, 
bude muset splnit podmínku, že zajistí takový 
design prodejny, který je v centru doporučený. 

 

jak vidíte budoucnost trhů v Praze 1?
Podle mě trhy do centra určitě patří. Jsem 
rád, že obecně začínají mít farmářské trhy 
lépe nastavená pravidla. Měly by na nich 
převažovat potraviny, ovoce, zelenina a další 
produkty z domácí produkce. Doplňkové 

zboží by mělo tvořit pouze 10 % z celkové 
prodejní plochy a mělo by se jednat o ty-
picky české suvenýry od našich výrobců. 

Hodně teď komunikujeme o Havelském 
tržišti. rádi bychom do budoucna trochu 
změnili jeho podobu. Kdysi se těšilo oblibě 
místních obyvatel i majitelů restaurací, kteří 
zde nakupovali. Mělo svoji atmosféru a du-
cha, který vymizel. Máme hrubou představu, 
jak by mělo vypadat. Chtěli bychom, aby 
tam mohli nakupovat místní i turisté. Jsme 
nyní v intenzivnějším kontaktu se správcem 
tržiště i s jeho vlastníkem – magistrátem. 

a jak vypadá budoucnost staroměstské 
tržnice?
Jde o další koncept, který spadá pod magist-
rát. v době, kdy jsem tam pracoval, byl projekt 
ve fázi, že už bylo připraveno výběrové řízení 
na rekonstrukci tržnice a zároveň na výběr 
provozovatele. Je to krásný prostor, který by si 
zasloužil kvalitního provozovatele. Samozřej-
mě je potřeba mít na zřeteli skutečnost, že 
nedaleko je Havelské tržiště. Myslím si ale, že 
při správně zvoleném konceptu obou by moh-
ly fungovat společně. Líbí se mi tržiště v Bar-
celoně, Budapešti a ve vídni. Kdyby se poda-
řilo něco podobného u nás, bylo by to fajn.

Můžete prozradit, čemu se věnujete  
ve volném čase?
Od malička miluji sport. Je to pro mě největší 
relaxace a potřebuji ho k životu. I když jsem 
hodně vytížený, čas na sportování si vždycky 
najdu. Dříve jsem hrál hodně tenis, teď mě baví 
jezdit na kole a lyžích, občas si zahraji golf. 

jaká kniha vás v poslední době zaujala? 
vzhledem k tomu, že mým koníčkem je 
diplomacie, mezinárodní vztahy a historie, 
mám teď rozečtenou knížku od Henry Kissin-
gera Uspořádání světa. Přečetl jsem všechny 
jeho knihy a vždycky jsem se dozvěděl něco 
nového. nedávno jsem dočetl knihu 21 
lekcí pro 21. století, kterou jsem dostal od 
nejstaršího syna. napsal ji Juval noach Ha-
rari, izraelský historik a profesor na katedře 
historie Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. 
Popisuje například, jak se pravděpodobně 
bude náš svět vyvíjet, které profese zaniknou 
a jak řadu oborů promění umělá inteligence.

chystáte se někam na dovolenou?
Jsem sice městský člověk, ale mám moc 
rád hory a moře. Jsem z generace, kdy 
se moc cestovat nemohlo a na Západ 
se smělo pouze s devizovým příslibem. 
nedělám drama z toho, že už rok nikam 
nemůžu. Ale když nebudou nějaká přísná 
opatření, třeba, že bych musel na čtrnáct 
dní do karantény, pojedu asi k moři. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr našic
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Jen málo témat rezonovalo 
poslední rok ve společ-
nosti více než vzdělávání 
dětí. Dopad koronavirové 
pandemie na školství by se 
dal označit bez nadsázky 
za fatální. Odbor školství 
Prahy 1, který na území 
městské části spravuje 
mateřské a základní školy, 
musel čelit patrně největší 
výzvě za celou dobu svého 
působení. Obdivuhodnou 
práci však neodvádí jen bě-
hem současné krize. Díky 
dlouholeté koncepční vizi 
a nasazení zaměstnanců 
jsou ohlasy na spravované 
vzdělávací instituce veskr-
ze pozitivní. A to ze všech 
stran. 

Celkem pět základních škol vzdělává 
v současnosti více než dva a půl tisíce 
žáků. Oproti tomu sedm mateřských 
škol navštěvuje přes sedm set ve-
směs našich nejmladších spoluob-
čanů. Pokud se vám z těchto čísel 
ještě nezačala točit hlava, vězte, že 
odbor školství spravuje devatenáct 
příspěvkových organizací, z toho 
kromě uvedených škol také dvou škol 
v přírodě a pěti školních jídelen.
Pravidlo, že odbory svou agendu 
rozdělují mezi oddělení, zde neplatí. 
O školství v Praze 1 se stará pouze 
šest zaměstnanců „Samozřejmě že 
činnost jednotlivých pracovníků je 

Odbor školství:  

I v krizi se dají vytvářet 
úžasné věci

Michaela Vencová, vedoucí odboru školství
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Mš a Zš, které zřizuje 
Mč Praha 1

Mateřské školy:

 Mateřská škola Hellichova
 Mateřská škola Letenská
 Mateřská škola Masná
  Mateřská škola národní  

se zaměřením na ranou péči
 Mateřská škola Opletalova
 Mateřská škola Pštrossova
 Mateřská škola revoluční

Základní školy:

  Základní škola Brána jazyků  
s rozšířenou výukou matematiky

  Základní škola J. Gutha-Jarkov-
ského

 Malostranská základní škola
 Základní škola nám. Currieových
 Základní škola vodičkova

2021. navíc dosud jediná škola v pří-
rodě v jihočeských česticích dostala 
v květnu novou sestřičku v Janově nad 
nisou. naši mladí spoluobčané se tedy 
mají rozhodně na co těšit.

školství v Praze 1 a covid

Jak už bylo řečeno, koronavirovou kapi-
tolu v rámci školství bohužel nelze opo-
menout. „Ráda bych vyvrátila některé 
mylné myšlenky o tom, že náš odbor se 
nějakým způsobem podílel na rozhod-
nutích o protiepidemických opatřeních. 
Veškeré tyto restrikce přicházely z Mi-
nisterstva školství a naším úkolem jako 
zřizovatele byla primárně pomoc školám 
přejít na distanční a následně rotační 
výuku s testováním,“ poukazuje venco-
vá. Spolupráci odboru se školami bylo 
nutné tedy ještě zintenzivnit, aby bylo 
vyhověno všem nastoleným nařízením.

Po více než roce, kdy nás zasáhl 
virus, je možné již částečně bilanco-
vat. I přes celospolečenskou depresi 
se ukázalo, že se skutečně dají najít 
i pozitiva. neuvěřitelně schopní učitelé, 
kteří se dokázali adaptovat na distanč-
ní formy výuky, jsou samozřejmostí 
i u nás v městské části. Ovšem co takoví 
žáci? „V Česku nebylo výjimkou, že se 
v některých třídách občas objevovalo 
pár online záškoláků. V našem případě 
můžeme říci, že pravidelná účast na dis-
tanční výuce byla prakticky stoprocent-
ní,“ chválí mladé spoluobčany vencová. 
Odbor důkladně monitoroval situaci 

mateřských a základních škol Prahy 1 
během pandemie a nadále oceňuje 
kupříkladu bezproblémovost testování 
či asistenty pedagogů, kteří osobně do-
cházeli do rodin. Bylo by sobecké tvrdit, 
že relativně hladký průběh krize zvládly 
školy u nás jen díky odboru. vše stojí na 
skvělé spolupráci ředitelů, pedagogů 
a právě i příslušného odboru.

Postupný návrat dětí do škol je 
neméně složitým procesem. „Testování 
je proveditelné v rámci rotační výuky. Při 
kompletním návratu dětí však hrozí jeho 
přetížení,“ upozorňuje Michaela venco-
vá nejen na omezené finance, ale i časo-
vou náročnost při ověřování přítomnosti 
viru v takovém množství lidí. výzvy této 
netradiční doby pro odbor tedy rozhodně 
nekončí. Pokud si však povedou všichni 
tak úspěšně jako dosud, není důvod mít 
obavy o vzdělání vašich ratolestí.

v brzký návrat do normálu věří 
snad každý. v případě, že odboru 
školství Mč Praha 1 odpadnou starosti 
spojené s koronavirem, bude o to více 
příležitostí rozšiřovat možnosti rozvoje 
našich dětí. I tak jste se, doufáme, pře-
svědčili, že práce zaměstnanců odboru 
běží více než na sto procent. rozšiřování 
škol v přírodě nebo vybudování centra 
pro děti a mládež v Truhlářské ulici 
budiž důkazem toho, že i v krizi se dají 
vytvářet úžasné věci, které budou určeny 
budoucím generacím. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv Michaely vencové, Petr našic

určitým způsobem rozvržena. Dokáže-
me se ale téměř ve všem zastoupit,“ 
pochvaluje si práci odboru školství 
jeho vedoucí Michaela vencová.

Jednou z dalších věcí, s kterou se 
tento odbor může pochlubit, je Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání. Jedná 
se o projekt podpořený evropskou unií, 
který má za úkol zkvalitňovat vzdělávání 
žáků školního a předškolního věku na 
území celé městské části. Součástí 
takzvaného MAPu jsou jasně definované 
strategické cíle postavené na dotaz-
níkových šetřeních, zpětné vazbě od 
zástupců vzdělávacích institucí a mno-
ha dalších průzkumech. Mezi současné 
priority tohoto plánu patří například 
rozvoj jazykové či digitální gramotnosti, 
zvyšování podpory mimořádně nada-
ných dětí či naopak žáků se speciálními 
potřebami nebo postupná modernizace 
vybavení škol. všechny tyto plány jsou 
již součástí MAPu II, který byl schválen 
v lednu minulého roku.

Zmíněná modernizace školních bu-
dov vyžaduje úzkou spolupráci všech zú-
častněných aktérů. „Jedná se o koope-
raci vedení konkrétní školy, investičního 
oddělení a v neposlední řadě právě od-
boru školství,“ popisuje vencová. v sou-
časné době se plánuje oprava vnějších 
částí budovy základní školy ve vojtěšské 
ulici, která bude zahájena během letních 
prázdnin. v současné době také finišuje 
rekonstrukce objektu v Truhlářské 8, 
který bude nově sloužit jako volnočaso-
vé centrum zejména pro děti a mládež. 
Otevření je naplánováno na podzim roku 
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Vrchlického 
sady 
na rozcestí
Několik týdnů se zdálo, že by se 
obyvatelům Prahy 1 z oblasti Vrchlického 
sadů mohlo začít blýskat na lepší časy. 
Po sérii článků našeho magazínu a po 
společném tlaku občanů a radnice Prahy 1 
prohlásila radní hlavního města Milena 
Johnová, že decentralizace služeb je 
nezbytným krokem při řešení otázky 
bezdomovectví. Dosud přitom vedení 
města tvrdilo, že není přesvědčeno o tom, 
že by přerozdělení jednotlivých služeb mezi 
další městské části lokalitě Vrchlického 
sadů ulevilo. 

radní Milena Johnová opakovaně prohlásila, že koncentraci lidí bez 
domova ve vrchlického sadech způsobuje přilehlé Hlavní nádraží, 
a nikoliv množství poskytovaných služeb. nástrojem pro postupný 
návrat bezdomovců z okraje společnosti do běžného života jsou 
podle magistrátu nejen sociální byty, ale například i zřízení sprch či 
toalet v místech výskytu těchto osob. Tedy i ve vrchlického sadech. 

Díky nedávnému vyjádření radní Johnové však obyvatelům z okolí 
vrchlického sadů svitla naděje, že i magistrát bude podporovat proces 
přerozdělování těchto sociálních služeb zaměřených na lidi bez domova 
anebo uživatele drog mezi více městských částí a ulevovat tak proble-
matickým lokalitám. „Mou prioritou je decentralizace služeb, tedy bu-
dování sítě menších zařízení, kde je možné díky osobnějšímu prostředí 
účinněji pomáhat lidem směrem k ukončování jejich bezdomovectví,“ 
uvedla Johnová v souladu s opakovaným argumentem Prahy 1. 

Otázkou samozřejmě zůstává, jestli se nejednalo jen o vyjád-
ření, které mělo uklidnit obyvatele z okolí vrchlického sadů. Ti spolu 
s radnicí už totiž několik měsíců čekali, jestli vedení hlavního města 
bez dalších kroků prodlouží nájem centru naděje, aniž by nějak 
ulevilo jejímu přetíženému provozu. A k tomu bohužel 24. května roz-
hodnutím rady hl. m. Prahy došlo a centru naděje byla prodloužena 
smlouva o další dva roky. Magistrátem proklamovaná decentralizace 
služeb tak zatím zůstala jen na papíře.  

Decentralizaci přitom kromě vedení Prahy 1 požadují i dlouholetí 
odborníci. v dubnovém čísle magazínu JeDnA se v rozhovoru k proble-
matice koncentrace služeb v jedné lokalitě vyjadřoval uznávaný expert, 
vysokoškolský pedagog a vedoucí oddělení sociální prevence Prahy 1 
Pavel Pěnkava: „V mnoha studiích se ukázalo, že velká centra nejsou 
nejlepší řešení a že určitá atomizace je daleko adresnější a efektivnější.“

Místostarosta Prahy 1 Petr Burgr na jedné straně přivítal uvede-
né prohlášení, na druhé straně vyjádřil zklamání. „Posun ve vyjád-
řeních paní radní Johnové samozřejmě vítám. Důležitější pro mě 
ale budou konkrétní kroky,“ řekl Petr Burgr. Magazín JeDnA situaci 
nadále pečlivě monitoruje. 

Text: Jan Petříš Foto: Jaroslav Tatek
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MČ Praha 1 v současné době nabízí svým občanům Prahy 1 
k pronájmu celkem čtrnáct bytů. Přehledné informace o nich 
naleznete na reality.praha1.cz. Pokud budete potřebovat více 
informací, obraťte se na e-mail: petra.slukova@praha1.cz.

Byty k pronájmu!

Na kampě 9, 1+1 Náprstkova 4, 4+1 Petrská 24, byt č. 10, 1+1

samcova 3, 2+kk spálená 9, 1+1 u Nemocenské Pojišťovny 2, 1+0

Václavské náměstí 23, 2+1Vojtěšská 12, 1+0 Zlatnická 8, 1+kk
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Předlohou filmu je stejnojmenný knižní 
bestseller Marka Greaneyho z roku 2009. 
Film se odehrává v mnoha lokacích, jednou 
z hlavních bude právě Praha. Projekt měl 
vzniknout již před deseti lety, hlavní roli 
nabídli Bradu Pittovi. nakonec z toho 
sešlo, teprve loni v červnu se projektu 
ujal právě netflix. The Gray Man se má 
s udávaným rozpočtem dvě stě milionů 
dolarů stát zatím nejdražším filmem této 
produkce. Od letošního ledna se natáčelo 
v Los Angeles, teď se bude velká podí-
vaná odvíjet v centru české metropole.  

ryana Goslinga (1980) známe z muz-
ikálu La La Land nebo v roli astronauta 
Armstronga ve filmu První muž. Chris evans 
(1981) je známý z filmové série o Aveng-

ers jako Kapitán Amerika. Bratři Anthony 
a Joe russoovi, kteří se Avengery prosadili 
jako režiséři, vytvářejí i Gray Mana. Míst-
ním partnerem natáčení filmu je pražská 
společnost Stillking Films, která zajišťovala 
už tuzemské natáčení bondovky Casino 
royale, nyní se podílí také na filmu s Helen 
Mirrenovou.

Přínos pro českou ekonomiku

významní světoví producenti vnímají 
českou republiku jako jednu z nejatrak-
tivnějších destinací. natáčely a natáčejí 
se zde scény slavných filmů i seriálů, 
tradice a zkušenost profesionálních 
štábů jsou vyhlášené. vše má samozřej-
mě také finanční souvislosti. Do státního 
rozpočtu i obecních financí směřují velké 
obnosy peněz. Štáby bydlí v hotelech, 
využívají místní logistiku, herce, kom-
parsisty, pronajímají si zajímavé lokace. 

významná část nákladů na každé 
takové natáčení tak zůstává právě v české 
ekonomice. výrazný podíl připadne i ne-
filmovým malým a středním podnikům ve 
stavebnictví, cateringu, cestovním ruchu 
a dopravě. Dalšími obory, které z filmového 
průmyslu profitují, jsou i zdravotnictví, ener-
getika, módní a kosmetický sektor a finanční 
a právní služby. 

Nutná omezení na Praze 1

Samotné natáčení proběhne v první polovině 
července. Při snaze omezit dopad na místní 
došlo k dohodě o zkrácení záborů, které 
tak budou většinou o víkendech a státních 
svátcích, s výjimkou 15.–16. 7. na náměstí 
republiky. Tento termín vznikl po dohodě 
s DPP v souvislosti s plánovanou výlukou 
tramvají z důvodu opravy tratě v této lokalitě.

Praha 1 chtěla omezit hlukovou 
zátěž pro obyvatele, proto proběhlo před 
několika měsíci testování šíření hluku 
ulicemi centra. natáčení tak proběhne 
přes den a dopad na okolí by měl být 
výrazně omezen. Přípravy natáčení pak 
probíhaly v koordinaci a konzultaci jak 
právě s naší městskou částí, tak i MHMP, 
DPP, zástupci policie, hasičů a například 
i Židovské obce a dalších subjektů.

informace k dopadu natáčení 
filmu na obyvatele

Takto velký projekt motivoval Prahu 1 
ke zlepšení informovanosti občanů, 

natáčení nejdražšího 
špionážního thrilleru 
v Praze se blíží
Do Prahy míří nejlepší filmaři svého žánru, aby zde pracovali na natáčení akčního 
filmu The Gray Man. A to se vším, co k tomu patří. Společnost Netflix, pro kterou 
půjde o největší a nejdražší filmový projekt její historie, přiveze do Prahy hvězdy 
světového formátu. Hlavní role obsadí Chris Evans a Ryan Gosling, film režírují bratři 
Joe a Anthony Russo. 

Ryan GoslingChris Evans
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v rámci projektu bude vyzkoušeno i několik dalších novinek 
pro zlepšení služeb místním po době natáčení. Tím je tře-
ba i zajištění náhradního parkování v době jeho rozsáhlejšího 
omezení v ulicích. Držitelé parkovacího oprávnění budou upo-
zorněni předem dopisem a na základě zaslaného kódu budou 
mít možnost zaregistrovat se k náhradnímu parkování.

Pro tyto účely bude spuštěna stránka www.filmpraha1.cz. 
Objeví se tam detailní mapy s časy záborů, aby měli občané 
přehled o tom, kdy bude které konkrétní místo omezeno či 
uzavřeno. Občany z okolí budoucích filmových lokací oslovíme 
zvláštním dopisem, informovat budeme také na webu městské 
části, prostřednictvím systému Praha 1 Online a na sociálních 
sítích. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: depositphotos.com

Veřejné zábory a filmování na Praze 1

radnice městské části chápe atraktivnost centra metropole 
pro filmaře, chce však minimalizovat dopad natáčení na své 
občany. nastavila proto pro velké filmové projekty na svém 
území pravidla. Každá produkce musí vedle povinných stan-
dardních poplatků za zábor veřejného prostranství také přispět 
i do Bezpečnostního fondu Prahy 1. Filmový projekt The Gray 
Man do něho vloží téměř dva miliony korun, podobnou částku 
odvede i z povinných poplatků. na základě jednání s radním 
richardem Burešem produkce navíc přispěje částkou jednoho 
milionu korun na rozvoj veřejného prostoru Prahy 1. Filmový 
průmysl pozitivně ovlivňuje i skladbu turistů: namísto cesty 
za levným alkoholem lidé Prahu navštíví právě pro její krásu.
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http://www.filmpraha1.cz/
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školáci prvního a druhého stupně 
se vrátili do škol   

nastal čas, na který čekalo velké množ-
ství školáků. Bylo to nesmírně náročné 
období. rotace dětí ve školách, online 
výuka, stres, duševní zdraví, nedostatek 
socializace a tělesného pohybu. Bylo 
to obtížné období i pro rodiče. Zdá se 
ale, že je konečně za námi. v Praze 1 
školáci prvního a také druhého stupně 
mohou chodit prezenčně do škol bez 
rotací. nadále však platí, že musí být 
dodrženo nošení ochrany dýchacích 
cest. To samé platí i pro školní družiny.    

Zdraví našich dětí je naší absolutní 
prioritou. Původní nástup žáků včetně 
testování byl předem s řediteli příspěvko-
vých organizací pečlivě naplánován podle 
manuálu MŠMT. Za to patří poděkování 
všem pracovníkům za jejich nasazení 
i pomoc. 

I přesto si dovolím rýpnout do vládou 
navržené cesty testování. Statistika v celé 
Praze je celkem zavádějící. Když se re-
trospektivně podíváme na testování žáků 
v dubnu, tak v případě Prahy 1 do MŠ 
nastoupilo 155 předškoláků a do ZŠ žáků 
654. Překvapující však bylo, že jediný 
student ani pedagog neměli pozitivní test. 
v podobném duchu to probíhalo dále, a to 
i v jiných městských částech. O přes-
nosti testování se tedy můžeme jenom 
domnívat. 

Z toho důvodu radnice přistoupila 
na přesnější testování. Od 17. května 
jsou děti ze škol zřizovaných Prahou 1 
testovány formou PCr testu ze slin. Je to 
zároveň i příjemnější cesta než klasický 
PCr test prováděný z nosu. Děti budou 
testovány jedenkrát za dva týdny. vše 
samozřejmě probíhá v souladu s GDPr. 
Je podstatné zmínit i dětská hřiště, která 
zůstala během pandemie otevřená. Je-
likož je bezpečnost na prvním místě, tak 
na nich pravidelně docházelo k dezinfekci 
a údržbě. Svět se pomalu, ale jistě vrací 
do normálu. nejsme u konce, ale jsme 
na dobré cestě. Držme si palce, spolu to 
zvládneme.

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 

Zelená pro jedničku

Průchod z Templové 
do králodvorské znovu otevřen!

vít Masare dlouho chodil Templovou ulicí 
a štval ho zanedbaný a zamčený městský 
parčík. Řekl si, že s tím něco udělá a začal 
žhavit telefony. Díky spolupráci s radním 
Janem Chabrem, úředníky hlavního města 
a nájemcem domu se podařilo průchod 
i parčík vyčistit a otevřít pro veřejnost. 

Jsme rádi!

vaše Zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

švindl s nájmem 
podzemních garáží kmotrům

vedení naší radnice dál vesele pokračuje 
s kšeftařením s lidmi z mafiánské minulosti 
(a evidentně i současnosti) Prahy 1. nejno-
vějším kouskem je pronájem podzemních 
garáží v Opletalově ulici firmě, která nabídla 
o osm milionů méně než druhý zájemce.

radnice tzv. adresným záměrem 
radnice oznámila, že nájemcem 81 parko-
vacích míst bude firma Palác Fénix (dříve 
palác Blaník). Jenomže nastal problém: 
přihlásil se další zájemce a nabídl o zhruba 
570 tisíc ročně víc. To znamená u patnácti-
letého pronájmu škodu víc než 8,5 milionu 
korun. Jenomže tenhle zájemce měl smůlu. 
Starosta Hejma, radní Bureš a Caban a další 
poslali garáže jako půlmilionový dáreček 
firmě Palác Fénix.

hnutí aNO

Předvolební boj 
začal

Je však s podivem, že tak brzo. Tady se 
totiž nestrhla bitka stran do parlamen-
tu, ale do komunálu. A to rok a půl před 
dnem D. Pro mne TO začalo jasanem 
stříbrným. Já miluji všechny stromy, 
obzvlášť ty užitkové, ale jasan taky super. 
Jsem proti kácení jakékoliv dřeviny. Jsem 
sadař a dle mého stromy mají duši. Ale 
ta hysterie, která se točila kolem dřeva 
hřivnáče byla zvláštní. Projděte se po 
Smetanově nábřeží, Dvořákově nábřeží. 
Umírají tu desítky lip. A nikdo před nimi 
nezpívá, nikdo se k nim nepřivazuje. 
A stromy si tiše chřadnou a usychají. 
Pokračování boje je však překvapivé.

najednou se zjistí, že i bývalý 
starosta čižinský může udělat chybu 
a podepsat dokument, co plodí vášně. 
Prodej dvou bytů, které možná prodány 
být neměly nebo možná měly. A najednou 
se nehledá, zda ano či ne.

Hledá se, kdo za to může. Jedna lže 
v pořadu Tv, druhý uvedl starostu v omyl, 
třetí zamlčel, dalších šest také lhalo. A je 
z toho bramboračka, že občan neví, kde 
je sever.

A co je na tom pro mne nejvíc, že se 
nakonec hádá opozice s opozicí. A je po-
třeba, aby polovinu zastupitelstva zavřeli 
a druhá sama abdikovala.

není už na čase přestat se mydlit na 
Facebooku, v médiích či kdekoliv jinde?

Já stále čekám, kdy přestane ten 
šílený negativismus.

Ať radnice vymyslí cokoliv, je TO 
špatně, okamžitě zastavit, projekt spálit 
a radní zamknout na sedm západů.

Kdy přijde ta doba, kdy se lidi začnou 
normálně mezi sebou bavit?!

Ale asi jsem idealista, asi je snažší 
neustále koukat do těch displejů a psát 
a psát a...

S přáním Dej Bůh štěstí

vojtěch ryvola
AnO Praha 1

Místní parlament
Rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
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kancelář blaník

Je smutné, s kým se dnes na Jedničce 
kšeftuje. Budova někdejšího paláce Blaník 
přitahovala roky kmotry a galerku z celé 
Prahy. Kancelář tu měl Roman janoušek. 
Sídlila tu Mexx Reality, která neměla daleko 
ke kolotočářské rodině Kočků. našli bys-
te tu třeba také společnost clanroy, jejíž 
představitelé se jednoho krásného dne 
vypařili i s desítkami milionů korun čes-
kých drah a Lesů čr. A na nahrávce z roku 
2016 během dojednávání prodeje paláce 
se objednaný muž z pražského podsvětí 
ptal majitele Luďka vinše třeba na tohle: 
„Co chceš konkrétního? Máme mu zlomit 
ruce, nohy nebo ho udělat na vozíčku?” 
A historie pokračuje dál. Dnes je vlastnic-
tví paláce podle médií spojeno se jmény 
jako roman Janoušek nebo Tomáš Pitr.

 naše radnice je podobnými švindly 
proslulá. Právě snaha nenechat si dál rušit 
kšefty stála minulý rok za svržením naší 
koalice s Piráty a Zelenými. Prostě se sta-
ronovému vedení ODS, TOP 09, KDU-čSL 
a STAn společně s AnO nelíbilo, že jsme 
rázně zarazili takovéhle „obchodování“.

Klub Praha 1 Sobě (Amália Počarovská, 
vladan Brož, Pavel čižinský, David Skála, 
Martin Špaček, valerie Talacková)

ODs

veřejná zeleň, parky a hřiště na Praze 1 
jsou jednou z nejdůležitějších částí veřej-
ného prostoru. Obzvláště to platí v hustě 
zastavěném historickém jádru Prahy. Jsem 
proto rád, že tuto oblast samosprávy má na 
starosti právě ODS, a to jak radní richard 
Bureš (životní prostředí), tak místosta-
rostka eva Špačková (dětská hřiště). 

Od roku 2020, kdy radnici vede nová 
koalice, se v oblasti zeleně dějí důležité změ-
ny k lepšímu. v mnoha ulicích byly vysazeny 
nové stromy, dokonce i na místech, kde 
předtím nebyly a kde se to setkalo s odpo-
rem památkářů. Jde zejména o Betlémské 
náměstí, o prostor před radnicí i jinde. velmi 
mě těší, že dojde k vysazení dvou stromů 
na Jungmannově náměstí a k průlomové 
výsadbě více než dvaceti stromů na Klárově. 
v blízké době projdou zásadní rekonstrukcí 
i park Holubička a park Cihelná. 

Hřiště pro děti a mládež jsou pro nás 
rovněž velmi důležitá. Komunikujeme na-
příklad se zástupci spolků ohledně možné 
rekonstrukce hřiště ve vlašské ulici, kde 
se dělíme o správu s hlavním městem. Po 
domluvě s místními obyvateli proto budeme 

pracovat na projektu, který bude odpovídat 
jejich potřebám.

v neposlední řadě víme, že jsou pro 
mnohé občany jedničky důležité i komunitní 
zahrádky. Jsme proto rozhodnuti ty stávající 
zachovávat všude tam, kde je to možné, 
a hledáme i vhodné lokality pro vznik nových. 

Zeleň ovšem nejde posuzovat pou-
ze podle jejího množství, důležitá je i její 
přístupnost pro veřejnost. To samozřejmě 
vyvolává kontroverze a rozdílné názory, což 
k místní politice přirozeně patří. Při správě 
parků a zelených ploch nám totiž jde i o je-
jich pozitivní estetickou a veřejnou roli. 

víme, že jsme v oblasti městské zeleně 
lidem řadu věcí slíbili. A věřím, že všechny 
tyto naše sliby i splníme.

Antonín Berdych

Pirátská strana 

Participace v plánování města je jedním 
z předpokladů demokratické samosprávy 
a je důležitým prostředkem komunitního 
života. v dnešním proměňujícím se světě 
je základní podmínkou pro udržitelný rozvoj 
města. Funguje nejlépe, když lidé cítí, že mo-
hou něco změnit. Když mají dostatek času se 
naplno zabývat daným tématem a když mezi 
nimi a volenými zástupci panuje vzájemný 
respekt. Pokud je participace uspěchaná, 
pak zkrátka nefunguje. Bohužel i přes slova 
pana starosty Hejmy, že participace není 
žádná věda a že je to věc samozřejmá, 
skutek utek. v plném světle nám to ukázal 
projekt revitalizace Anenského trojúhelníku, 
který zvedl vlnu nepokoje místních obyvatel. 
Chystá se realizace dalších projektů, např. 
Park Cihelná a Park na Klárově, opět bez 
dostatečného zapojení místních obyvatel. 
Současné vedení Mč Praha 1 se mylně do-
mnívá, že stačí s dvouměsíčním předstihem 
občany informovat o zamýšlených projek-
tech. Informovanost je důležitou součástí 
participace, ale měl by to být první krok, ne-
boť je to jednosměrné předávání informací. 
Měl by následovat obousměrný komunikační 
proces, kdy se naslouchá veřejnosti. Dalším 
krokem je zapojení veřejnosti přímo do plá-
nování projektů, aby odrážely jejich zájmy.

Piráti vědí, že cílem úspěšné partici-
pace je spokojenost občanů. není to nějaká 
formální aktivita, ale nalezení důvtipného 
řešení, které je pro všechny výhodné a syner-
gické. Řešení, které je praktickou dohodou 
na realizaci konkrétních věcí. Proto budeme 
na komisích, výborech i zasedáních zastupi-
telstva požadovat co nejvyšší míru zapojení 
vás, občanů Prahy 1. Chceme, aby občané 
a politici nešli proti sobě, ale naopak spo-
lečně měnili naši městkou část k lepšímu. 

Pokud je i pro vás participace důležitou sou-
částí demokratického rozhodování, chtějte ji 
i vy po svých volených zástupcích.

vaši Piráti

My, co tady žijeme

na jednání zastupitelstva jsme byli interpe- 
lovány uskupením Praha sobě (viz níže), co 
jsme si to vlastně dovolili napsat do maga- 
zínu JeDnA

nejprve jsme prověřili, zda v našem 
článku byly napsány vrchlického sady s ma-
lým v. Tak nebyly, jsou tam správně s velkým 
v, tedy jak se sluší a patří. Ono se totiž může 
stát, že naše příspěvky čtou také učitelé a 
učitelky češtiny a my si je nechceme rozhá-
zet.  Ale konec legrace. 

Pro pořádek je užitečné připomenout, 
že dvojstrana, Místní parlament má pod-
titul: Rubrika určená pro názory a sdělení 
politických uskupení zastupitelstva Prahy 1. 
Předpokládáme, že podtitul pochopí každý.  
Po přečtení uvedené interpelace klademe 
našim čtenářům otázku. To se skutečně 
chceme vrátit do doby, kdy ideové komise 
posuzovaly textařům jejich texty a schva-
lovaly, zda mohou být zpěváky následně 
interpretovány? To opět mají autoři vysvět-
lovat proč, a jak napsali novou divadelní 
hru? S plnou vážností odmítáme jakýkoliv 
jen náznak návratu let před rokem 1989. 
Skutečně, my členové politického uskupení 
My co tady žijeme, nebudeme své články 
posílat skupině Praha sobě ke schválení, zda 
je budeme moci otisknout. 

Michal Caban
Petr Hejma
Petr Burgr

(pozn.: Obsah příspěvků nevyjadřuje stanovisko redakce ani Mč Praha 1. Za jednotlivé texty 
odpovídají jejich autoři)

vedení Mč Praha 1 se důrazně ohrazuje 

proti lživému obsahu tohoto článku.
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Nedávno jste oslavil kulaté narozeniny. 
Připravili vám blízcí nějaký speciální dárek 
nebo oslavu?
Ano! nic jsem nechtěl, všechno mám a ne-
snáším zanášení a hromadění. Ale jednou 
jsem si posteskl, že vlastně vůbec nemám 
žádné fotky z mého jedenáctiletého hraní 
s Karlem Gottem. A Lucka (manželka Lucia 
Šoralová, pozn. red.), aniž jsem cokoli tušil, 
získala od mých ex-kolegů a ex-kolegyň 
hodně fotek, hlavně ze zákulisí, a nechala 
z nich udělat obrovskou koláž. Udělalo mi 
to větší radost než jakékoli hmotné statky.

jedním z dárků je i výroční edice nahrávky 
úspěšného muzikálu johanka z arku. Ta 
u příležitosti vašich narozenin vyšla na viny-
lu. Proč právě vinyl? 

no… na čem by mohla vyjít? Kazety už se 
hodně dlouho nedělají a na CD vyšla už 
před dvaceti roky. Teď se jí konečně dostalo 
vinylu. víte, jak je to krásné? Otevřete velký 
obal a pak následuje ruční práce. Desku 
opatrně vyndat, otřít hadříkem, položit na 
gramofon a nasadit jehlu. Ozve se jem-
né praskání a z reprosoustavy začne hrát 
hudba. nemluvím o Johance, ale o hudbě 
obecně. Ta hudba začne mít úplně jinou hod-
notu, než když ji posloucháte z „dementního“ 
notebooku nebo co já vím z čeho. Ta trocha 
námahy vám dá úplně jiný pocit z poslechu.

johanka z arku patří mezi nejúspěšnější 
české muzikály a dodnes ji najdeme na 
repertoáru Divadla kalich. jak nyní vzpomí-
náte na dobu, kdy muzikál vznikal? 

Ondřej Soukup: 

Střed Prahy je mystický

Jako na strašně intenzivní dobu plnou 
vyhřezlých emocí. Skoro rok jsem byl zavřený 
doma a psal deset dvanáct hodin denně. 
Premiéra byla posledního března a já měl na 
začátku prosince hotovou jen první půlku. 
Měl jsem panickou hrůzu, že to nestihnu. re-
žisér Jozef Bednárik už začal zkoušet a ode 
mě chtěl další a další hudbu. Jak mezi všemi 
stoupala nervozita, bylo zkoušení a kore-
petice čím dál dramatičtější. Do toho se 
předem zaplacený korepetitor Bauer sebral 
v polovině práce a odešel s tím, že má „jinej 
kšeft“. Takže jsem k tomu šílenství musel 
chodit do divadla korepetovat sám. Ještě 
dneska ho chci zabít, když ho vidím. A Jožo 
Bednárik nakonec všechny vydusil tak, že 
se polovina souboru třásla, když měla vyjít 
na pódium, a on se hroutil taky. Ale dnem 
premiéry, 31. března 2000, jako by to celé ze 
všech spadlo. Ale já jsem si po tom ročním 
zápřahu připadal úplně vykolejený, najed-
nou jsem nevěděl, co mám s volným časem 
dělat. Tak jsem si udělal pilotní průkaz.

V uplynulém roce se (nejen) kulturní život, 
jak jej známe, zcela zastavil. jak náročné 
období to pro vás bylo?
Asi jako pro většinu z nás. Ze začátku jsem 
cítil obrovskou úlevu, že ten Matrix se zasta-
vil. Prázdná Praha byla v té době fascinující, 
fakt se mi to líbilo. Samozřejmě postupně 
se situace začala komplikovat, nemá cenu 
o tom mluvit, všichni víme, jak to bylo.

Na čem v současné době pracujete?
Dodělal jsem s Honzou Jiráskem hudbu 
pro nový film Juraje Jakubiska Perinba-
ba a dva světy a jdu psát hudbu pro nový 
film Honzy Svěráka Betlémské světlo. 

jaký je váš vztah k Praze 1? Máte oblíbená 
místa, na která se rád vracíte?
Střed Prahy je mystický. velmi často si 
snažím představit, co se kde stalo. Je toho 
strašně moc, každý dům, ulice, má svojí 
historii. Zde se řezali Švédové, jak to asi 
skutečně vypadalo, na rohu rytířské a na 
Můstku umučil osobně opilý vztekloun 
václav Iv. Jana nepomuckého… a ty báječné 
defenestrace, ty také stály za to. Možná je 
škoda, že tento zajímavý zvyk zmizel. 

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Lenka Hatašová

Na začátku května oslavil skladatel a hudebník Ondřej Soukup
sedmdesáté narozeniny. Co mu udělalo radost? A jaký má vztah k Praze 1? 
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Svůj bohatý život spojila 
s estetikou a krásou 
a ženám v komunistickém 
Československu, ale 
i v zahraničí ukázala, jak 
si zvýšit sebevědomí 
a cítit se dobře doslova při 
každém pohledu do zrcadla. 
Stala se první českou 
vizážistkou a odborníci 
ze zahraničí jí velmi rádi 
říkali Lady Dermacol. Olga 
Knoblochová, dlouholetá 
občanka Prahy 1 a nositelka 
Ceny Prahy 1.

Hned na počátku je třeba připomenout, 
že když Olga Knoblochová ve svém 
oboru začínala, byla padesátá léta a oční 
linky se u nás často dělaly krémem na 
boty nebo ohořelou sirkou. Barvě na řasy, 
jež se prodávala v drogerii a byla tuhá, 
se říkalo „plivník“ – jen tak totiž povo-
lila, když zrovna po ruce nebyla voda.

Ale pěkně po pořádku. Paní Olga 
se narodila před neuvěřitelnými osma-
osmdesáti lety v Prostějově, odkud 
se po mnichovském diktátu s rodiči 
přestěhovala do Kardašovy Řečice, 
rodiště svého tatínka, vynikajícího pilota 
Jaroslava Kamarýta. A s tímto měs-
tečkem pak byla spojena značná část 
jejího života. 

Zlomy v životě

v roce 1952 odmaturovala na sociálně-
-zdravotní škole v českých Budějovicích 
a o šest let později pak nastoupila do 
vznikajícího Ústavu lékařské kosmetiky 
v paláci Adria v Jungmannově ulici. A to 
jí doslova změnilo život a následně pak 
i životy mnoha žen. „Ústav předběhl dobu. 
Měl oční oddělení, kde jsme od profesora 
Wichterleho měli kontaktní čočky, dále 
laboratoř, internu, kadeřnictví, plastickou 
chirurgii a další tehdy u nás nevídané 

vybavení pro zlepšení vzhledu zejmé-
na žen,“ popisuje Olga Knoblochová.

Opravdový zlom v jejím životě přišel 
v roce 1966, kdy spoluvytvořila krycí 
make-up Dermacol. Impulzem pro jeho 
vznik byla pětiletá holčička s tzv. ohněm 
v obličeji, jež se po úspěšném vytvoření 
make-upu a jeho nanesení na její obličej 
rozplakala štěstím. Stejně jako třeba krát-
ce na to obdobně handicapovaná stu-
dentka medicíny. A slz štěstí si paní Olga 
u svých klientek užila během své kariéry 
dost a dost.

Dermacol, který měl původně pomáhat 
lidem s vadami pleti a kůže, se nakonec stal 
hitem i mezi zdravými ženami a licenci na 
něj zakoupil i filmový Hollywood. 

Záviděníhodná vitalita

Olga Knoblochová se neztratila ani 
po sametové revoluci, kdy založila 
Unii kosmetiček a Akademii pro-

Lady dermacol: 

Stále vitální a veselá
fesionální kosmetiky, určenou pro 
výchovu budoucích kosmetiček. 
Byla také první ženou, která se sta-
la členkou Hospodářské komory. 

Ještě před listopadem 1989 se 
přestěhovala na Prahu 1. „Dlouhá léta 
jsem bydlela ve velkém bytě na vltavském 
nábřeží v Praze 5, po smrti rodičů a od-
chodu dětí z domova jsem se pak na konci 
osmdesátých let přestěhovala do Pštrosso-
vy ulice a odtud pak do domu s pečovatel-
skou službou ve stejné ulici,“ vypráví paní 
Olga. 

To ale neznamená, že by se tato od 
dětství sportovkyně a autorka devíti knih, 
která má dva syny, jednu dceru, osm 
vnoučat a čtyři pravnoučata, uzavřela 
před světem a koukala jen z okna. naopak 
– její vitalitu a smích by jí mladí mohli 
závidět. 

Autor: Petr Bidlo
Foto: Jaroslav Tatek
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Osobnosti kultury 
kolem nás

Dadja altenburg-kohl, 
profesorka

Na co se těšíte v červnu, jaké máte  
plány?
Letošní červen je spojen s nadějí, 
že konečně můžeme návštěvníkům 
a milovníkům umění představit dlou-
ho připravovanou výstavu Tajemný 
kabinet profesora Beneše v mu-
zeu Montanelli v nerudově ulici. 

Každému, kdo se ptá, co dělá en-
tomologická sbírka v muzeu moderního 
umění, odpovídáme, že právě umění 
nachází inspiraci v samotné přírodě 
již po staletí. nejen krása této ucelené 
sbírky, ale i její destruktivní potenciál 
poukazují na křehkost, pomíjivost a ori-
ginalitu, pro kterou musíme přírodu, 
včetně nás, chránit a obdivovat. Já 
sama denně žasnu nad její dechberoucí 
krásou. Soukromou entomologickou 
sbírku předního českého neurochirurga 
vladimíra Beneše, stěžejní část výstavy, 
doprovázejí díla významných českých 
umělců. 

I tentokrát pokračujeme s ukázkami z rozhovorů 
s našimi sousedy, umělci a osobnostmi, kteří žijí 
v Praze 1. Na celé rozhovory se můžete podívat 
na www.facebook.com/praha1online.

Martin Němec, 
malíř a hudebník

jak se vám žilo na Malé straně?
Strávil jsem tady hodně let. vyrůstaly tu 
moje děti, moji rodiče žili na Hradčanech. 
naposledy jsme s manželkou bydleli na 
Malostranském náměstí. To bylo moc 
fajn, protože jsem to měl pár kroků od 
milované Malostranské besedy, kde 
pravidelně hráváme s oběma mými ka-
pelami Precedens a Lili Marlene a mám 
tu opravdu skvělé kamarády. Po živých 
koncertech se nám už moc stýská. Pří-
ští rok tady oslavíme velkým koncertem 
čtyřicáté výročí Precedens s mnoha hosty.

Připravujete něco na červen?
Do konce června bude probíhat moje 
účast na výstavě mnoha výtvarníků s ná-
zvem ArTvArIUM. Celý projekt vymyslela 
energií sršící kurátorka renata Mužíková 
v Pasáži českého designu, kterou spra-
vuje další milá dáma Hana Homolková. 
Mám zde v jednom z výkladů obrazy 
z poslední doby a srdečně vás zvu. 

Text: (red)
Foto: Archiv osobností

Ondřej hübl, 
scenárista a spisovatel

líbí se vám na Malé straně?
Mám to tam moc rád, i když žiju o trochu výš 
na Hradčanském náměstí. Když jdu domů 
od Dvou slunců nebo od Kocoura, supím po 
schodech nahoru a spaluji kalorie. Ale když 
se vracím od černého vola nebo od Zavěše-
nýho kafe, je to trochu z kopečka a pomáhá 
mi strážný anděl a gravitace. vzhledem 
k tomu, že jsem za těch šestnáct let, co zde 
spokojeně bydlím, trochu přibral, vypadá to, 
že častějším hostem jsem spíš nahoře. Už 
aby se otevřelo! Ale aby to nevypadalo, že 
mám rád jen hospody. všechny moje čtyři 
děti vyrostly na hřišti na novém Světě a tam 
– nejen na tom hřišti – to mám asi ze všeho 
nejradši. Chodíval jsem sem často i před tím. 
Taky miluji Petřín a přilehlé sady brzy ráno, 
když venčím svou věrnou jezevčici Aidu.

Máte nějaké plány na červen?
v červnu mám docela dost práce: natáčí-
me tři reklamy a taky konečně dokončuji 
scénář celovečerního filmu podle jedné 
své povídky, která pojednává o pytlákovi 
z Malé Strany, který po nocích loví v našem 
vylidněném městě, do kterého prorůstá 
divočina. Jmenuje se to Špacírflinta.  

PROjEkTy PRahy 1 PrAHA 1
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Ke vzniku projektu nás inspiroval  
Světový den poezie 21. března. 
V minulém vydání jste si mohli přečíst 
básně Ondřeje Höppnera z jeho 
sbírky Budiž tma, její přednes Petrem 
Burgrem pak na online platformách 
Prahy 1. Tentokrát vám nabízíme báseň 
amerického básníka, překladatele 
a malíře Lawrence Ferlinghettiho  
(1919–2021), jehož tvorba ovlivnila  
jak americké, tak evropské prostředí.  
Na Fb Praha 1 Online a na www.praha1.
cz tyto verše přednesl Jakub Krejčí. 

Poesie Prahy 1

Červen bude v očích sportovních fanoušků 
patřit fotbalu. Mistrovstvím Evropy nás 
tradičně provede dlouholetý soused 
z Prahy 1, televizní komentátor Jaromír 
Bosák. Zároveň se na pultech obchodů 
objeví jeho kniha, která zdaleka není jen 
o fotbale. 

Ve vaší knize se hodně mluví o starém Městě, Malé straně, 
zkrátka o Praze 1. Odkdy tu vlastně žijete?
Prahu 1 mám pod kůží od roku 1986, kdy jsem se přistěhoval 
víceméně z chodníku do ulice elišky Krásnohorské. Krásné místo, 
i když bydlení samo o sobě v bytě rozděleném na tři jednotky nebylo 
žádným luxusem. Jenže to okolí! Z okna pod střechou jsem koukal na 
osvícenou věž kostela svatého Ducha, hned za ní stála Španělská sy-
nagoga. Pár kroků na Haštalské náměstí, do Řásnovky, k židovskému 
hřbitovu nebo na Kozí plácek a k Obecnímu dvoru. výhodou bydlení 
kousek od Staroměstského náměstí byl i fakt, že jsem prakticky 
nepotřeboval městskou hromadnou dopravu. Pokud jsem tedy nejel 
na fotbalový trénink na Jarov. Škola, úřady, nákupy, to všechno se 
dalo vyřídit pěšky a za pár minut. Po ruce byly také všechny potřebné 
obchody. vždyť já pamatuji řeznictví na rohu Pařížské a Široké, na 
druhé straně stávala trafika, kam si bylo možné skočit pro rohlíky. nic 
takového už dnes Pařížská nenabízí. Je to škoda, ale tak to zkrátka je, 
těžko čekat, že se zrovna tahle stránka života vrátí do starých kolejí.

Jaromír Bosák: 
Kniha o fotbale i Praze 1

Co já vím možná že byla šťastnější
co já vím možná že byla šťastnější
než kdo jiný
ta osamělá babka s vlňákem
ve vlaku s bedničkami pomerančů
a s ochočeným ptáčkem
v kapesníku
na kterého
celou dobu broukala
mia mascotta
mia mascotta
a nikdo z nedělních výletníků
s lahvemi a košíky
si jí nevšímal
a vagón
povrzával uprostřed kukuřičných polí
tak pomalu že
motýli
létali dovnitř a ven

Text: Michaela Bittner Hochmanová

Jaromír Bosák

ZáPasy, kTERé ZMěNily Můj žiVOT

POlOčas PRVNí 
1974–2004

Dá se tedy říct, že jste zdejší patriot…
rozhodně. Minimálně se jím cítím být, i když pro opravdové 
starousedlíky jsem pořád náplava. A tak to asi i zůstane. Ale to 
nic nemění na tom, že mám svá oblíbená pražská místa hlu-
boko pod kůží. Spolehlivě mě také přivábí řada hospod, kde se 
pije výtečné pivo. Taková cesta od černého vola ke Hrochovi, 
odtud zaskočit ke Kocourovi, jedno si objednat v Malostran-
ské besedě, strávit chvilku U Bílé kuželky, přejít řeku a sply-
nout s davem v Konviktu nebo U rarášků, to je přece dokonalý 
plán na podvečerní nebo už večerní procházku proloženou 
diskusí s přáteli. Tohle nemít, cítil bych se jaksi neúplný.

jak podle vás fotbalové mistrovství Evropy dopadne?
Před turnajem jsem docela optimistický. český tým má na to, 
aby postoupil ze skupiny, a pak už se může stát úplně všech-
no. Favoritů na titul je víc. Určitě Belgičané, špatní nebudou 
Angličané, rozhodně budou dobří Francouzi. Uvidíme… 

Text: (dh)
Foto: Archiv Pražských příběhů

Knihu Jaromíra Bosáka (šest set stran, 
asi dvě stě většinou barevných fotografií) si 
můžete objednat na www.prazskepribehy.cz
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Vzdělávací projekt Pří-
běhy našich sousedů, za 
kterým stojí nezisková 
organizace Post Be-
llum, postupně odkrývá 
osudy pamětníků z celé 
České republiky. Jed-
ním z námětů se stalo 
také vyprávění Gabrie-
la Janouška, bývalého 
olympionika a pedagoga 
Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Jeho příběh zpraco-
vával šestičlenný tým 
studentů Gymnázia Ji-
řího Gutha-Jarkovského 
pod pedagogickým vede-
ním Mgr. Aleny Pěkné. 

Příběh olympionika 
a pedagoga 
Gabriela Janouška

výjimečný příběh začíná v Turnově, kde 
se Gabriel Janoušek 29. listopadu 1940 
narodil jako druhé dítě svých rodičů. Jeho 
otec byl krátce na to vězněn v koncent-
račním táboře, a tak jej budoucí sportovní 
reprezentant poznal až po skončení druhé 
světové války. „Byl to takový pětatřicetikilo-
vý muž v pruhovaném obleku, ke kterému 
jsme se sestrou nechtěli, protože jsme ho 
v tu chvíli neznali. Říkali jsme, že je to cizí 
pán,“ vzpomíná Gabriel Janoušek. Pozdě-
ji se ale začal s otcem sbližovat, a právě 
díky němu se dostal ke kanoistice, které se 
později věnoval na profesionální úrovni.

Další těžké chvíle pro rodinu nastaly 
po komunistickém převratu v únoru 1948, 
kdy se otec Gabriela Janouška opět zapo-
jil do odbojové činnosti. „Byl to bouřlivák 
a nesmířil se s tím, že se vlády ujali komu-
nisté. Začal organizovat skupiny a skončilo 
to samozřejmě tím, že ho zavřeli,“ vypráví 
bývalý olympionik. K procesu byla nakonec 
přiřazena i matka sourozenců Janouškových, 
která musela čelit trestu odnětí svobody 
na pět let. Obě děti tak zůstaly bez rodičů, 
a nakonec je okolnosti donutily přestěhovat 
se k příbuzným do Prahy.

Gabriel Janoušek později vystudoval 
odborné učiliště v Plzni, po jehož dokon-
čení chtěl nastoupit na vysokou školu. To 
mu však jako synovi „velezrádce“ nebylo 

umožněno, a tak začal navštěvovat večerní 
jedenáctiletou střední školu a při studiu se 
aktivně věnoval kanoistice. „V pět hodin jsem 
chodil trénovat na Čertovku, kde jsme měli 
základnu. Tam jsem tři čtvrtě hodiny jezdil, 
než jsem šel do práce. Po práci jsem měl 
znovu trénink a pak jsem se teprve vydal 
do školy,“ popisuje Gabriel Janoušek svůj 
tehdejší náročný program. Tvrdá práce se 
však vyplatila, v roce 1965 vybojoval spo-
lečně s Ludmilou Sirotkovou zlatou medaili 
na mistrovství světa v rakouském Spittalu. 
v roce 1972 pak reprezentovali s Milanem 
Horynou svou zemi na letních olympijských 
hrách v Mnichově. „Olympiáda je sen mnoha 
lidí, i já jsem o tom snil. Jsem opravdu rád, 
že jsme se tam dostali,“ vzpomíná. 

Úspěšný kanoista měl však nejen spor-
tovní cíle, chtěl se stát také pedagogem na 
vysoké škole. Tehdejší komunistický režim 
mu ale umožnil pouze práci ve výzkumu. 
Jeho sen se tak splnil až po listopadové 
revoluci v roce 1989. na Univerzitě Karlově 
v Praze působil Gabriel Janoušek až do 
roku 2011, kdy svou pedagogickou činnost 
ukončil odchodem do důchodu. Sport však 
zůstává jeho koníčkem dodnes. 

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Archiv Post Bellum

Tým studentů na „pracovní“ návštěvě u pana JanouškaČást šestičlenného týmu při práci na projektu
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Kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhu-
ty byl založen pro nové Město pražské 
v roce 1348. Byl vystavěn v gotickém stylu 
rytířským řádem Křižovníků s červenou 
hvězdou a vysvěcen arcibiskupem Arnoš-
tem z Pardubic v únoru 1351. Původně 
neměl boční kaple a jako první byla v době 
baroka přistavěna kaple svaté Barbory. 

Proč byla kaple zasvěcena svaté barboře?
Kaple byla postavena jako poděkování 
za to, že kostel nebyl při obléhání Švédy 
vážně poškozen. Tehdejší farář Šimon 
Mitis zahlédl jednu ze zápalných koulí 
a ve jménu svaté Barbory jí požehnal. 
Koule skončila na hřbitově a kostel 
nepoškodila. Jako připomínka je u stro-
pu zavěšena maketa dělové koule. Další 
dělové koule z dob pruského bombardo-
vání můžete spatřit zaseknuté v klenbě 
kostela. v kapli naleznete sochy svaté-
ho rocha a svatého Šebestiána, kteří 
jsou patroni morových epidemií, během 
kterých byl intenzivně využíván přilehlý 
hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 
1787. Poté byl proměněn v malý parčík. 

Kostel svatého Jindřicha 
a svaté Kunhuty

sloužíte v kostele pravidelně mše 
i v této době?
Mše se tu slouží ve třech jazycích 
– češtině, slovenštině a maďaršti-
ně a jsou dostupné i online. v úterý 
a čtvrtek je mše svatá sloužena 
v češtině a ve středu a pátek ve 
slovenštině. v neděli jsou bohoslužby 
v 8:30 v češtině, v 9:30 v maďarštině 
a v 11:00 ve slovenštině. Ani v době 
pandemie nepřestali lidé na boho-
služby chodit. nezaznamenali jsme 
téměř žádnou změnu, naopak jsme 
museli počet mší svatých navýšit.

je možné kostel navštívit například 
v rámci Noci kostelů?
Během této akce navštíví kostel 
až dva tisíce návštěvníků, kteří se 
často zajímají více o sklípek, který 
se nachází na protější faře. Tam je 
totiž připravena ochutnávka maďar-
ských vín a slovenských sýrů. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Vedle Jindřišské věže obklopen malým parčíkem se nachází cíl naší cesty, 
a tím je kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, kde jsme se setkali 
se Zoltánem Balgou, zdejším farářem. 

Další dvě kaple jsou kaple Panny Marie 
a kaple svatého lukáše. čím ta je zajímavá?
Kaple svatého Lukáše neboli kaple Kro-
cínská byla přistavěna na náklady Jana 
Lukáše Krocína, radního nového Města 
pražského. nad vchodem do kaple je 
vidět jeho znak vyvedený v barvách. Pod 
hlavním obrazem můžete vidět menší 
obraz znázorňující Božské Srdce Ježíšo-
vo. Patří k nejstarším dochovaným zob-
razením Ježíše se srdcem v čechách.

Dnešní jindřišská věž byla součástí 
kostela?
Kamenná zvonice, dnešní Jindřišská věž, 
sloužila tehdy jako pozorovatelna. Je to 
nejvyšší samostatně stojící zvonice v Praze. 
Původně byla vystavěna dřevěná v gotic-
kém stylu a následně několikrát opravová-
na a přestavována. Z deseti historických 
zvonů se dochoval pouze jediný, a to zvon 
Marie. Ten pochází z roku 1518 a nese 
nápis „Aj, já zvon nikdy marně nezaznívám, 
hlásám svátek neb požár či pohřeb slavný“. 
Do kostela byly zavěšeny dva nové zvony 
Jindřich a Kunhuta, a to v roce 2021.

kostel má bohatou výzdobu. 
Na co byste nás upozornil?
naleznete zde obrazy a sochy význam-
ných českých malířů, jako je například 
václav vavřinec reiner nebo Karel Škréta. 
Oltářní obraz, který namaloval Jan Jiří 
Heinsch, znázorňuje svatého Jindřicha 
v roli ochránce Prahy před Švédy a sva-
tou Kunhutu, jak chodí po rozžhavených 
radlicích, aby dokázala svoji nevinu, když 
byla nařčena z cizoložství. Zachovala se 
také nádherná křtitelnice z roku 1418.

kostel skrývá ještě další zajímavosti…
U oltáře nejsvětější Trojice jsou plastiky 
svatého vavřince a svaté Apolonie, patronky 
zubařů, která je vyobrazena, jak v ruce drží 
kleště se zubem. v blízkosti oltáře zvěstová-
ní Panně Marii je umístěn obraz Panny Marie 
v požehnaném stavu. A v sakristii v její zá-
padní zdi se nachází starožitná kamenná ko-
lorovaná socha svatého Jindřicha, který sedí 
na trůně a drží žezlo. Je to nejstarší vyobra-
zení svatého Jindřicha v české republice.
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O téhle události se u Kafků 
v kuchyni určitě dlouze mlu-
vilo (bydleli tehdy v domě 
U Tří králů v Celetné ulici 
602/3). Kmotr slavného 
spisovatele a bratranec 
starého Hermanna Kafky – 
obchodník s vínem Angelus 
Kafka – přišel o vzácného 
bernardýna s černou srstí. 
Vyfoukl mu ho údajný po-
mocník pohodného (antouš-
ka) z Malé Strany Ferdinand 
Friedlovský.

Oba bratrance mnohé spojovalo. Starší 
Angelus, zkráceně Angelo, i mladší Hermann 
Kafka se narodili v Oseku u jihočeských 
Strakonic do rozvětvené, ale chudé česko-
-židovské rodiny. Oba děsily vyhlídky na 
ubohý život vesnického podomního ob-
chodníka (Hermann Kafka ukazoval dětem 
i vnoučatům omrzliny na nohou, ke kterým 
přišel, když chodil jako kluk prodávat a byl 
bos, protože rodiče neměli na boty). vy-
dali se proto do Prahy, aby tu našli štěstí 

– a nové, mnohem důstojnější postavení 
na společenském žebříčku. Oběma se to 
díky pracovitosti a nezměrné vůli vlastní 
v nejednom případě lidem z pohrdaných 
poměrů podařilo. Z obou se nakonec stali 
vážení pražští měšťané, majitelé domů.

Patriot z Platnéřské ulice 

Angelo Kafka se narodil v říjnu 1836. 
v Praze se poprvé úředně hlásí v roce 

1867, ve svých jednatřiceti letech. 
v březnu téhož roku se také žení, když 
si vezme o osm let mladší Annu, roze-
nou Wilhartitzovou. Manželé se usadí 
v Platnéřské ulici 90/13. na nedale-
kém Františku si Angelus Kafka otevře 
výčep vína. Prachobyčejnou kořalnu 
podobnou mnoha jiným. Jenže Ange-
lo Kafka neutopí svůj život v alkoholu 
a každodenním bezcílném tlachání 
s hosty. Svůj podnik neustále rozšiřuje. 

Je to rychlý vzestup. v roce 1887 se 
stává nájemcem trojských vinic. vyrábí 
víno, ale také likéry a prodává je do praž-
ských výčepů a restaurací. Sám vlastní 
vinárny v Platnéřské ulici, ve Skořepce  
a na Poříčí. na Jubilejní zemské výstavě 
v roce 1891 otevře vlastní stánek, v němž 
předvádí návštěvníkům destilační přístroj. 
Jeho bílé trojské víno ročníků 1896 a 1897 
vyniká dle výroku poroty „ohněm a čisto-
tou“. 

Avšak ani nyní, v době ekonomického 
a společenského vzestupu, své původní 
bydliště v Platnéřské ulici neopouští. na-
opak, zůstane až do asanace v roce 1898 
a nakonec zakoupí nový činžovní dům, 
který vyroste na místě původní budovy  
(č. p. 89/11).  

vraťme se ale proti proudu času. Do 
první poloviny sedmdesátých let deva-
tenáctého století. Když se do Prahy vydá 
z jižních čech Hermann Kafka, zanedlou-
ho otec slavného spisovatele, je na tom 
Angelo už tak, že může mladšímu bratranci 
pomoci. „V pětatřiceti letech byl už natolik 

Bratranci Kafkové 
a ukradený bernardýn

Galanterní obchod Hermanna Kafky sídlil 
v letech 1906 až 1912 v Celetné ulici 12.

Jednoletý Franz Kafka. Jeho kmotrem se 
stal strýc Angelo.

Roh Mariánského náměstí a Platnéřské ulice na přelomu století. V  době, kdy došlo k  podvo-
du s bernardýnem.
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zámožný, že k sobě mohl přijímat další 
příbuzné a trochu je podporovat při jejich 
start-upu na nezvyklé půdě. Angelus byl 
jedním z těch, kdo to někam dotáhl. Ange-
lus byl vzorem, vytyčil cestu…“, píše autor 
obsáhlé Kafkovy monografie reiner Stach. 

„Několik let byl (Hermann Kafka) 
policejně hlášen u svého bratrance Angela 
v Platnéřské ulici – i to ukazuje na to, že 
Hermann v Praze netrpěl žádnou nouzí… 
Je rovněž pravděpodobné, že mu Angelus 
urovnával cestu k samostatnosti, že se 
za něho zaručoval – to bylo v židovských 
klanech obvyklé a děkovalo se za to tím, že 
dobrodinec byl pak požádán, aby se stal 
kmotrem dětí.“

Když se proto začátkem července 
1883 narodil Franz Kafka, byl u toho právě 
bratranec jeho otce a bohatý obchodník 
s vínem Angelus.

Trik s oříškem 

Pojďme však k událostem, v jejichž 
středu se ocitl vzácně zabarvený ber-
nardýn (podle dochovaného popisu se 
zřejmě jednalo o příbuzného bernardý-
na – bernského salašnického psa). 

vše začalo, když si Angelo Kafka 
podal na podzim roku 1897 inzerát, že 
prodá za čtyřicet zlatých štěně černého 
bernardýna. Hned druhý den se v Platnéř-
ské ulici přihlásil jistý Ferdinand Fried-
lovský. Tvrdil o sobě, že je pomocníkem 
pohodného (antouška či rasa, který měl za 
úkol odchytávat volně pobíhající zvířata, 
odklízet zvířecí ostatky, ale obvykle také 
se psy obchodoval) na Malé Straně a má 
pro psa kupce. Také ten prý žije na Malé 
Straně a jakkoli se to zdá u zvířete, jež se 
mnohem víc hodí na venkovskou usedlost 
než do úzkých malostranských uliček, 
divné, touží právě po takovém bernardýnu. 
Uběhly další tři dny. 

Když měl malostranský kupec přijít na 
domluvenou schůzku, aby si bernardýna pro-

hlédl, dorazil znovu jen Ferdinad Friedlovský 
– sám, bez kupce, kterého měl přivést, zato 
s malým oříškem přivázaným na vodítku. 
v dalším průběhu událostí sehraje podstat-
nou roli.

Friedlovský prohlásil, že se kupec 
omlouvá, ale je zaneprázdněn na svém 
vědeckém pracovišti a prosí, zda by mu on 
– tedy antoušek Friedlovský – mohl přivézt 
bernardýna ukázat. Kafka souhlasil. Přesto 
vyslal s pohodným svého zaměstnance 
Josefa Frišmanna. Ten kráčel s Friedlov-
ským k patologickému ústavu v Kateřinské 
ulici nedaleko Karlova náměstí. Oříšek stále 
s nimi.

Tady pohodný Frišmanna požádal, aby 
mu malého pejska podržel. Dovnitř nemůže, 
je neposedný a stále hopsá. On sám dojde 
bernardýna ukázat kupci, který v ústavu 
pracuje a za okamžik se vrátí. Ferdinand 
Friedlovský s tolik ceněným černým bernar-
dýnem odešel. A už se nikdy nevrátil.

Kafkův zaměstnanec čekal před 
ústavem přes půl hodiny, oříšek na vodítku 
vesele poskakoval, a když obchodník se psy 
stále nešel, začal se po něm shánět. Uvnitř 
patologického ústavu se ale jen dozvěděl, že 
prohnaný obchodník vyšel i s bernardýnem 
zadním vchodem a zmizel. 

Teď už bylo Josefu Frišmannovi zřejmé, 
že se stal obětí podvodu. Běžel zpátky na 
Staré Město a společně s šéfem – panem 

Kafkou – ohlásili vše na policii. Ta Ferdinan-
da Friedlovského záhy dopadla. vyklubal se 
z něj devětadvacetiletý holičský pomocník 
ze Smíchova. O jeho rozhledu a zlodějské 
rafinovanosti svědčí skutečnost, že ho ani 
nenapadlo, aby si změnil jméno. 

Soudní rada vyšín poslal Ferdinan-
da Friedlovského na dva týdny do vězení. 
vyústění případu mělo však háček. „Po 
bernardýnském psu není dosud stopy,“ kon-
statoval v den sledovaného psího procesu 
pražský tisk. 

Mecenáš spisovatelů

„No, je něco takového vůbec možné?“ 
optal se – určitě více sám sebe než 
zbylých členů rodiny – Hermann Kafka 
a nejspíš rychle přepočítal, co všechno se 
dalo za ztracených čtyřicet zlatých poří-
dit. Spořivost se v životě této selfmade-
manské generace vzešlé z nejchudších 
poměrů vyplácela. Angelo Kafka zakoupil 
činžovní dům v Platnéřské, Hermann 
Kafka pro změnu v Bílkově ulici.

Oproti mladšímu bratranci, který se 
na umění a vůbec cokoli, co převyšovalo 
praktický životní obzor, díval s nemalým 
despektem (jak to ostatně vylíčil jeho 
syn v nikdy neodeslaném Dopise otci), 
projevoval Angelo Kafka pro literaturu 
mnohem větší pochopení, takže se stal 
pravidelným mecenášem Spolku českých 
spisovatelů beletristů Máj. 

Angelo Kafka zemřel ve svém domě 
v Platnéřské ulici 30. srpna 1908. Bylo mu 
72 let. Hermann Kafka ho přežil o třiadva-
cet roků, a jak vzpomínala jeho vnučka 
(a neteř spisovatele Franze Kafky) paní 
věra Saudková: „Do konce života přepo-
čítával, zda při koupi domu v Bílkově ulici 
neprohloupil.“ 

Text: Dan Hrubý, 
autor knižního cyklu Pražské příběhy
Foto: Archiv Pražských příběhů

Angelo Kafka se vypracoval na známého pražského podnikatele.
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veškerý majetek v těchto místech patřil od 
roku 1347 z rozhodnutí Karla Iv. řádu kar-
melitánů. Usadili se tady asi o rok dříve, než 
panovník založil nové Město pražské. Od  
8. listopadu 1603 z rozhodnutí císaře rudol-
fa II. získali pozemky i s objekty františkáni. 

Během staletí byla zahrada využívána 
zejména pro užitkové účely. Pěstovalo se 
tady ovoce, byliny, koření a květiny. Původně 
dosahovala až ke Spálené ulici. Františkáni 
zahradu několikrát obnovovali. nakonec jí 
vtiskli barokní podobu pravidelného ozdob-
ného parku s kaplí ve střední části. Ještě za 
nacistické okupace byl řádu majetek pone-

Františkánská zahrada: 

esence přírody 
v centru metropole

chán, v zahradě bylo však nařízeno vybudo-
vat protipožární nádrže. 

Poté, co komunistická vláda vyhnala 
v roce 1950 františkány z kláštera od Panny 
Marie Sněžné, stal se z jejich zahrady 
veřejný park. Řádu františkánů byly po roce 
1989 vráceny sousední klášterní objekty 
s malou částí zahrady, které jsou odděleny 
od veřejné zahrady zdí. v přilehlé mateřské 
škole je veřejnosti přístupné dětské hřiště. 
nyní je Františkánská zahrada majetkem 
Mč Praha 1. 

revitalizace zahrady se uskutečnila 
v letech 1989–1992 podle plánů renomo-

vaného zahradního architekta Otakara Kuči 
(1927–2018) , který na její podobě praco-
val celé desetiletí. Podařilo se mu propojit 
představy památkářů i investora. vzniklo jak 
klidné místo pro odpočinek, tak zahradní 
pasáž. Architekt dokázal obnovit užitkovou 
i okrasnou zahradu, která pohyb chodců 
zklidňuje a ztišuje. 

Kompoziční osnova zahrady je dána 
křížem, který vytyčují tři kaple na obvodu 
a vstup do kláštera. Pasáž je situována na 
obvodu zahrady. Živelnému pěšímu proudu 
tvoří přirozenou „zábranu“ hráz treláží (husté 
mřížoví) a oplocená bylinkářská zahrádka 
u středového pavilonku. Zahradu člení nízké 
stříhané živé ploty z tisů, ovocné stromy, 
popínavé růže a lavičky. 

Za pozornost stojí také zdejší vý-
tvarné prvky. Patří k nim zejména kovová 
brána Petra Císařovského, vzniklá v letech 
1991–1993, se čtyřiadvaceti figurálními 
reliéfy zachycujícími výjevy ze života svatého 
Františka z Assisi, fontána od Stanislava 
Hanzíka i tři víly Poletuchy, které vytvořil 
Josef Klimeš. 

A trocha nostalgie: na boční zdi někdej-
šího divadla, na jehož scéně zazářil nejprve 
Oldřich nový a později Suchý se Šlitrem, vy-
hlíží do Františkánské zahrady (viz TajEN-
ku švédské křížovky na str. 38), divadlo, 
které přivádělo do prostoru před vstupem 
do zahrady nadšence ochotné čekat zde už 
od nočních hodin, až se dopoledne otevře 
pokladna divadla... Konec divadla i kina Alfa 
v areálu paláce U Stýblů, to už je zase jiná 
kapitola kulturních dějin centra hlavního 
města.

Uzavřeme však text o výjimečné zahra-
dě optimisticky. Stojí jistě také za zmínku, 
že francouzská architektka Caroline Monni-
ezová si vybrala Kučův projekt revitalizace 
Františkánské zahrady jako téma dizertační 
práce. 

Text: Antonín ederer
Foto: Jaroslav Tatek

Historickým vnitroblokovým parkem v blízkosti kostela Panny Marie 
Sněžné mezi Jungmannovým a Václavským náměstím denně procházejí 
tisíce lidí. Prostor nabízí spočinutí a vydechnutí od ruchu velkoměsta.
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Vykládání balíkových zásilek z poštovních automobilů na poštovním 
úřadě Praha 1 v Jindřišské ulici, foto asi Josef Provazník, 1928  

Sbírka Poštovního muzea

Poštovní muzeum si vás dovoluje pozvat na výstavu Silnicí, 
železnicí, vzduchem, vodou. Ke každé zakoupené vstupence 
získáte po předložení této pozvánky druhou zdarma.

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1



Textovou a obrazovou část výstavy doplňuje přes osmde-
sát trojrozměrných exponátů – modelů, skutečných vozidel 
i nejrůznějších souvisejících předmětů. Pro nejmenší ná-
vštěvníky jsou připraveny dětské koutky a pracovní list. 

Pošta v českých zemích využívala koněspřežné vozy 
či saně pro dopravu osob i zásilek od konce šestnáctého 
století. Přeprava cestujících vzrostla od roku 1750, kdy za-
čaly pravidelně jezdit poštovní dostavníky (diligence). vyšší 
přepravní rychlosti bylo ale dosaženo až od roku 1823 hipo-
mobilními poštovními rychlíky, které ovšem již od čtyřicátých 
let devatenáctého století postupně vytlačovala z dálkových 
spojů parní železnice. Páteří poštovní dopravy se tak staly 
vlakové pošty zřizované od roku 1850, v nichž se zásilky 
třídily a zpracovávaly za jízdy, zatímco koněspřežné vozy 
obstarávaly pouze lokální přepravu. Přibližně ve stejné době 
se začaly zavádět trakaře, ruční vozíky a saně, a koncem 
století tricykly a jízdní kola. Během první dekády dvacátého 
století přibyly motocykly, motorové tříkolky a v omezené míře 
automobily následované od roku 1908 autobusy pro přepra-
vu osob i zásilek. 

Po vzniku čSr bylo nutné vytvořit chybějící spojení se 
Slovenskem a Podkarpatskou rusí. Již brzy se začala zdárně 
formovat letecká přeprava zásilek na vnitrostátních i meziná-
rodních linkách, nicméně páteř poštovní dopravy nadále tvořily 
vlakové pošty. Ačkoli počet automobilových linek postupně 
narůstal, stále převažovala koňská spřežení. Poštovní autobu-
sová doprava se slibně rozvíjela až do 1. ledna 1933, kdy byla 
ukončena a převedena pod ministerstvo železnic. Koncem 
třicátých let byly zavedeny tzv. autopošty – pojízdné poštovní 
a telegrafní úřady. Motocykly a motorové tříkolky se více použí-
valy až od téhož desetiletí, zatímco jízdní kola a trakaře včetně 
ručních saní stále usnadňovaly činnost především přespolním 
listonošům.

rozsáhlým změnám po únorovém převratu 1948 neu-
nikla ani poštovní doprava. Byl vytvořen tzv. radiálně uzlový 
systém, v němž se poštovní služebny napojovaly silničními 
kursy na nejbližší přepravní uzel. vlivem toho byly rušeny 
vlakové pošty na vedlejších tratích, kde je od roku 1958 na-
hrazovaly flexibilnější automobilové pošty, v nichž se zásilky 
rovněž třídily a zpracovávaly za jízdy. některé byly napojeny 
na letadlové pošty, zřizované již od června 1956 na vybraných 
dálkových spojích. Také v nich se už během letu odehrávala 
manipulace se zásilkami. následkem nerentability však byly 
1. ledna 1982 zrušeny a až do roku 2010 provozovány pouze 
prosté letecké kursy. Kvůli neefektivnosti se na konci devade-
sátých let nevyhnuly zániku ani vlakové a automobilové pošty, 
a tak se nového tisíciletí dočkaly alespoň autopošty. 

Text: Mgr. Martin Jahoda
Foto: Archiv Poštovního muzea

Stejnojmenná (a od 4. května opět 
otevřená) výstava Poštovního muzea 
v Praze 1 představuje dopravní 
prostředky používané poštovní správou 
českých zemí v letech 1526–2000. 
Atraktivní formou prezentuje zajímavé 
téma, které obohatí nejen zájemce 
o dopravu. 

Silnicí, 
železnicí, 
vzduchem, 
vodou. 
Poštovní 
dopravní 
prostředky

červen 2021 POšTOVNí MuZEuM

Akce 1+1 
ZDARMA
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Středisko sociálních slu-
žeb pro klienty s Alzhei-
merovou nemocí a jinými 
kognitivními poruchami 
mozku otevírá dveře no-
vým klientům. Pokud 
si potřebujete odlehčit 
v péči o nemocného, zajít 
si k vodě, dokončit práci 
nebo například odjet na 
dovolenou, můžete využít 
odlehčovací službu Cent-
ra Seňorina se sídlem na 
Praze 1. 

Útulné prostory s domácí atmosférou jsou 
k dispozici pro krátkodobé i dlouhodobé po-
byty. Odlehčovací služba pro denní návštěvy 
funguje od 8:00 do 18:00 hodin, jinak čtyřia-
dvacet hodin denně. ve svém středu centrum 
provozuje tzv. Kavárnu s hudebním progra-
mem a kognitivním tréninkem mozku. Díky 
očkování klientů i personálu proti covidu-19, 
které proběhlo za podpory Magistrátu hl. m. 
Prahy, nabízí centrum bezpečné prostředí. 

Senioři se sníženou soběstačností 
z důvodu neurogenerativních onemocnění 
mozku udržují v centru sociální kontakt s vrs-
tevníky, jsou zapojeni do aktivizačního pro-
gramu včetně tréninku kognitivních funkcí 
mozku a kondičního cvičení, a dostává se jim 
individuálního přístupu. „Péči o naše klienty 
stavíme na metodě Montessori, která klienty 
motivuje k udržení soběstačnosti a přináší 
jim chuť do života. Nejpodstatnější pro nás 
je, aby naši klienti mohli ještě prožít radostný 
čas. Věnují se každodenním činnostem, od 
kterých je pečující rodina doma často v dob-
ré víře odhání,“ vysvětluje Jarka Švarcbacho-
vá, ředitelka Centra Seňorina a zakladatelka 
nF Seňorina. Klíčové motto metody Monte-
ssori zní Pomoz mi, abych to zvládl sám. Pro 
seniory mají připravený aktivizační program, 

Centrum Seňorina 
nabízí odpočinek 
od náročné péče

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?

sociálních sítí. „V pandemickém období 
jsme propojovali klienty s rodinami přes 
Skype, a pro ty, kteří zůstali doma, jsme 
za podpory Nadačního fondu Seňorina 
natočili řadu online aktivizací a sdíleli je 
zdarma na Youtube kanálu Centra Seňori-
na,“ doplňuje Jarka Švarcbachová. rodinní 
pečující mohou z Youtube čerpat inspiraci 
pro efektivní procvičení mozku i těla svých 
blízkých nebo shlédnout epizody z cyklu 
Alzheimer Café, které přinášejí informace 
a podněty odborníků z rozličných oblastí 
spojených s problematikou Alzheimerovy 
nemoci v rodinné péči.

Kontakt: Centrum Seňorina,  
na Poříčí 1933/36, Praha 1, telefon:  
604 708 111, 245 008 409, e-mail:  
socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz,  
FB @centrumsenorinacz, @nfsenorina, 
Youtube 

Text: Centrum SeŇOrInA
Foto: Archiv Centra SeŇOrInA

Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili 
pravidelnou soutěž, v níž si můžete 
otestovat svůj pozorovací talent.  
v každém čísle najdete jednu fotogra-
fii domu nebo jeho průčelí. vaším  
úkolem bude uhádnout, co je to za 
dům a ve které ulici se nachází.  
Odpovědi můžete posílat do 15. 6. 
na redakce@praha1.cz. výherce 
se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého  
čísla: 
na fotografii byl dům U Obec-
ního dvora č. 5. výherkyní se 
stala anna kindlová. v redakci, 
v oddělení vnějších vztahů, vo-
dičkova na ni čeká knížka Zuzany 

Říhové Cestou špendlíků nebo jehel, 
kterou vydalo nakladatelství Argo.
Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

díky kterému se cítí užiteční – mohou vařit, 
péct, zalévat květiny, chystat na stůl.

Centrum nabízí nemocným a jejich 
blízkým i online aktivizaci a zajímavé 
informace poskytuje prostřednictvím 

mailto:redakce@praha1.cz
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I tak se dá jednoduše popsat 
tento roztomilý podnik na 
Újezdě 429. Pokud si potrpí-
te na kvalitní kávu a lokální 
produkty, je toto místo urče-
né přímo pro vás. 

ráno se cestou do práce můžete zastavit 
na kávu a pro něco na zub. Odpoledne 
udělat malý nákup na večeři. Za nás je to 
v případě Caffé vescovi ideální scénář.

Pojďme ale popořadě. Unikátnost míst-
ní kávy spočívá v tradici, která přetrvává již 
více než tři čtvrtě století. Gino vescovi založil 
v samotném srdci italské Padovy místo, kde 
je pražení kávy doslova uměním. na Újezdě 

Caffé Vescovi: Malé bistro 
s velkým srdcem

máte skvělou příležitost tento výjimečný pro-
dukt ochutnat. Populární horký nápoj tady 
má ještě jednu přidanou hodnotu. Je totiž 
připravován na repasovaném stroji Faema 
e61, který oceňují přední světoví baristé.

vaši kávu si zde můžete vychutnat 
i s malou svačinou. nezáleží na tom, jestli 
preferujete slané, nebo sladké. vybere si 
skutečně každý! A jak už jsme se zmínili, mů-
žete si tu nakoupit i domů. Samozřejmostí je 
zrnková i mletá káva. 

Caffé vescovi je určeno pro místní 
a tomu odpovídají i ceny. není žádný důvod 
s návštěvou otálet. Přijďte hned! Otevřeno 
je v pracovní dny od 7:30 do 18:00 hodin 
a v sobotu od 8:30 do 18:00 hodin. Lavička 
před kavárničkou je krásné místo k vypití 
právě vaší kávy… 

Text: Jan Petříš    Foto: Petr našic

Perníčkův sen: 
dokonce i perníkový závin!

A nejen to. Pochutnat si můžete i na jiných 
druzích sladkého pečiva, třeba na výborných 
buchtách nebo na perníkovém podkrkonoš-
ském závinu Sakrajda s vlašskými ořechy 
a povidly. „Základem každého dobrého pečiva 
jsou kvalitní suroviny přímo od prověřených 
výrobců. Recept na náš perník je původní, 
ale ještě jsme ho vylepšili změnou poměru 
koření,“ řekla nám majitelka Ivana Andrle. 
Jejich perník je tlustší, bochánkovitý, výbor-
ný k okamžité konzumaci, i když se jedná 
o trvanlivé pečivo. Pro uchování je dobré 
uzavřít ho v sáčku či plastové krabici. Tak 
si déle zachová měkkost a vydrží vám až 
šest měsíců. Tvarované sladké pečivo mělo 
v historii lidstva převážně slavnostní až 
magickou funkci. Každý tvar něco znamenal 
a věřilo se, že jeho požití přinese třeba dobrou 
úrodu, zdraví či lásku. Slavnostní stůl při 
velikonočních či vánočních svátcích si bez 
zdobených perníčků neumíme představit. 

všechny informace o prodeji na www.
pernickuvsen.cz 

 
Text: Dagmar Koníčková Foto: Jaroslav Tatek

Voňavá prodejna Perníčkův sen v Haštalské ulici 21 má pro milovníky 
kvalitního perníku opět otevřeno. Nabízí špičkový, krásně a vkusně zdobený 
perník. 

http://www.pernickuvsen.cz/
http://www.pernickuvsen.cz/
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Pěticípá totalita 
Daniel Kroupa a kol. 

výročí KSč vybízí k tomu, 
položit si otázky vztahující 
se k minulosti i součas-
nosti. Jak si vysvětlit, že 
byli straníci v jednu chvíli 
odsouzeni k mnohaletým 
trestům a poté se znovu 
dostali na vrchol? KSč 
se vždy hlásila k socia-
lismu. nestály naopak 
cíle komunistů a socia-
lismus proti sobě? Proč 
i přes zákon o protipráv-
nosti komunistického 
režimu nedošlo k zá-

kazu komunistické strany? na otázky odpovída-
jí Daniel Kroupa, Jan rychlík, vítězslav Sommer, 
Michal Stehlík, Jaromír Štětina a Pavel Žáček. 

Viktorie hanišová
beton a hlína
(Host)

v knize Beton a hlína 
spisovatelka viktorie 
Hanišová ve velkých 
městech česka pátrá 
po lidech, kteří se v nich 
snaží udržitelně žít. 
v rozhovorech s nimi 
představuje projekty, 
které mohou překva-
pit – málokdo zřejmě 
tuší, jak kvalitní med 
může vznikat blízko 
supermarketů a co 
se dá vypěstovat na 
dohled sídlišť. Ha-
nišová jde ale ješ-

tě dál, dostává se i k distribučním sítím, lidem, 
kteří sbírají odpad anebo se snaží prostředí 
měst zkrášlit. A odpověď je jasná: jde to!

karolína stegurová
i ženy chtěly bojovat!
(Academia)

Jak si vedly českosloven-
ské ženy v britské armádě 
v tzv. ženských pomocných 
sborech, a to zejména ve 
složkách ATS a WAAF, 
za druhé světové války? 
První čechoslovačky do 
těchto sborů vstupovaly 
od poloviny roku 1941 
a působily na vojenských 
a leteckých základnách na 
celém území velké Britá-
nie. Jiné pak od začátku 
roku 1943 sloužily v po-
mocných sborech v oblas-

ti Středního východu. Jak probíhal nábor těchto 
žen, jejich výcvik i každodenní vojenská služba? 

Zuzana říhová
cestou špendlíků 
nebo jehel
(Argo)

Manželský pár se 
společně s mentálně 
postiženým synem pře-
stěhuje z Prahy do malé 
vesnice v pohraničí, aby 
vyřešil svou manželskou 
krizi. v horkém létě se 
pokoušejí zapadnout 
mezi místní, drobná 
nedorozumění přisuzují 
nejprve své odlišnosti 
a neschopnosti pocho-
pit venkovské prostředí. 
Avšak malých i velkých 
lží, podivných náhod a ne-

příjemných incidentů přibývá a pocit ohrožení sílí. Jde 
jim o život? A co se stalo se synem, který zmizel? 

nové české knihy
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K nejdůležitějším sociálním 
službám Střediska 
sociálních služeb Praha 1 
patří pečovatelská služba 
a tísňová péče.

Cílem poskytování sociálních služeb 
je pomoci seniorům zůstat co nejdéle 
doma ve svém domácím přirozeném 
prostředí a žít plnohodnotný život. Stře-
disko sociálních služeb je příspěvková 
organizace Městské části Praha 1, která 
pomáhá svým občanům zvládnout pobyt 
doma, pokud to potřebují vzhledem ke 
svému věku a zdravotnímu stavu. Stře-

disko poskytuje pečovatelskou službu, 
tísňovou péči (čtyřiadvacetihodinovou 
telefonickou službu), provozuje denní 
stacionář, kluby seniorů, tělocvičnu a na-
bízí velký výběr volnočasových aktivit.

Pečovatelská služba

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

Více informací Marta Koucká,  
e-mail koucka@socialnisluzbyp1.cz ,  
tel. 724 021 784.

Tísňová péče

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

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

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

Trocha sportu, trocha 
hraní, trocha zábavy, pohyb 
v přírodě a to všechno naplno. 
Takový program nabízí již 
deset let seniorům z Prahy 1, 
kteří si nezapomněli hrát, 
umí se smát někdy i sami 
sobě, jsou malinko soutěživí 
a nebojí se trochy pohybu, 
týdenní tábor pro seniory. 

Pokud nám to epidemiologická situace 
dovolí, bude se letošní tábor výjimečně 
konat od neděle 12. do neděle 19. září 2021. 

Ubytování je opět zajištěno v krásném 
chatovém táboře v Dobronicích u řeky Lužni-
ce. Kapacita tábora je čtyřiadvacet účastníků. 

Účastníci si hradí pouze stravné ve výši 
1750 Kč (plná penze – pět jídel denně). 

tábor pro seniory 
se možná blíží

Středisko sociálních 
služeb je tady pro vás

Doprava, ubytování a celotýden-
ní program pod vedením táborových 
„vedoucích“ jsou pro účastníky zdarma. 
Táborový program zahrnuje hry, soutě-
že, sportovní aktivity a pohyb v lehčím 
terénu. 

Přihlášky přijímá Středisko sociálních 
služeb, Dlouhá 23, Praha 1. 

Prožijte spolu s námi opět večerní 
táboráky, soutěže a hodně zábavy v příro-
dě. Ti, které trocha nepohodlí nebolí, jsou 
vítáni. Tábor je určen i zcela novým zájem-
cům, kteří zde jistě najdou nová přátelství 
utužená společným bojem o vítězství. 

Neváhejte a hlaste se, tábor volá!

mailto:trkova@socialnisluzbyp1.cz
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21. června 2021 si český národ připomene významné čtyřsté výročí, 
které uplyne od popravy sedmadvaceti českých pánů na staroměst-
ském náměstí. s následnými historickými událostmi je velmi úzce 
spjatý také životní příběh jana amose komenského – jedné z mála 
českých osobností světového významu –, a to v podobě nového  
celovečerního filmu jako letní sníh. 

vedle představitelů hlavní postavy Davida a Aloise Švehlíkových je 
to také Igor Bareš (rembrandt van rijn), vladimír Javorský, Jenovéfa 
Boková, Klára Issová, Milena Steinmasslová a celá řada dalších vyni-
kajících herců, kteří po bezmála čtyřicetileté přestávce znovu oživili 
Komenského nadčasové myšlenky.

Pod režijním vedením Lubomíra Hlavsy (Jan Hus – cesta bez ná-
vratu, Poslední útěk Jeronýma Pražského) zdařile přispěl k obrazové 
atmosféře filmu kameraman Pavel Kopp (Princezna zakletá v čase).

vyprávění kmeta Komenského v ateliéru malíře rembrandta 
postupně zaplňuje stylizovaná mozaika vzpomínek, životních proher 
a tragédií, kdy český učenec konstatuje: „štěstí se v mém životě často roz-
plynulo jako letní sníh...“. Jak víme, Komenský však nikdy naději neztratil 
a jeho nezlomná víra v Boha jej provázela po celých osmasedmdesát let 
jeho života. Film vznikl v koprodukci vistafilm s r. o. a české televize.
Tvůrci filmu zvou návštěvníky do letního kina, a to přímo  
na Staroměstském náměstí 21. června 2021 ve 21:00. 

www.vistafilm.cz

Příměstský tábor 
Divadla Paměti národa 
v duchu srpna 1968
Tábor se připravuje jako týdenní intenzivní program, kde se 
děti a mladí lidé seznámí se základy divadelní práce a pro-
zkoumají historický kontext srpnových událostí roku 1968.  

Setkávat se budeme od 16. do 20. srpna 2021. Datum 21. srp-
na 1968 a bezprostřední blízkost českého rozhlasu tak určují 
téma letních setkání, kterým je boj za udržení svobody. Osob-
ní statečnost těch, kdo přišli bránit rozhlas a podpořit sna-
hu o demokratizaci naší republiky. Kdo byli? Známe je? 

Scénář k závěrečnému veřejnému vystoupení vzniká na 
základě přímých výpovědí pamětníků formou montáže a účast-
níci pak společně hledají vhodný prostor k realizaci představení, 
vyrábí rekvizity a kostýmy, využívají hudbu a světlo a dramatický 
text následně prezentují veřejnosti. Divadlo Paměti národa uvádí 
svá vystoupení jako site-specific pro rodiče a úzký okruh diváků 
a k prezentaci si vybírá místa spjatá s danou historickou událostí. 

Program každého dne začíná v 10:00 a skončí v 17:00, věk účastníků 
12–15 let, místo konání Španělská 10, Praha 2, cena 3 000 Kč. 

Přihlášky zde: 
https://divadlo.pametnaroda.cz/letni-primestske-tabory/

více informací: 
Zuzana Burdová, 602 873 984, e-mail: divadlo@pametnaroda.cz. 

Komenský, Rembrandt 
a Staromák: 
POZVáNKA DO KINA

Rada Mč Praha 1 vyhlásila dotační program Oblast 
zdravotnictví pro rok 2021. Primárním cílem programu  
je zajištění služeb pro občany Prahy 1. 

Dotační program je zaměřen na:

  prevenci a pořízení ochranných pomůcek (respirátory, 
rukavice, dezinfekce) jednotlivým zdravotním ordinacím 
praktických lékařů a lékařů specialistů a na pořízení 
zařízení na dezinfekci prostor ambulantních lékařů na 
Praze 1 v souvislosti s onemocněním covid-19

  podporu zdravotních služeb – domácí zdravotní péče; 
terénní a lůžková paliativní péče

Žádosti o poskytnutí dotace a Pravidla pro poskytnutí do-
tace jsou zveřejněna na úřední desce a na webové adrese: 
www.praha1.cz (městská část, dotace a granty).

Informace k dotačnímu programu poskytuje Ing. Michal 
Kadlec, DiS., Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  
telefon: 221 097 431, e-mail: michal.kadlec@praha1.cz  

lhůTa PRO PODáNí žáDOsTí: 10. 6. 2021

Dotace v oblasti 
zdravotnictví

 

/ VÝSTAVA 
HODINY NA NÁRODNÍ 
 
 
Datum vernisáže: 1. 6. 2021 od 17 hod. 
Výstava potrvá:  od 2. 6. 2021 do 3. 7. 2021 
Místo:    Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Kontakt:  marketa.hajkova@praha1.cz 
Otevírací doba:  ÚT-PÁ: 10-12.00 | 13-18.00,  

SO: 10-14.00 
    PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 
 
 
Přijměte pozvání na výstavu obrazů studentů výtvarných kurzů ateliéru  
praga prima a jejich pedagogů. Vystavené práce vznikly pod vedením:  
ak. mal. Mirka Pesche, doc. Milana Periče, prof. Dalibora Smutného,  
MgA. Michala Pěchoučka, Ing. Miloše Novotného, MgA. Marie Ladrové,  
MgA. Filipa Kudrnáče, MgA. Richarda Nestlera. 
 

 

 

mailto:divadlo@pametnaroda.cz
http://www.praha1.cz/
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?Poradna strážníků
bezpečné chování v MhD

 
Prevence není nikdy dost. Stereotyp nás zbavuje 
obezřetnosti a intuice, a tak není na škodu zopako-
vat si čas od času užitečná doporučení. Strážníci 
ani policisté totiž nemohou být všude. To je prostý 
fakt, jejž je dobré mít stále na paměti. Přestože je 

v současné době v metropoli umístěno více než čtyři tisíce ka-
mer, které jsou součástí městského kamerového systému, ani 
ty nejsou všemocné. největší podíl na ochraně svého majetku 
máte tak ve svých rukách vy sami. Pojďme si proto osvěžit pár 
základních nejdůležitějších pravidel, jak se bezpečně chovat 
v městské hromadné dopravě, jejíž služby se staly běžnou sou-
částí našich každodenních životů. v dalších číslech se  zaměříme 
na kapesní krádeže nebo třeba bezpečné chování u bankomatu.

 za všech okolností platí – buďte ostražití a předvídaví;
  vyhýbejte se tlačenicím, protože tento okamžik je pro zloděje 

ideální;

červen 2021 iNFORMujEME

Poradna hasičů
Požáry ve vícepodlažních a výškových budovách

Tentokrát se budu věnovat požárům v bytech. 
Je jasné, že byt je součástí nějaké stavby. Před-
stavme si například dům o devíti podlažích 
– požár v jakémkoli bytě může ohrozit všechny 
obyvatele. Oheň se šíří nejen vnitřkem budo-

vy, ale i venku po fasádě budovy. Hašení ze země je mož-
né pouze do výšek kolem dvanácti až patnácti metrů. na 
větší zásahy zvenku musí být k dispozici výšková technika. 
U vyšších budov zasahují hasiči zejména zevnitř budovy. 

Požár v bytě, který se začne rozšiřovat do dalších prostor 
domu, je ta nejhorší varianta, která může nastat. Kouř, zplodi-
ny hoření a horký vzduch stoupají vzhůru a na schodištích, ve 
větracích a výtahových šachtách vzniká komínový efekt, který 
urychluje rozšiřovaní požáru směrem vzhůru.

Požáry vícepodlažních domů jsou typické přítomností větší-
ho počtu osob, složitostí a délkou únikových cest, rychlým šířením 
požáru uvnitř domu i vně fasády, složitými instalačními a technic-
kými rozvody a průduchy klimatizace. Problémem je i nedostup-
nost vyšších podlaží pro vnější hasební zásah. Požáry vícepodlaž-
ních budov jsou pro hasiče velmi obtížné a nebezpečné. 

Důležité je, o jaký druh bytového domu se jedná. Kdy 
a z jakého materiálu byl postaven. v novějších stavbách už jsou 
zakomponovány požárně bezpečnostní prvky, jejichž účelem je 

šíření požáru zabránit. Jde o rozdělení objektu na požární úseky. 
Součástí vybavení domu je požární zabezpečení, jako jsou 
patrové  hydranty, protipožární dveře, aktivní protipožární čidla, 
evakuační výtahy, nouzová schodiště, nástupní plochy v blízkos-
ti domu pro umístění požární techniky atd. Dá se říci, že čím je 
dům novější, tím je zde lépe řešena otázka požární bezpečnosti.

Stavby, které byly postaveny v posledních dvaceti letech, 
již mají odpovídající protipožární zabezpečení. nicméně i ve 
starších domech je možné dodatečně zabudovat protipožární 
ochranné prvky.

Na co bychom si tedy měli měli dát pozor a čeho bychom si 
měli všímat?

Pokud bydlíte ve vícepodlažním domě, podívejte se, zda 
jsou v něm vyznačeny evakuační cesty a je-li tam evakuační 
výtah. v domě by měly být umístěny hasicí přístroje a vyvěšen 
požární řád s vyznačením únikových cest a pohotovostních 
linek 150 a 112. Zkontrolujte, jestli v domě nebyly dodatečně 
umístěny mříže jako ochrana proti krádeži. Toto zabezpečení je 
mnohdy v přímém rozporu s protipožárními opatřeními. v domě 
by mělo být instalováno nouzové osvětlení.

Představte si, že byste museli urychleně opustit svůj byt, 
třeba v noci a beze světla. Pokud zjistíte, že by to nebyl problém, 
je to výborné. Pokud ne a zjistíte, že v domě je něco v nepo-
řádku, je třeba ve spolupráci s vlastníkem objektu přijmout 
příslušná opatření.

nejnebezpečnější jsou noční požáry obytných domů, kdy 
většina obyvatel spí, je snížená viditelnost, mnohdy dochází k pa-
nice a vše je pro zasahující hasiče složitější. Hasiči mají při požáru 
obytného domu vždy základní prioritu – zachránit lidské životy.

Kdyby v domě, kde bydlíte, vznikl požár, okamžitě dům 
opusťte a při cestě ven se pokuste varovat své sousedy. Za-
sahujícím hasičům podejte základní informace o domě a jeho 
obyvatelích. Zapomeňte na zachraňování věcí. Zachraňte sebe, 
své sousedy a zvířata. věci se dají nahradit, ale život určitě ne. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Praha l, 
Ing. vladimír Krištof, starosta SDH

  v prázdném autobuse či tramvaji si sedejte co nejblíže k řidiči, 
v metru do prvního vagonu;

 kabelku, tašku, nebo batoh držte vpředu rukou a tělem;
  finanční prostředky, doklady a další cennosti nenoste viditelně, 

ale vždy skrytě;
  v rámci konverzace nikdy neříkejte, jakou hotovost či jaké hod-

notné předměty máte u sebe;
  pokud v MHD čtete, mějte svá zavazadla stále pod kontrolou;
  někdy je únava nesnesitelná, přesto se snažte spánku vyvarovat, 

stáváte se ideální „kořistí“;
 pozorní buďte i při jízdě na eskalátoru;
  zvýšené riziko hrozí večer – v těchto případech si naopak vybí-

rejte vozy, kde je více lidí, stejně tak je dobré zjistit si předem 
navazující spoje;

  platná jízdenka či kupón by měly být naprostou samozřejmostí; 
  stejně tak nezapomínejte, že tramvaj má vždy před chodci před-

nost! Jestliže je blíže než padesát metrů od zastávky přechod pro 
chodce, křižovatka s řízeným provozem, nadchod nebo podchod, 
přecházejte vždy v těchto místech. Zdraví je nejdůležitější a život 
máte jen jeden! 

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy
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Tajenky z minulého čísla:
U FORTNY SVATOHAVELSKé

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

VÁPEN-
COVÁ

OBLAST

SILNÝ
PROVAZ

1. ČÁST
TAJENKY

TUZE-
XOVÁ

KORUNA

INICIÁLY
HERCE

RODENA
OTRHANEC

DANÁ
SKUTEČ-

NOST

DRUH
LEPENKY

VÁHAVÝ
SOUHLAS

ČASTO
POUŽÍVAJÍCÍ

ROHY
(NAPŘ.
KOZA)

NAPADENÍ

DUHOVĚ
ZBARVENÝ

POLO-
DRAHOKAM

AFRICKÝ
STÁT

NAMOTANÁ
PLETACÍ

PŘÍZE
TRIK ZNAČKA

AMERICIA

VOJENSKÉ
HLÁŠENÍ

VÝZVA 
PRO PSA

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

SLABIKA
SMÍCHU

2. ČÁST
TAJENKY

SLOUČE-
NINA

CYKLO-
HEXANON

PAŽE

TLACHY

ODPADNÍ
STOKA

ŠACHOVÉ
PROHRY

STARÁ FRAN-
COUZSKÁ
DROBNÁ

MINCE

LÉČKA

ZNAČKA
NÁBYTKU

HMATATI

RUČNÍ
VOZÍK

POMŮCKY:
ALKORÁN;

ARATO;
KAVAS;
TALPA

PLUSOVÝ
ZŮSTATEK
NA ÚČTU

KRTEK (ZOO-
LOGICKY)

ZVLHČOVATI
ROSOU

TURECKÝ
STRÁŽNÍK

UPADNUTÍ

BOHATÁ DRUH ŽÁBY

NÁD-
HERNÁ
ŽENA

PÍSNIČKA 
HELENY

VONDRÁČ-
KOVÉ

VYSLANEC

EVROPSKÝ
MĚNOVÝ
SYSTÉM

SÝDLO 
NA HONŠÚ

HROBEČKY

MLHY

PRÁVO
ODPORU

TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ

PRSKNUTÍ

VELIKOST
ŠATŮ („S“)

KAPALINA

SOUHRA

PRAVOSLAV
(SLOVENSKY)

GILBERT
(DOMÁCKY)

OZNAČENÍ
VÝROBKU

PRO
DIABETIKY

BORY

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

VÝTVARNÝ
UMĚLEC

NĚMECKÝ
SOUHLAS

KÓD 
ITÁLIE

CITOSLOVCE
NABÍDKY

ZARUČENÉ
PRÁVO

ZNAČKA
TITANU

VYSNĚNÁ
MODLA

STARŠÍ
NÁZEV

KORÁNU

Místopis (viz str.  30)

A trocha nostalgie: na boční zdi někdejšího divadla, na jehož scéně zazářil  
nejprve Oldřich Nový a později Suchý se Šlitrem, vyhlíží do Františkánské zahrady  
_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU).

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– paní Alenu Dornerovou. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na ni čeká knížka Trujkunt z vydavatelství Argo, kterou napsal Petr Sagitarius. 
Blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 6. 2021.
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Od roku 1990 jsem kariérní členkou Me-
xické zahraniční služby. Zprvu jsem se 
několik let věnovala otázkám spolupráce 
na hranicích mezi Mexikem a USA, pak 
jsem byla mexickou konzulkou v new 
Orleansu. Působila jsem následně jako 
chargé d‘affaires ve vietnamu, v roce 
2006 jsem dosáhla hodnosti velvy-
slance a byla jsem vyslána na Jamaj-
ku (souběžně s Bahamami) a na nový 
Zéland (souběžně se Samoou, Tongou 
a Tuvalu). na rok a půl jsem se pak vrátila do 
mexického ústředí zahraniční služby. v roce 
2017 jsem obdržela skvělou zprávu, že jsem 
jmenována velvyslankyní Mexika v české republice. 

Když jsem v červenci téhož roku vstoupila na palubu 
letadla českých aerolinií, byla jsem nadšená. Po čtrnácti 
hodinách letu moje radost přešla v ohromení, když jsem 
z okénka letadla spatřila pod sebou vysněné město Prahu. 
Můj život v ní nepřestává být úžasný. Je to nádherné měs-
to plné historie, umění a příběhů. Město, které mne denně 
překvapuje něčím novým. všechna města po celém světě jsou 
zajímavá a rozmanitá. Když mám porovnat ta, v nichž jsem 
žila, s Prahou – a zvláště pak s jejím centrem –, rozdíl spočívá 
v množství a kvalitě historických a moderních budov a staveb 
v jednom městském obvodu. v jejich dokonalém souladu. 
Dává to městu jedinečnou a nezapomenutelnou atmosféru. 

Praha 1 je mojí oblíbenou zónou. na každé procházce 
nalézám v jejích budovách, nárožích, parcích a mostech další 
umělecké nebo historické detaily. vždy existuje něco, co jsem 
ještě neviděla, stále objevuji nová místa: pasáže, uličky, zá-
koutí, divadla, obchody, další překvapení. Umím se tu cítit jako 
turista i rezident, to když přijedu domů do Prahy 6. Když dosta-
nu otázku na oblíbená místa v centru města, odpovídám, že by 
to byl dlouhý seznam. Určitě by v něm nechyběly okouzlující 

Rosaura Leonora     
              Rueda Gutiérrez: 
 Vždy existuje něco, 
co jsem ještě neviděla

kostely, obě synagogy a samozřejmě 
Královská cesta. Jestli však něčím 
v Praze trpím, jsou to přečetná 
graffiti na zdech budov. Kdybych to 
mohla ovlivnit, vydala bych jejich 
přísný zákaz, pokutovala tvůrce 
a přiměla je podílet se na odstraně-
ní jejich nekulturních stop. Myslím, 
že všechna ta neumělá graffiti po-

jednávají více o nedostatku respektu 
k ostatním než o svobodě projevu.

Jinak je ovšem Praha mnohostranné, 
multikulturní, kosmopolitní město spolu s roz-

sáhlou mezinárodní gastronomickou nabídkou. 
Když jsme u gastronomie: s potěšením navštěvuji obě 

slavné mexické restaurace Las Adelitas.
Pandemie sice celosvětově ochromila turistický ruch, 

mně se však v Praze dostalo nečekaného daru. Osamělé 
procházky v téměř prázdných ulicích, pozorné vnímání atmo-
sféry města a jeho inspirativních energií. To mi bude zřejmě 
trochu chybět, až covid-19 zmizí. Až se zase vrátí turisté, 
potěšilo by mne, kdyby pro ně přibylo více obchodů s výrobky 
opravdu českých uměleckých řemesel. Ty, které jsou ve vel-
kém přítomné v centru Prahy, opravdu příliš původní a české 
nejsou.

často se v hovorech s lidmi dostáváme ke srovnání Me-
xika a české republiky. není pochyb o tom, že obě země sdílejí 
bohaté kulturní a historické prostředí, krásné parky a jezera, 
ale velmi se liší velikostí, populací, ekonomikou a sociálními 
problémy. Obě společnosti jsou nicméně na své země stejně 
hrdé. Sdílím slova architekta Josipa Plečnika odkazující na 
Prahu u vchodu umělecké školy na náměstí Jana Palacha. 
Snad je ocituji přesně: „Viděl jsem a setkal se tam s krásným 
a dobrým, ušlechtilým a vznešeným, ale ani já jsem nebyl 
slepý k temnotě.“ 

Slovo hosta 
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