
     Revitalizace parků Klárov a Cihelná 

     Rozhovor s Petrem Burgrem:  
Zachovejte pokoj a nebojte se

     Pozor na zloděje – zamykejme dům i byt

     Operní zpěvák nabízel manželku k prostituci
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Kostelní slavnosti

ONLINE koncert „Poem“
v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

Řád svatého Augustina

 

 

na FB Praha 1, Praha 1 Online a Kostelní

slavnosti i na praha1.cz a kostelnislavnosti.cz.

Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

ve čtvrtek 20. května 2021 v 18:00

 M a r k é t a  F a s s a t i  -  s o p r á n

F e l i x  A n t o n í n  S l o v á če k  -  s o p r á n  s a x o f o n

P ře m y s l  K š i c a  -  v a r h a n y

J u a n  P r o v e c h o  -  f a r á ř ,  d u c h o v n í  p rů v o d c e

 

@realitypraha1.cz

FacebookFacebook skupina

MAP Praha 1

Magazín 

JEDNA

Facebook

@chcisevkliduvyspat

I PŘES PANDEMII S VÁMI STÁLE KOMUNIKUJEME
 

Twitter

@prahajedna

Youtube

@MestskaCastPraha1

Facebook

@prahajedna

ŠKOLA NÁS BAVÍ
Web

www.skolanasbavi.eu

CHCI SE V KLIDU VYSPAT
Web

www.chcisevkliduvyspat.cz

REALITY PRAHA 1
Web

 

Facebook

@praha1online

Instagram

@prahajedna

reality.praha1.cz

WEBY, SOCIÁLNÍ MÉDIA, 
PROJEKTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

WWW.PRAHA1.CZ

NOVÝ ANENSKÝ TROJÚHELNÍK:
PŘÍJEMNÝ PROSTOR PLNÝ ZELENĚ S PŘÍSTUPEM K VLTAVĚ

PRAHA 1: MĚNÍME K LEPŠÍMU MÍSTA, KDE ŽIJEME

PARK CIHELNÁ:
MÍSTO NA PROCHÁZKU PO LEVÉM BŘEHU

PARK KLÁROV:
ZELENĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ

HISTORICKÁ BUDOVA V TRUHLÁŘSKÉ:
UŽ BRZY JEDNIČKA PRO VOLNÝ ČAS VŠECH GENERACÍ

SAMCOVA ULICE:
DALŠÍ ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V PETRSKÉ ČTVRTI

akTualiTy

FOTOsTRaNa

ÚzEMNí ROzVOj: 
PaRky kláROV a CihElNá

GRaNTy PRaha 1 POMáhají 
zkRášlOVaT sTřED METROPOlE

REkONsTRukCE zš VOjTěšská

ROzhOVOR s PETREM buRGREM, 
1. MísTOsTaROsTOu MČ PRaha 1

PřEDsTaVujEME: 
ODbOR PéČE O VEřEjNý PROsTOR

škOlsTVí: PříMěsTské TábORy
PETříNská sTEzka

škOlsTVí: 
VýsTaVa žáků zš Na RaDNiCi

bEzPEČNOsT: 
NEDEjME zlODějůM šaNCi

VOlNOČasOVé akTiViTy: 
15 lET sbORu bRuNCVík

MísTNí PaRlaMENT

z hisTORiE NašiCh hasiČů

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

Příběhy NašiCh sOusEDů: DaViD NěMEC

MísTa VíRy: 
kOsTEl PaNNy MaRiE POD řETězEM

hisTORiE PRahy 1: OPERNí zPěVák 
NabízEl MaNžElku k PROsTiTuCi

MísTOPis: 
PERlOVá uliCE

POšTOVNí MuzEuM: 
PRažský hRaD Na POšTOVNíCh zNáMkáCh

ROzhOVOR sE sEsTROu 
NORbERTOu DObROMilOu sukuPOVOu

Naši žiVNOsTNíCi a PODNikaTElé

NOVé kNihy

iNFORMujEME

křížOVka

slOVO hOsTa: 
FREDRik jÖRGENsEN, šVéDský VElVyslaNEC

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

vážení a milí sousedé,
čekání na opravdové jaro se nám letos dost protáhlo a i teď 
na přelomu dubna a května, kdy tento text píšu, to na nebi 
není žádná sláva. Doufám tedy, že až se vám dostane do 
rukou toto číslo našeho magazínu, poběží už jaro naplno. 

Dovolte mi, abych se ještě vrátil k našemu javoru v Anen-
ském trojúhelníku a k revitalizaci tamějšího nevábného prostoru. 
velmi jsem přivítal rozhodnutí zastupitelů hlavního města, kteří 
podpořili pokračování projektu revitalizace, obnovu historického 
čapadla a instalaci dřevěné lávky k čapadlu Hollar. Samozřejmě 
při zachování javoru.

Děkuji magistrátním zastupitelům, kteří nás podpořili, 
i všem z vás, kteří jste se zapojili do konstruktivní debaty. věřím, 
že vzájemné naslouchání si – bez urážek a zbytečných útoků – 
pozitivně přispěje nejen k lepší atmosféře veřejné diskuze, ale 
ve výsledku i k úspěšnějšímu rozvoji naší městské části. Za sebe 
i ostatní kolegy z vedení Prahy 1 vás ubezpečuji, že vaše názory 
jsou pro nás důležité.

také z toho důvodu s vámi vedeme intenzivní vzájemnou 
komunikaci, vzhledem k pandemii hlavně v magazínu JeDnA, na 
webech a sociálních sítích, ale za dodržování vládních opatření 
také při osobních jednáních, která jsou pochopitelně nejpřínos-
nější. Proto se samozřejmě těšíme na postupné rozvolňování  
protipandemických omezení a na následné pořádání soused-
ských akcí, při kterých se budeme moci více setkávat a diskutovat.

Je nám jasné, že v současné záplavě informačních zdrojů 
se už lidé mohou ztrácet, a tak se snažíme maximálně posilovat 
veřejnou informovanost o zmíněných radničních komunikačních 
nástrojích – o našich webech, sociálních sítích i magazínu JeD-
nA. věříme, že touto cestou podpoříme mimo jiné i naši už více 
než rok trvající každodenní propagaci živnostníků z Prahy 1 a že 
zároveň zvýšíme vaši znalost projektů zaměřených na zklidňování 
ulic a lokalit, na výsadbu nové zeleně a citlivé doplňování nového 
mobiliáře. 

Před spuštěním je také participační web, který bude sloužit 
k získání podrobných informací o připravovaných projektech 
nejen radnice, ale i soukromých investorů. nově jsme také na 
našem webu zavedli rubriku vašich dotazů a našich odpovědí 
a odstartovali jsme rovněž pravidelné zpravodajské přehledy 
vysílané na Youtube Prahy 1, našem webu a sociálních sítích.  

Přeji vám krásný květen. 

váš
Petr Hejma
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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. 

více než jedenáct milionů korun – přes-
ně 11,34 milionu –, takovou částkou 
Praha 1 podpoří divadelní projekty, 
vizuální umění, hudbu, literaturu, pro-
jekty, které přispějí k ochraně jejího 
kulturního dědictví, kroužky, volnočaso-
vé organizace pro děti a mládež anebo 
třeba specializované sportovní oddíly. 

v oblasti ochrany kulturního dědictví 
bude podpořena například oprava cihelné 
opěrné zdi Anglického dvorku u kostela  
sv. vojtěcha, restaurování dřevěné i kovové 

části vstupních dveří na jižní straně kos- 
tela sv. Haštala anebo restaurování sochy 
sv. Petra u kostela sv. Petra na Poříčí.

Z kulturních projektů získají finanční 
dotaci například Divadlo v Řeznické, pro- 
jekt v hlavní roli stáří organizace Život 90, 
varhanní nešpory Maltézských rytířů 
Společnosti pro duchovní hudbu, projekty 
scénického umění, tance, vizuálního umění 
(fotografie, architektura, výtvarné umění, 
film), hudební a literární projekty, komunitní 
akce a další.

v oblasti využití volného času dětí 
a mládeže obdrží dotace mimo jiných pro-
jekty základních škol z Prahy 1, oddíly jako 
např. Junák, kondor, tJ Sokol Staré Město, 
dále třeba Muzeum karla Zemana, spolek 
Prevence dětem či divadelní kroužky Paměti 
národa.

v oblasti sportu budou podpořena  
třeba dvě kluziště, Sokol, sportovní kluby  
(Sk Start, Sk Hradčany), specializované 
oddíly (šerm, tenis, plavání, jóga v parcích 
Prahy 1) a další přínosné projekty. 

Dotace na projekty 
v životním prostředí 
rozděleny

Rada městské části 12. dubna 
schválila dotační program pro oblast 
životního prostředí pro rok 2021  
v celkové hodnotě 250 000 korun. 
ten byl vyhlášen pro čtyři tematické 
oblasti: zlepšení životního prostředí 
formou výsadby zeleně na území  
MČ Praha 1, ozelenění fasád a zaklá-
dání komunitních zahrad (přiděleno 
103 750 kč), zlepšení vzhledu  
MČ Praha 1 květinovou výzdobou 
domů (79 400 kč), péče o zvířata 
a podpora chovu včel (20 000 kč) 
a dotace pro ekologickou výcho-
vu a vzdělávání (46 850 kč). Mezi 
podpořené projekty patří například 
komunitní centrum kampa, organi-
zace Záhony pro školky, gymnázium 
Jana Patočky, některá SvJ i fy- 
zické osoby. 

havelské tržiště 
obnovuje provoz

v uplynulých týdnech se v někte-
rých médiích objevily nepravdivé 
zprávy o bourání Havelského tržiště. 
na základě komunikace s provo-
zovatelem tržiště jsme zjistili, že 
to není pravda. naopak: zdejší 
trh se po malé přestavbě pomalu 
(jak to vládní opatření umožňu-
jí) vrací do provozu. I nadále tak 
bude lidem z blízkého i vzdále-
nějšího okolí k dispozici. 

Praha 1 se po diskusi s občany a od-
borníky rozhodla upravit projekt 
revitalizace Anenského trojúhelníku. 
v místě tak zůstane stát javor, který 
měl být podle původně schválené 
verze projektu skácen a nahrazen 
novým vzrostlým stromem. Javor bude 
dendrologicky ošetřen a zabezpečen.

nový vzrostlý strom – platan 
javorolistý – bude přesto vysazen 
a lokalita navíc získá mj. nový vodní 
prvek, zeleň a prostor pro posezení 
a odpočinek. 

Historické čapadlo bude v této 
fázi zčásti odkryto a zpřístupněno 
směrem od řeky a zájemci se k němu 
budou moci dostat prostřednictvím 
procházkového mola od čapadla Hollar. 

Zároveň chce Praha 1 realizovat jeho 
provizorní zpřístupnění po schodech 
z nábřeží tak, jak je tomu u zmíněné-
ho čapadla nedaleko stejnojmenné 
galerie.

Celé čapadlo u Anenského 
trojúhelníku bude zpřístupněno až po 
dožití javoru, který ve svém postavení 
brání jeho plánovanému odkrytí.

„Děkujeme všem občanům za 
jejich připomínky a návrhy k plánované 
revitalizaci Anenského trojúhelníku. 
Jsme přesvědčeni, že se nám i při za-
chování javoru podaří v místě vytvořit 
lokalitu, kam budeme rádi chodit na 
procházky a kde trávit volný čas,“ oko-
mentoval změny starosta Prahy 1 Petr 
Hejma. (více na www.praha1.cz). 

v minulém čísle jsme psali o záměru návratu 
tramvají do vrchlického sadů. Objevují se 
také nápady na stavbu tramvají i v dolní 
polovině václavského náměstí a na tramva-
jové spojení náměstí Republiky s národní 
třídou. Jak nám řekl radní Richard Bureš, 
nepovažuje zavedení tramvají v tomto 
místě za ideální řešení. Z Můstku a z ulic 
na Příkopech a 28. října se podařilo vytvořit 
široké, otevřené a vzdušné bulváry. Stavba 

sloupů, natažení drátů a pravděpodobné 
kácení většiny stromů by jejich charakter 
změnil k horšímu.„Nezbytnou dopravu, 
kterou využijí zejména starší spoluobčané, 
zajistí projekt moderních a ekologických 
minibusů. Ty jezdí od Petřína až na Flo-
renc a hodí se i sem,“ doplnil radní. 

A co si myslíte vy? Pište nám na e-mail: 
participace@praha1.cz.

společně o budoucnosti 
hřiště za haštalem

jakým směrem by se měla ubírat plá-
novaná revitalizace hřiště a komunitní 
zahrady nedaleko kostela sv. haštala?

O tom bylo dubnové setkání místních 
sousedů se zástupci radnice a bude o tom 
také připravovaná participace. Revitalizace 
má začít během září a hotová má být již 
v prosinci tohoto roku. Místo by mělo dostat 
vhodnější povrchy i nové květníky, které mají 
být lépe odděleny od nových herních prvků 
pro děti. 

Rušení nočního klidu – za poslední rok se 
situace v této oblasti z důvodů všeobecně 
známých výrazně zlepšila. Turisté se ale 
pomalu začínají vracet a i v koronavirové 
době majitelé některých bytů ubytovávají 
návštěvníky, kteří si se slušným chováním 
hlavu příliš nelámou.

Jak postupovat, když není v domě respekto-
ván noční klid mezi desátou večerní a šestou 
ranní hodinou a není s kým se dohodnout 
a na koho se obrátit?

kromě tísňových linek 112, 156 a 158 
jsou od nynějška obyvatelům Prahy 1 k dis-
pozici přímé placené linky určené pro řešení 
problémů s krátkodobým ubytováním:

+420 222 025 191 
nebo  

+420 222 025 193

na jejich zřízení se dohodli bronislava sitár 
baboráková, předsedkyně výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu komunitní-
ho života, a ředitel Městské policie Praha 1 
Miroslav stejskal. 

Spolek kvalikom ohodnotil náš insta- 
gramový účet jako třetí nejlepší v Praze, 
a to celkem jednačtyřiceti body z pa- 
desáti.

„Feed není vyloženě ‚umělecky‘ 
laděný, ale spíše praktický. Přesto 
mají některé fotografie velké kouzlo, 
například zmiňovaná série představu-
jící zdejší drobné živnostníky. Je škoda, 
že není intenzivněji využíván formát sto-
ries, kam by se daly přesunout všechny 
grafické příspěvky a udržet si tak po-

zornost followerů. Nikdy ale není pozdě 
začít. Každopádně kdo má rád histo-
rickou Prahu, tomu tento účet umožní 
proniknout opravdu hluboko do jejího 
fungování a zdejšího života – protože 
Praha 1 není jen pro turisty, ale i pro 
místní obyvatele. Účet @prahajedna 
to respektuje a i díky tomu je v poměru 
k počtu obyvatel hojně sledovaný.“ 

Děkujeme všem sledujícím! A kdo 
nás ještě nesleduje, může to napravit 
na @prahajedna! 

Praha 1 rozdělila dotace na podporu kulturních, sportovních a volnočasových projektů

instagram Prahy 1 se umístil na 3. místě v anketě 
zlatý lajk!

Vize dopravní obslužnosti v ulicích Na Příkopech a 28. října

Volejte Opletalku!strom z anenského trojúhelníku zůstane zachován

Nové fungování 
Úřadu MČ Praha 1

Od 22. dubna funguje ÚMČ Praha 1 násle-
dujícím způsobem. v pondělí a ve středu je 
celý úřad otevřen bez nutnosti objednání. 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek je možné jed-
notlivá pracoviště navštívit jen po telefonic-
ké či e-mailové domluvě nebo na základě 
objednání učiněného dálkovým způsobem. 

Předem objednaný klient si v kanceláři 
oddělení služeb a informací (v informační 
kanceláři) vyžádá písemné povolení ke vstu-
pu do budovy.

Přepážková pracoviště lze navštívit bez 
nutnosti předchozího objednání.

Úřední hodiny:
Po 8:00–18:00 hod. Út 8:00–15:30 hod.
st 8:00–18:00 hod. Čt 8:00–15:30 hod.
Pá 8:00–13:00 hod.

Poslední klient bude obsloužen 15 min. před 
koncem úředních hodin. 
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kadeřnictví lucie hanzlíková 
Senovážné nám. 6 
602 309 944

st. Martin 
vlašská 7  
www.stmartin.cz

la Casa Trattoria 
v Jámě 8 
www.lacasatrattoria.com

Cukrkávalimonáda 
Lázeňská 7 
www.cukrkavalimonada.cz

bio Market Vacek 
Mostecká 7 
www.biomarket.cz

květinářství u Červeného lva 
Saská ulička 
604 855 286

Veselá veverka 
vodičkova 41 
www.vesela-veverka.cz

Natureza 
Hellichova 14 
www.naturezaveget.cz

Tlustá myš 
všehrdova 19 
www.tlustamys.cz

Navarila, Original Czech Fashion 
Haštalská 939 
www.navarila.com

Café a občerstvení
vlašská 36 
nemocnice Milosrdných sester
sv. karla Boromejského v Praze
www.nmskb.cz

Café Vescovi  
Újezd 36  
www.vescovi.cz

au Gourmand 
Dlouhá 10 
www. augourmand.cz

Málek Elektro 
vladislavova 15
606 793 520

Café jericho 
Opatovická 26 
www.cafejericho.cz

u zavěšenýho kafe 
Loretánská 13
603 435 579

Ryby drůbež Mašek – zeman – zemanová 
karmelitská 270
731 455 409

saint Tropez 
karmelitská 20 
www.cukrarnatropez.cz
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Ačkoli jeho současná podoba působí neutě-
šeně, stává se park díky překrásnému výhledu 
na Prahu přímo od hladiny řeky častým cílem 
vycházek místních obyvatel i turistů. v dávné 
minulosti se zde nacházel brod, později řetě-
zový a nyní Mánesův most. Svojí polohou na 
okraji Malé Strany mělo toto místo vždy cha-
rakter periferie a podle mapy z katastru z roku 
1842 zde například stály ohrady na dřevo.

v současné době park disponuje již 
dosluhujícím mobiliářem. ten nahradí zbrusu 
nové lavičky a také pobytové schody, které 
budou unikátním prvkem pro odpočinek. 
v nynějším parku si lze také všimnout vyšla-
paných ploch pro zeleň a nejasných struktur 
cest pro pěší i cyklisty. „I na to se se pláno-

Park Klárov: 
nová podoba důležité 
malostranské křižovatky

Revitalizace parku 
Cihelná

Současný Klárov funguje především jako důležitá křižovatka, která na jedné straně 
Mánesovým mostem propojuje oba břehy Vltavy a na druhé pak Chotkovými 
sady posílá auta, cyklisty a tramvaje až k Pražskému hradu. Pokud bychom měli 
nalézt nejvýznamnější dopravní uzel na Malé Straně, byl by Klárov jednoznačným 
kandidátem na první pozici. Málokdo však dokáže docenit význam přilehlého 
parku, a i proto chce nyní Praha 1 dát tomuto prostoru novou podobu.

Lokalita klárova nese své jméno již více 
než sto let. klárův ústav slepců, vybudo-
vaný v polovině devatenáctého století 
z iniciativy stejnojmenné rodiny, dal název 
i přiléhajícímu zelenému prostranství. 
Z archeologického hlediska se jedná 
pravděpodobně o nejstarší obydlenou 
část na dnešní Malé Straně. Dokonce 
se traduje, že zde stál i nejstarší dům 
v celé Praze. v těchto místech se patrně 

nacházel i první pražský dřevěný most. 
k parku přímo přiléhá kosárkovo nábřeží, 
které odsud vede až ke Strakově akade-
mii – dnešnímu sídlu Úřadu vlády ČR. 
v padesátých letech minulého století zde 
byla vybudována stanice metra klárov, 
která měla sloužit i jako kryt pro členy 
vlády. Ze všeho ale sešlo a současná 
stanice Malostranská využívá hloubkové 
prostory pouze jako technologické zázemí.

Samotný park má dvě podstatné domi-
nanty – dva památníky připomínající období 
druhé světové války. tím prvním je Pomník 
druhého odboje a druhým Okřídlený lev, pa-
mátník věnovaný československým letcům 
bojujícím v Británii. nachází se zde také 
malý pomníček věnovaný Marii Charousov-
ské zastřelené během sovětské okupace 
v roce 1968. tyto monumenty dodávají 
místu historický i společenský přesah.

Plánované úpravy přinesou parku kro-
mě nového mobiliáře celkem třiadvacet no-
vých stromů vytvářejících přirozenou bariéru 
tlumící ruch zdejší dopravní tepny. Zároveň 
budou stromy plnit roli přírodní klimatizace, 
která v horkých letních dnech umožní obyva-
telům a návštěvníkům příjemný odpočinek. 
„Změní se i dostupnost místa, zejména díky 
propojení se samotnou řekou. Klárov tak na 
rozdíl od dnešních dnů bude působit daleko 
více jako jedna z dalších oáz klidu, a to 
i přes fakt, že se stále bude nacházet přímo 
mezi rušnými ulicemi centra Prahy,“ uzavřel 
starosta Prahy 1 Petr Hejma, do jehož gesce 
spadá mj. územní rozvoj. 

text: (red)
Foto: vizualizace tak Architects

Přeměna v příjemnou a vlídnou lokalitu pro lidi všech generací 
a vybudování cyklostezky vedoucí od ulice U Lužického semináře  
pod Mánesův most a dále kolem Strakovy akademie směrem na Prahu 7. 
To jsou hlavní změny, které už brzy čekají park Cihelná na Malé Straně.

vané zkvalitnění místa zaměřuje, a to včetně 
zprovoznění cesty pod Mánesovým mostem, 
kde je v současné době jen nevzhledné 
zákoutí. Význam zeleně posílí zatravnění řady 
ploch a také výsadba nových stromů a po-
rostů, včetně okrasného záhonu růží. Přibude 
pítko i dětský koutek,“ popsal radní pro dopra-
vu a životní prostředí Prahy 1 Richard Bureš.

Do budoucna je zde také v plánu vybu-
dovat studnu pro udržování závlahy. 

nová cyklostezka významně rozšíří 
celopražskou síť a průjezd pod Mánesovým 
mostem podstatným způsobem uvolní 

průjezdnost levého břehu vltavy nejen pro 
cyklisty. Cesta na kole například z Holešovic 
na Malou Stranu či ještě dál bude daleko 
pohodlnější a bezpečnější.

Obyvatelé Prahy 1, ale i sousedních 
čtvrtí se tak mohou těšit na příjemné pro-
cházky či vyjížďky na kole, při kterých budou 
mít krásy hlavního města jako na dlani. Zá-
roveň uniknou ruchu velkoměsta v krásném 
a zeleném prostředí parku Cihelná. 

A co si myslíte vy? Svoje podněty a návrhy 
můžete psát na participace@praha1.cz.

text: (red)
Foto: vizualizace tak Architects
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Základní škola Brána jazyků 
působí na Praze 1 ve dvou 
budovách. Jedna z nich se 
nachází na Uhelném trhu 
a druhá ve Vojtěšské ulici. 
A právě tu bude čekat  
rekonstrukce. 

Zdejší dům pochází z roku 1906 a je 
zapsán v Ústředním seznamu kultur-
ních památek. Architektem této secesní 
stavby byl František velich. Celý projekt 
oprav bude i proto probíhat za přísného 
dohledu zástupců památkové péče. 

Rekonstrukce základní 
školy ve Vojtěšské ulici

nutnost renovace potvrdil v roce 2019 
odbor výstavby MČ Praha 1, který vyhodnotil 
stav pláště objektu jako havarijní. Z uve-
deného památkového významu již jasně 
vyplývá, že značná část oprav bude v gesci 
odborných restaurátorů, kteří zajistí citlivost 
jednotlivých prací tak, aby nebyl nijak naru-
šen historický význam budovy.

Hlavním cílem celé renovace bude 
oprava postupně dožívajících prvků celé kon-
strukce. například krytina střechy se nachází 
v havarijním stavu a její demontáž ve spo-
jení s rekonstrukcí krovů je nevyhnutelnou 
součástí projektu. v rámci prací na renovaci 
střechy dojde samozřejmě i k výměně ople-
chování a opravě veškerých oken a dveří. ne-
méně významnou částí rekonstrukce bude 
i náročná oprava fasády. Restaurování zdiva, 
ochranné nátěry či klempířské práce, to vše 

opět pod přísným dohledem památkářů. 
„Je to moje srdcovka. Dlouhá léta jsem 
právě na této škole působila, a tak se těším 
z toho, že se jí zrovna nyní dostává pozor-
nosti a dočká se zásadní renovace. Jinak 
mezi školami na naší krásné Praze 1 rozdíly 
nedělám. Doufám, že je brzy všechny dáme 
do stavu, jaký si zaslouží. Školy jsou priorita 
a je fajn, že naše městská část je v tomto 
zajedno,“ uvedla místostarostka Městské 
části Praha 1 eva Špačková, která má oblast 
školství na starosti.

Žáci a učitelé se tak mohou těšit na 
zbrusu nový zevnějšek této již více než sto 
let staré školní budovy. vše by mělo být hoto-
vo v průběhu příštího roku. 

text: Jan Petříš
Foto: Alžběta korábová

Částku přesahující čtrnáct 
milionů korun obdrží letos 
přes dvě desítky úspěšných 
žadatelů z řad SVJ, družstev 
či soukromých osob, kteří se 
tak díky tomu mohou pus-
tit do oprav vnějších fasád, 
výměny oken, oprav střech 
a dalších venkovních částí 
objektů.

Rekonstrukce v Pražské památkové re-
zervaci bývají často citlivou a nákladnou 
záležitostí. I proto Praha 1 každoročně 
přispívá majitelům domů pomocí svých 
grantů na opravy zdejšího domovního fondu. 

Pro letošní rok bylo možné žádat o granty 
už od 24. listopadu loňského roku. Radnice 

Granty Prahy 1 
pomáhají zkrášlovat 
centrum metropole

objektů. „Na granty, které jsou významným 
městotvorným prvkem, bylo dosud občanům 
Prahy 1 přiděleno více než čtvrt miliardy 
korun,“ vyzdvihl radní Jan votoček přínos 
dlouholeté koncepce.

kde konkrétně se letos můžeme těšit 
na obnovený zevnějšek budov? na Malé 
Straně to budou kupříkladu domy v uli-
cích Hellichova, karmelitská či na kampě. 
na druhém břehu vltavy to budou ulice na 
Příkopě, Jungmannova, Žitná nebo v Jir-
chářích. to je jen několik příkladů letošních 
schválených žadatelů o grant.   

Podepisování smluv by mělo proběh-
nout v období do 30. června. Granty budou 
následně vypláceny ve dvou částech, v čer-
venci a následně v prosinci. nejen obyvatelé 
příslušných objektů, ale všichni Pražané se 
tak díky grantům mohou těšit na pokračující 
citlivé oživování překrásných domů, které 
obdivuje celý svět. 

text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav tatek

zpracovala celkem sedmadvacet obálek se 
žádostmi o finanční příspěvek, z nichž ve 
výběrovém řízení následně uspělo dvacet dva. 
Pět zamítnutých grantů nesplňovalo základní 
požadavek, který spočíval v tom, že se má 
jednat pouze o rekonstrukce vnějších prostor. 
Maximum, které bylo možné získat, bylo 50 % 
rozpočtu akce. Další nezbytnou podmínkou je 
nutnost vykonávat pouze opravy, nikoli investo-
vat prostředky do přístavby. Projekty musejí být 
zahájeny a zároveň dokončeny do letošního 
podzimu a ještě projdou náročnou kontrolou.

Jak už bylo zmíněno, žadatelé pocháze-
jí především z řad SvJ a soukromých osob. 
Projekt z výběrového procesu vylučuje domy, 
které slouží k podnikání v oblasti hazardních 
her či erotiky. nejsou přijímány ani žádosti 
od hotelových či jiných ubytovacích a realit-
ních služeb. Pokud se v domech nacházejí 
jednotky využívané na krátkodobé pronájmy, 
jako je například služba Airbnb, nesmí jejich 
plocha zabírat více než 25 % plochy celého 
objektu. 

v různých ulicích centra hlavního města 
tak dojde k dalšímu zkrášlení jednotlivých 

Betlémská 9

Jilská 10Betlémská 7
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Spolek vznikl 17. listopadu 1989 jako 
odpor občanů proti plánované stavbě 
jednoho hotelu poblíž Lužického semináře. 
Patřím mezi jeho druhou generaci. Obecně 
považuji spolkovou a veřejnou činnost za 
mimořádně důležitou. Proto ji také městská 
část všestranně podporuje, mimo jiné for-
mou dotací. ve spolcích se setkávají lidé, 
kteří mají zájem o své okolí. v řadě případů 
s nimi konzultujeme různé záměry v jed- 
notlivých lokalitách. Spolků je v Praze 1 
hodně, za všechny bych zmínil třeba Sou-
sedy kozího plácku, Spolek přátel Petrské 
čtvrti nebo komunitní centrum kampa. 

Pokračuje jejich činnost nějakým způ-
sobem i teď, kdy není možné setkávat se 
osobně?
Jsem v kontaktu s jednotlivými spolky, 
a tak vím, že jsou aktivní. Restriktiv-
ní pandemická opatření samozřejmě 
neumožnila uspořádat tradiční akce, 
například masopust, ples, oslavy vánoc 
a velikonoc... Lidé tak mohou mít do-
jem, že když se nic neděje, práce spol-
ků skončila. Jejich členové ale pracují, 
připravují akce, ale zároveň jsou smutní, 
že nemohou pořádat veřejná setkání. 

Mezi oblíbené volnočasové aktivity patří 
akce pro seniory. Vzpomeňme na populár-
ní výlety parníkem, různé výjezdy na hrady 
a zámky. Pandemie vše utlumila... 
Pro nás bylo nejdůležitější, abychom seni-
ory ochránili před covidem. napnuli jsme 
všechny síly, abychom urychlili a zajistili 
očkování. A to se podařilo. Společenský 
život chybí všem. Ztotožňuji se s krédem, 
které prosazuji, a to, že žádný senior by 
neměl mít pocit, že je sám. Samota je totiž 
nejhorší. to, aby se senioři necítili sami, 
ale není práce radnice. v první řadě by se 
o ně měla zajímat rodina nebo sousedé 
v domě. takový bezprostřední kontakt je 
nesmírně důležitý. Až jako poslední možná 
volba by měla přijít na řadu radnice, potaž-
mo naše Středisko sociálních služeb. vím, 
že během pandemie spolu mezi sebou 
senioři komunikují, ať už ti, kteří bydlí 
v našich domech s pečovatelskou službou, 
nebo ti, co jsou v kontaktu se Střediskem. 
Je jasné, že to nemůže nahradit setkání na 
parníku, kde se lidé osobně vidí, zatančí si, 
popovídají si. Že chybějí kroužky, cvičení 
nebo tréninky. všichni se těší na rozvol-
ňování opatření. Chceme, aby probíhalo 
postupně a vždy po poradě s těmi, kteří 
situaci rozumí. v tomto případě s vedením 
Střediska sociálních služeb. v loňském 
roce jsme uspořádali plavbu po vltavě i za 
omezených podmínek. Menší lodě, méně 
účastníků, ale všichni byli spokojeni.

Do vaší gesce patří oblast sociálních  
služeb. Co se v poslední době povedlo?
Určitě již zmíněné očkování proti covi-
du-19. S tím souvisí i zřízení infolinky, kde 
dvě úžasné dámy pomáhají seniorům 

s registrací k očkování. A opět je to příklad 
toho, jak lidé mohou vnímat, že na to 
nejsou sami, že jim někdo poradí a stará 
se o ně. Máme za sebou také rekonstrukci 
pracoviště oddělení sociální prevence, 
které Praha 1 provozuje v ulici karoliny 
Světlé. Sociální odbor i toto oddělení odvá-
dějí velký kus nelehké práce, díky které se 
daří předcházet řadě sociálních problémů. 
Jsem rád, že jsme rekonstrukcí zase o něco 
posunuli kvalitu tolik potřebných služeb.

spolupracuje městská část s církevními 
a neziskovými organizacemi? 
Její vedení si napříč politickým spektrem 
uvědomuje, že žijeme v kulturním pro-
středí, jehož součástí jsou také církevní 
organizace, což dokazuje například 
grantový systém v oblasti ochrany kultur-
ního dědictví. vedle oprav budov farností 
podporujeme také nemocnici sv. karla 
Boromejského. Přestože jsme zřizovate-
lem nemocnice na Františku, osud jiné 
nemocnice nám není lhostejný. Během 
pandemie jsme jí poskytli 600 tisíc 
korun. Pomáháme také organizacím, 
jako jsou naděje, Drop in, SAnAnIM, 
Charita a další. nesmím zapomenout na 
Střední dívčí katolickou školu, která sídlí 
ve Smečkách. té poskytujeme atraktivní 
nízký nájem a kupujeme od ní výrobky její 
chráněné dílny, které pak slouží jako drob-
né dárky pro naše seniory. Jsou to hlavně 
svíčky, různá mýdla nebo textilní výrobky.

Veškeré kulturní dění se dočasně pře-
neslo do virtuálního prostoru. Podpo-
ruje městská část v této době kulturu 
a kulturní zařízení? 
kultura pochopitelně trpí. kulturní zaří-
zení, která působí v budovách a ostat-

ních nebytových prostorách městské 
části, dostala až padesátiprocentní 
slevu na nájemném po dobu šesti měsí-
ců. Mrzí nás, že jsme museli uzavřít pro-
voz naší Galerie 1. Jedná se o kvalitní 
výstavní prostor na rohu ulic Štěpánská 
a v Jámě. na svých webových strán-
kách zprovoznila Praha 1 sekci „kultura 
v Praze 1 OnLIne“. Chce tak podpořit 
umělce, divadla, kluby a lidem zpro-
středkovávat hezké kulturní zážitky, 
i když jen přes monitor počítače. Pravi-
delně se konají online koncerty z Malo-
stranské besedy a oblíbený cyklus kon-
certů pod názvem kostelní slavnosti. 

jak trávíte volný čas? 
Jsem hodně společenský člověk a chy-
bí mi setkávání s lidmi na kulturních 
a spolkových akcích. Mám ale velkou 
rodinu, které se moc rád věnuji. 

Na co se nejvíc těšíte, až se vše  
rozvolní?
těším se, že řada turistů, kteří se sem 
jezdili opíjet, nepřijede. to by bylo ide-
ální. A taky na nějakou spolkovou akci. 
Až se nějaká uskuteční, bude to signál, 
že se blížíme k normálnímu životu.

Chtěl byste něco vzkázat našim  
čtenářům?
to, co prožíváme, může mít i pozitiv-
ní dopady. Mnozí si uvědomujeme 
měřítka hodnot, která jsme někdy 
přehlíželi. Zachovejte pokoj a neboj-
te se. Spolu to vyhrajeme. 

text: Michaela Šulcová
Foto: Petr našic

Také Petr Burgr se zapojil do projektu „Poesie Prahy 1“ a přečetl básně nedávno zesnulého  
Ondřeje Höppnera, novináře, spisovatele a designéra novin a časopisů, zakladatele Malo-
stranských novin a Staroměstských novin (více na www.praha1.cz v sekci Kultura  
v Praze 1 ONLINE)

jaká byla vaše cesta do komunální 
politiky?
Zastupitelem v Praze 1 jsem byl zvolen 
už v roce 1994, o dva roky později jsem 
se stal radním. v období 2002–2006  
jsem pracoval na pozici místostarosty. 
Do mé  kompetence tehdy mimo jiné 
spadalo odstraňování škod po kata-
strofálních povodních v roce 2002. 
Pak jsem měl osmiletou pauzu, během 
které jsem sice nepůsobil v politice, 
ale protože jsem člověk společen-
ský a veřejné dění mě vždy zajímalo, 
věnoval jsem se hodně spolkové 
činnosti. v roce 2014 jsem se vrátil 
do politického života v Praze 1 a stá-
le v práci pokračuji. takže pokud se 
dožiji konce volebního období (smích), 
budu v místní politice dvacet let.

Narodil jste se na Malé straně, kde stále 
bydlíte. její atmosféra se během pan-
demie změnila. jak vnímáte tuto část 
centra, která dříve kypěla životem?  
Není bez turistů osiřelá?
Faktem je, že střed města si vydechl. Za-
tížení turismem bylo v posledních letech 
už neúnosné. Občané se na nás obraceli 
s problémy, které vznikají krátkodobými 
pronájmy – hluk, nedodržování nočního 
klidu... Přestože na radnici věnujeme 
hodně času diskuzím a návrhům, jak 
problémy omezit, zdá se mi, že na par-
lamentní úrovni se tím nikdo důsledně 
nezabývá. to, že tady teď turisté nejsou, 
neznamená, že je vše už v pořádku. 
vypadá to také, že pandemie bude mít 
vedle bohužel vážných ekonomických 
dopadů i jakýsi očistný rozměr, protože 
některé z podniků, které dělaly městu 
ostudu a byly zdrojem nesvárů, skončí.

jste propojen se spolkem občanů 
a přátel Malé strany a hradčan. spolky 
obecně patří do vaší gesce. jaký k nim 
máte vztah a čím podle vás podporují 
rozvoj občanské společnosti?

Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1, má na starosti kulturu, sport, 
místní spolky, sousedská setkání, volnočasové aktivity seniorů a Středisko 
sociálních služeb. Povídali jsme si téměř o všem, co spadá do jeho gesce, 
ale třeba také o tom, jak vnímá současnou atmosféru Malé Strany, kde se 
narodil a dodnes tam bydlí.

Zachovejte pokoj 
a nebojte se



1514              

J

květen 2021 PřEDsTaVujEMEPřEDsTaVujEME PRAHA 1

Jste obyvatelé městské 
části, docházíte sem 
pravidelně do zaměstnání, 
nebo tudy jen projíždíte? 
Veřejný prostor Prahy 1 se 
týká nás všech a my vám 
nyní přinášíme článek 
představující odbor, 
který se stará právě o to, 
abychom se zde cítili co 
nejlépe. 

Má na starost úklid, udržování zeleně, sprá-
vu komunikační sítě a řadu dalších činností, 
které dbají na kvalitu veřejného prostranství 
a zároveň kontrolují dodržování nastolených 
norem a pravidel. Pokud jste v této proble-
matice dosud neměli jasno, tak rozhodně 
věnujte pozornost následujícím řádkům.

seznamte se s odděleními

v předchozích číslech magazínu JeDnA 
jste se v rámci této rubriky mohli dočíst, že 
činnost odborů je rozdělena mezi několik 
oddělení. Ani v případě Odboru péče o ve-
řejný prostor tomu není jinak. Prvním z nich 
je Oddělení dopravy. Z názvu již vyplývá, 
že tento orgán se zaměřuje zejména na 
správu komunikační sítě Prahy 1. „U nás 
dělíme ulice na tzv. vybranou komunikační 

síť, kterou má spravovat Magistrát hlavního 
města Prahy, a následně na ostatní místní 
komunikace, které máme na starost my,“ 
představuje kompetence oddělení vedoucí 
celého odboru Ludvík Czital. Spravování ulic 
Prahy 1 není však pouze o opravách nebo 
úklidu. Oddělení má na starost téměř vše, 
co denně využíváme nebo se s tím alespoň 
setkáváme: reklamní stojany, pevné stánky, 
restaurační předzahrádky, ale třeba i po-
řádání významných kulturních či sportov-
ních akcí. „Mohu uvést například Pražský 
maraton, který se za normálního stavu koná 
každoročně a jeho administrativní přípra-
va trvá několik měsíců,“ popisuje Czital.

následuje Oddělení životního prostředí. 
Samotné životní prostředí je velice široký po-
jem a pestrá je i práce tohoto úseku. Samo-
zřejmostí je ochrana fauny i flóry na Praze 1, 
ale u ní to zdaleka nekončí. Svoz odpadu, 

udržování zeleně, správa dětských hřišť, ale 
například i vydávání loveckých povolení. 
Praha je podle indexu HUGSI z roku 2021 tři-
náctým nejzelenějším městem na světě, a to 
právě i díky práci zdejší městské části a jejích 
zaměstnanců. 

Podstatnou částí nejen tohoto odboru 
je Oddělení kontroly. na dodržování pravidel 
musí dohlížet celkem pět kontrolorů, kteří 
pracují velice často v terénu. Přestupky 
a správní delikty jsou různorodé. „Často je 
nutné spolupracovat s městskou i státní 
policií,“ vysvětluje Ludvík Czital. Jsou to 
právě Policie ČR a Městská policie Praha, 
kdo nejčastěji podává podněty k zahájení 
správního řízení. 

konkrétní příklady

Pojďme se nyní podívat na často diskuto-
vaná témata, která úzce souvisí s činností 
odboru. Lidé totiž většinou netuší, jaké 
jsou kompetence městské části a v jakých 
situacích se na Úřad MČ Praha 1 obracet.

Předzahrádky – složité a bezpochyby 
kontroverzní téma. Po centru Prahy jich 
nalezneme spoustu. Jejich vzhled často 
narušuje historický ráz Prahy. Odbor péče 
o veřejný prostor v tomto ohledu však dohlíží 
jen na příslušná povolení k provozování 
předzahrádky a zda svými rozměry nepře-
sahuje povolené normy. „Bohužel estetická 
stránka těchto objektů je věcí památkářů 
a my ji nejsme schopni nějakým způsobem 
řešit,“ popisuje Czital. Zároveň upozorňuje 
na to, že ani vymáhání nelegálních předza-
hrádek není jednoduchou záležitostí. „Řízení 
se totiž velice často protahují a pokuty, které 
lze uložit, nejsou příliš vysoké. Nepovolenou 
zahrádku tedy nelze vystěhovat ze dne na 
den,“ doplňuje vedoucí odboru.

udržování a výsadba zeleně na Praze 1 
je určitě předmětem řady debat, které často 
probíhají i mezi mimopražskou veřejností. 
vedoucí Oddělení životního prostředí Zde-

něk krenk upozorňuje, že prostá výsadba 
v co největším množství není úplně správ-
nou myšlenkou. „Nacházíme se v silně ur-
banizované lokalitě a zároveň v památkové 
rezervaci. Dochází zde ke střetu dvou světů. 
Na jedné straně máme občany bojující za 
co nejvíce zelené centrum Prahy. Naopak 
proti tomu stojí památkáři, kteří nechtějí 
narušovat historický odkaz našeho měs-
ta,“ vysvětluje vedoucí Oddělení životního 
prostředí.

také úklid a s ním spojené komunální 
služby nejsou nic jednoduchého. Už jen pro-

to, že v naší městské části existuje přes třicet 
venkovních a na 850 domovních stanovišť 
pro odpad. venkovní stanoviště umožňují 
občanům třídit mimo jiné i kovy, tetra-packy 
nebo kartony. Zajímavostí jsou tzv. hnízda, 
u kterých je příslušný kontejner uschován 
pod zemí a nenarušuje natolik vzhled památ-
kové rezervace. v současné době jich v Pra- 
ze 1 funguje přibližně patnáct a další mají 
přibývat. I zajišťování běžných odpadkových 
košů v lokalitě městské části patří do agendy 
tohoto odboru. I když ne tak docela. „V par-
cích spravujeme na 300 košů. V ulicích 
musíme částečně suplovat roli Technické 
správy komunikací, a máme zde proto vlast-
ní odpadkové koše,“ zmiňuje Zdeněk krenk.

Úklid navíc nespadá pouze pod životní 
prostředí, ale zabývá se jím i Oddělení 
dopravy. nejde však pouze o každodenní 
údržbu, ale například i o opravy drobných 
výtluků, které je oddělení schopno vyřešit již 
během 48 hodin. I tím se následně zamezuje 
větším dopravním komplikacím, které blokují 
plynulost provozu aut i MHD.

Z uvedených příkladů je jasné, že tento 
odbor často supluje činnost magistrátních 
firem, a tak je při jakékoli kritice veřejného 
prostoru nutné přemýšlet o tom, kdo kon-
krétně si naše výtky zaslouží a komu naopak 
poděkovat za nadstandardní služby. Za nás 
si Odbor péče o veřejný prostor ÚMČ Pra- 
ha 1 poděkování zaslouží. 

text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav tatek

Odbor péče o veřejný prostor: 

nejen zeleň, úklid 
a správa ulic

Park KampaOddělení dopravy se stará o místní komunikace

Nejen Pražany oblíbené Vojanovy sady
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Léto pomalu klepe na 
dveře, a tak je na čase 
začít zvažovat prázdninový 
program pro malé i velké 
školáky. Je jisté, že tento 
rok budou prázdniny vlivem 
pandemie tak trochu jiné.  
O to více může žákům 
i jejich rodičům přijít vhod 
nabídka letních aktivit, které 
pro děti připravují školy naší 
městské části.

Program letních aktivit pro školáky z Prahy 1 
bude letos opravdu pestrý. v ZŠ nám. Cu-
rieových například počítají s tím, že připraví 
akce rovnou na dva prázdninové týdny. První 
kreativní příměstský tábor s tématem Praha 
všemi smysly proběhne v termínu od 12. do 
16. července a bude určený žákům první-
ho stupně základní školy. Druhý, tentokrát 
s hudebním zaměřením, bude pro žáky obou 
stupňů. Uskuteční se v termínu od 2. do 
6. srpna a jeho vrcholem má být příprava 
muzikálu včetně závěrečného představení 
pro rodiče. veškeré informace k letním akcím 
jsou zájemcům k dispozici na webu školy.

Letní program chystá také ZŠ Brána 
jazyků. Příměstský tábor s řemeslným 
zaměřením se bude konat od 12. do 16. čer- 
vence ve školním klubu nenUDA, a to ve 
spolupráci s organizací Šikovné děti, z. s. 
na prázdninové aktivity pro školáky myslí 

i Malostranská ZŠ. „Pokud bude zájem 
rodičů, připravíme městský tábor formou 
otevření klubu Malostraňák s různorodým 
programem v klubu i okolí,” prozradil ředitel 
školy tomáš Ledvinka. Detaily programu, 
který by probíhal ve dnech od 1. do 9. čer- 
vence (mimo víkend i svátek), jsou zatím 
ve fázi příprav. Podobně je tomu v případě 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského. Aktivity na srpen 
chystají v součinnosti se ŠvP Čestice a ZŠ 
nám. Curieových.

Příměstský tábor letos z důvodu 
rekonstrukce naopak neotevře ZŠ vodičko-
va. kvůli stavebním pracím nebude možný 
přístup na hřiště a omezený bude po celé 
léto i vstup do klubu. Zájemci však nemusí 
zoufat, mohou se totiž přihlásit k aktivitám 
ostatních základních škol. 

text: tereza kuzmová

Školy připravují letní 
příměstské tábory

Vím, kde bydlím a kdo jsou moji 
zvířecí sousedé a jejich domov

unikátem nejen v Praze, ale v celé České 
republice. Jeho populace je zde odhadová-
na na dvě stě až dvě stě padesát jedinců. 
Plch se stal i hlavním tématem výtvarné 
a literární soutěže, která dosud probíhá.

Stezka bude začínat u švédské am-
basády a bude pokračovat Lobkovickou 
zahradou a Petřínskými sady. Smyslem 
projektu je rozvíjet poznání přírody a při-
rozených podmínek života a obydlí zvířat. 
Soutěž odstartuje letos na přelomu května 
a června. Počítá se i se zapojením konkrét-
ních vzdělávacích institucí nejen z Prahy 1. 
Zúčastní se předškolní děti, ale i žáci první-
ho a druhého stupně základních škol. Projít 
si stezku ovšem budou moct všichni, ať už 
individuálně, nebo ve skupinkách. „Jsem 
ráda, že žáci našich mateřských a základ-
ních škol dostanou příležitost po dlouhé 
době izolované distanční výuky vyrazit za 
zábavným poznáváním přírody přímo do 
terénu,“ uvedla místostarostka Prahy 1 
a iniciátorka projektu eva Špačková.

Panoramata Pražského hradu tak 
nebudou jedinou atrakcí během procházky 
Petřínskými sady. 

text: Jan Petříš
Foto: Petr našic

I děti už nejspíš mají dost 
všech různých online 
distančních aktivit. Pravý 
život přece vždycky bude za 
prahem jejich bytů a domů. 
Co takhle tedy vyrazit za 
hodinou přírodovědy na 
Petřín? Tamější naučná 
stezka provede děti různých 
věkových kategorií bohatou 
faunou jedné z nejzelenějších 
částí Prahy 1.

Spolky Petřínská iniciativa, Petřín pro život, 
Femancipation a další občané připravili 
ve spolupráci s MČ Praha 1 pro děti nejen 
z místních mateřských a základních škol zá-
bavnou hru. na patnácti stanovištích budou 
soutěžící moci poznat zajímavé druhy zvířat, 
které se v centru naší metropole vyskytují. 
všemu vévodí ohrožený plch velký, který je 

Kulturní instituce po celé 
České republice již řadu 
měsíců zejí prázdnotou. 
Výjimkou nejsou ani 
galerie v naší městské 
části, které od vyhlášení 
nouzových opatření 
vyhlížejí chvíli, kdy budou 
moci opět otevřít své 
dveře návštěvníkům. 

Ani v době pandemie se však na vý-
tvarné umění nezapomíná, což se 
rozhodly dokázat tři pedagožky základ-
ních škol a gymnázií Prahy 1. Z prací 
žáků a studentů vytvořených v rámci 
distanční výuky připravily společnou 
expozici s názvem Model světa.

Od letošního dubna tak hostí „Ga-
lerie 7. patro“ radnice Prahy 1 výstavu 
výtvarných děl inspirovanou 58. me-
zinárodním bienále výtvarného umění 
v Benátkách. Pedagožky Šárka Dumbrov-
ská, Dana Benešová-trčková a tamara 
Hořejšová se rozhodly se svými žáky 

Model světa: 
Výstava žáků na radnici

a studenty reflektovat prostřednictvím 
vlastních námětů principy a myšlenky 
moderního umění prezentovaného na 
této světové přehlídce.

Přestože většina děl vznikla v době 
distanční výuky pod individuálním pedago-
gickým vedením, kvalita výsledku tím nijak 
netrpí. vystavované práce spolu velmi dobře 
komunikují a vytvářejí pestrou škálu přístu-
pů, názorů a technik, jako je tomu u sku-
tečného bienále. nouzová opatření však 
ovlivnila nejen dálkovou výuku, ale také celý 
koncept výstavy. Původně byla expozice 
připravována pro Galerii 1, vzhledem k situ-
aci ji však bylo nutné přemístit do prostoru 
úřadu ve vodičkově ulici.

výstavu Model světa, která je reali-
zována v rámci projektu Místní akční plán 
rozvoje  vzdělávání (MAP) II Praha 1, 
si přijďte do nejvyššího patra radnice 
prohlédnout kdykoli v úředních hodinách 
až do 30. září. Pokud to epidemiologická 
situace dovolí, můžete se těšit také na 
doprovodné akce, například besedy nebo 
komentované prohlídky.

MAP II Praha 1 je spolufinancován 
z Operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

text: tereza kuzmová
Foto: Jaroslav tatek

https://www.praha1.cz/soutez-zachrante-plcha-velkeho-pro-deti-od-5-do-15-let/
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V bytech určených ke 
krátkodobým pronájmům, 
ale také ve sklepech domů 
se v posledních měsících 
zvýšil počet krádeží. Nejen 
o tom, jak se před zloději 
chránit, jsme si povídali 
s nadporučíkem Karlem 
Popelou, komisařem 
a vedoucím 2. oddělení 
obecné kriminality 
PČR OŘP Praha 1.

Čím si tento trend vysvětlujete?
Pachatelé využívají dlouhodobé nepřítom-
nosti turistů. Mají už přehled, kde se byty 
na krátkodobé nájmy nachází a odnášejí 
si z nich téměř vše, od televize po lam-
pičky. Zaměřují se také na sklepy a další 
společné prostory, kam si lidé obvykle 
ukládají drahé věci, jako jsou kočárky, kola 
a lyžařské vybavení. na Praze 1 bylo od 
ledna do konce března spácháno zhruba 
třiašedesát vloupání do objektů, a dále 
pak řada krádeží prostých, pod kterými 
si můžete představit například krádež 
neuzamčeného kola na chodníku. 

Nebývale prý vzrostly počty ukradených  
kol. 
Ano, pachatelé vědí, že odcizená jízd-
ní kola mohou dobře prodat, protože 
je po nich poptávka na černém trhu. 
něco podobného jsme zaznamena-
li i u krádeží přenosných počítačů. 
O ty je v zastavárnách velký zájem. 

jak si mají cyklisté svá kola dobře zabez-
pečit?
Důležité je, aby znali výrobní čísla svého kola 
a měli ho vyfocené. k nalezení odcizeného 
kola jsou zmíněné informace podstatné. Pro 
zabezpečení sklepů, bytů a domů je nezbyt-

nedejme zlodějům šanci: 

důležité je 
zamykat dům a byt!

né mít kvalitní vstupní dveře s bezpečnost-
ním kováním. Pokud není v silách vlastníků 
sklep zabezpečit, doporučuji mít kolo 
alespoň připoutané silným řetězem se zám-
kem. třeba já mám kolo zamčené ve sklepě, 
zároveň jsem do betonové podlahy umístil 
na chemickou kotvu kovová oka, kde na dvou 
místech kolo zamknu přes řetěz. Dobrou 
zprávou je, že městská policie má programy 
na značení jízdních kol majitelů. v moder-
ních domech se místo klíčů používají čipy, 
které pachateli zamezí dostat se do domu, 
pokud nedisponuje odcizeným čipem. Ztra-
cené nebo odcizené čipy je nutné blokovat. 
Jestliže máme v domech podzemní garáže, 
vždy vyčkejme, než se vrata zcela uzavřou. 
Pachatelé v minulosti využívali i této nepo-
zornosti a v nestřežený okamžik se do domu 
dostali právě dovírajícími se vjezdy do garáží. 

Co patří mezi základní příčiny snadného 
vloupání do domů a sklepů?
Pachatelé pomocí svých nástrojů násilím 
překonají kování a cylindrické vložky nebo vy-
lomí či vytlačí dveře. Dále je to nepozornost 
obyvatelů domu, kteří při odchodu nezam-
knou. Pachatel si pak jen počká na vhodný 
okamžik. Právě nedávno se jeden recidivista 
tímto způsobem dostal do domu. Šel v těsné 
blízkosti za lidmi, kteří šli domů, a proklouzl 
s nimi dovnitř. Skutečně je potřeba dveře 
zamykat a myslet na to při odchodu z domu.

jak tomu předcházet?
Investovat do technických prvků, které 
mohou snížit riziko vloupání, nebo pachateli 
znesnadnit odcizení věcí. Pokud na místě 
činu bojuje se zabezpečením, existuje větší 
šance, že bude vyrušen a zadržen. také 
zanechá na místě řadu kriminalistických 
stop, které jsou pro práci Policie České re-
publiky důležité. Díky odborným expertizám 
můžeme pachatele odhalit. Dále je vhodné 
investovat do kvalitních bezpečnostních 
dveří, zámků a kování. Doporučuji vždy 
kontaktovat osvědčené výrobce na trhu. 
velmi dobrým pomocníkem při boji s ma-
jetkovou kriminalitou jsou i kamery, které 
zachytí pachatele při pohybu v objektu. 

text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav tatek

V tomto případě má pachatel menší šanci. 
Pořízení tohoto zabezpečení není drahou 
záležitostí!

Takto rozhodně ne.

I
Prázdninový provoz 
našich mateřských škol

      1. 7.–9. 7. 2021     MŠ Letenská
12. 7.–16. 7. 2021      MŠ Hellichova  

MŠ národní
19. 7.–23. 7. 2021    MŠ Revoluční
26. 7.–30. 7. 2021    MŠ Opletalova 

I když se říká, že co Čech, 
to muzikant, chlapeckých 
pěveckých sborů byste 
v naší zemi našli jen hrstku. 
O to více nás těší, že jeden 
z nich funguje právě u nás 
v Praze 1. Smyslem sboru 
Bruncvík, který letos na jaře 
slaví patnáct let od svého 
založení, je nalézat v hudbě 
radost a zároveň rozvíjet 
vedle hlasu a hudebnosti 
celkovou osobnost chlapců.

Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík vznikl na 
jaře roku 2006. Zakladatelku a sbormistryni 
Lenku Mensa Pištěckou k jeho zřízení inspi-
rovala předchozí pedagogická činnost, láska 
k hudbě i radost z práce s dětmi. Jak se však 
ukázalo, jeden z prvních kroků – dát sboru 
jméno – nebyl vůbec snadný. „Nad vymýš-
lením názvu jsme strávili večer i noc. Zjišťo-
vali jsme, jak se jmenují ostatní sbory, aby to 

Sbor Bruncvík 
předává radost z hudby 
již patnáct let

pandemie sice činnost sboru podstatně kom-
plikuje, ani tak ale chlapci nezahálejí. Se sbor-
mistryní a dalšími členy sboru jsou v kontaktu 
online přes platformu Zoom. Před koncem 
loňského roku pak sbor dokonce uspořádal 
koncert prostřednictvím livestreamu.

Sbor Bruncvík letos slaví patnácté vý-
ročí činnosti a jeho členové doufají, že i když 
aktuální situace setkávání nepřeje, význam-
né jubileum budou moci patřičně oslavit. 
to platí především o velkém koncertě, který 
se uskuteční 21. října v kostele sv. Šimona 
a Judy. Držíme rytířům z Bruncvíku palce, 
ať se tyto i další plány podaří uskutečnit, 
a přejeme k výročí vše nejlepší. 

text: tereza kuzmová
Foto: Archiv Sboru Bruncvík

nebylo podobné, a nechtěli jsme ani anglický 
název. Zároveň jsem si přála, aby jméno sou-
viselo s Prahou a byl v něm symbol mužnosti. 
Pak jsem pro odreagování přinesla knihu 
Petra Síse Tři zlaté klíče, ve které je pověst 
o Bruncvíkovi, a bylo nám jasné, že to je přes-
ně to pravé,“ vzpomíná Lenka Mensa Pištěcká.

kromě koncertů pro veřejnost pořádá 
sbor řadu výchovných koncertů, na kterých 
děti seznamuje s různými hudebními styly. 
Repertoár vokálního tělesa je bohatý a velmi 
pestrý, od hudby středověké, barokní až po 
hudbu současnou, černošské spirituály, hud-
bu etnickou či alikvotní. Sbor pracuje přede-
vším v projektech, kde se věnuje určitému 
tématu a hudebnímu stylu. S tím se pak děti 
seznamují nejen po stránce hudební, ale 
i kulturní. každý styl studují do nejmenšího 
detailu z encyklopedií, dokumentů i pro-
střednictvím speciálních her.

Ačkoli by se mohlo zdát, že zpěv nebude 
vedle sportu a dalších volnočasových aktivit 
pro chlapce příliš velkým lákadlem, nemá 
Bruncvík o zájemce nouzi. „Myslím si, že hlas 
je obraz duše. Snažím se, aby pro chlapce 
byla hudba kamarád, aby jim otevřela svět 
a dovolila snít,“ vysvětluje Lenka Mensa 
Pištěcká. Hlavní sbor má nyní šestadvacet 
členů, v přípravkách je patnáct dětí. Současná 
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strom stojí, projekt běží!

nechci zde vůbec psát o stromu. tomu 
se hojně věnují jiní, a to všemi možný-
mi způsoby. Osobně jsem rád, že strom 
stojí, ale zároveň mě těší, že pokračuje 
projekt, který všem přinese nové pohle-
dy a zážitky z tohoto krásného místa.

Celá anabáze kolem projektu mě nic-
méně vede k úvaze, že jsme byli zvoleni jako 
zastupitelé hlavně proto, abychom zvelebo-
vali naše krasné město a snažili se udělat 
vše pro lepší život jeho obyvatel.

Rozumím tomu, že pokud se člověk ak-
tivně věnuje řemeslu zvanému politika, musí 
počítat se spoustou času stráveného neko-
nečnými a často nesmyslnými diskusemi.

Přesto bychom neměli rezignovat na 
to, že si pravidelně připomeneme, jak jsme 
skutečně efektivní a pro občany prospěšní.

navrhoval bych, aby všichni zastupi-
telé, jak koaliční, tak opoziční, předkládali 
svoje výsledky, kde bude pro občany srozu-
mitelně uvedeno, kolik projektů a věcí kdo 
navrhl, kolik z nich prosadil a zrealizoval, 
kolika naopak zabránil apod.

Možná tím dáme občanům možnost, 
aby si vytvořili představu, kdo je zde proto, 
aby vytvářel a realizoval, a kdo proto, aby 
plamenně hovořil a destruoval.

Ing. karel Grabein Procházka

zelená pro jedničku

jak se vyrábí souhlas: 
O radničním periodiku

když jsme po volbách v roce 2018 usedli 
spolu s dalšími politickými uskupeními na 
radnici naší městské části, jedním z dů-
ležitých problémů byla tragická úroveň 
nesmyslně drahého radničního PR. tištěné 
periodikum bylo v režii tiskové mluvčí, part-
nerky tehdejšího starosty Lomeckého, která 
si s sebou po prohraných volbách odnesla 
i přístupy k facebookové stránce městské 
části, snad jako suvenýr. Celé to tehdy ko-
runoval tajemník (ten je tam dodnes), podle 
nějž městská část nikdy žádnou takovou 
stránku na největší sociální síti neměla, pro-

čany kritizující způsob „revitalizace“ nazval 
aktivisty, kteří rozpoutali kampaň. Radní 
Richard bureš (ODS) zodpovědný za oblast 
životního prostředí pak rovnou protestující 
občany nazval placeným komparzem. Petice 
Zachraň javor má ale téměř 5500 podpisů, 
pohrdání názory občanů je do očí bijící. 
každopádně zastupitelstvo bude muset ze 
zákona projednat na žádost 200 občanů 
Prahy 1 tento projekt znovu spolu s projek-
ty týkající se úprav u anežského kláštera 
a v parčíku u staronové synagogy. Přijďte 
se na květnové zastupitelstvo podívat!

vedle otázky zeleně jsou tu ale i mno-
hé další kauzy, které samozřejmě byly 
z programu jednání vyřazeny. například 
netransparentní výběr provozovatele trhů 
na náměstí Republiky či slevy na nájmu pro 
objekty občanské vybavenosti. Slevu na 
nájmu získal luxusní obchod s oblečením 
či obchody s lacinými turistickými suve-
nýry na královské cestě, zatímco prádelna 
nebo optika ne, i když byly v době restrikcí 
pandemií zasaženy. Zajímalo nás také, proč 
naše městská část pronajímá bytový dům 
v Anežské 8 jako hotel. 

bohužel na žádnou z těchto otázek se nám 
opět nedostalo odpovědi.

Praha 1 Sobě, 
praha1@prahasobe.cz

ODs

Problémy okolo centra 
Naděje ve Vrchlického 
sadech

O tom, že je spolek naděje prospěšný 
a poskytuje potřebné služby, nepochybu-
je snad nikdo. nicméně umístění buněk 
tohoto spolku pod magistrálou u Hlavního 
nádraží je velmi problematické. každý den 
toto místo navštíví v průměru 200 klientů.

Majitelé bytů v ulici u Bulhara a okolí již 
několik let usilují o přemístění buněk, zatím 
bohužel bezúspěšně. Již od roku 2010 ma-
gistrát HMP pouze slibuje, že problém 
vyřeší tím, že budou služby „decentralizo-
vány“. A neděje se nic. My na Praze 1 jsme 
dali jasně najevo, že bez této decentralizace 
nemůže naděje dále pokračovat.

Hlavní problém vidím v tom, že jsou 
zapojeny tři instituce: Praha 2, kde jsou 

buňky umístěny, pak Praha 1, jejíž obyva-
telé jsou provozem reálně postiženi, a jako 
třetí je magistrát. A ten o nájemní smlouvě 
sám rozhoduje. A je rozhodnut ji i prodlou-
žit. kontaktoval jsem odpovědné osoby 
na magistrátu, abych s nimi problémy 
celého místa diskutoval. Odpovědi jsou 
však velmi obecné. 

naší prioritou je to, aby se Pražané 
ani návštěvníci hlavního města s klienty 
naděje setkávat nemuseli. Mnohokrát 
jsme tuto problematiku na komisi řešili. 
Můj dojem je takový, že to vlastně niko-
ho z magistrátu ani z Prahy 2 moc ne-
zajímá. Jsou rádi, že to nějak funguje, 
před konkrétními bezpečnostními riziky 
raději zavírají oči. Chci, aby veřejné pro-
story obou nádraží a jejich okolí byly co 
nejbezpečnější. těžko toho docílíme, 
když jsou zde služby, které přitahují 
problematické lidi z celé země. Řešení 
problému spočívá v rozložení služeb i do 
dalších městských částí, nejen na Pra- 
hu 1. 

Jako předseda komise usiluji o to, 
abychom se v budoucnu cítili v centru 
města podstatně bezpečněji než nyní.

Josef Ludvíček, 
předseda komise bezpečnosti 
a prevence kriminality 
v Praze 1

Pirátská strana 

vážení sousedé,
Piráti z Prahy 1 dlouhodobě prosazují 
zapojení vás občanů do politického dění 
Prahy 1. Zkušenosti všech, kteří společ-
ně s námi chtějí spravovat Prahu 1, jsou 
velmi cenné. Pojďte se s námi podílet 
na některé z níže uvedených oblastí.

Zveme vás na palubu Pirátů Prahy 1 
k řešení následujících témat:

1.  Restart Prahy 1 (Jitka nazarská 
– jitka.nazarska@pirati.cz) 

2.  Územní rozvoj; životní prostředí 
a bezbariérovost (tomáš vích 
– tomas.vich@pirati.cz)

3.  Participace; nelegální ubytovací 
provozovny v bytech (Airbnb apod.)  
a bezpečnost (Pavel nazarský 
– pavel.nazarsky@pirati.cz)

4.  Doprava (Michal Štěpán  
– michal.stepan@pirati.cz)

5.  Podnikatelé; cestovní ruch (Jan  
Hřebíček – jan.hrebicek@kurzy.cz)

6.  Živnostníci – podpora a pomoc  
(Jakub veselý – jakub.vesely@pirati.cz)

7.  Zdravotnictví (tomáš Raiter  
– tomas.raiter@hotmail.cz)

8.  Sociální péče; lidé v bytové nouzi (nikol 
Švecová – svecova.nikol@gmail.com)

tože se o tom přece nikdy neusnesla rada. 
Banální případ a možná i docela vtipná 
historka, která však skvěle ilustrovala ně-
které kocourkovské rysy pověstného úřadu.

všechno nakonec dopadlo dobře. 
Stránka se založila nová a po pár měsících 
začal vycházet i nový časopis. našel se 
šéfredaktor, který si do věcí nenechal moc 
mluvit, někdy mezi třetím a čtvrtým vydáním 
se ustanovila redakční rada a občané Pra- 
hy 1 tak mohli začít do schránek dostávat 
konečně něco jiného než přehlídku účesů 
pana starosty, tu stříhajícího pásku, tu se 
fotícího s celebritou, tu ukazujícího na ně-
jakou věc, tu zamýšlejícího se nad nesmr-
telností brouka (třeba v jarním čísle z roku 
2018 jsme ho našli patnáctkrát, v letním 
pak osmnáctkrát).

Aby si vedoucí politici dělali z rad-
ničních časopisů své PR listy, je v našich 
končinách bohužel běžné, ty u moci to 
svádí. toho jsme si byli vědomi, proto 
jsme uvítali, že časopis povede někdo, kdo 
na chodu radnice a místního života nijak 
neparticipuje a přinese tím i do fungování 
potenciálně nejčtenějšího místního perio-
dika vnější pohled. nikdy to samo o sobě 
není samospásné, za časopis nakonec 
stejně nese odpovědnost rada a v redakční 
radě zpravidla nezasedají nezainteresova-
ní hráči... 

(Dokončení článku si přečtete na  
www.zelenaprojednicku.cz )

Zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

z jednání posledního zastupitelstva 
13. dubna 2021 
– pohrdání názory občanů

Poslední zastupitelstvo opět ukázalo, jak 
současné vedení radnice ignoruje velkou 
část obyvatel naší městské části. koaliční 
zastupitelé (ODS, tOP 09, StAn, kDU-ČSL, 
Iniciativa občanů a AnO) odmítli vůbec 
projednat možnost vyhlášení místního 
referenda o pokácení javoru stříbrného v tzv. 
Anenském trojúhelníku. Přitom minulý měsíc 
při setkání na téma změn na Smetanově 
nábřeží sám starosta Petr hejma (StAn, 
dříve ODS) prohlásil, že o kácení či nekácení 
by měli rozhodnout lidé právě v místním 
referendu. následně na sociálních sítích ob-

9.  Senioři a Univerzita třetího věku  
(Ladislav Diblík – l.diblik@email.cz)

10.  kultura a spolky (Jaroslava nárožná 
– jaroslava.narozna@pirati.cz)

11.  Školství; sport; informační  
technologie (Olga Sklenářová  
– olga.sklenarova@pirati.cz)

12.  Hudební školství a volnočasové  
aktivity (Jana Raiterová  
– jana.raiterova@seznam.cz)

13.  národnostní menšiny (Martin  
Arden – martin.arden@pirati.cz)

14.  Správa obecního majetku  
a problematika SvJ; transparentnost 
a otevřenost radnice (David Bodeček 
– david.bodecek@pirati.cz)

Zaujalo vás něco? Dejte nám vědět na 
e-mail u uvedeného garanta pro 
vámi vybranou oblast.

Příjemný květen bez kácení!

PhDr. Olga Sklenářová, 
předsedkyně MS Piráti Praha 1
mobil: +420 775 046 408; 
https://praha1.pirati.cz/

My, co tady žijeme

kdo dnes nepíše o javoru stříbrném na 
Anenském trojúhelníku nebo o holubu 
hřivnáčovi, jakoby nebyl. Přitom jenom 
v průběhu tohoto roku a konce roku mi-
nulého byly poraženy stromy ve vrchlic-
kého sadech, na levém břehu Čertovky, 
o Jelením příkopu ani nemluvit. Škála 
druhů je také různorodá. Od habrů přes 
jasany, sem tam se také najde nějaký 
kaštan, který musí ustoupit proměnám 
času. trochu to navádí k myšlence, že to 
bude javor, co pomalu, alespoň v Praze, 
postupně vytlačí z národně buditelského 
povědomí lípu. Skutečně je k zamyšlení, 
proč nás ostatní stromy nechávají úplně 
klidnými, když naproti tomu se každá 
pilina z anenského javoru stává nejuctí-
vanější relikvií. Odpověď na tuto otázku 
je vcelku jednoduchá. ti, co se podepsali 
pod petici zakazující pokácet javor, nebyli 
k jiným stromům navedeni. Bouřit se 
kvůli stromu na území Obce sokolské asi 
není ono. vyjádřit protest proti kácení 
v Jelením příkopu, když je součástí areálu 
Pražského hradu, vyvolává úsměv jen při 
pomyšlení. Podstata je tedy někde jinde. 
Jednoduše jsme svědky lokální žabomyší 
války skupiny zastupitelů z Prahy 1, kteří 
(zde musíme přiznat velmi umně) vyvolali 
pomocí sociálních sítí dojem, že zmíněný 
javor stříbrný, který má být vyměněn za 
dva čtrnáctimetrové platany (skutečně 
dneska už umí přesadit takhle vzrost-

lé stromy) ohrozí klimatické prostředí 
u Smetanova nábřeží. Pokud se vrátíme 
k článku z minulého čísla, ve kterém bylo 
oznámeno zřízení kanceláře pro uvádění 
politických příběhů na pravou míru, tak 
s potěšením oznamujeme, že kancelář se 
především zabývala životním příběhem 
holuba hřivnáče, protože dokázal vyvolat 
dočasný zákaz kácení inkriminovaného 
javoru, přestože ve skutečnosti hnízdí 
na pouliční lampě a s javorem nemá nic 
společného. kancelář doporučuje učinit 
patřičné kroky, aby tento pták neupadl do 
zapomenutí. nakonec ale vážně. vážíme 
si všech, kteří s klidnou myslí posuzují to, 
co je skutečně důležité, a to je budoucí 
pohled na Smetanovo nábřeží jako celek 
a jestli se propojení obou čapadel u vody 
stane příjemným místem uprostřed Prahy.

MCtŽ

TOP 09 Praha 1

hřiště za haštalem 
čeká revitalizace. 
Názory místních nás zajímají 

Hřiště Za Haštalem je útulný dětský kou-
tek, kde se scházejí rodiny z širokého okolí. 
nejen že je zde dětské hřiště, ale vznikla 
zde komunitní zahrada, která je věru s lás-
kou opečovávána. v plánu MČ Praha 1 je 
v dohledné době úprava dětského hřiště 
tak, aby odpovídalo náročným požadav-
kům na bezpečnost. komunita sousedů, 
kteří hřiště využívají a starají se o několik 
záhonů, se samozřejmě velmi zajímá, 
jakým směrem se bude úprava ubírat. 

k danému tématu se nyní uskuteč-
nila dvě setkání za přítomnosti naší první 
místopředsedkyně terezie Radoměřské, 
která je zároveň předsedkyní komise pro 
participaci a veřejný prostor. 

Za tOP 09 Praha 1 chceme, aby došlo 
k řádnému dialogu mezi občany Prahy 1 
a radnicí. Je potřeba vzít v potaz názor 
místních obyvatel, kteří hřiště pravidelně 
využívají. 

Proto bude komise participace sbírat 
názory zdejších občanů k dalším krokům, 
aby byly ve finálním návrhu dostatečně 
zohledněny potřeby místních a uživatelů 
květníků, a především aby se zachovala 
unikátní atmosféra tohoto místa. 

Plánovaná revitalizace by měla začít 
během září a hotová má být již v prosinci 
tohoto roku. Příští rok by tak hřiště mělo 
plně sloužit i těm nejmenším občanům. 

Giancarlo Lamberti, 
předseda tOP 09 Praha 1

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

Místní parlament
Rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
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1142 požár kostela sv. Víta 
vévoda konrád zapálil při tehdej-
ším obléhání Prahy ohnivým šípem 
kostel sv. víta, který až do základů 
vyhořel. Požáru podlehl také kos-
tel sv. Jiří na Pražském hradě.

1258 požár strahovského kláštera
neopatrností mnicha, který dosta-
tečně neuhasil svíci, shořel Strahov-
ský klášter se všemi budovami.

1316 požár staré Prahy
Oheň vznikl v Židovské ulici v domě 
Lewi nathana a následně se rozšířil na 

polovinu Staré Prahy. Dvanáctého dne 
po nedostatečně uhašeném požáru 
vznikl další, který zpustošil celou Sta-
rou Prahu včetně špitálu křižovníků.

1419 požár kartouzského kláštera  
za Újezdskou branou
v rámci bojů mezi královským hradem 
a Malostranskými byla královskými zapá-
lena radnice, škola sv. Mikuláše a další 
domy pod hradem.

1501 požár Nového Města
na novém Městě pražském, u kostela  
sv. Petra na Poříčí v domě na Blatě, neopa-

trností pekaře vznikl požár, jenž se pomocí 
větru rozšířil i na okolní domy včetně kostela 
sv. Benedikta.

1541 požár Malé strany
Požár vznikl 2. června 1541 okolo sedmé 
hodiny večer v jižním cípu Malostranského 
náměstí, velmi pravděpodobně v domě na 
místě dnešního paláce Smiřických na Malé 
Straně. tehdy shořelo 155 domů. Oheň také 
napáchal velké škody na Pražském hradě, 
kde zasáhl katedrálu sv. víta, královský pa-
lác, kapli všech svatých i prostory Zemských 
desek. Plamenům také podlehl tehdy dokon-
čený vladislavský sál a Ludvíkovo křídlo.

Z historie našich hasičů: 
Významné požáry 
na Praze 1 (II. část)

1653 požár na Novém Městě
Oheň vznikl v nynější Spálené ulici v den 
Božího těla, kdy lidé nebyli doma. Ohni pod-
lehlo 148 domů.

1819 požár Týnského chrámu
29. července zapálil blesk při nenadálé bouři 
západní věž týnského chámu. I přes velký 
liják oheň zachvátil celou věž.

1848 požár staroměstských mlýnů
v červnu 1848 rozhodl  hrabě Alfred Windis-
chgrätz o odstřelování Prahy dělostřeleckými 
granáty. Hned po prvních výstřelech začaly 
hořet Staroměstské mlýny. v okamžiku byly 
v plamenech. Co začaly granáty, to dokončilo 
vybuchující zrní, kterého byly ve mlýně značné 
zásoby. když po několika dnech uhasl oheň 
a vychladly trosky, mnoho obyvatel přicházelo 
ke mlýnům a brali si na památku spečenou 
mouku a popraskané zrní. Daleko horší ale 
bylo zásobování vodou. vodárna byla zniče-
na, a tak celá část Prahy zůstala bez vody. 

1881 požár Národního divadla
Dvanáctého srpna klempíři, kteří končili práci 
na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v ka-
mínkách na letování. Uhlíky totiž vysypali do 
žlabu a zalili vodou. v dřevěném uhlí ale při 
nedostatečném uhašení zůstane žhavé jádro, 
které se může znovu rozhořet. Oheň zpozoro-
val hasič při obchůzce divadlem. Ačkoli včas 
sepnul hlásič v budově, shodou okolností 
ve stejný moment nahlásil požár i strážník 
z nedaleké Poštovské ulice, a tudíž v hasičské 
centrále zaznamenali místo kódu nD v Mor-
seově abecedě jen čáru a nepoznali, kde hoří. 
Zhruba po půlhodině opakované hlášení už 
přišlo pozdě. Mezi prvními, kdo hasili oheň 
na střeše, byl i sochař Bohuslav Schnirch, 
jehož trigy zdobí divadlo dodnes. voda ale za 
pár minut přestala téci. Současně bylo totiž 
spuštěno kropicí zařízení nad jevištěm a ote-
vřeny všechny hydranty v budově, což srazilo 
tlak vody a brzy vyčerpalo její zásoby. navíc 
divadlo zásobovala vodárna na karlově, kde 
den před tím prasklo přívodní potrubí a v ná-
drži značně klesla hladina vody. Železnou 

Také nepozornost mnicha, který neuhasil svíčku, nebo neopatrnost pekaře
zažehly obrovské požáry. Pojďme si připomenout ty největší z nich.

oponu nakonec spustili jen částečně, to už 
byl oheň i v hledišti. Šíření ohně podporoval 
i tehdy silný vítr. vzplanul také zbytkový plyn 
v potrubí. když se zřítil strop s lustrem, byl ko-
nec. Hasiči ale naštěstí uchránili před ohněm 
okolní budovy, zejména sousedící Prozatímní 
divadlo. když se ve zjitřené atmosféře po 
tragédii hledal viník, šuškalo se, že divadlo 
shořelo kvůli národnostním třenicím mezi 
pražskými Čechy a němci. 

text: tomáš Oliva 
(zdroj: Josef nitra – Pompiéři,  
požárníci, hasiči, nakladatelství triton, 
Muzeum hl. m. Prahy)
Foto: Archiv Hasičského 
záchranného sboru

v encyklopediích se můžete dočíst, že 
svatý Florián je považován za patrona 
profesí, které souvisejí s ohněm, tedy 
nejen hasičů, ale také hutníků, kominí-
ků, hrnčířů či pekařů. 4. květen je dnem 
umučení svatého Floriána, který bývá 
nejčastěji zobrazován jako římský voják 
s přilbou, mečem a korouhví vylévající 
z vědra vodu na hořící dům a někdy 
i na hořící chrám. na jeho svátek bylo 
zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, 
aby se v usedlosti nestalo neštěstí. 
Floriánovo „hasičství“ je však třeba 
chápat v původním slova smyslu jako 
hašení požáru lidské zloby a nenávisti. 
Svatý má proto v rukou nádobu vody 
života, která má hasit vyprahlost a zlo. 
všechny ostatní výklady jeho „hasič-
ství“ jsou výsledkem pozdních legend.

Svatý Florián, jehož jméno pochází 
z latinského slova „florianus“ a v překla-
du znamená „kvetoucí, rozkošný“, patří 
mezi nejpopulárnější české světce. na-
rodil se v polovině třetího století našeho 
letopočtu na území dnešního Rakouska. 
nejdříve působil jako plukovník římské-
ho vojska v Cetii (dnešní rakouská obec 
Zeiselmauer), poté jako správce římské 
provincie noricum se sídlem v městě 
Lauriacum, které stálo poblíž dnešního 
města enns. Za vlády císaře Diokleciá-
na a jeho spoluvladaře Maximiána jako 
horlivý křesťan tajně pomáhal pronásle-
dovaným křesťanům. v roce 304 našeho 
letopočtu byla odhalena jeho křesťanská 
víra a byl sesazen z funkce správce 

římské provincie. vyšetřoval ho soudce 
Aquilinus, který ho podle legendy dal 
třikrát zbít provazy a meči, ale Florián 
se odmítl vzdát křesťanské víry. Poté 
byl s mlýnským kolem připevněným 
na krku svržen z mostu do řeky enže. 
Byl pohřben paní valérií v Linci, avšak 
později byly jeho ostatky převezeny na 
místo, kde nad jeho hrobem byl v šestém 
století postaven klášter sv. Floriána. 
První písemná zmínka o tomto klášteru 
pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale 
nezůstaly na dlouho, neboť byly převeze-
ny dvěma jáhny (jáhen – duchovní, který 
přijal nižší svěcení) do Říma. 

Sv. Florián: 
Patron nejen hasičů
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„Poesie Prahy 1“
Ke vzniku projektu nás inspiroval Světový den poezie 21. března. V minulém 
vydání jste si mohli přečíst báseň Sníh Vladimíra Holana, její přednes 
pak na online platformách Prahy 1. Tentokrát vám nabízíme básně nedávno 
zesnulého Ondřeje Höppnera, novináře, spisovatele a designéra novin a časopisů, 
zakladatele Malostranských a Staroměstských novin. 

květen 2021 NOVé PROjEkTy PRahy 1 

Básně jsou z knihy Budiž tma. Autor 
Ondřej Höppner v ní poskládal své črty, 
poznámky a verše, které ho napadaly, 
jak píše, za občasných úplňků mezi lety 
1968–2020. nedlouho před svou smrtí 
ji v nakladatelství Höppner and Daranus 
vydal. A jak napsal v úvodu své knihy: 
tato kniha je ódou na nové šance. 

na Facebooku Praha 1 OnLIne  
(@praha1online) a na www.praha1.cz  
(kultura v Praze 1 OnLIne) je pro vás  
přečetl Petr Burgr, místostarosta Pra- 
hy 1. 

Mějte krásné jaro, milí čtenáři,  
a třeba s naší „Poesií Prahy 1”. 

Všechny ty dny, cos mi dal

všechny ty dny, cos mi dal… 
kéž bych je lépe spočítal! 
Co jsem jich prospal… propil… zmařil… 
kéž bych byl lépe hospodařil! 
Co činů velkých,  
středních, malých… 
teď piji do dna  
hořkosti své kalich.

Nové roční doby 
(když se zadaří)

Podzim je pod zimou… 
A nad zimou je nadzim. 
nadzim je zima v předjaří… 
A je tu jaro – když se zadaří. 

Pak přijde nadjaří a léto… 
Což by být mohl 
(ale ještě není) 
konec básně této. 
Podzim, zima, nadzim, podzim… 
valčík nebo polka? 
A když pak v podjaří 
Podrží nám holka 
svačinu… jsme bujaří! 
Ať žije sysel! Bizon! Špek! 
Ať žije máslo! 
kéž by to nikdy nevyhaslo! 
A v záři těchto podmnožin 
Snad se též někdy rozmnožim. 
vstříc času! vzhůru… do bažin! 
Ach, kdy se toho nabažim! 
A potom, jednou, přijde léto. 
První, které nespatřím. 
Což už je konec básně této.

kuba kREjČí, 
divadelník, loutkář, restauratér

Na co se těšíte a co máte v plánu začátkem 
května letošního roku?
těším se, že snad po dlouhém čase 
zprovozním svoji dílnu. Myslím si, že to 
nebude úplně na začátku května, ale 
v červnu určitě. Z toho vyplývají i moje 
plány do budoucnosti. vrátím se k tvorbě 
dřevěných postav a příběhů. Pořád se 
ještě těším, že nám bude dovoleno otevřít 
kavárnu Zavěšený kafe na Hradčanech 
a že konečně vydáme obsáhlou publika-
ci 25 Let U ZAvěŠenÝHO kAFe aneb 
S MALÝMA Se neŤUkÁ! ve vydavatelství 
Retro Gallery Hradčaňáka Jakuba Sluky. 

Osobnosti 
kultury 
kolem nás
V květnovém čísle 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.

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pravi-
delnou soutěž, v níž si můžete otesto- 
vat svůj pozorovací talent. v každém 
čísle najdete jednu fotografii domu  
nebo jeho průčelí. vaším úkolem bude 
uhádnout, co je to za dům a ve které  
ulici se nachází. Dnes vám napovíme,  
že v šestiboké věži na střeše býval 
ateliér rodiny Mánesů. Odpovědi můžete 
posílat do 15. 5. na redakce@praha1.cz. 
výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: 
na fotografii byl dům na Haštalském 
náměstí, v němž kdysi byla márnice.  
výherkyní se stala Veronika hanusová. 
v redakci, v oddělení vnějších vztahů, 
ve vodičkově 18 na ni čeká knížka  

Při vzpomínce na legendární Divadelní pouť 
na střeleckém ostrově se musím jejího hy-
batele zeptat: na co jste z té doby pyšný? 
Divadelní pouť, vzpomínka na roky, kdy 
jsme pro dobrou věc obětovali všechno, 
a to doslova. krásné časy naplněné dřinou, 
láskou k divadlu, komediantstvím, radostí 
a vzájemnou soudržností. Přátelstvím, které 
mezi námi všemi přetrvalo dodnes. Dodnes 
žasnu, kolik lidí tenkrát na Divadelní poutě 
chodilo, napříč generacemi vzpomínají 
s láskou na Ostrovy svobody  let 1985 až 
1989. Jestli můžu být na něco pyšný, tak 
právě na tuhle dobu, jíž jsem byl součástí.

VlasTiMil haRaPEs, 
tanečník, choreograf, pedagog

jak se vám žije na Malé straně?
na Malé Straně žiji už padesát let, kdy mi byla 
nabídnuta ke koupi polovina rodinného domu. 
Šel jsem do toho bez váhání. Ze začátku jsem 
tu bydlel se svou matkou, která již v té době tro-
chu lamentovala, že vše, úplně vše je do kopce. 
Dnes, když na ni vzpomínám, musím říct, že 
měla pravdu... Ale má to tu své veliké kouzlo, 
neschází mi nic a bydlí se mi velice dobře. 
v době pandemie se to tady začíná i probou-
zet, bydlí tu ti, kteří své byty pronajímali a v této 
době se vracejí. Je tu méně turistů, ty davy nás 
paralyzovaly, máme teď k sobě blíž. Doba je 
taková, že nastává vzkříšení, máme všech-
ny možnosti před sebou. A já jsem fatalista 
a říkám si odjakživa, že co se má stát, se stane. 

alEš kNížEk, brigádní generál 
a ředitel Vojenského historického 
ústavu, autor mnoha výstavních 
expozic

Pane generále, jak se vám žije 
v centru naší metropole?
na Praze 1 se mi žije dobře už jednapa-
desát let! Být doma a mít domov v srdci 
krásné Prahy neberu jako samozřej-
most. Staré Město, ale i Malá Strana 
jsou mými srdečními záležitostmi... 

Martiny Riebauerové Psaní jako posed- 
lost – rozhovor s karlem Pacnerem  
z vydavatelství kniha Zlín. 
 Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav tatek

Naďa konvalinková, 
přední česká herečka (Adéla ještě nevečeřela, 
nesmrtelná teta, Lotrando a Zubejda, 
Obsluhoval jsem anglického krále), 
která žije v naší městské části, 
oslavila 18. dubna krásné 
narozeniny.

nAŠe ReDAkCe PŘeJe 
PAní nADě kOnvALInkOvé 
vŠe neJLePŠí A HODně ZDRAví!

Gratulujeme!

text: mbh, mš
Foto: Archiv osobností, Jaroslav tatek

http://www.praha1.cz/
https://www.facebook.com/praha1online
mailto:redakce@praha1.cz
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Osobnost pražského 
výtvarníka se stala jedním 
z dalších námětů projektu 
Příběhy našich sousedů. 
Životopis a vyprávění syna 
psychologů Dany a Jiřího 
Němcových zpracovávaly 
v rámci zmíněného projektu 
žákyně Základní školy 
Vodičkova Markéta Bojdová, 
Anna Havlíčková a Adéla 
Malá.

Příběh Davida němce se začal psát 29. květ-
na 1961. narodil se do početné rodiny jako 
páté ze sedmi dětí. vyrůstal v prostředí pro-
slulého chartistického bytu v Ječné ulici, kte-
rý byl útočištěm pro řadu osobností disentu 
a undergroundu. „Díky otevřenosti naší ro-
diny jsem měl mezi lidmi, kteří navštěvovali 
náš byt, spoustu kamarádů. Naše otevřená 
domácnost přijímala kohokoli, třeba i nezná-
mé lidi, kteří se s námi chtěli poznat a chtěli 
najít někoho podobně smýšlejícího,“ vypráví 
David němec. ve školních letech prý mezi 
svými spolužáky příliš přátel nenašel. to 
mu však nevadilo. „Já jsem se spíš pokaždé 
těšil domů na to, kdo nový u nás bude a kam 
půjdeme,“ vysvětluje umělec. Jeho život 
a rodinu významně ovlivnily události kolem 
Charty 77, mezi jejíž iniciátory patřil i otec 

Undergroundový příběh 
davida němce

Návrat, asambláž Davida Němce z roku 1985

potěžkal malířskou paletu. „Mikuláš Medek byl 
a je pro mě mistr,“ říká výtvarník.

Se svou vlastní tvorbou začal David ně-
mec již v sedmdesátých letech. „Já jsem to tak 
trochu patlal. Snažil jsem se i kreslit, ale spíš 
jsem dělal asambláže, což mi vlastně zůstalo 
doteď. Většinou to byly velké formáty, takže 
jsem si musel koupit plechovky, míchal jsem 
si barvy a do toho jsem pak lepil různé věci,“ 
vypráví David němec. Během osmdesátých let 
se stal výraznou postavou zdejšího ilegálního 
výtvarného života, přestože umění tvořil pře-
vážně pro zábavu a své blízké. Stabilní soukro-
mé výstavy měl u sebe doma, vystavoval ale 
také po bytech a domech svých přátel.

v posledních letech byla výtvarná díla 
Davida němce k vidění v řadě pražských 
galerií, mezi něž symbolicky patří i Galerie 
Montmartre v Řetězové ulici, která vznikla 
v lednu 2009 jako kulturní centrum knihovny 
václava Havla. v současnosti pracuje David 
němec jako grafik v týdeníku Respekt. 

text: tereza kuzmová
Foto: Archiv Post Bellum

výtvarníka, psycholog, filozof a překladatel 
Jiří němec. Rodina Davida němce kvůli 
tomu čelila řadě potíží a také častému zatý-
kání. Chartu 77 nakonec kromě rodičů pode-
psal také sám David němec, a to přes zákaz 
svého otce hned ve svých osmnácti letech.

Z dětství si David němec pamatuje dva 
výrazné momenty, díky kterým se vydal cestou 
výtvarného umělce. když mu bylo deset let, 
chodil se zlomenou rukou na kontroly do 
nemocnice, blízko které bydlel malíř Josef 
vyleťal. „U něj mi zavoněl terpentýn, takže mě 
k malování vlastně inspirovaly čichové buňky,“ 
vzpomíná David němec. Druhým stěžejním 
zážitkem pak byla návštěva výstavy v ateliéru 
malíře Mikuláše Medka, kterou uspořádala 
na počest svého zesnulého manžela emila 
Medková. Právě tam si David němec poprvé 

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

Rodina Němcových, Ječná ulice, sedmdesátá léta

stojíme na předzahrádce kostela, kde se 
nacházejí tři stromy. Čím jsou zajímavé?
Prvním je poncirus trifoliata, citronečník 
trojlistý, ze kterého byla údajně splete-
na kristova potupná koruna. Uprostřed 
roste zmarlika Jidášova, to je druh 
stromu, na kterém se prý oběsil Jidáš 
Iškariotský. A poslední je fíkovník se 
zcela evidentní symbolikou. Zahrada je 
obklopena na jedné straně komendou 
maltézského řádu a na druhé jsou vidět 
zbytky románských oblouků. v ma-
lém výklenku vedle vstupních dveří je 
umístěna socha Panny Marie, kterou 
kostelu věnoval neznámý dárce.

kostel Panny Marie pod řetězem má 
v názvu přídomek „konce mosta“. 
Proč tomu tak je?
na koncích Juditina mostu se – jak bylo 
zvykem – vybíralo mýtné, řetěz sloužil 
jako závora, a odtud pochází označe-
ní „pod řetězem konce mosta“. tato 
původní trojlodní basilika byla v prů-
běhu staletí poškozena požáry, pleně-
ním v době husitských válek a dnešní 
podobu získala po renesanční a barokní 
přestavbě. Odkaz na řetěz nalezneme 
také hned při vstupu do kostela, kde 
je v barokním oltáři umístěná dřevěná 
plastika Panny Marie s děckem a nad 
ní pověšený řetěz – symbol řádové 
jurisdikce malostranských johanitů.

Výzdoba kostela je velmi bohatá.  
Při vstupu návštěvníky zaujme předev- 
ším rozměrný hlavní oltář. kdo je jeho 
autorem?
Monumentální obraz na hlavním oltáři 
byl dokončen v roce 1640 a jeho auto-
rem je karel Škréta. Další zajímavostí 
je obraz Matky Boží kojící Jezulátko 
s odhaleným prsem, což je ojedině-
lé zobrazení v křesťanské ikonografii. 
kostel má mimo jiné bohatou heraldic-
kou výzdobu, nachází se zde množství 
tesaných kamenných náhrobníků, kterých 
se dochovalo celkem čtyřiadvacet. 
nejstarší pochází z roku 1404 a patří 
představenému komendy Petrovi.

Kostel Panny Marie 
pod řetězem
Od sousoší svatého Jana Křtitele s anděly na Maltézském 
náměstí je krásný pohled na průčelí kostela Panny Marie 
pod řetězem konce mosta, kam jsme se vydali za rektorem 
kostela, páterem Filipem Suchánem.

květen 2021  MísTa VíRy

Po stranách hlavního oltáře jsou 
nádherné vitráže. kdo na nich je?
na vitrážích jsou vyobrazeni zakla-
datelé a patronky řádu Maltézských 
rytířů. Po levé straně je to blahoslavený 
Gerard, zakladatel bratrstva a bla-
hoslavený Raymund, jeho nástupce, 
který sepsal pravidla řádu. na druhé 
straně jsou to řeholnice maltézského 
řádu, svatá Flora a svatá Ubaldeska.

řád Maltézských rytířů patří mezi  
nejstarší katolické řády. Co je jeho  
cílem?
Základním cílem je pomáhat všem 
potřebným bez rozdílu. tradičně 
se řád soustředil hlavně na provoz 
nemocnic, takzvaných špitálů. Proto 
se Maltézským rytířům také někdy 
říká „špitálníci“. Součástí každého 
špitálu byl oltář nebo kaple, kde se 
každý den pro pacienty sloužila mše 
svatá, kterou případně mohli sle-
dovat také přes okno nebo dveře.

konají se v kostele v současné době 
bohoslužby?
Pravidelné bohoslužby jsou slave- 
ny v neděli v 10:00 hodin, v úterý  
v 17:30 hodin a o prvním pátku 
v měsíci v 17:30 hodin. Musím říct, 
že za doby pandemie jsme zaz-
namenali menší návštěvnost. Je to 
tím, že v centru Prahy bydlí méně lidí, 
ale naštěstí přijíždí věřící i z dalších 
částí Prahy, kteří jsou nějak spjati 
s naším kostelem. naopak v létě 
návštěvnost kostela roste, protože 
jej ve velkém navštěvují turisté.

kostel má bohatou minulost, krás-
nou výzdobu a mnoho jiných zají-
mavostí, ale více se nám do rubriky 
nevešlo. Další informace naleznete 
na stránkách řádu Maltézských rytí-
řů cvp.maltezskyrad.cz. 

text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav tatek

http://cvp.maltezskyrad.cz/
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Františce Kofroňové, 
majitelce pochybného 
podniku s dámskou 
obsluhou ve Vejvodově ulici 
(č. p. 443/8), se začátkem 
roku 1905 ohlásil zvláštní 
host nebo spíš návštěvník. 
Nepřišel pít ani špásovat. 
Naopak dorazil, aby nabídl 
k prostituci vlastní ženu.

vše začalo, když teprve šestnáctiletá Albína 
Ransdorfová z Libně potkala vcelku pohled-
ného, o pět let staršího muže s vybraným 
chováním. vypadalo to, že do života mladé 
dívky vstoupil zázrak. „Představil se jako 
šlechtic Beňovský z Milána a namlouval jí, 
že se zdržuje v Praze pouze z libůstky, aby 
se zdokonalil ve zpěvu. Chlubil se příbuzen-

stvím vynikající umělkyně Národního diva-
dla, kterou vydával za svou tetu a tvrdil, že 
mu co nejdříve koupí dům na Vinohradech,“ 
popsala začátek příběhu národní politika.

Jindy zas dívce vykládal, že je vlast-
ně původem ze Španělska a jen co ukončí 
v Praze studium operního zpěvu, odjede na 
otcův zámek, aby převzal panství. takové 

budoucnosti mohla prostá dívka z Libně jen 
stěží odolat. Domnělému šlechtici podlehla 
a teprve když přišla do jiného stavu, dozvě-
děla se pravdu. totiž že mladík se nejmenuje 
Beňovský, nýbrž Sedláček a „není žádným 
šlechticem, ale holičským pomocníkem 
a vůbec, ženiti se nemůže, protože nemá 
sám být z čeho živ“. Co se týče operního 
zpěvu, hvězdná kariéra v tomto oboru je 
pouze mužovým snem.

Čest mladičké dívky a koneckonců 
i vyhlídky na hmotně zajištěný a důstojný 
život se zdály být ztraceny. v poslední chvíli 
zasáhl otec mladíka z rodné kouřimi a kona-
la se svatba. I nadále však žili oba mladí lidé 
v chladu a odloučení a „kdykoli se setkali, 
mluvil Sládeček pouze o zastřelení a smrti“.

bordelmamá vypovídá…

Rodinné chmury se prohlubovaly. Až 
přišel Sládeček za zoufalou a vnitřně 
opuštěnou ženou, která si přes veškeré 
úsilí nedokázala získat pozornost a pří-
zeň manžela s tím, že pro ni má v Praze 
místo. Ona bude pracovat, tvrdil, a on bude 
moci konečně studovat svůj milovaný 
zpěv. Manželé odjeli z kouřimi do Prahy 
a ubytovali se v Libni u Sládečkovy tchyně 
Barbory Ransdorfové. Jejich další cesta 
vedla na Staré Město, do zmíněné vinárny 
s dámskou obsluhou ve vejvodově ulici. 
Co se tu odehrávalo, vyšlo najevo o ně-
kolik měsíců později při soudním líčení. 

„Svědkyně Františka Kofroňová, hospo-
dyně ve vykřičeném domě ve Vejvodově ulici, 
udávala, že k ní Sládeček přišel nejprve sám 
a vyprávěl jí o svém minulém osudu. Mají 
prý s manželkou nouzi, a proto se umluvili, 
že ona půjde na dva roky ‚do místa‘ a bude 
ho podporovati na studiích,“ líčila svědectví 
majitelky dotyčného podniku národní politi-
ka. „Svědkyni zarazilo, když slyšela, že mladí 
manželé mají děcko, a sdělila Sládečkovi, 
že o tomto úmyslu musí věděti také jeho 
tchyně.“ 

to se Sládečkovi vůbec nelíbilo. Přivedl 
tedy za majitelkou nevěstince svou manžel-
ku, aby vše dosvědčila. „Vy byste chtěla do 
takového živobytí jíti?“ zeptala se jí kofroňo-
vá. Dívka jen přikývla a „Sládeček se znovu 

Operní zpěvák 
nabízel manželku 
k prostituci

rozpovídal, že bude alespoň zaopatřena, 
jeho že bude podporovati na studiích a on ji 
každý měsíc navštíví a přijde si pro peníze“, 
pokračuje list. 

„Svědkyni byla věc tak podivnou, že 
Sládečkovi řekla, že se dříve musí zeptati na 
policii, jestli k tomu komisař svolí (jsme v ča-
sech reglementované, tedy státem regulova-
né a dohlížené prostituce, v jejímž rámci se 
každá prostitutka podrobovala jednou týdně 
zdravotní prohlídce). Nešla však nikam, 
a když Sládeček druhého dne znovu přišel, 
aby se optal na rozhodnutí, sdělila mu, že 
to nepůjde. My máme nával svobodných!“ 
ukončila jednání o zaměstnání Sládečkovy 
manželky Františka kofroňová. 

Poté, co majitelka nevěstince domluvi-
la, odehrál se před soudem krátký dialog. 

Soudce: „To bylo od vás, Sládečku, 
vážně divné chování!“ 

Sládeček: „Já myslil, že to není nic 
zlého. Já se domníval, že si mohu dělat se 
svou ženou, co chci, a že nikomu do toho nic 
není!“

Soudce: „To máte pěkné náhledy!“ 

záhadný výstřel

Holičský pomocník a adept operního 
zpěvu Jan Sládeček se nevzdával. když 
to nevyšlo u Františky kofroňové v Praze, 
vyjde to snad jinde. Další svědkyně – ma-
jitelka noční kavárny s dámskou obsluhou 
v Plzni Josefa Mannová – před soudem 
vypověděla, „že k ní přišli oba manželé 
a za vzájemného souhlasu ji žádali, aby 
mladou ženu zaměstnala. Sládeček 
ji vyprávěl, že studuje na konzervatoři 
a že ho manželka bude podporovati tak 
dlouho, než vystuduje. Pro podporu si prý 
bude jezdit do Plzně sám. Když jí však 
majitelka kavárny nechtěla, dali se oba 
do pláče a naříkali, že nemají co jíst.“ 

vše bylo marné. Ani majitelka vykři-
čeného domu v Plzni dívku zaměstnat 
nechtěla a manželé se smutně vraceli 
domů. Záhy pak došlo k události, která 
otřásla celou Prahou a nikdy nebyla zcela 
objasněna. v noci se ozval výstřel. Jan 
Sládeček byl vzápětí nalezen se střelnou 
ranou v pravém spánku a odvezen do 
všeobecné nemocnice. Bezpečnostní 
oddělení pražské policie zahájilo vyšet-

řování, avšak záhy zůstali kriminalisté 
odkázáni na protichůdné výpovědi členů 
domácnosti a jasno do věci nevnesly ani 
posudky lékařů, jakkoli bylo zjevné, že do 
pravého spánku míří obvykle sebevrazi-
-praváci. Sládeček pravák byl. „Sládečkova 
tchyně i manželka tvrdily, že se postřelil 
sám. Holič naopak vypověděl, že ho chtěla 
zastřelit tchyně a tato byla také zatčena 
a dodána do vyšetřovací vazby k trestnímu 
soudu.“ Posléze však byla pro nedostatek 
jakýchkoli důkazů propuštěna a naopak 
sám Sládeček, jenž se mezitím zotavil, 
postaven před soud pro kuplířství. 

štěstí pro albínu 

Jednání bylo zprvu odročeno, protože Slád-
eček si stěžoval, že „jdou na něho mrákoty 
a špatně vidí, poněvadž má kuli z revolveru 
stále v mozku“. Poté se hájil tím, že jeho žena 
s prací prostitutky souhlasila. I ona si prý přá-
la, aby se ze Sládečka stal světově proslulý 
zpěvák a chtěla mu takto na studiích pomoci.

Soud však na pochybnou obhajobu 
nedal a odsoudil Jana Sládečka pro zločin 

kuplířství k jednomu měsíci těžkého žaláře 
zostřeného dvěma posty. „Své mladé ženy 
a tchyně, jež čekaly na chodbě, si Sládeček 
po vynesení rozsudku ani nevšiml a nad-
hazuje rameny, kráčel tanečním krokem do 
separace,“ končí své líčení národní politika. 

Zdaleka tím však neskončil mužův pří-
běh. Jan Sládeček z pochybné cesty životem 
nesešel. Po odpykání trestu znovu vyhle-
dal manželku a nadále ji nutil k prostituci. 
nešťastná Albína od něj utekla k příbuzným 
a konečně se nechala rozvést. 

v roce 1906 se pak objevuje Sládečko-
vo jméno v souvislosti s celou řadou podvo-
dů. I tentokrát se vydával za člena operního 
sboru národního divadla a nabízel k prodeji 
lístky, „volňásky“, jež prý má k dispozici. Od 
zájemců vybral zálohu, obvykle jednu korunu, 
ale vstupenky přirozeně nikdy nedodal. 
v té době bydlel Sládeček v týnské ulici na 
Starém Městě (č. p. 627/7). když ho policie 
koncem ledna 1907 zatýkala, jevil se alespoň 
navenek jako velký elegán. Potom si však 
sundal svrchní kabát a na sobě neměl nic 
jiného, než vestu bez rukávů a bílý límeček. 

Z archivních materiálů zjistíme, že Jan 
Sládeček zemřel na přelomu let 1918 a 1919 
ve vězení terezínské pevnosti. Bylo mu 
šestatřicet let a na jeho záznamu je dodnes 
uvedena podivná kombinace povolání: Fris-
eur – Opernsänger. Holič – operní zpěvák. 

naopak jeho ženu Albínu Sedláčkovou 
rozenou Ransdorfovou čekal zřejmě šťast-
nější osud. v červenci roku 1919 se v kostele 
Svatého Salvátora na Starém Městě provda-
la za úředníka Průmyslové banky Bohumila 
Petanu z vinohrad. 

text: Dan Hrubý, 
autor knižního cyklu Pražské příběhy
Foto: Helena H. Zahrádecká

Výřez 
z konskripční- 
ho archu 
coby důkaz, 
že Johann 
Sládeček 
skutečně 
existoval.

Podobné obrázky byly na začátku dvacátého 
století předmětem tajného obchodu.

Vejvodova ulice 443/8. Sem přivedl Jan Sládeček svou ženu Albínu, aby ji nabídl k prostituci.

Zneuznaný génius žil v Týnské ulici 627/7 a dál pokračoval ve svých podvodech.

květen 2021 hisTORiE PRahy 1
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vždy tady byla živá ulice plná obchodů, 
v místě dnešních paláců stávaly malé 
domky se zahrádkami. Žili tu ševci, tkalci, 
krejčí. Ještě před sto lety byla Perlovka plná 
krámů s dámskými klobouky. Dnes ulici 
dominuje skleněná banka se stupňovitou 
věží, naproti je třpytivé zlatnictví, boha-
tý výběr skla a porcelánu. Pod ochranou 
sošky Panny Marie se stále ještě nachází 
vyhlášené řeznictví a uzenářství s dobrou 
šunkou od kosti, nejlepší v celé Praze. 
Protější parter opanovala tajemná herna.

Perlová ulice leží na území Starého 
Města, ale její vznik nejspíš souvisí až se 
založením nového Města. kolmo ji přetínalo 
staroměstské opevnění z doby václava I. 
víme, že Perlovou ulici uzavírala fortna. 
vznikla-li však již jako součást opevnění, 
není známo.

Svou výtvarnou osobitost i příběh má hned ta první. Mladý česko-
slovenský stát hledal svou novou důstojnou tvář i prostřednictvím 
poštovní správy, a tak byl s nabídkou na zpracování výtvarné podo-
by první poštovní známky osloven prominentní český výtvarník, 

Alfons Mucha – umělec, jehož grafické práce si svého času 
získaly světový věhlas. Jejich lesk z předválečných plakátů však na 
konci první světové války již poněkud bledl ve stínu nových svěžích 
stylů, které se do celého světa šířily právě z Muchova dlouholetého 
působiště – Paříže. Přesto i tentokrát zvolil styl, díky němuž se stal 
světovou výtvarnou ikonou. Jeho tehdy poněkud staromódní secesní 
stylizace panoramatu pražských Hradčan tak získala svou osobitost 
a v rámci žánru známkové tvorby i určitou jedinečnost.

Poštovní známky z emise Hradčany svou roli splnily a staly se 
dobře známými symboly. Jen velmi těžko bychom však mohli na 
Pražský hrad pohlédnout podle proporcí Muchových skic. Z drobných 
nepřesností v obraze známky, které soudobou filatelistickou komu-
nitu místy dráždily, je snad nejznámější motiv vycházejícího slunce. 
Jeho symbolika byla v té době patrně důležitější než skutečnost, že 
slunce nad Svatovítským chrámem naopak zapadá.

Silueta hradu jako symbolu hlavního města i české státnosti 
se však přirozeně vyvíjela po několik století a její historické variace 
dokázala zachytit rovněž známková tvorba. 

Patrně nejvýrazněji mezi nimi vystupuje zdařilá transpozice něko-
lika historických vyobrazení Pražského hradu od rytce a grafika Jiřího 
Švengsbíra z roku 1950. Mezi nimi se objevilo gotické znázornění Prahy 
z vydání kosmovy kroniky ze čtrnáctého století nebo dřevořez z kroniky 
norimberského lékaře a humanisty Hartmanna Schedela, z jehož díla 
známe i vůbec první panoramatický pohled na Pražský hrad. vydanou 
sérii Švengsbírových známek uzavírá práce Ludvíka kohla z osmnáctého 
století, který po sobě zanechal vedle celé řady architektonických olejo-
maleb i výraznou rytinu zachycující dnes patrně nejznámější pohled na 
Svatovítský chrám a tereziánskou dostavbu Hradu. Známé panorama, 
kterému ve středu dominují věže katedrály, barokní chrám sv. Mikuláše 
na Malé Straně a zpravidla jej ve spodní linii doplňuje karlův most, je do-
dnes v drobných obměnách motivem nejen pohlednic z hlavního města.

Známková tvorba, která se svou tematikou váže k nejproslulejší 
české památce, zahrnuje desítky větších i skromnějších výtvarných 
prací. Od námětů spojených s drobnými interiérovými detaily z areálu 
Hradu až po komplexní díla prezentující zpravidla impozantní panora-
matické pohledy. Poslední vizuálně výrazná poštovní známka zachy-
tila Pražský hrad pohledem od kramářovy vily v letní i zimní variantě. 
Obě zmíněné olejomalby od Adolfa Absolona byly zároveň oceněny 
jako nejkrásnější poštovní známky České republiky roku 2019. 

text: Pavel kovařík
Foto: Archiv Poštovního muzea

Perlovka? Stopa 
po amazonkách veselosti 
je nejpopulárnější!

nejstarší název Perlové ulice zněl  
(viz TajENku švédské křížovky na str. 
38), jdouce na Širokou ulici (dnes Jungma-
nnova), U Fortny k P. M. Sněžné nebo jen 
U Fortny. Starý název se uchoval i u rohové-
ho domu čp. 371/5, říkalo se tady na rohu 
u samé fortny. O hodně později (1930–
1932) vznikl na témže místě podle plánů 
Františka Řeháka funkcionalistický objekt, 
jehož majitelem byl A. R. Amschelberg. Proto 
obchodní dům ARA. Po znárodnění (1948) si 
dům s textilem (nynější banka) vypůjčil ná-
zev od ulice. Protější rohový dům čp. 365/10 
patřil (od 1641) vojtěchu Hadovi z Prose-
če, jenž získal (1649) šlechtický predikát 
z Perlštejna. název Perlová platí někdy od 
roku 1769.

také ostatní domy měly svá jména. 
Dům čp. 412/1, jenž dnes zaujímá značnou 

Pražský hrad v obrazech 
poštovní známky
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Rytina Ludvíka Kohla na poštovní známce 
z emise PRAHA 1950 od Jiřího Švengsbíra, 
1950

Poštovní známka z emise Hradčany 
od Alfonse Muchy, 1918

Dřevořez ze Světové Schedelovy kroniky  
na poštovní známce z emise PRAHA 1950  
od Jiřího Švengsbíra, 1950

Výtvarný návrh pro poštovní známku z emise Pražský hrad v ročních 
obdobích, Adolf Absolon, 2019

část celé jedné strany ulice, má jmen vícero, 
neboť stojí na místě několika původních 
domů. Jde o obchodní a nájemní objekt 
postavený (1939–1940) ve funkcionalistic-
kém slohu. Magistrát povolil původní domy 
zbourat, s výjimkou čp. 412, jenž měl být za-
chován. Avšak kvůli kompetenčním sporům 
dům chátral tak dlouho, až musel být zbořen. 
Staré domy nesly oživující jména: U tří klíčů, 
U kamenné hlavy, U Sv. trojice, na Zborku či 
Spinetský. Dům čp. 370/3 byl nazýván U Bí-
lého bažanta, krajní dům při Uhelném trhu 
čp. 413/2 se soškou Panny Marie na nároží 
jmenoval se U Cibulků, sousední na téže 
straně čp. 367/4 U Zlaté palmy, následující 
čp. 366/6 U Zelené (zlaté) oháňky, další  
čp. 1020/8 U Lemonů. 

„Proslulosti“ nabyla ulice hlavně za 
totality, kdy bývala centrem pouliční prostitu-
ce v Praze. 

vrcholu své „slávy“ dosáhla v devade-
sátých letech minulého století. kněžky lásky, 
společnice, konkubíny, rajdy, nočňátka či 
amazonky veselosti se v ulici pohybovaly 
už po soumraku. Jen jejich služba měla 
rychlejší spád. kolem Skořepky, Perlovky, 
Uhelného trhu stále pojížděly „zavedené“ 
taxíky pro rychlý účel. Buď mířily s osazen-
stvem do soukromí, nebo s kněžkou lásky 
a jejím klientem třeba dvakrát pomalu objely 
blok a za ten čas všichni zúčastnění došli 
spokojenosti.

když odtud prostitutky zmizely jinam, 
objevila se na fasádě domu na rohu Perlové 
ulice a Uhelného trhu mnohovýznamná ta-
bulka s nápisem PADLÝM ŽenÁM, a podti-
tulem ČeSt JeJICH P, který pokračuje lehce 
nečitelným AMÁtCe. Úřední cestou přišel mi 
záhy poté dotaz, zda se jedná o ženy padlé 
v květnovém povstání.  

navštívil jsem ten dům a od majitele se 
dozvěděl, že o žádné revolucionářky rozhod-
ně nejde. S umístěním tabulky, jež byla zprvu 
recesí studentů grafické školy, souhlasil. 
vzniklo svérázné kultovní místo, u desky se 
pravidelně objevují květiny či věnce, zřejmě 
od těch, jimž amazonky působily obzvláštní 
radost a potěšení. Proč ne... 

text: Antonín ederer
Foto: Petr našic

Perlová ulice spojuje Uhelný trh, někdejší řemeslnické 
a obchodní centrum Starého Města, s takzvaným  
Zlatým křížem moderní doby, Jungmannovým náměstím  
na Novém Městě.

Patrně nejvýraznější pražská památka, jejíž hlavní kontury jsou uloženy hluboko 
ve společné paměti obyvatel nejen hlavního města, byla během uplynulého století 
do zdánlivě drobného známkového obrazu uložena v desítkách nejrůznějších variací.
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Spoléhat se na lokalitu či 
unikátní prostory v budo-
vách centra Prahy? To je už 
dnes přežitá věc. Zákazníci, 
kteří jsou nároční, chtějí da-
leko více. A ti, co si skutečně 
umí vybrat, vědí, že Café 
Platýz je místo, které ne-
zklame. Kavárna se nachází 
na Národní třídě 37, v atriu 
zdejšího paláce.

Říkáte si, že v tom musí být nějaký 
háček. nádherné prostory, gastrono-
mický zážitek v centru města – to bude 
jistě díra v peněžence. nebojte se, 
opak je pravdou. A díky širokému vý-
běru zajímavých pokrmů nejen z české 

Sklenářství Stupka: nezaleknou 
se ani zasklívání skleníků

Café Platýz: Zaměřujeme se 
na místní klientelu

kuchyně si zde to své skutečně najde 
úplně každý i během současné krize. 

„Naše filozofie je jednoznačná. 
Cílíme na lokální klientelu a zmíněná 
kvalita u nás rozhodně není vykoupena 
nějakými menšími degustačními porcemi 

za přemrštěné ceny,“ představuje podnik 
provozní Petr Dřevíkovský. My to můžeme 
jednoznačně potvrdit.

Zmínili jsme se již o překrásných 
prostorách. Hned při vstupu na vás dýchne 
téměř prvorepubliková atmosféra. Design 
interiéru je skvělou kombinací moderních 
a retro prvků, které spolu perfektně ladí. 
v roce 2014 zde ve spolupráci s architek-
tem Janem vlčkem došlo k úžasné a zá-
roveň citlivé proměně, kterou, doufejme, 
budeme moci brzy opět obdivovat osobně. 
nyní restaurace funguje v režimu výdejové-
ho okénka a také na rozvozových plat-
formách. I přesto, že je práce v této době 
složitější, udržují si zdejší zaměstnanci 
pozitivní myšlení. Jídlem a dobrou náladou 
se snaží podporovat také nemocnici na 
Homolce, aby se i ti, kteří pomáhají v boji 
s covidem-19 nejvíce, mohli posilnit. 

Stavte se u okénka i vy. Otevřeno je  
od 10:00 do 18:00 hodin. 

více na cafeplatyz.cz a na FB. 

text: Jan Petříš
Foto: Petr našic

třebujete přesklít okno, nebo si doneste 
k zarámování nějakou grafiku či obraz… 
Sklenářství Stupka je zde pro vás.

Otevřeno mají od pondělí do čtvrt-
ka 8:00–12:00 a 13:00–17:00, v pátek 
8:00–12:00. 

text: Michaela Bittner Hochmannová
Foto: Petr našic

Truhlářská ulice 14 ukrývá 
sklenářství, které kromě za-
sklívání oken a dveří poskytu-
je i další služby. Pokud potře-
bujete například nové sklo do 
výlohy, výtahu či světlíků, zde 
vám ochotně pomohou. 

nezaleknou se ani zasklívání skleníků, pře- 
pážkových stěn, zábradlí nebo pochozích 
ploch. vybrat si můžete ze všech dostup- 
ných typů skel a zrcadel.

Provozovna vypadá velice zajímavě. 
Stovky kilogramů skla stojí vyskládané 
kolem zdí nebo leží na stojanech. Skle-
nářskému řemeslu se zde věnují od roku 
1991. Je to rodinná firma, doplněná 
o zaměstnance, kteří jsou firmě věrni od 
začátku jejího vzniku. „Poslední měsíce je 
práce mnohem méně, protože v Praze 1 
nebydlí moc lidí, kteří by denně rozbili 
okno. Navíc nám také chybí zakázky ze 
zavřených hotelů, které byly největšími 
zákazníky, protože turisté velmi často něco 
rozbíjí,“ posteskl si pan Stupka.

kromě tradičních sklenářských slu-
žeb firma nabízí také rámování do dřevě-
ných nebo kovových lišt a paspartování,  
a to včetně stojánku. 

Pomozme našim podnikatelům, aby 
tu s námi vydrželi i poté, kdy skončí tato 
divná doba. Zapřemýšlejte, jestli nepo-

Vaše nemocnice je známá díky svému 
duchovnímu rozměru a osobnímu přístupu 
k pacientům. 
výjimečnost naší nemocnice spočívá 
v její provázanosti s kongregací Milosrd-
ných sester sv. karla Boromejského. Je 
jednou ze tří církevních nemocnic v Pra-
ze a jedinou církevní nemocnicí s akutní 
péčí. Snažíme se v ní o lidský a individu-
ální přístup vycházející z křesťanských 
hodnot, a to ke každému pacientovi.

jaké spektrum péče poskytujete?
naše nemocnice poskytuje ambulantní 
i lůžkovou péči. Hlavními obory jsou chi-
rurgie a interní oddělení, dále to jsou lůž-
ková rehabilitace, lůžka následné a inten-
zivní péče. Máme rozšířenou ambulantní 
rehabilitační sféru, dalšími odbornostmi 
jsou například diabetologie, alergologie 
a také vyšetřovací metody (Ct, RtG).

Funguje u vás ještě detoxikační  
centrum?
Dětské a dorostové detoxikační cent-
rum bylo součástí naší nemocnice do 
31. prosince 2020, kdy z koncepčních 
důvodů a také v návaznosti na dostup-
nost pediatrie a dalších oborů přešlo pod 
všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.

zajištujete péči i o covidové pacienty. 
kolik lůžek je pro ně určeno?
Pro tyto pacienty je vyčleněna čtvrtina 
lůžkové kapacity nemocnice, tedy cel-
kem 40 lůžek, z toho je 6 intenzivních 
a zbytek tvoří lůžka interní a následné 
péče. Jsme trochu omezeni kyslíkovou 
kapacitou, ale naštěstí se v letošním roce 
bude rekonstruovat kyslíková stanice, 
která zlepší kvalitu poskytované péče.

Podařilo se vám zajistit očkování personálu?
Již na konci prosince jsme dostali 
nabídku od Ústřední vojenské ne-

mocnice naočkovat naše zdravotníky. 
Jsme moc rádi, že se nám podařilo 
takto brzy naočkovat celkem 150 
zaměstnanců. následně jsme zazna-
menali výrazný pokles zaměstnan-
ců, kteří se nakazili koronavirem.

zaznamenali jste změnu v chování  
pacientů v souvislosti s pandemií?
na jaře, během první vlny, byly naše am-
bulantní provozy uzavřeny. Zdravotní péči 
ale nelze dlouhodobě omezovat, a proto 
se snažíme, i přes určitá omezení, za-
chovat v provozu všechna naše oddělení. 
někteří pacienti samozřejmě měli určité 
obavy, část pacientů rušila objednané 
termíny, ale vždy záleží na tom, jak jsou 
potíže akutní, jaká je povaha pacienta 
a jak rychle se se situací vypořádá.

jak to tedy zvládají?
Pro pacienty je v současné době po-
byt v nemocnici náročnější než dříve. 
nejhorší je pro ně sociální izolace, kdy 
nejsou povolené návštěvy a v nemocnici 
jsou vlastně sami, bez svých blízkých, 
protože zdravotníci – i přes osobní 
a empatický přístup – jsou pro ně cizí 
lidé. nemoc člověka schvátí a vyčerpá, 
když je navíc uzavřen na oddělení, jsou 
zakázané návštěvy a omezené procház-
ky, je to velmi psychicky náročné.

Poklidné a tiché místo 
– to je nemocnice 
pod Petřínem

Nemocnice je obklopena krásnou zahradou. 
je možné ji využívat?
Pokud neplatila přísná vládní opatření, tak 
pacienti a návštěvníci zahradu rádi využí-
vali k setkávání a procházkám. Dokonce 
bylo možné některé pacienty, kteří byli 
upoutáni na lůžko nebo na invalidní vozík, 
vyvézt za pěkného počasí do zahrady.

Pacienti se mohou na dálku účastnit  
také bohoslužeb. jak to funguje?
Útěchu mohou pacienti čerpat buď 
osobní účastí na pravidelných boho-
službách, a pokud jim to jejich zdravotní 
stav nedovolí, tak mohou prostřednic-
tvím sluchátek poslouchat bohoslužbu 
ve všech nemocničních pokojích. 

areál vaší nemocnice i její okolí jsou  
jedinečné… 
Jedinečné je už umístění nemocničního 
areálu nedaleko Pražského hradu. Jsou tu 
nádherné výhledy z pokojů na Malou Stranu, 
Petřín, na přírodu a malebné okolí, které ani 
nepůsobí dojmem, že jste v centru Prahy. 
Je to takové poklidné a tiché místo. My 
boromejky v okolí nemocnice navíc bydlíme, 
a tak můžeme pozorovat měnící se přírodu.

historie nemocnice určitě nebyla  
vždy jednoduchá…
v roce 1952 byla nemocnice násilně 
zestátněna a řádové sestry byly odsunuty 
převážně do pohraničí. kongregace Mi-
losrdných sester sv. karla Boromejského 
získala nemocnici zpět až 1. října 1993. 
Od té doby se snaží zlepšovat úroveň 
poskytované péče a přizpůsobovat se 
aktuálním potřebám společnosti v ob-
lasti zdravotně-sociální péče. Můžeme 
se pochlubit, že nemocnice nepřetržitě 
pečuje o pacienty více než 173 let. 

text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav tatek

Okolní Petřín se spolu s jarem probouzí a jeho atmosféra a vůně jsou cítit 
i v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kterou lidé znají 
jako Nemocnici pod Petřínem. A my jsme v ní navštívili sestru Norbertu Dobromilu 
Sukupovou, jež je zároveň hlavní sestrou nemocnice.
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karel kaplan
Nebezpečná bezpečnost
(kniha Zlín)

kniha o činnosti a zločinnosti 
StB uznávaného badatele 
mapuje nejbouřlivější období 
vzniku a mechanismu ne-
slavného fungování StB po 
roce 1948. Popisuje způsob 
výroby politických procesů 
i monstrprocesů, jako byly 
ty s Miladou Horákovou či 
Rudolfem Slánským a spol., 
a příčiny i důsledky role, kte-
rou StB sehrála v dějinách. 
Detailní vhled do zákulisí 
StB, výslechové metodiky 
a popis práce sovětských 

poradců odhaluje zrůdnost této organizace, která posléze 
začala požírat sebe samu. 

Petr sagitarius
klasztor, Návrat. Trujkunt 2
(Argo)

trujkuntem nazývá autor 
nejvýchodnější místo Česka, 
kde život píše zajímavé pří-
běhy. vyšetřovatel ostravské 
kriminálky major Roman 
Saran opět řeší vraždy 
spáchané za podivných 
okolností. Příběhy klasztor 
a návrat plynule navazují na 
předchozí trilogii. Ukazuje 
se, že klášter nemusí být jen 
duchovním místem a že mi-
nulost je někdy lepší nechat 
nedořešenou. Přijde také 
chvíle, kdy pěsti svérázného 
policisty nestačí. Je třeba 
tasit zbraň…

Petr hlaváček, jan kysela (eds.)
Demokracie a občanské ctnosti
k životnímu jubileu Petra Pitharta
(Academia)

Petr Pithart je nepřehlédnutelnou 
intelektuální a politickou osob-
ností českých dějin a českého 
usilování o svobodu a demokracii. 
Svérázným knižním darem k jeho 
osmdesátým narozeninám, které 
bývalý předseda české vlády 
oslavil letos v lednu, je kniha 
Demokracie a občanské ctnosti. 
Přispěla do ní celá řada osobnos-
tí, které se ohlížejí za dosavadním 
dynamickým působením Petra 
Pitharta uprostřed české a stře-
doevropské pospolitosti. 

Tomáš boukal 
Cesta mrtvých 
život a smrt alexandra Nikolajeviče, 
lovce národa Mansů 
(Host)

když autor poprvé přišel do 
oblasti podhůří Uralu, našel tam 
osady několika rodin prastarého 
národa Mansů a lovce Sašu, kte-
rý se stal jeho přítelem. Za dobu 
dvaceti let se ale celá oblast 
změnila, rodiny divokého národa 
jedna po druhé mizí a Saša je 
čím dál osamělejší. nakonec 
vztáhne ruku na jednoho ze 
svých posledních souputníků 
a skončí ve vězení. když se z něj 
vrátí, jsou jeho příbuzní mrtví 
a on ztrácí smysl života. Jeho ži-
vot zrcadlí smutný příběh celého 

přírodního národa, který se stal obětí sovětské éry, jejího zániku 
a roztahovačnosti civilizace. 

nové knihy 
od českých autorů Česká pošta plánuje jeden 

z největších přesunů v rámci 
Prahy za poslední roky. Poté, 
co ukončilo svůj provoz depo 
v Hybernské ulici na Praze 1, 
rozhodla Česká pošta o nad-
bytečnosti také u pobočky 
pošty Praha 06 ve stejném 
místě. 

Pro současnost, ale i budoucnost pod-
niku byly prostory umístěné v přístavbě 
Masarykova nádraží nevyhovující a rovněž 
klientům neposkytovaly dostatečný 
komfort. varianta modernizace se ukázala 
jako příliš nákladná a navíc nerentabilní 
vzhledem k tomu, že v dochozí vzdále-
nosti se nachází další pobočky pošty.

K nejdůležitějším sociálním 
službám Střediska sociál-
ních služeb Praha 1 
patří pečovatelská služba 
a tísňová péče.

Cílem poskytování sociálních služeb je po-
moci seniorům zůstat co nejdéle doma ve 
svém domácím přirozeném prostředí a žít 
plnohodnotný život. Středisko sociálních 
služeb je příspěvková organizace Měst-
ské části Praha 1, která pomáhá svým 
občanům zvládnout pobyt doma, pokud to 
potřebují vzhledem ke svému věku a zdra-
votnímu stavu. Středisko kromě pečova-

Česká pošta opustí prostory 
na pražském Masarykově 
nádraží a posílí okolní pobočky

Zákazníci České pošty tedy o služby 
nepřijdou. v dochozí vzdálenosti Pošta 
nabízí tři své další pobočky, a to v Jin-

telské služby a tísňové péče provozuje 
denní stacionář, kluby seniorů, tělocvičnu 
a nabízí 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 Lešnerová,  
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz,  
tel. 724 021 784.

Středisko sociálních služeb 
je tady pro vás

dřišské ulici, vzdálené zhruba osm set 
metrů, v obchodním centru Florentinum, 
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 posí-
len 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 týd-
nu, jednatřicet přepážek, specializovaná 
pracoviště či nabídka papírenského zbo-
ží, finanční poradenství nebo přepážky 
Balíkovny, které nabízejí zrychlený výdej 
zásilek.

Změna plánovaná od 1. července 
2021 byla projednána i se samosprávou 
městské části Praha 1 a nebude mít 
dopad na hustotu pošt, kterou upravuje 
vyhláška. 

text: Martin Janeček
Foto: Archiv České pošty

Tísňová péče

tísňová péče pomáhá všem, kdo žijí  
ve vlastním domácím prostředí sami  
a obávají se možného náhlého zhorše- 
ní zdravotního stavu, pádu či jiné  
nepředvídané události. Po celých  
24 hodin poskytuje pocit jistoty a vě-
domí, že stisknutí tlačítka přivolá po-
moc. 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. 
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Jak jsme již v minulém článku uvedli, budeme se 
v dalších článcích věnovat jednotlivým druhům 
požárů. Jedná se o požáry bytů, rodinných domů, 
celých obytných budov a jiných objektů slouží-
cích k bydlení. Zde vznikají nejnebezpečnější si-

tuace. existují požární předpisy, které stanoví, jak má být 
objekt z hlediska požární ochrany zabezpečen a vybaven. 

Požáry nejčastěji vznikají v bytech. Pokud budeme pátrat po 
příčinách, zjistíme, že hlavní roli v nich hraje používání elektrické-
ho proudu.

Dnešní domácnost si bez něj sice již neumíme představit, ale 
to co nám dobře a spolehlivě slouží, se může rychle a nečekaně 
změnit v běsnící živel. v nových objektech odpovídá elektroinsta-
lace příslušné normě a měla by být v pořádku. Horší je situace ve 
starší zástavbě, kde elektrické vedení často neodpovídá současným 
normám. v některých případech můžeme ještě najít hliníkové vodi-
če. Právě u tohoto druhu vedení dochází časem k uvolňování drátů 
v krabicích, vzniku přechodového odporu a následného zahoření. 

v nových domech nebývá elektrická instalace častým zdrojem 
požárů. nebezpečí ale představují volně ložené prodlužovací kabely. 
Zejména ty dovážené z Asie nemají potřebné parametry a při zatí-
žení se mohou vznítit. každý kabel by měl být označen informací, 
jaké proudové zatížení snese. Jestliže ho použijete k zapnutí spotře-
biče s vyšším odběrem, začne se zahřívat a buď vyhodí jističe, nebo 
zapálí byt. také není dobré přejíždět prodlužovací kabely pojízdnou 
židlí nebo na ně stavět různé předměty. Mnohdy se stane, že v zá-
suvce vznikne přechodový odpor. ta se pak začne zahřívat, vznítí 
se a může začít hořet. Dalším problémem jsou přípojné spotřebiče. 
Mám na mysli žehličky, mixéry, různé nabíječky, vařiče, trouby, grily 
a všechny ostatní kuchyňské a bytové pomocníky.

Možná si teď říkáte – ten nás neustále straší, to se máme 
doma bát, že začne hořet? ne, nemusíte mít obavy, ale je třeba do-
držovat určitá pravidla. Je dobré občas zkontrolovat, zda se nepře-
hřívají zásuvky nebo nejsou poškozené prodlužovací kabely. Hlavně 
bych ale doporučil nenechávat v prázdném bytě zbytečně zapojené 
spotřebiče, které nemusí být v provozu. také je třeba vědět, kde 
máte hlavní jistič k bytu. Obvykle je na chodbě domu. ve chvíli, kdy 
začnete cítit spáleninu nebo uvidíte kouř, jistič vypněte.

Opatrnost ve stejné míře platí při používání plynových spo-
třebičů. nezanedbávejte pravidelné revizní kontroly. Ujistěte se, 
že víte, kde je uzávěr plynu k vašemu bytu. A jestliže zaregistru-
jete zápach unikajícího plynu, neváhejte a uzavřete hlavní bytový 
uzávěr. (nachází se u plynoměru.)

Jak u poškozené elektroinstalace, tak u rozvodu plynu je 
třeba opravu svěřit odborníkovi. a na závěr prozradím jedno 
zásadní pravidlo. budete-li odcházet nebo utíkat z hořícího bytu, 
v žádném případě nezamykejte, naopak pootočte zámkem tak, 
aby dveře nemohly zaklapnout.

když totiž hasiči přijedou, nemají čas shánět klíče. Dveře vy-
razí, může dojít i k časové prodlevě a vám vznikne zbytečná  škoda.

Mějte se hezky a opravdu nemusíte mít strach. kdyby bylo 
nejhůř, vždy můžete zavolat na linky 150 a 112. 
Za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 
Ing. vladimír krištof, starosta SDH Praha 1

Poradna strážníků
„jsem matka čtyř dětí a téměř denně chodíme na 
procházky na Petřín. Poslední dobou sledujeme, že 
pejskařů, jejichž psi nás v podstatě obtěžují (očichá-
vají, dorážejí, občas vyskočí na dítě), výrazně přibylo. 
Nyní došlo k ošklivému napadení malého dítěte bo-

jovým psem. Vůbec netuším, jak máme na mnohé situace reago-
vat. Potřebujeme chodit ven a potřebujeme se cítit bezpečně.“

Bohužel situace není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. 
Strážníci se musí pohybovat v zákonných mezích. Proto bych 
v první řadě apelovala především na zodpovědné chování kaž-
dého majitele psa, aby poskytnutím volnějšího pohybu svému 
miláčkovi nezpůsobil újmu na zdraví  či majetku jiným osobám. 
tedy aby nenechal skákat psa, byť z čiré radosti, na jiné osoby 
nebo dokonce děti. Aby si uvědomil strach některých lidí ze psů, 
a respektoval to, že jim je očichávání jejich psem nepříjemné. 

Část veřejnosti logicky požaduje, aby se psi na veřejných pro-
stranstvích preventivně pohybovali na vodítku a za pohyb psa bez 
vodítka byli chovatelé nekompromisně pokutováni. Co se však pod 
pojmem volné pobíhání psů skutečně skrývá? A platí vůbec obecná 
povinnost mít psa na vodítku ve veřejném prostoru? volným pobíhá-
ním není situace, kdy má pán svého psa v dohledu a pes reaguje na 
jeho zavolání nebo impulz z technického zařízení (elektrický obojek, 
píšťalka apod.). Za těchto podmínek je možné chodit se psem po 
ulicích a na dalších místech, kam není vstup se psy jinak omezen. 
Samozřejmě ale jen tehdy, kdy nedochází k ohrožování bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ke zmíněnému 
obtěžování, k poškozování věcí či ohrožování zdraví osob, ale i dal-
ších zvířat. Za případné následky nese chovatel odpovědnost včetně 
té trestněprávní. ve veřejné zeleni, která je  součástí zahrad a parků 
(stanovuje vyhláška města), je tomu ale jinak. na těchto vymeze-
ných místech je volné pobíhání psů zakázáno, tedy je zde stanovena 
povinnost mít psa na vodítku nebo ho mít zajištěného jiným technic-
kým prostředkem. vlastník pozemku pak může grafickými značkami 
stanovit výjimky z těchto zákazů. Při porušení této povinnosti pak 
mohou strážníci řešit přestupky na místě. Co ale nesmím zapo-
menout zmínit: v současné době není k dispozici norma, která by 
ukládala chovateli obecnou povinnost mít psa za každých okolností 
na vodítku. existuje však jeho plná odpovědnost za psem způsobené 
škody. vzhledem k tomu, že podobných případů bohužel přibývá, 
vedení města se nyní zabývá i analýzou stávajících právních předpisů 
a možností upravit (zpřísnit) podmínky venčení a pohybu psů na ve-
řejném prostranství. Město však není oprávněno upravovat podmín-
ky, které stanovují zákony, to je výhradní pravomoc Parlamentu ČR.

Abych se vrátila k dotazu: pokud byste se setkali s takovým 
obtěžováním ze strany zvířete, a není podstatné, zda v doprovodu 
osoby nebo volně pobíhajícího, oznamte toto neprodleně na bez-
platnou tísňovou linku 156 nebo 158, kde oznámení můžete učinit 
anonymně. Pozdější řešení, kdy dojde k časové prodlevě, je vždy 
méně efektivní, někdy se nepodaří ani dohledat viníka. Přestože se 
snažíme maximálně využívat kamerový systém a nasazovat strážníky 
do exponovaných lokalit, jsme samozřejmě limitováni jak technicky, 
tak personálně.  Spolupráce s veřejností v době, kdy k protiprávnímu 
jednání dochází, je zásadním a důležitým aspektem policejní práce 
a troufám si tvrdit, že se bez ní ani my, ani Policie ČR neobejdeme.

na závěr bych znovu požádala chovatele o odpovědnější cho-
vání a zabezpečování psů, kteří jsou sice našimi přáteli, ale zároveň 
i tvory s mnohdy nevyzpytatelným chováním. nadále vnímejme psy 
jako milé společníky, ale neopomíjejme, že v rukách nezodpovědné-
ho nebo lehkomyslného chovatele mohou být někteří nebezpeční 
svému okolí. 

Irena Seifertová, vedoucí kanceláře ředitele, 
komunikace s médii a veřejností, 
Městská policie hlavního města Prahy
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JARNÍ MINIFOCENÍ VENKU!
30.5.2021 (NEDĚLE) 14-19H

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 4-9 LET

www.dismas.cz komunitni.centrum@dismas.cz tel.: 727945745

Sejdeme se v některém z pražských parků nebo zahrad, užijeme si spoustu 
legrace a vy si odnesete krásné fotografie do vašeho rodinného alba!

Cena: 825,- (10 fotografií v el. podobě, velkoformátové rozlišení), každá 
další fotka 70,-  Fotografie si vybíráte sami! Rezervace nutná! 

Focení bude probíhat za přísných hygienických podmínek a v souladu s aktuálními 

epidemiologickými opatřeními. Místo bude včas upřesněno.

Chybí Vám pro děti program na léto? Chybí dětem jiné děti? Nabízíme 
zábavný letní příměstský tábor, kde děti poznají nové kamarády a naučí 
se spoustu zajímavých věcí!

19.-23.7.2021 9-17h  CENA: 3000,- Kč  Pro občany Prahy 1 sleva 1500,- 
cena zahrnuje kvalitní pestrou stravu (dvě svačiny denně, oběd, pitný režim, + 1x večeře a 
1x snídaně – noc odvahy), celodenní výlet, materiály a pomůcky, pedagogický dozor. 

Téma: Pražské legendy a pohádky 
Termín pro posílání přihlášek: 31.5.2020
Na co se mohou děti těšit: Pohádkové učení a zábava, Výlety do lesoparků a poznávání 
přírody, Návštěvy muzeí zábavnou formou, Zábavné tvoření, Pohybové aktivity, Základna 
je v novém příjemném prostředí našeho Komunitního centra. 

Přihlášky a informace:
Hlavní vedoucí tábora Mgr. Kateřina Kalinová Katerina.kalinova@dismas.cz
Letní tábor se uskuteční za finanční podpory Městské části Praha 1. Tábor se uskuteční 
pouze za předpokladu naplnění kapacity.

iNFORMujEME PRAHA 1

Bezplatná právní poradna 
pro občany Prahy 1

Gratulujeme!
15. května se dožívá 

úctyhodných 

devadesáti let 
pan Ladislav Hoffmann 

vše nejlepší a hodně zdraví 
přeje spolu s manželkou, 
paní Irenou Hoffmannovou, 
i celá naše redakce.

MáME PRO Vás DObROu zPRáVu! 
Právní poradna je opět v běžném provozu.

Otevřena je v úředních dnech – pondělí a středa,  
vždy od 13:00 do 17:00 hod. 

najdete ji ve 3. patře budovy Úřadu MČ Praha 1,  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. 313.  
není třeba se objednávat předem. 

Poradna hasičů

LETNÍ TÁBOROVÉ 
TÝDNY 2021

ve studiu
DANCEPERFECT

plné zábavy  
a kreativity.

12. – 16. července 2021 pro děti od 6 do 12 let
16. – 20. srpna 2021 pro děti od 4 do 10 let

Taneční a fitness studio DANCE PERFECT připravilo pro vaše děti osvěd-
čené Letní Táborové Týdny plné kreativity, pohybu a zábavy ve svých 
prostorách na Národní třídě 25 a v jeho blízkém okolí, v ceně od 3.060 Kč.
Náplní Letních Táborových Týdnů jsou nejrůznější pohybové a taneční 
aktivity, kreativní výtvarná práce, spousta her i vycházky na hřiště ve 
Františkánské zahradě nebo na Žofíně. 
V pátek pak děti předvedou rodičům a kamarádům krátké vystoupení, 
které během týdne nacvičily a pro které si připravily i kostýmy a rekvizity.
O vaše děti se postarají osvědčení lektoři studia – Lucie Horčičková, 
Martina Adámková a majitelka studia Lenka Ottová. 
Na webových stránkách studia nebo pod připojeným QR kódem nalez-
nete všechny potřebné informace, přihlášku ke stažení a videa z loň-
ských vystoupení.
Pokud by byl Letní Táborový Týden před zahájením zru-
šen v rámci protipandemických opatření, vracíme celou 
zaplacenou částku bez jakýchkoliv stornopoplatků.

Více na www.danceperfect.cz nebo zde:
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Tajenky z minulého čísla:
1. DALIBORKA , 2. BÍLÁ VĚŽ

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

TĚLESNÉ
ZHROUCENÍ

ÚPRAVA
ÚČESU

BARVENÍM
PŘEDLOŽKA LÉTAJÍCÍ

TALÍŘ
LOLITA

DOMÁCKY

DÍVČÍ
JMÉNO
(IRENA)

ZÁKLADNÍ
STATUT

ORGANIZACE

PRVNÍ
INDICKÝ

BAREVNÝ
FILM

OBUŠEK
ASTRO-

NOMICKÁ
JEDNOTKA

PITOMÉ

ZNAČKA
KILOPONDU

DIVADELNÍ
PRACOVNÍK
S KULISAMI

INICIÁLY
HUDEBNÍKA

HAPKY

KŮŇ
(BÁSNICKY)

ZAČÁTEK
TAJENKY

NEOCHOTNĚ

ZNAČKA
HLINÍKU

OZN.
LETADEL

ANTONOV

PŘÁDNÁ
ROSTLINA

DÝMAVÉ
KYSELINY

SÍROVÉ

POKRÝVKA
HLAVY

VESNA

VĚZENÍ

JMÉNO
LYŽAŘE

VALENTY

JMÉNO
ZPĚVAČKY K.

OPEČENÉ
CHLEBY

JAPONSKÁ
AUTOMOBILKA

JINAK ZVANÝ

NÁMOŘNÍ
LOUPEŽNÍK

KŮRA
(BÁSNICKY)

VELKÁ
MÍSTNOST

EVROPSKÝ
POHÁR

UKRÁST

KONEC
TAJENKY

POMŮCKA:
ÁN; AURA;

OLEA;
PARSEK

GLORIOLA

ŽELEZNIČNÍ
VÝTOPNY

JIHOEVROPAN

NEJVĚTŠÍ
SVĚTADÍL

TÁTA

SILNÉ
PROVAZY

MALÝ
FINANČNÍ

OBNOS

DRUH
LENO-

CHODA

KILOGRAM

SÁZKOVÁ
OTÁZKA

DESKA
FOTOGRAFIÍ

JMÉNO
HERCE
JIRÁKA

UZLOVÝ
TELEFONNÍ

OBVOD

EVROPSKÝ
VOJENSKÝ

PAKT

JMÉNO
MCBAINA

ZBABĚLEC

SETINA
HEKTARU

MOŘSKÝ
CHECHTAVÝ

PTÁK

ZNAČKA 
DOMÁCÍCH 

ELEKTRO-
SPOTŘEBIČŮ

SOUHLAS

SVOBODNÉ
STATKY

RUSKÝ
VLÁDCE

LOTYŠSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

MMístopis (viz str.  30)

Nejstarší název Perlové ulice zněl  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU). 
  

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali paní  Ivetu Horkou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka 
Martiny Riebauerové Psaní jako posedlost – rozhovor s Karlem Pacnerem 
z vydavatelství Kniha Zlín. Blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 5. 2021. Švédský velvyslanec   

    Fredrik Jörgensen
Slovo hosta 

Zatím mám pocit, že ani Češi, stejně jako Švédi, nejspíš 
nepatří mezi zvlášť velké extroverty, ale jakmile se někomu 
otevřeme a pustíme si ho k sobě blíž, je to přátelství trvalé a hlu-
boké. v obou našich zemích si ceníme skutečného partnerství 
založeného na otevřenosti, velkorysosti a vzájemné důvěře. My 
toužíme po vztazích, které vydrží, a něco mi říká, že přesně to je 
i případ Čechů.

Mimochodem, víte, že i ve Stockholmu se nachází Staré 
Město, Gamla stan? Jsem si naprosto jistý, že se tu – i díky 
přátelské a otevřeně zvídavé povaze Čechů – budeme já i má 
rodina cítit jako doma. 

n
na Prahu 1 mám asi ten nejkrásnější výhled, který se člo-
věku může poštěstit. každé ráno po probuzení pozoruji, 
jak se na obzoru kousek od žižkovské věže vyloupne slun-
ce a prosvítí mlhu nad jedním z nejhezčích koutů planety: 
uličkami a střechami Malé Strany, Starého i nového Města, 
nad mosteckými věžemi i zakroucenou hladinou vltavy.

Budově velvyslanectví, kde se nachází i rezidence diplo-
matů, se ne nadarmo říká na krásné vyhlídce. na svažitém po-
zemku pod Strahovským klášterem ji nechal pro svou rodinu 
vystavět právník a diplomat Josef Růžička, prý na místě, kde 
stával stejnojmenný hostinec. Osudy obyvatel tohoto domu 
jsou víc než pohnuté a poznamenané dějinami dvacátého 
století: Josef Růžička byl zavražděn nacisty v koncentračním 
táboře, jeho zetě, mladého ornitologa veleslava Wahla, zase 
popravili komunisté. Hezký život tu však snad strávila proslulá 
závodnice eliška Junková, kterou, jak vím, všichni zaměstnan-
ci velvyslanectví nesmírně milovali.

Já sám jsem do Prahy přijel na konci srpna loňského 
roku, v době, kdy země směřovala k dalšímu uzavírání. Spíš 
než interiéry honosných hradčanských a malostranských pa-
láců či um zdejších (údajně čím dál zajímavějších) restaurací 
jsem tak stihl poznat uličky a parky a zjistit, že v rámci měst-
ského centra se dá téměř všude dostat krásnou, pohodlnou 
procházkou. Jen ten kopec zpět dá někdy pořádně zabrat!

Moje cesty začínají většinou logicky na Promenádě Raou-
la Wallenberga. Díky úsilí mé předchůdkyně Anniky Jagander 
se podařilo v roce 2014 pojmenovat do té doby bezejmennou 
pěší cestu úbočím Petřína pod Strahovským klášterem po 
slavném švédském diplomatovi, který svými odvážnými činy 
zachránil před koncentračním táborem a jistou smrtí dese-
titisíce maďarských židů. Pokaždé, když tudy jdu, jsem hrdý, 
že tato cesta, odkud máme celou Prahu jako na dlani, nese 
jméno právě tohoto švédského hrdiny.

kdosi mi prozradil, že jsem měl letos to štěstí zažít 
v Praze jednu z nejkrásnějších zim za posledních mnoho let. 
Zasněžené ticho ještě posílilo onen zvláštní pocit, že byť se 
člověk nachází jen pár kroků od nejzajímavějších a (obyčej-
ně) nejrušnějších turistických míst, je budova velvyslanectví 
už jakoby za městem, téměř na samotě. Už se ale těším, až 
město opět ožije, až se otevřou všechny hospůdky a kavárny 
a já budu moct nad vyhlášeným českým pivem poznat místní 
obyvatele trochu lépe.
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