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Na NáVšTěVě: 
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hisTORiE:   
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MísTa VíRy: 
kOsTEl sVaTéhO TOMášE

hisTORiE PRahy 1: 
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MísTOPis: 
slOVaNský OsTROV

POšTOVNí MuZEuM: 
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lETNí TábORy
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NOVé kNihy
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křížOVka

slOVO hOsTa: 
OlE FRiJs-MaDsEN, DáNský VElVyslaNEc

PARTICIPACE OBČANŮ
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Florenc 21

Park Klárov

Park Cihelná

Komunitní zahrádky Park Na Františku Park v Pařížské

ROZHODUJME SPOLEČNĚ O BUDOUCNOSTI PRAHY 1

Praha 1: Podporujme
společně naše živnostníky 

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

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

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

bit.ly/podporujeme-zivnostniky

Twitter

@prahajedna

Facebook

@prahajedna

Facebook

@praha1online

Instagram

@prahajedna

info.podnikatele@praha1.cz

+420 221 097 666

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 8 DO 12 HODIN

Magazín 

JEDNA

Milí sousedé,
zdravím vás, ať už jste kdekoli – na prázdninách, dovolené 
anebo v práci či na brigádě, a přeji vám všem, abyste si během 
léta odpočinuli a poznali také nová místa i lidi. To vše samozřej-
mě při zachování zdraví, jehož důležitost si během uplynulého 
více než roku každý z nás uvědomil možná víc než doposud.

Někdo by mohl říct, že děti ani prázdniny nepotřebují, když 
po značnou část školního roku zůstávaly doma. Protože mám 
doma školačku i studentku, musím oponovat, jelikož moc dob-
ře vím, jak to bylo pro všechny složité a náročné. A jak žákům, 
studentům i jejich pedagogům chyběl vzájemný kontakt. 

O to víc si určitě užijí tábory – klasické i ty příměstské, 
jejichž nabídku pro vás průběžně zveřejňujeme na webech, 
sociálních sítích, v tomto magazínu, ale třeba i ve vchodu 
na radnici. Využijte ji, tábory jsou prima. Velké poděkování si 
zaslouží jejich pořadatelé, včetně některých našich škol, jež 
rovněž nabízejí příměstské a zároveň vzdělávací tábory.

Nezapomeňte také prosím během léta, kdy budete 
v Praze, podporovat svými nákupy naše živnostníky, které i přes 
částečný návrat turistů vůbec nečeká lehká doba. Radnice od 
loňského března realizovala několik kol pomoci a i teď připra-
vujeme další – zákazníky to však nenahradí. Velmi vítáme i to, 
že se spolu s naším tiskovým oddělením a oddělením obchodu 
a služeb zapojujete do informační kampaně, jejímž cílem je 
propagace dobrých provozoven. Je to pro zachování dostateč-
né sítě občanské vybavenosti moc důležité.

Na závěr mi dovolte, abych vyřídil jedno milé poděkování, 
k němuž se velmi rád připojuji. Jak dobře víte, naše Středisko 
sociálních služeb Praha 1 zřídilo informační linku pro seniory, 
na které paní Karolina Schwarzová pomáhala těm nejstarším 
z nás s registrací k očkování proti nemoci covid-19. A náš 
soused a senior pan Miroslav Šatoplet by jí chtěl prostřednic-
tvím našeho magazínu za její velmi ochotný a vstřícný přístup 
poděkovat. 

Děkuji tedy za něj i za sebe, stejně jako děkuji všem 
ostatním zaměstnancům Střediska sociálních služeb za jejich 
důležitou práci. 

A zasloužené poděkování směřuje ke všem dobrým lidem, 
kteří nám pomáhali zvládat boj s koronavirem.

Krásné léto!

Váš
Petr Hejma 
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nebo skupina Ahmed. Celou akci 
moderoval herec Tomáš Měcháček. 
Největší potlesk si ale samozřejmě 
vysloužil závěrečný projev Svjatlany 
Cichanouské. Organizátoři u této 
příležitosti také vytvořili transparent-
ní účet, na který mohou lidé přispívat 
a podpořit tak boj za demokracii 
v Bělorusku.

Po koncertu se konalo také nefor-
mální setkání v Kavárně Mlýnská, kde se 
šéfka běloruské opozice setkala s řadou 
hostů a podporovatelů, včetně starosty 
Prahy 1 Petra Hejmy anebo například 
poslance Karla Schwarzenberga a za-
stupitele Martina Kotase. Přejeme všem 
Bělorusům hodně sil v boji za svobodu. 

Začátkem června byl na Slovanském 
ostrově, ale také u vstupu do Lob-
kowiczkého paláce na Pražském hradě, 
umístěn hmatový model Hradu ve dvou 
identických provedeních. Iniciativu 
Rotary klubu Praha City podpořili při 
realizaci starosta Prahy 1 Petr Hej-
ma  a poslanci Nacher a Králíček.

 Slabozrakým a nevidomým umožní 
tento model, který je v měřítku 1:450, 
aby se dotkli historie a „viděli“ jedineč-
nou dominantu Prahy a všechny její 
architektonické prvky. Lidé s postižením 
zraku si tak lépe mohou představit rea-

litu a ostatní lidé budou jistě obdivovat 
umění autorů modelu.

„Mám velkou radost, že se poved-
lo projekt dokončit. Jde sice o malé 
stavby, ale její realizace trvala déle 
než některé velké stavby naší historie. 
Co mě těší ještě více, je skutečnost, že 
tyto modely máme na území Prahy 1. 
Spolu s kolegy z naší radnice budu 
velice rád pokračovat v podpoře dal-
ších podobných projektů, které budou 
zdobit Prahu 1,“ uvedl starosta Prahy 1 
Petr Hejma. 

Dotkněte se historie na hmatovém modelu Pražského hradu 
happening za svobodné bělorusko na kampě

Rada MČ Praha 1 schválila návrh 
na ukončení smlouvy se současným 
provozovatelem hospody U Rotundy. 
Ten naší městské části dlouhodobě 
dluží na nájemném a jeho dluh už 
v roce 2018 činil 832 tisíc korun. 
Na tuto částku byl také v prosinci 
2019 zastupiteli schválen splátkový 
kalendář. Nájemce ho ale nesplácel 
a ke konci května 2021 navíc narostl 
dluh na nájemném o další stovky tisíc 
korun. „Nechceme, aby tato klasická 
hospoda zanikla, na druhou stranu ale 
máme zákonem dané povinnosti při 

Začátkem června proběhlo slavnostní 
rozsvícení čtyřramenného kandelábru 
na Dražického náměstí. Osvětlovadlo, 
které bylo v lednu loňského roku ne-

legendární hostinec u Rotundy nesmí skončit

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. 

správě majetku a nemůžeme tolerovat 
takto vysoký dluh,“ vysvětlil starosta 
Prahy 1 Petr Hejma. Zároveň zdůraznil, 
že Praha 1 nechce, aby známý hostinec 
v podobě, jak ho roky známe, zanikl. 
„Vyzývám všechny zájemce, kteří chtějí 
hospodu U Rotundy zachovat, aby se 
se mnou spojili. Věřím, že společně 
věc vyřešíme. Inspirací by nám mohla 
být jiná legenda – hostinec U černého 
vola. I v případě ,Rotundy´ by lidé byd-
lící v okolí a štamgasti mohli pomoct,“ 
dodal Petr Hejma, který o celé situaci 
jedná se současným nájemcem. 

Hrajeme za svobodné Bělorusko  
– Koncert pro Svjatlanu. Tento název 
nesla akce, která se odehrála v úterý  
8. června na pražské Kampě. Občanské 
sdružení Opona chtělo tímto setkáním 
s běloruskou exilovou opozicí a bene-
fičním koncertem podpořit národ, který 
musí čelit silným represím prezidenta 
Alexandra Lukašenka. Na závěr vy-
stoupila na pódium samotná vůdkyně 
běloruské opozice a pravděpodobná 
vítězka prezidentských voleb v Bělo-
rusku Svjatlana Cichanouská. V České 
republice žije zhruba 16 tisíc Bělorusů.

Stovkám lidí, kteří na Kampu 
dorazili, zahráli například David 
Koller, slovenská zpěvačka Katarzia 

kandelábr na Dražického náměstí znovu svítí

Padesát let spolu
V červnu oslavili na Staroměstské 
radnici svoji zlatou svatbu manželé 
Marie a František Nedvědovi. Svůj 
sňatek zde uzavřeli 10. června 1971.

Za celou redakci manželům Ned-
vědovým gratulujeme a přejeme ještě 
mnoho krásných společných let. 

Také tento rok budou na devíti vybraných 
veřejných prostranstvích instalována mobilní 
mlžítka. Do 30. září tak budou osvěžovat 
vzduch na Újezdu, v parku Lannova, dvakrát 
na náměstí Republiky, Ovocném trhu, Staro-
městském náměstí, v Havířské ulici, na Uhel-
ném trhu a na Jungmannově náměstí. 

i letos nás osvěžují mlžítka

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu čR 
se blíží!

Uskuteční se ve dnech:
  v pátek 8. října 2021  

od 14:00 hod. do 22:00 hod.
  a v sobotu 9. října 2021  

od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Ty z vás, kteří plánují, že si nechají 
vystavit voličské průkazy, upozorňuje-
me, že si o ně musí požádat do 1. 10.  
v listinné a elektronické podobě, osob-
ně do 6. 10. do 16:00 hod. Voličské 
průkazy na počkání se mohou vydávat 
od 23. 9. do 6. 10. (do 16:00 hod.).

Více informací si můžete přečíst na 
www.praha1.cz. 

V zářijovém čísle magazínu 
JEDNa budeme věnovat volbám celou 
dvoustranu. 

Tábor pro seniory se, 
doufejme, blíží
Pokud nám to epidemiologická situace 
dovolí, bude se letošní tábor pro seniory 
konat od neděle 12. do neděle 19. září 
2021. Je určen pro seniory starší 65 let. 
Ubytování je opět zajištěno v krásném 
chatovém táboře v Dobronicích u řeky 
Lužnice. Kapacita tábora je 24 účastníků. 
Účastníci si hradí pouze stravné ve výši 
1750 Kč (plná penze – pět jídel denně). 

Doprava, ubytování a celotýdenní 
program pod vedením táborových vedou-
cích jsou pro účastníky zdarma. Táborový 
program zahrnuje hry, soutěže, sportovní 
aktivity a pohyb v lehčím terénu. 

Prožijte spolu s námi opět večerní tábo-
ráky a hodně zábavy v přírodě. Ti, které trocha 
nepohodlí nebolí, jsou vítáni! Tábor je určen 
i zcela novým zájemcům, kteří zde jistě najdou 
nová přátelství utužená společným bojem 
o vítězství. Neváhejte a hlaste se, tábor volá!

Více informací: Tereza Nosková  
(607 048 183) a Karolína Schwarzová 
(725 397 934). 

šťastně poškozeno technickým vozem, 
bylo kompletně zrestaurováno. Opravu 
zajistila Galerie hlavního města Prahy.

Historické kandelábry jsou k vidění 
především v centru. Galerie hlavního 
města Prahy se snaží tato unikátní osvět-
lovadla, která vytváří tajuplnou atmosféru, 
postupně restaurovat. Podobně zreno-
vované exempláře najdete například na 
Hradčanském či Loretánském náměstí.

Před sedmi lety byl rozsvícen také již 
zmíněný kandelábr na Dražického náměs-
tí. Loni bohužel došlo k nehodě, kdy bylo 
litinové těleso nešťastně sraženo vozidlem. 
Některé části sice zůstaly nepoškozeny, ale 
ostatní poničené prvky musely být znovu 
vymodelovány a odlity. Na rekonstrukci se 
podíleli zkušení restaurátoři Petr Douda 
a Ivan Houska, kteří již měli tu čest kande-
lábr obnovovat v roce 2014. Práce mistrů 
ve svém oboru se i napodruhé skutečně 
povedla. Kandelábr je připojen na plyn 
a nyní znovu osvěcuje pohádkové zákoutí 
pod Malostranskou mosteckou věží. 

@chcisevkliduvyspat

chcisevkliduvyspat.cz 

Například jak postupovat v případě hlasité hudby nebo křiku
v nočních hodinách, když turisté nerespektují noční klid 
a není se s kým dohodnout a na koho se obrátit.

Přímá linka na Městskou policii Praha 1 v Opletalově ulici, 
určená pro řešení problémů s krátkodobě ubytovanými turisty:
+420 222 025 191 nebo +420 222 025 193. 
Jedná se o placenou linku s běžným tarifem.

Rušení nočního klidu a neukáznění opilí turisté 
v sousedních bytech. 
To je bohužel běžný život mnoha obyvatel Prahy 1.

Městská část Praha 1 vytvořila ve spolupráci se svým Výborem proti
vylidňování centra a pro podporu komunitního života nový web zaměřený na
krátkodobé ubytování v bytech a na problémy, které jsou s tím spojené.
Najdete na něm spousty důležitých informací a zajímavých rad.

     Volejte 
„Opletalku“

http://www.praha1.cz/
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cukrárna Voitre Plaisir
Klimentská 1, Nové Město
tel. 737 509 106

Náš chléb – vaše pekárna
Opletalova 4, Nové Město
tel. 724 426 012

café haMu
Malostranské nám. 258, Malá Strana 
www.hamu.cz

Papírnictví
Saská 7, Malá Strana
tel. 722 152 001

knihkupectví krakatit
Jungmannova 14, Nové Město
www.krakatit.cz

Pragomodel
Klimentská 32, Nové Město
tel. 233 352 793

Pradlenka a čistírna u Elišky
Soukenická 1095, Petrská čtvrť
tel. 732 603 323

kadeřnické studio 13
Jungmannova 13, Nové Město
tel. 224 949 294

Rychloopravna obuvi kotva
Náměstí Republiky 8, Staré Město
tel. 702 150 512 

Další společnou červnovou akcí, kterou rovněž pořádalo Středisko sociálních služeb Praha 1, byla tematická vycházka s průvodcem 
Martinem Bělohradským. Účastníci poznávali místa, která rezonovala s názvem vycházky – Táhli tudy husité aneb Od husitů ke Svobodné 
republice Žižkov.

naši senioři opět spolu!
ČERVENEC/SRPEN 2021  FOTOsTRaNa

Po dlouhé době konečně povolila sevření pandemických restriktivních opatření a obyvatelé DPS Týnská i další senioři z Prahy 1 se dočkali 
kulturního zážitku. Počátkem června měli možnost poslechnout si v zahradě koncert s názvem Forum mladých hraje seniorům. Na violu 
a violoncello jim zahráli studenti Pražské konzervatoře. Počasí se vydařilo a všichni si vystoupení mladých hudebníků užili.

Podpořme 
naše živnostníky 
a nakupujme u nich!

Foto: Petr Našic, Jaroslav Tatek

http://www.hamu.cz/
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O tom, jak se dětem daří, se přijíždí pře-
svědčit také místostarostka naší měst-
ské části Eva Špačková, do jejíž gesce 
spadá právě školství. „Přijela jsem se 
podívat za našimi žáky do Janova, jak 
to tady žije. Během prvního červnové-
ho týdne tu jsou tři třídy – druhá, třetí 
a pátá – z naší ZŠ Brána jazyků,“ říká 
hned na začátku návštěvy Eva Špačková.

Před hlavní budovou janovského areálu 
potkáváme jednu ze tříd, která se právě vrací 
z pěšího výletu po okolí. „Můžeme tu být ve 
volné přírodě, a to se mi v Praze moc často 
nestává,“ oceňuje nespornou výhodu celého 

Škola v přírodě: 
V Janově to žije!

týdne jeden z žáků. Jeho spolužáci souhlas-
ně přikyvují. 

Není náhodou, že potkáváme žáky 
vracející se z výletu – během celotýden-
ního pobytu je pro ně připraven zajímavý 
program plný aktivit, které by mezi zdmi 
pražských škol nemohli zažít. Žáci, kteří si 
užívají pobyt na tomto krásném místě právě 
v prvním červnovém týdnu, se mohou navíc 
pyšnit obrovskou výhodou: na úterý 1. červ-
na připadla oslava Dne dětí, a proto si mohly 
děti hned na začátku pobytu užít den plný 
aktivit, her a odměn. Nechyběla ani noční 
stezka odvahy, na kterou se děti obzvláště 
těšily. „Máme tu super aktivity, těšila jsem 
se hlavně na bojovku,“ svěřuje se nám nad-
šeně jedna z žákyň.

Její spolužák dodává, že kromě mnoha 
aktivit jim paní učitelky připravily i několik 
výletů. Děti měly možnost během celé-
ho týdne navštívit například zoologickou 
zahradu v Liberci. Podívaly se i do podniku 
DETOA, který zde již od roku 1908 vyrábí 
dřevěné hračky pro děti, což z něj činí nej-
starší výrobnu dřevěných hraček v Čechách. 
A to není zdaleka všechno. Starší žáci se 
vydali i do libereckého iQPARKu, aby zde 
mohli zapojit své mozkové závity.

Co nejrychlejší přijetí 
nového zákona zaměře- 
ného na krátkodobé 
ubytování v bytech  
anebo alespoň potřebnou 
úpravu stávající legisla- 
tivy požaduje Praha 1  
po poslancích a sená- 
torech.

„Odborníci ze stavebních a živnosten-
ských úřadů včetně Prahy 1 i vzrůs-
tající počet právníků a legislativců se 
kloní k nutnosti přijetí nového zákona, 
který by problematiku krátkodobého 
ubytování v bytech jasně, komplexně 
a nezpochybnitelně vyřešil. Kompro-
misem by pak mohly být potřebné 
úpravy stávající legislativy,“ prohlá-
sil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Podle předsedkyně Výboru proti 
vylidňování centra a pro podporu komu-
nitního života Zastupitelstva MČ Praha 1 
Bronislavy Sitár Baborákové na neko-

nečné diskuse o tom, jestli problém řešit 
jen využíváním současných zákonů, či 
nikoli, už není čas. „Cesta nového záko-
na by mohla být rychlejší než snaha pře-
konat současnou judikaturu. Nový zákon 
by rovněž mohl ve vybraných lokalitách 
krátkodobé ubytování v bytech zcela 
zakázat, podobně jako v Amsterdamu. 
To bychom určitě velmi uvítali, protože 
by to obyvatelům nejpostiženějších míst 
výrazně ulevilo a zkvalitnilo by to jejich 
bydlení,“ upozornila Baboráková. 

Text: (red)

Praha 1 požaduje rychlé 
přijetí legislativy omezující 
krátkodobé pronájmy

zeleném trávníku vidíme žáky, kteří s paní 
učitelkou zpívají a hrají na hudební nástroje, 
zatímco se druhá skupinka žáků na pro-
tějších dřevěných lavicích věnuje různým 
stolním hrám. Kluci si na nedalekém hřišti 
kopou s míčem…

Zkrátka pobyt v přírodě, jaký má být.
Aby bylo zdraví dětí co nejvíce chráně-

no, nevyhne se ani janovská škola testování 
a dodržování všech platných vládních opat-
ření. První test čeká žáky ještě před odjez-
dem na školu v přírodě, další pak musejí 
absolvovat během jejího průběhu.

Díky rozvolnění mohly školy v přírodě 
začít opět fungovat od 31. května. Personál 
janovského areálu se nám svěřuje, že i tak 
mají do konce školního roku kapacitu pobytů 
zcela naplněnou. Není divu, zdejší škola 
v přírodě je oblíbená nejen u žáků, ale i mezi 
učiteli.

Janovský areál je za normálních okol-
ností v provozu po celý rok – během jara zde 
probíhají školy v přírodě, v zimních měsících 
sem jezdí děti na lyžařské kurzy a užívat si 
zimních radovánek.

„Přesvědčila jsem se, že jsou děti i paní 
učitelky spokojené, zkrátka a dobře: v Ja-
nově to žije,“ hodnotí s úsměvem janovskou 
školu v přírodě místostarostka Eva Špačko-
vá.

A co přejeme žákům z našich škol do 
roku příštího? Hlavně to, aby se jim vyhnuly 
všechny možné lockdowny, ale především 
spoustu krásných dní strávených ve škole, 
zejména té v přírodě v Janově nad Nisou. 

Text: (red)
Foto: (red)

Je krásný a sluncem zalitý den prvního červnového týdne. Opatření se 
rozvolňují a my se vydáváme podívat do areálu naší školy v přírodě v nádherné 
vesničce Janov nad Nisou ležící na samotném úpatí Jizerských hor. Svůj týden 
mimo pražské školní lavice zde tráví několik tříd ze základní školy Brána jazyků 
ve Vojtěšské ulici. 

učení v Janově 
není žádné mučení

A jak takový běžný den na škole v přírodě 
vypadá? Musíme říct, že učení v Janově 
není žádné mučení. Po budíčku, který je 
v osm hodin ráno, a po snídani, kterou 
připravují místní paní kuchařky, se žáci 
přesouvají do protější budovy. Ta je to-
tiž místním centrem vzdělávání. Ještě 
aby ne, vždyť zde dříve sídlila janovská 
malotřídka – a právě díky tomu je ide-
ální pro učení ve třídách. Na chvíli si tak 
žáci odpočinou od různých interaktivních 
tabulí, které znají ze svých škol v Praze.

Během odpoledne již do lavic neuse-
dají. Mohou si naplno užívat okolní přírodu 
– po osobním volnu, které nastává vždy 
po obědě, následují venkovní aktivity. Na 
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Florenc 21

Jeden z největších projektů za několik 
posledních  let. Plánovaná revita-
lizace neutěšeného prostoru mezi 
Masarykovým nádražím a Florencí. 
První soutěžní workshop pořádaný 
Institutem plánování a rozvoje Prahy 
ve spolupráci s Prahou 1 a dalšími 
subjekty proběhl na konci května. 
Veřejnost mohla účastníkům sou-
těže zasílat komentáře a podněty. 
Další dva workshopy jsou v plánu. 
„Od září do listopadu 2021 proběh-
ne veřejná konzultace soutěžních 
návrhů,“ doplnil Petr Rachůnek.

Dětské hřiště Za haštalem

Skutečně unikátní místo. Pro děti nabízí 
herní prvky, pro jejich rodiče zase komunit-
ní zahrádku, kde si mohou pěstovat různé 
druhy zeleně a bylinek. Úpravy hřiště jsou 
nutné. Vše musí vyhovovat přísným bez-
pečnostním normám tak, aby nijak nebylo 
ohroženo zdraví dětí. Cíl udržet jedinečnou 
atmosféru tohoto klidného zákoutí vyžadu-
je i zapojení místních občanů. „Oddělení 
participace obdrželo od občanů v minulých 
dnech připomínky, které 3. června projed-
nala Komise pro participaci, nicméně další 
připomínky stále přicházejí,“ popsal koordi-
nátor oddělení. Po 15. červnu se uskuteč-

nila schůzka s architekty hřiště a veškeré 
podněty veřejnosti jim byly předány.

ulice Na Poříčí

Nového kabátu by se měla dočkat i uli-
ce Na Poříčí. V současné době probíhá 
zpracování projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí a stavební po-
volení. Zájemci zároveň mohli řadu 
týdnů zasílat své participační podněty 
a návrhy. Na úterý 29. června bylo navíc 
naplánováno online setkání, na němž 
měl být projekt znovu představen veřej-
nosti a podroben další veřejné debatě.

Zapojte se i vy! 

Měníme městskou část 
společně. Zapojte se také!

„Kauza“ azbest: 

Měření potvrdila, že okolí 
InterContinentalu 
je v pořádku

„Jako táta dcery, která navštěvuje ZŠ ná-
městí Curieových, jsem velmi rád, že  
se potvrdilo, že naše škola zcela splňuje  
všechny parametry stanovené vyhláškou  
č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické 
limity chemických, fyzikálních a biologic-
kých ukazatelů pro vnitřní prostředí poby-
tových místností některých staveb, a že 
výsledek kontrolních měření nezaznamenal 
jakýkoli výskyt azbestových vláken. Měření 
vyvrátila nezodpovědné výroky aktivis-
tů,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.  

Ing. Zoju Guschlovou, PhD., soudní 
znalkyni se specializací na azbest, přitom 

oslovili sami aktivisté. Nulové hodnoty kon-
centrace azbestových vláken ve vzduchu, 
které zjistila, potvrdily už opakovaná měření 
od certifikované laboratoře AQUATEST, 
provedená 28. dubna a 19. a 26. května 
2021. Ty navíc potvrdila i Hygienická stanice 
hl. m. Prahy. 

Petr Hejma také zdůraznil, že rekon-
strukce hotelu InterContinental je pod 
průběžnou kontrolou Prahy 1, jejího staveb-
ního úřadu, Hygienické stanice hl. m. Prahy 
a dalších příslušných orgánů.  

„Kromě toho bude v létě podle harmo-
nogramu probíhat uzavírání objektu vnější 
obálkou,“ upozornil zástupce investora 
Jakub Dyba.

Náročný stavební projekt

Rekonstrukce bývalého hotelu a revitali-
zace přilehlé oblasti náměstí Curieových 
a Miloše Formana již běží na plné obrát-
ky. Stačí pouze letmý pohled a každý se 
může přesvědčit o tom, jak práce pokro-
čily. Laickou optikou by se dalo říct, že 
z budovy zůstala skutečně jen kostra. 

Je jasné, že se jedná o jeden z nej-
větších stavebních projektů poslední doby 
na území Prahy 1. I proto si investor zvolil 
společnost Metrostav, která má bohaté 

zkušenosti jak s veřejnými, tak se sou-
kromými zakázkami podobných rozměrů. 
Jako největší výzvu vidí investor i dodava-
tel samotný závěr rekonstrukce. „Finální 
fáze před dokončením realizace, kdy se na 
stavbě budou potkávat všechny stavební 
a interiérové profese, bude velmi náročná,“ 
uvedl Jakub Dyba. 

Náročná je pro investora také nutnost 
neustále se potýkat s mediálními útoky 
zejména spolku Občané Prahy 1 podporo-
vaného a propojeného s rodinou majitele 
a šéfredaktora Práva (dříve Rudé právo). 
Investor, společnost Metrostav, ale i samot-
ný architekt stavby Marek Tichý, jsou nuceni 
čelit často až nekorektním článkům deníku 
Právo a s ním spojeného webu Novinky.cz. 
„Pan Bajusz ze spolku sleduje své soukromé 
zájmy, bydlí v bytě s výhledem na náměstí 
Miloše Formana a projekt Staroměstská 
brána mu nevyhovuje. Jeho snaha projekt 
zastavit nebo zbrzdit bohužel nedávno 
nešťastně eskalovala poté, co šířil poplaš-
né zprávy o úniku azbestu do okolí hotelu,“ 
popsal Jakub Dyba. Zároveň připomněl, že 
se několikrát s Bajuszem a dalšími odpůrci 
sešel, aby jim dopodrobna projekt představil.

Investor a Metrostav jsou také v prů-
běžném kontaktu s vedením základní školy 
na náměstí Curieových i s rodiči zdejších 
žáků. „Základní škola dostává výsledky 

všech měření a Metrostav ve spolupráci 
s nezávislou soudní znalkyní zajistil měření 
na přítomnost škodlivých látek přímo ve 
školních třídách, aby byla stoprocentní 
jistota, že žákům a učitelům nehrozí žádné 
nebezpečí,“ doplnil Dyba.

už brzy nová fasáda

Během nastávajících týdnů a měsíců 
dostane budova kompletně novou fasádu. 
Vnější podobu stavby tak budou Pražané 
moci spatřit již v brzké době. Samotný 
projekt bude dokončen koncem roku 
2023. Jak už bylo opakovaně zveřejněno, 
kulturní a společenský význam budovy 
i přilehlých náměstí bude povýšen na 
zcela novou úroveň. „Kromě celé řady 
nových gastronomických konceptů 
v restauracích hotelu připravujeme také 
ve spolupráci s kulturními institucemi 
a osobnostmi projekt interaktivního pa-
mátníku československé kinematografie 
na náměstí Miloše Formana. Památník 
bude kombinovat promítanou a živou 
hranou tvorbu a jeho návštěva bude 
určitě stát za to,“ nastínil Jakub Dyba. 

Text: Petr Bidlo, Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Děti ze základní školy náměstí Curieových a jejich rodiče 
i ostatní sousedé bývalého hotelu InterContinental se 
nemusejí obávat výskytu azbestových vláken v ovzduší. 
Potvrdily to výsledky podrobných kontrolních měření 
přední české odbornice Zoji Guschlové i certifikované 
laboratoře AQUATEST. Byly tak vyvráceny nezodpovědné 
poplašné zprávy, podle kterých je během rekonstrukce 
hotelu do ovzduší uvolňován azbest. Tyto výroky velmi 
zneklidnily zejména rodiče žáků.

Zajímají vás změny ve veřejném prostoru? Zapojte se také do veřejných debat 
o budoucnosti jednotlivých lokalit Prahy 1. Oddělení strategického plánování 
a participace je tu od toho, aby byl názor veřejnosti slyšet. Koordinátor tohoto 
oddělení Petr Rachůnek nás upozornil na některé z řady projektů, do kterých 
se v rámci participace mohli nebo budou moci občané zapojit.
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Praha 1 je mojí 
srdeční záležitostí
Do gesce starosty Prahy 1 Petra Hejmy patří mimo jiné územní rozvoj, 
bezpečnost, veřejný pořádek a prevence kriminality, protidrogová 
problematika, právní spory a investice. Povídali jsme si s ním o jeho vizi 
Prahy 1, ale také třeba o dětství prožitém v jejích romantických uličkách.

Jak jste se dostal do komunální  
politiky?
Politika mě vždy lákala a zajímala, zejmé-
na ta místní. Po dvanácti letech podnikání 
jsem chtěl sám ovlivňovat dění okolo sebe. 
Poprvé jsem se stal starostou naší městské 
části v roce 2006. V roce 2014 jsem byl 
do zastupitelstva zvolen jako člen hnutí 
STAN a po dalších komunálních volbách 
v roce 2018 jsem se stal 1. místostaros-
tou. Od ledna 2020 jsem starostou. 

Jestli se nepletu, vaše rodina žije v Praze 1 
již čtvrtou generaci.
To je pravda. Moji prarodiče žili v centru 
Prahy od čtyřicátých let minulého století. 
Děda byl živnostník a ve Štěpánské ulici 
měl obchod s elektronikou, kde mimo jiné 
prodával radiopřijímače Philips. Praha 1 je 
pro mě srdeční záležitostí. Znám ji od naro-
zení – do školky jsem chodil v Platýzu, na 
základní školu na Uhelný trh. Dětství jsem 
prožíval v romantických průchodech, na 

dvorcích a pláccích, s kluky jsme objevovali 
tehdy ještě nepřístupná území... V knihovně 
jsem tenkrát našel mapu podzemní Prahy, 
hledali jsme vchody do podzemních chodeb, 
měli jsme klub... Díky tomu všemu vnímám 
vývoj centrální městské části kontinuálně 
a srdcem a mám i jasnou představu, jak by 
měla vypadat. Město by mělo být funkční 
především pro ty, kteří v něm žijí a pracují, 
a zároveň kvalitním místem pro podniká-
ní. Důležitý je udržitelný turistický ruch. 

Jakou máte vizi Prahy 1, řekněme,  
za deset let?
Dokončené proměny veřejného prostoru, 
patřičná péče o památkovou rezervaci, 
řeka a oživené nábřeží jako součást měs-
ta, snížená dopravní zátěž centra. A také 
hezké krámky a služby, kam lidé zase budou 
chodit třeba ke svému pekaři či řezníkovi. 
Za těch deset let už by měla být dokončena 
kompletní regenerace Pražské památkové 
rezervace na území městské části. Centrum 
se ale už nyní probouzí do nové krásy po 
ucelených renovovaných lokalitách, jako 
jsou Betlémská a Havelská čtvrť, oblast 
Josefova a Vojtěšská čtvrť na Novém Městě. 
Jsou to celé bloky ulic, které získaly zpět 
historizující dlažbu a upravené chodníky. 
Oproti původní podobě přibývají ve ve-
řejném sektoru zeleň, lavičky a mobiliář. 
Pozornost věnujeme také parkům. Připra-
vujeme revitalizaci parku Cihelná, řadu 
nových stromů získá park Klárov a citlivou 
obnovu podstoupí i vedlejší park Holubička.

co čeká turisticky nejexponovanější
místa?
Měli bychom umírněným způsobem reno-
vovat Kampu a ve spolupráci s magistrá-
tem vrátit důstojnou podobu Vrchlického 
sadům. Praha potřebuje mít přívětivou 
vstupní bránu v podobě Hlavního nádraží 
a jeho okolí. Významnou stopou moderní 
architektury v centru se stane dokončená 
zástavba okolo Masaryčky a zkultivovaný 
okolní veřejný prostor. Revitalizace od-
straní poslední brownfield v okolí Florence 
a propojí centrální městskou část s Pra-

hou 8. Chceme rovněž zklidnit dopravu 
v centru. Dosáhnout by se toho mělo 
hlavně omezením tranzitní dopravy.

V mnoha evropských metropolích má vý-
znamnou dopravní úlohu řeka. Potká něco 
takového ve srovnatelné míře Vltavu?
Přál bych si, aby se povedlo zavést vodní 
tramvaj jako součást městské hromadné 
dopravy. Udržitelné zapojení řeky do života 
města je prospěšné. Důležité jsou v tom-
to směru náplavky, které si zaslouží co 
nejrozmanitější podoby městských čin-
ností v oblasti volného času. Aby to nebylo 
jen místo plné barů, ale hlavně příjemné 
korzo s romantickými výhledy a fungují-
cími přívozy. Projekt vodní tramvaje má 
umožnit přepravu z Prahy 4 až do Troje. 
Trasa by měla pravidelné zastávky a loď-
-tramvaj by zajistila linku na hlavní měst-
ské vodní tepně s pohledy na panoramata 
hlavního města, a to nejen pro turisty.

V souvislosti s revitalizací centra se často 
zmiňuje hradební korzo. co to vlastně je?
Soubor několika ulic, které kopírují hradby 
původního Starého Města pražského. Od 
mostu Legií přes Národní třídu, Příkopy,
Náměstí Republiky až na předpolí Štefá-
nikova mostu na konci Revoluční ulice. 
Vlastně to je městský bulvár, který tak ale 
vůbec nefunguje. Jeho velká část je navíc 
významnou dopravní tepnou s tramvajemi, 
křížícími se auty, chodci. V nedávné historii 
se celá tato tepna přeťala po vzniku pěší 
zóny. Revoluční ulice ani Národní třída jako 
bulvár nevypadají a určitě by zasloužily 
široké chodníky, stromořadí, vodní prvky 
či nový mobiliář. Má to také dvě dopravní 
nevýhody: jednak zásobování pěší zóny 
a pak se také člověk velmi těžko dostává od 
Národního divadla do Revoluční ulice, kde 
neexistuje žádná krátká doprava. Za úvahu 
stojí alternativa třeba v podobě malého  
elektrobusu projíždějícího pěší zónou.

Promění se výrazněji zakončení  
Revoluční ulice a její napojení na náplavku?
V předpolí Štefánikova mostu je stavební 
parcela, o jejímž využití se vedou letité po-
lemiky. Chtěl bych vyvolat diskusi a zapojit 
širokou veřejnost, abychom si ujasnili, jaký 
objekt by tam bylo nejvhodnější postavit. 
Mně by se tam líbila třeba malá koncertní 
síň nebo výstavní prostory. Pokud dojde-
me ke shodě o účelu budovy, bylo by pro 
tak exponované místo vhodné vypsat 
mezinárodní architektonickou soutěž.

Není pochyb o tom, že za uplynulé desítky
let centrum města zkrásnělo, což vystoupilo
do popředí při procházkách ztichlými
ulicemi během pandemických omezení.
Přesto má ještě některá bolavá místa...
Je to tak. Příliš krásy nenabízí například roh 
ulic Na Perštýně a Bartolomějská. Tam je 
objekt ve vlastnictví soukromého investo-
ra, který jej chce nechat rekonstruovat na 

pětihvězdičkový hotel. Zároveň má ještě 
v plánu dostavět do sousední malé prolu-
ky organický dům s názvem Šípková růže 
podle projektu Bořka Šípka. Jde o poměr-
ně avantgardní záměr, vše je stále ve fázi 
projednávání a posuzování. Jiným místem, 
kde se roky nic neděje, je budova bývalé 
polikliniky v Klimentské. Pro toto místo 
je projednáván projekt lázeňského domu 
Vital Centrum. Investor má už pravomocné 
stavební povolení, na naše doporučení však 
proběhla změna projektu, na jejímž základě 
se rozšiřují lékařské a lázeňské služby.  

Vnesla pandemie změny do života  
obchodů a služeb?
Součástí vize a strategií je také nastavit 
udržitelnost cestovního ruchu. Chceme 
eliminovat alkoturismus i další povrchní 
atrakce. Je třeba ukázat světu, že Praha je 
výjimečné město na seznamu UNESCO.  
Že vyzařuje důstojnost a očekává od turistů 
respekt ke své jedinečnosti. Nelze pod-
porovat pojetí Prahy jako laciného party 
města. Předpokládám, že tímto směrem 
by se mohla změnit skladba služeb. 
Každá krize přináší něco nového: někte-
ré firmy odejdou, nové třeba přijdou. 

Vraťme se ještě k někdejší romantice.  
slyšela jsem, že máte rád Rychlé šípy... 
Jak už jsem zmínil, dětství jsem prožil 
v uličkách Starého Města. Příběhy Rych-
lých šípů mě a moje kamarády inspirovaly 
k hledání ježka v kleci, Vontů... Tak jako 
dnešní děti mají mobily, my jsme četli 
knížky a časopisy od Jaroslava Foglara. 
V nich bylo pro nás skryté to dobrodružství. 
Rychlé šípy mám v sobě uložené napo-
řád. Sbírám rychlošípácké artefakty, mám 
celé vydání Mladého hlasatele a jsem 

členem 48. oddílu Oldskautu Jestřáb, 
který navazuje na foglarovskou tradici.

Jaké máte koníčky?
Mám rád adrenalinové sporty – potápím 
se, lyžuji, chodím po horách... Odpočinu si 
při poslechu vážné hudby, zajímá mě balet, 
ale na druhou stranu mě baví chataření 
a všechny práce, které jsou s ním spo-
jené. Nedávno jsem také objevil kouzlo 
thajské a asijské kuchyně a začal jsem 
experimentovat s vařením jejích jídel.

angažujete se také v neziskovém
sektoru?
Každý, kdo může, by měl pomáhat, kde je 
to potřeba. Účastním se několika nezis-
kových projektů a dělá mi velkou radost, 
když se pomoc daří. Spoluzakládal jsem 
nadační fond Curie pro podporu ZŠ náměstí 
Curieových. Jsem také členem nadační-
ho fondu Lucie při Urologické klinice VFN 
v Praze, České transplantační nadace 
Karla Pavlíka nebo Nadace Jana a Medy 
Mládkových. Kromě toho vedu občanské 
sdružení pro oživení Prahy 1 KampaNula 
a jsem předsedou správní rady AMU.

a co letošní dovolená?
Po loňském odložení cesty se letos 
konečně vydám s rodinou autem po 
Itálii. Těším se, že si projedeme Toskán-
sko, navštívíme Benátky a vykoupeme 
se v moři. Ve Veroně už máme v amfi-
teátru zarezervovaná místa na koncert 
Nabucco. Plánujeme ale také tradiční 
tábor v Miličíně a pár dní na vodě. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek, Petr Našic

Petr Hejma (uprostřed) v letošním průvodu Navalis
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Tři: to je počet lidí, kteří tuto značně kom-
plexní a administrativně náročnou činnost 
mají v městské části na starost. Zásadní 
vlastností každého zaměstnance musí být 
schopnost kooperovat. A to nejen s jed-
notlivými odbory a odděleními Úřadu MČ 
Praha 1, ale i s vedením hlavního města. 
Od roku 2013 došlo k transformaci Útvaru 
rozvoje hl. m. Prahy v Institut plánování 
a rozvoje. Vznikem tohoto magistrátní-
ho orgánu se podařilo nejen zefektivnit 
spolupráci mezi městskou částí a vedením 
města zejména na poli rehabilitace veřej-
ného prostoru, ale otázky územního rozvoje 
se také více přiblížily široké veřejnosti. 

Oddělení územního rozvoje Prahy 1: 

Složitá, 
ale atraktivní práce
Každé město se nějakým způsobem rozvíjí.  
Důležité je, aby vše šlo tím správným směrem.  
Praha 1 je, co se týče územního rozvoje, výrazně 
specifická: velké stavební projekty jsou spíše vzácné 
a důležité je především koncepčně a efektivně 
zušlechťovat to, co v městské části funguje po dlouhá 
léta. Oddělení územního rozvoje naší radnice je 
v tomto ohledu součástí procesu, kdy se určuje, jakým 
způsobem se bude prostor městské části měnit. 

Jak vypadá současná činnost od-
dělení? Obecně by se jeho zaměstnanci 
dali označit za prostředníky mezi radnicí 
a dalšími institucemi, včetně Magistrátu 
hlavního města Prahy. „Zastupování 
Prahy 1 v územních řízeních, podávání 
připomínek, vyjádření k projektovým do-
kumentacím, ale i zpracovávání stanovi-
sek ke změnám územního plánu Prahy,“ 
vyjmenovává nejvýznamnější činnosti 
vedoucí oddělení Jan Brabec. 

Mezi nejaktuálnější témata patří zmí-
něný proces pořizování nového územního 
plánu, který má nahradit stávající dvaa-
dvacet let starý Územní plán sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. Ačkoli plán 
vytváří hlavní město, nejen městské části 
jej mohou aktivně připomínkovat. V rámci 
prvního společného návrhu, který byl pre-
zentován v červnu 2018, mu naše měst-
ská část zaslala na šestnáct konkrétních 
územních připomínek a zhruba osmnáct 
koncepčních podnětů.

Jak již bylo řečeno, velké develo-
perské projekty jsou v rámci Prahy 1 
poměrně vzácné. „Stavba společnosti 
PENTA u Masarykova nádraží je svou 
velikostí opravdovým unikátem, který se 
na území Prahy 1 už neuskuteční. Třeba 
taková Praha 4 se s podobnými projekty 
setkává téměř každoročně,“ potvrzuje 
Jan Brabec.  

Co vnímá jednoznačně pozitivně, je 
viditelný postupný rozvoj celého hradeb-
ního pásu podél severojižní magistrály, 
který je po dlouhá léta ve velmi neuspo-

kojivém stavu. Do dnešní doby byly zre-
konstruovány významné objekty Národ-
ního muzea a Státní opery včetně okolí, 
zejména pak Čelakovského sadů. Správa 
železnic aktivně postupuje při rekonstruk-
ci budov Hlavního nádraží a dočkat se má 
i původní odbavovací hala. „Pevně věřím, 
že spolu s ní i Vrchlického sady, jeden 
z největších dluhů na území Prahy 1. Bylo 
také zahájeno územní řízení projektu 
přestřešení kolejiště Masarykova nádraží 
a pokračuje se i v rehabilitaci tamějších 
nádražních budov. Nadto městská část 
a hlavní město připravují ve spolupráci 
s klíčovým developerem rehabilitaci ce-
lého okolního prstence ulic Na Poříčí, Na 
Florenci, Havlíčkova, V Celnici a Hybern-
ská,“ doplňuje vedoucí oddělení územní-
ho rozvoje.  

S čím se naopak zaměstnanci oddě-
lení setkávají daleko častěji, jsou drobné 
stavební úpravy, jako jsou různé přístavby 
a nástavby nebo aktivity spojené s tržním 
řádem – restaurační zahrádky apod. Zde 
je také nutná spolupráce s dalšími odbory 
naší radnice. „Tuto agendu územního 
rozvoje řešíme prakticky na týdenní bázi,“ 
říká Jan Brabec.

Pro oddělení má zásadní význam 
činnost Komise pro územní rozvoj Rady 
MČ Praha 1, která funguje jako poradní 
orgán podobnou dobu jako oddělení 
územního rozvoje ve struktuře úřadu, 
tedy přes pětadvacet let. Členové jsou 
jmenováni z řad zastupitelů i odborníků 
na architekturu a urbanismus. Jejím úko-

lem je především projednávání význam-
ných stavebních záměrů, větších akcí ve 
veřejném prostoru plánovaných formou 
urbanistických studií a připomínkování 
veškeré územně plánovací dokumentace. 
Pro zajímavost, od roku 1995 se uskuteč-
nilo na tři sta dvacet osm jednání Komise 
pro územní rozvoj.

Současný stav a vize podoby centra 
metropole jsou ve dvouletých cyklech 
představovány široké veřejnosti díky 
výstavě Budoucnost a přítomnost Prahy 
1. „Ročník 2020 se bohužel neuskuteč-
nil kvůli pandemii, ale v roce 2022 již 
hodláme opět navázat na tuto tradiční 
expozici, která obyvatelům i návštěvní-
kům přibližuje nejen jednotlivé projekty, 
ale i naši práci,“ vzkazuje čtenářům Jan 
Brabec.

Složitá, ale atraktivní práce – i takto 
se dá shrnout činnost Oddělení územ-
ního rozvoje. Lidé se stále více zajímají 
nejen o současnost, ale i o budoucnost 
lokality, kde žijí nebo pracují. I proto 
se současné vedení radnice rozhodlo 
zahájit práce na Strategii udržitelného 
rozvoje městské části pro následující 
desetileté období. Má tak, zjednoduše-
ně řečeno, za účasti politiků, úředníků, 
občanů, profesních organizací a dalších 
odborníků vzniknout společná vize roz-
voje Prahy 1. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv MČ Praha 1Zrevitalizovaná vrchní část Nerudovy ulice
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V nově zrekonstruovaném domě 
v Truhlářské 8 se obyvatelům Prahy 1 
již brzy otevře středisko volného času 
pro děti, mládež i dospělé. O náplni jeho 
činnosti mohl spolurozhodovat každý  
z nás, a to prostřednictvím online ankety. 
Jaká zjištění přinesly výsledky dotazníku 
a na co se od nového školního roku 
můžeme v Truhlářské těšit?

Ankety probíhající od 28. dubna do 26. května prostřednictvím 
online platformy Survio se zúčastnilo celkem 122 sousedů z Pra-
hy 1. Téměř 70 procent z nich souhlasilo s tím, že by středisko 
volného času mělo nést název Jednička. Mezi dalšími návrhy 
se objevily například varianty Truhla pro volný čas, Truhlářka 
nebo Praha dětem. Respondenti měli dále možnost vyjádřit se 
k zaměření nabízených kroužků. Největší zájem vzbudily kroužky 
tvořivosti, jako jsou malba, kresba, sítotisk nebo fotografie. 
V anketě o ně projevilo zájem 91 procent dotázaných. Zájem je 
také o rukodělně orientované, dramatické i ekologické a příro-
dovědné kroužky. Téměř 70 procent dotázaných by v novém 
středisku uvítalo program pro seniory. V závěru ankety dostali 
respondenti prostor sdělit, které aktivity jim v Praze 1 schází. 
Tato část obsahovala řadu zajímavých podnětů, se kterými 
se bude v rámci tvorby programu střediska dále pracovat.

V nadcházejícím školním roce středisko volného času 
Jednička veřejnosti nabídne široký výběr zájmových kroužků 
pro všechny věkové kategorie. „V nových reprezentativních 
prostorách se návštěvníci mohou těšit na řadu kreativních 
činností z nabídky výtvarného oddělení, včetně slavnost-
ních vernisáží a souvisejících výstav. Zkrátka nepřijdou ani 
zájemci o pravidelné sportovní, taneční a technické kroužky,“ 
popsal PaedDr. Vladimír Bek, ředitel Domu dětí a mládeže 
Praha 4 – centra 4. Právě DDM Praha 4 svými profesionál-
ními lektory v novém SVČ Jednička zaštítí aktuální provoz 
kroužků.

Dům v Truhlářské 8 poskytne kromě zázemí pro kroužky 
prostor i pro další aktivity. Rodiče při čekání na děti potěší 
nová kavárna, která bude návštěvníkům k dispozici v přízemí 
budovy, stejně jako vnitřní nádvoří s dalšími příjemnými místy 
k odpočinku. Příjemným překvapením pro všechny je pak vznik 
nového divadelního sálu, který poslouží jako zkušební zázemí 
dramatických kroužků i jako přímá scéna pro realizaci zajíma-
vých kulturních akcí. Veškeré prostory si bude možné prohléd-
nout v rámci prezentačních dnů otevřených dveří, které se 

Z Truhlářské 8 
se stane středisko 
volného času Jednička

budou konat od 7. do 9. září. Jejich součástí bude i doprovodný 
program pro děti.

Termín zahájení zájmových činností je plánován od 4. října. 
Přihlásit se online do základní nabídky kroužků pro školní rok 
2021/22 je však možné již nyní. „Jednoduché přihlášení do 
nových zájmových kroužků je možné přímo na stránkách www.
svcjednicka.cz. Rodiče jistě ocení snadnou administraci 
vlastního přehledného klientského účtu, který je přizpůsoben 
i pro mobilní zařízení,“ doplnil PaedDr. Vladimír Bek. O dalších 
vypsaných kroužcích, pravidelných činnostech a akcích budou 
zájemci průběžně informováni na webu, sociálních sítích a také 
v zasílaném newsletteru. 

Text: Tereza Kuzmová

Koncerty pro vás
Celou dobu, kdy nás provázela pandemie a lockdown, jsme se snažili, abychom 
vám alespoň prostřednictvím online přenosů z Malostranské besedy zlepšili 
náladu a zprostředkovali hudbu a živou kulturu. Během května a června jsme se 
pak vydali do vnitrobloků, dvorků, kaváren a parků, odkud jsme vysílali. Užít jste 
si mohli koncerty zpěváků a kapel Brigity a Štěpána na zahrádce NAPA, Elias 
and the Shepherds v Cocovance U Lužického semináře, Honzy Holečka a Pavla 
Marcela v prostorách restaurace Roesel v Mostecké a Tria Romano na Kampě. 
Skvělou atmosféru si můžete zpětně přehrát na Facebooku Praha 1 Online. 

ČERVENEC/SRPEN 2021 PROJEkTy PRahy 1
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Stopy atentátu 
na Heydricha
v Praze 1

ČERVENEC/SRPEN 2021  hisTORiE 

Melantrichova ulice Modrý dům

čelakovského sady

Letenská ulice

Ulice Elišky Krásnohorské

Zveme vás na procházku do míst, kde se tvořily dějiny. Využijte letní dny k seznámení 
s Prahou 1 a připomeňte si události, které zásadně poznamenaly vývoj tehdejší pomni-
chovské republiky i postavení naší země mezi vítězi druhé světové války.

Píše se květen 1942 a parašutisté Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš připravují v Praze 
atentát na říšského protektora Reinhar-
da Heydricha. Jejich pobyt v hlavním 
městě kryjí desítky statečných českých 
odbojářů, kteří současně pomáhají zís-
kávat detailní informace o Heydrichově 
pohybu i jeho zvycích. Kde a jak se para-
šutisté setkávají se svými kontakty, aby 
nedošlo k prozrazení tajné operace?

Jedním z takových míst byly nená-
padné Čelakovského sady vedle Národní-
ho muzea. Právě tam se parašutisté sešli 
například s Františkem Šafaříkem, který 
pracoval na Pražském hradě a atentátní-
kům předával o Heydrichovi cenné infor-
mace. Na stejné místo se podle historika 
Jiřího Padevěta pravděpodobně vydal 
Jan Kubiš i tři dny před svou smrtí v kryp-
tě kostela Cyrila Metoděje v Resslově 
ulici, tedy 15. června 1942. V sadech se 
měl sejít se svým bratrem. 

místo úkrytu odbojářů posléze vyzradil 
gestapu. O kousek dál, v modrém domě 
naproti Pražskému orloji, bydleli Perší-
novi. V jejich bytě se Gabčík s Kubišem 
setkali s další legendou našeho odboje – 
štábním kapitánem Václavem Morávkem, 
členem skupiny Tři králové, známým také 
pod jménem Pobožný pistolník. Dnes 
v domě sídlí hotel s kavárnou.

Na závěr nás stopy historie zavádějí 
až k rohovému domu v Letenské ulici neda-
leko stanice metra Malostranská. Za války 
v něm společně se svou sestrou Ludmilou 
Soukupovou žila žena, kterou miloval Jan 
Kubiš – Marie Kovárníková. Obě ženy patří 
mezi desítky popravených v koncentrač-
ním táboře Mauthausen. Postava Marie 
Kovárníkové se mimo jiné objevila i ve filmu 
Anthropoid z roku 2016. 

Text: Libor Šprysl
Foto: Jaroslav Tatek

Do historie spojené s atentátem na 
Heydricha se zapsal také několik set metrů 
vzdálený Baťův palác na Václavském 
náměstí. V jeho výloze bylo totiž vystaveno 
kolo, které příslušníci gestapa našli na 
místě atentátu. Tam ho tehdy zanechal Jo-
zef Gabčík a právě zmíněné kolo nakonec 
přivedlo gestapo k manželům Bondyovým, 
kteří bydleli v ulici Elišky Krásnohorské. Ti 
byli za pomoc odbojářům nemilosrdně po-
praveni. Více jsme o jejich osudu psali již 
v loňském roce v souvislosti s umístěním 
pamětní desky na domě, ve kterém bydleli 
spolu s dalšími rodinnými příslušníky.

K vůbec nejvýznamnějším místům 
operace Anthropoid patřila Melantricho-
va ulice. Dům s číslem 15 sice turisté 
často obdivují pro jeho zajímavou podo-
bu, řada lidí však netuší, že v něm bydlela 
rodina Svatošových. Jejich byt byl mnoho 
dní útočištěm Jozefa Gabčíka, Adolfa 
Opálky a bohužel i Karla Čurdy, který 
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My, co tady žijeme

V rubrice Místní parlament se očekává, 
že se budeme kriticky vymezovat vůči 
ostatním politickým klubům zastoupe-
ným v našem zastupitelstvu. A že by toho 
bylo. Například ten laciný populismus, 
kdy se najednou opoziční zastupitelé 
stanou odborníky na pivo v hospodě 
U Rotundy, v níž provozovatel vytvořil 
dluhy, které neumožnily udělat nic jiného, 
než mu po dohodě se spolumajitelem 
domu dát výpověď a tím v čase výpovědní 
lhůty řešit, jak populární lokál zachránit. 
Ujišťujeme vás, že servilním populis-
mem některých zastupitelů z Prahy 1 
sobě a Pirátů by se oblíbená hospůdka 
nezachránila. Sice můžeme takto po-
kračovat dál, ale neuděláme to. V těchto 
mimořádně letních dnech vám všem 
přejeme: Užijte si prázdniny, postcovido-
vé zdraví a nenechte se otrávit těmi, kteří 
jsou schopni pracovat jen na sociálních 
sítích. A kdyby nemohli používat, slušně 
řečeno, nepravdy, nebyli by schopni ani 
toho. Krásné léto vám přejí zastupitelé 
z vašeho uskupení My, co tady žijeme.

MCTŽ

TOP 09 Praha 1

už brzy se dočkáme změny 
na havelském tržišti 

Zastupitelstvo MČ Prahy 1 schválilo ma-
teriál, který umožní městské části nabytí 
pozemku do svěřené správy nemovitostí 
ve vlastnictví obce ve prospěch Prahy 1. 

 
co to tedy znamená?  

Pokud to řekneme velmi jednoduše, 
znamená to, že ,,Havelák“ sice je na 
území Prahy 1, ale de facto patří Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. Nyní 
bude celý pod správou Prahy 1. Není 
to však konečné rozhodnutí. Finální 
krok je ještě na straně hlavního měs-
ta, které musí tuto výměnu dokon-
čit, a to usnesením zastupitelstva.  (pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).

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

co nás čeká dál? 

Havelské tržiště je místo s bohatou historií, 
které má potenciál s velkou přidanou 
hodnotou. Myslíme si, že dané místo může 
působit důstojněji než dnes. Naší vizí 
je, aby místo sloužilo primárně místním 
občanům. Chceme, aby to bylo místo, kde 
si budou moci přijít koupit čerstvé suroviny 
a zeleninu. Rýsuje se i možnost zakompo-
novat hudební nebo jiné kulturní prvky.  

Záleží nám na vašem názoru! 

Úprava celého projektu nebude jednodu-
chou záležitostí. Nutnou součástí je i tržní 
řád, na který je třeba se v tomto kontextu 
podívat a vyhodnotit jednotlivé polož-
ky. Velmi nám záleží na vašem názoru. 
Z toho důvodu se budeme snažit do celé 
věci zapojit místní občany a diskutovat.

Praha 1 si zaslouží být místem pro 
život. Proměna a zlepšení tohoto místa jsou 
velmi důležité. Chceme ho vrátit zpátky 
občanům. 

Na závěr vám chceme popřát krásné 
prožití letních měsíců. Přejeme vám hodně 
zdaru, štěstí a zdraví. Budeme se těšit 
v příštím – zářijovém – čísle. 

Giancarlo Lamberti,
předseda TOP 09 Praha 1 

hnutí aNO

„kdo z vás je bez hříchu,  
ať první hodí  
po ní kamenem.“ 

Když jsem trávil dlouhé hodiny na zastu-
pitelstvu naší městské části, připadal 
jsem si jako v Janovu evangeliu v pří-
mém přenosu. Kdo je ten, kdo se ukrý-
vá za cedulí neumně načmáranou?

Kdo je onen muž, co jediný ví, co se 
sluší a patří?

Pana Arenbergera ani nikoho z jeho 
rodiny neznám. Slyšel jsem o něm 
poprvé, když se stal ministrem. A hle, 
on je duchem na našem zastupitelstvu. 
V tomto ohledu se skláním před panem 
Bodečkem, který dokáže přesně po-
jmenovat: médii, komisemi i šuškandou 

nemá býti probírána konkrétní osoba, 
ale byt č. to a to v objektu Bolzanova 7. 
A je snad jedno, jestli je to ministr nebo 
restauratér. Je to kauza o bytě, a ne 
o osobě. Ale psaly by o tom noviny, kdy-
by Jirkovi Novákovi, šéfkuchaři z hospo-
dy, chtěli zpochybnit koupi bytu? Asi ne, 
asi by to nebylo tak novinářsky zajímavé, 
jako propírání prádla mocných. A koneč-
ně k věci. Je to právě onen muž, co stojí 
na různých místech s plakáty a křičí, jaká 
se stala křivda? Není to náhodou člen 
rodiny, která odkoupila jeden z nejlu-
krativnějších bytů v Praze 1 za směšné 
statisíce? Kolik má reálnou cenu taková 
nemovitost? Kolik desítek miliónů se vy-
dělalo pro budoucnost? Ten byt nezmizí. 
Jeho cena astronomicky stoupá. Jak se 
stalo, že si někdo takový byt mohl koupit 
za takovou nízkou cenu? Kde jsem byl 
já v ten okamžik prodeje, že jsem tak 
snadno nezabezpečil budoucnost mých 
dětí na mnohá pokolení?

Nebo snad tato rodina onen 
pražský skvost vrátí? Potom se hluboce 
skloním a řeknu, ano, to jste vy, co máte 
morální právo soudit ty ostatní. To, jestli 
byt v Bolzanově 7 byl, či nebyl prodán 
poctivě, je věc právníků, komisí a soudů. 
Proto obdivuji odvahu, kdo takto činí. 

Názor však míti mohu. A ten se 
zatím spíše přiklání k pečlivému studiu 
a posouzení pana Bodečka, že po právní 
stránce proběhlo vše v pořádku a že v pří-
padě podání žaloby by naši radnici roz-
nesl soud na kopytech. A proto stále více 
docházím k přesvědčení, že třikrát měř, 
jednou řež je pranostika moudrá a nežli 
si pošramotit pověst, raději desetkrát 
prostudovat všechny dostupné materiály, 
nežli se schovávat za kus kartónu. 

Vojtěch Ryvola, 
ANO Praha 1

Zelená pro Jedničku

Javor stříbrný se zelená, ale...

… nemá dost vody a musí se zalévat. 
Javor přišel o vodu odbagrováním 

zeminy parčíku. Radnice stále zvažuje, co si 
s projektem počít. Jeden měsíc zastavené 
stavby nás stojí asi 100 tisíc korun.

Říkáme, znovu navezte do parku zemi-
nu, ať se sem vrátí vláha a místo se zazelená 
celé.

Vaše Zelená pro jedničku

Praha 1 sobě

Díky všem lidem,  
kterým záleží na Praze 1

Vedení naší radnice prostě nemá rádo, 
když jim do rozhodování mluví lidi. V ti-
chosti připravovalo vydláždění v Anen-
ském trojúhelníku a pokácení letitého 
javoru, který se za pět minut dvanáct 
podařilo zachránit, a schválilo návrh na 
dláždění a odstranění zeleně v parku 
u Staronové synagogy, opět z architekto-
nické kanceláře TaK. Mělo se tak dít „v ná-
vaznosti na“ kontroverzní projekt téhož 
architekta na náměstí Miloše Formana. 
A kdyby to nestačilo, radnice objednala 
u společnosti TaK projekt na výstavbu 
„polyfunkčního objektu“ v zeleni parku 
u Anežského kláštera. Plány se ale dostaly 
ven a proti dalšímu úbytku zeleně se při-
rozeně zvedl odpor. Podepsala se petice 
a v květnu zastupitelstvo rozhodlo, že rad-
nice se místních na jejich názor na parky 
v Pařížské a na Františku přece jen zeptá.

Své podněty měli místní posílat 
e-mailem a ukázalo se, že je i o tako-
vou okleštěnou participaci velký zájem. 
Připomínky napsalo na dvě stovky lidí. 
Jenomže asi vyjadřovali jiný názor, než 
by si radnice přála. Protože její vedení 
vzápětí zveřejnilo tiskovou zprávu, ve 
které občanům vynadalo do „nezodpověd-
ných aktivistů“ a postěžovalo si na blíže 
nespecifikované šiřitele poplašných zpráv, 
kteří „narušují život naší městské čás-
ti.“ V takové atmosféře jde těžko doufat 

v nějaký rozumný a na faktech postavený 
výsledek participace. Připomíná to spíš 
„kdo není s námi, je proti nám“. Stejně 
tak se nálepkování oponentů pravidelně 
objevuje v tomto radničním časopise, 
který by měl za peníze občanů informovat 
objektivně.

Myslíme si, že je to velká ostuda. 
Útočení ukazuje, jak velký strach má vedení 
naší radnice z občanů.

Klub Praha 1 Sobě
praha1@prahasobe.cz

ODs

O naše školy  
je oprávněně velký zájem 

Do našich mateřských škol e letos 
přihlásilo 241 (+ 15 %) předškoláčků 
a do těch základních pak 274 žáků. 
Svědčí to o jejich velké oblíbenosti, což 
je velkou pochvalou pracovníků škol 
i oceněním práce jejich zřizovatele, tedy 
naší radnice. Vždyť u mnohých dětí se 
ukazuje, že často představují třetí i čtvr-
tou generaci, která se z jejich rodiny 
hlásí do té své školy v blízkosti bydliště.

Zájem o naše školy samozřejmě také 
vnímáme jako podnět pro ještě lepší péči 
o ně i pro další zkvalitňování výuky i podmí-
nek pro ni. Budovy škol u nás jsou mnohdy 
výrazně starší než sto let a tomu odpovídají 
jejich dispozice, protože v době výstavby 
pochopitelně panovaly zcela odlišné před-
stavy o výuce a vzdělávání. Odpovídá tomu 
i nutnost potřebných investic do moderniza-
ce a oprav. 

Doháníme navíc zpoždění, jež rozvoj 
škol nabral za minulého vedení, které školy 
odsunulo na vedlejší kolej. Brzy ale vše 
bude zvládnuto, to mohu slíbit. Pomohou 
tomu aktuálně odstartované velké investič-
ní akce: zásadní rekonstrukce velmi cenné 
historické budovy ZŠ Brána jazyků ve 
Vojtěšské ulici, která je odborníky přirovná-
vána k památné rekonstrukci Malostranské 
besedy; dále revitalizace zahrady pro naše 
nejmenší v MŠ Masná a také rekonstrukce 
budovy mateřinky v Řásnovce. 

Kvalitu škol ale určují i zdánlivě 
malé projekty, často z iniciativy zaměst-
nanců škol, díky nimž mají své klubovny, 
knihovny, koutky pro odpočinek, ale také 
například květinovou výzdobu a vysta-
vené vlastnoručně vytvořené výrobky či 
obrazy. 

Rodiče a děti si navíc mohou vybírat 
z bohaté nabídky volnočasových aktivit, kte-
rou od nového školního roku posílí středisko 

volného času Jednička v Truhlářské 8, ale 
i na naše výborné školy v přírodě v Janově 
a Česticích. Vazbu k té první jsme nově 
posílili její přeměnou na naši příspěvkovou 
organizaci.

Naše školy se prostě mohou na svou 
radnici spolehnout – a opačně, a i proto je 
o školy Prahy 1 takový zájem.

Přeji dětem i jejich rodičům krásné 
prázdniny!

Eva Špačková, 
místostarostka pro školství

Pirátská strana

Vážení čtenáři, všimli jste si, že se Praha 
zapojila do využití pocitových map? Je to 
výjimečná aktivita, protože v tak velkém 
rozsahu nebyla v České republice reali-
zována. Zapojte se i vy do pocitové mapy, 
kterou naši Piráti v hlavním městě Praha 
prosadili. Zde vám nabízíme jednoduchý 
manuál, protože práce s mapou je intuitivní. 
Jednoduše „špendlíkem“ označíte místo, 
kde rádi trávíte volný čas, kde se cítíte 
dobře a které se vám líbí. Nezapomeňte 
označit i místa, která jsou zanedbaná nebo 
se zde dobře necítíte či ho vnímáte jako 
nebezpečné. Celé hlasování nezabere více 
než patnáct minut a jeho výsledek po-
slouží jako důležitý podklad pro rozvojové 
plány jak jednotlivých městských částí, 
tak i hlavního města Prahy jako celku.

Při svých toulkách po krásách naší 
městské části jistě najdete mnoho pod-
nětů, jak pozitivních, tak negativních. Deset 
z deseti Pirátů Prahy 1 doporučuje navštívit 
znovu otevřené místní restaurace. Jistě 
potřebují naši i vaši podporu. Vy si uži-
jete dobře vychlazené pivko či dobré jídlo 
a současně je podpoříte, abychom je mohli 
navštěvovat ještě spoustu let. V současnosti 
bojuje o přežití například unikátní lidová 
hospoda U Rotundy ukrytá mimo hlavní turi-
stické trasy. Možná se na některých místech 
potkáme a popovídáme si. Jsme připraveni 
sbírat vaše podněty i během prázdnin, a tak 
nám neváhejte napsat na praha1@pirati.cz 
nebo na Facebook Piráti Praha1. Především 
vám přejeme ultra pohodové léto po skoro 
šíleném pandemickém roce. Pokud se k vám 
i v letním období zatoulá některá z dezin-
formací o Pirátech, zavítejte na Nevěřte 
hoaxům a nenechte sebou manipulovat 
podvodníky! (pirati.cz), kde se dozvíte 
pravdu. A hlavně, nezapomeňte si v říjnu 
poznačit datum voleb do parlamentu. Tím je 
8. a 9. říjen 2021. 

Vaši Piráti

mailto:praha1@prahasobe.cz
mailto:praha1@pirati.cz
https://www.pirati.cz/hoax/
https://www.pirati.cz/hoax/
https://www.pirati.cz/hoax/
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Danuše Siering je deve-
loperka, vydavatelka, ma-
jitelka domu Černá labuť 
a zakladatelka iniciativy 
GoFlorenc, jejímž smyslem 
je zkrášlení ulice Na Poříčí. 
Více než třicet let žije v Ber-
líně, ale její pracovní život 
se po celou dobu odehrává 
především v Praze.

Vše se dalo do pohybu a přirozeně na sebe 
navazovalo. A tak se v Černé labuti ocitla 
veganská restaurace, baletní studio, prostor 
na jógu, centrum zubní péče, Art & Event 
Gallery. Postupně přicházejí další nájemci, 
kteří genius loci doplňují. Cítím, že teď je 
to dobré, že v domě je to, co jsem si v něm 
vlastně přála mít. Na webových stránkách 
Černé labutě je napsáno: Dům, kde energie 
proudí tím správným směrem. A tak to je.

 
Jste zakladatelkou iniciativy GoFlorenc, 
jejímž smyslem je revitalizace lokality Na 
Poříčí. Proč jste si vybrala tuto ulici?
I když tady nebydlím, jezdím sem pravidelně 
mnoho let a mám dobrý vztah k nájemní-
kům. Bavíme se spolu nejen o byznysu, ale 
i o věcech, které je v lokalitě trápí. Stěžují si, 
jak rychle tady jezdí tramvaje, nelíbí se jim, 
jak ulice vypadá. Jednou jsem potkala před 
vchodem do Černé labutě jednoho z nájem-
níků, který byl v šoku. Po chvíli mi byl schopen 
říct, že v ulici Na Poříčí právě viděl, jak tramvaj 
přejela člověka. A to byl pro mě hlavní impuls 
– o tři dny později jsem založila GoFlorenc.

 
Jak se ulice změní?
První a původní ideou bylo především zklid-
nit dopravu. Až pak jsme přemýšleli o revi-
talizaci a zkrášlení. Chtěli bychom, aby ulice 
nabídla více zeleně, laviček, restauračních 
zahrádek, prvky umění nebo třeba nevšední 
osvětlení. Máme představu, že z ulice by se 
mohl stát artový bulvár, kde by byl maximál-
ně rozšířen prostor pro chodce. Přáli jsme 
si, aby se na všem podíleli občané a návrhy 
řešení přicházely také od nich. Připravili 
jsme dotazník a odezva nás překvapila. 
Dostali jsme přes 500 odpovědí, z nichž 
jsme zjistili, že 86 procent lidí si myslí, že 
lokalita Na Poříčí je přetížena dopravou, 85 
procentům lidí chybí zeleň, 58 procent lidí 
si myslí, že zde chybějí příležitosti pro se-
tkávání. To všechno bereme v úvahu s tím, 
že participace bude pokračovat i nadále, 
obzvláště při návrhu „zkrášlování“ ulice. Na 
podzim chceme představit ve spolupráci 
s úřadem MČ Praha 1 všechny názory 
na setkání v Černé labuti, kde se občané 
budou moci ptát odborníků na všechno, co 
je v souvislosti s revitalizací bude zajímat. 
Na projektu úzce spolupracujeme s archi-
tektem Markem Tichým z architektonické 
kanceláře TAK, podporou je nám i Hospo-
dářská komora Prahy 1. A samozřejmě opět 
oslovíme majitele jednotlivých nemovi-
tostí. Pokud vše půjde dobře, revitalizace 
by mohla být uskutečněna příští rok.

 
Jednou z vašich aktivit je vydávání  
česko-německého magazínu N&N. co vás 
vedlo k myšlence vydávat takový formát 
a co v něm čtenáři najdou?
V Berlíně bydlím, v Praze pracuji. Obě 
metropole znám velmi dobře. Magazín 
je mé stavění mostů mezi Českem a Ně-
meckem. Snažím se propojit sousedy, 
které spojuje historie, ale zároveň je často 

dům, kde proudí energie 
správným směrem

kyvadla a učí nás rovnováze. Když se jeden 
den hodně unavíte, druhý den odpočívá-
te. Pokud si dáte večer víno, další den ho 
nepijete. Každopádně ať sníte či vypijete 
cokoli, nikdy nemějte špatné svědomí, ale 
vychutnejte si všechno s láskou. V Černé 
labuti jsme před pandemií pořádali ájurvéd-
ské snídaně. Spojila jsem se s Garym Wri-
ghtem, který je génius na vaření pokrmů 
této kuchyně. Nakonec se ze snídaní staly 
večeře s přednáškami a hosty. Těším se, že 
v nich budeme po pandemii pokračovat. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek

Jedním z vašich projektů je černá labuť 
v ulici Na Poříčí. Naplňuje život domu vaši 
původní vizi?
Na začátku jsem vlastně netušila, do 
čeho jdu. Vize a současný duch domu 
vznikaly postupně. Po dokončení rekon-
strukce jsem dům pronajala jedné vel-
ké pojišťovně. Převládl rozum, který mi 
říkal, že je to dobré rozhodnutí. Vždyť mít 
jednoho spolehlivého nájemníka je pro 
majitele nemovitosti to nejlepší. Vnímala 
jsem ale, že domu chybí duše, že je sta-
tický, jakoby v něm neproudila energie.

V roce 2014 se pojišťovna odstěhovala 
a vytvořil se tak prostor pro změnu. Pře-
mýšlela jsem, jak další osud domu uchopit. 

rozdělují příkopy. V magazínu a v našich 
newslettrech Volá Berlín a Volá Praha lidé 
najdou novinky obou hlavních měst z oblasti 
byznysu, cestování, gastronomie, umění 
či společenského života. Nevyhýbáme se 
kritickému pohledu z obou stran. Zahájili 
jsme také česko-německý Salon, který by se 
měl stát bezprostředním a důvěrným fórem 
osobností obou zemí. Podle mne renesance 
salonů, které měly v Praze slavnou tradici už 
počátkem minulého století, může význam-
ně přispět k mezinárodnímu porozumění.

slyšela jsem, že se zajímáte o ájurvédu.
Na ájurvédě se mi líbí, že vám nic nezakazu-
je a nepřikazuje. Je postavená na principu 

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pra-
videlnou soutěž, v níž si můžete otes-
tovat 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. Trochu vám napoví-
me – dům stojí 230 metrů od stanice 
metra Národní třída. Odpovědi můžete 
posílat do 15. 8. na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla:  
Na fotografii byl „dům bez dveří“ na 
Novém Světě. Výherkyní se stala helena 
Ohlídalová. V redakci, v oddělení vně-
jších vztahů, Vodičkova na ni čeká knížka 

Heleny Hrstkové Dovnitř, kterou vydalo 
nakladatelství Kniha Zlín.
Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

mailto:redakce@praha1.cz
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Jak se vám žije v Praze 1?
Žiji tady od 14. srpna 1969. Celý svůj život a stále na stejném místě. 
Den po mém narození se tehdy zrodil v Americe legendární hudební 
festival Woodstock a ten mě hodně ovlivnil. Jsme trochu soukme-
novci a jsem na to pyšný. Považuji se za Staropražana, miluju to 

Na programu bylo například Rozmarné léto, Novecento (Magic-
ké piáno), Hodně smíchu a pár slz, ale také jedna předpremiéra 
s názvem Pro tebe má lásko. Verše, které napsal Jacques Prévert, 
režijně uchopila Lída Engelová. Na jeviště přizvala Mášu Málko-
vou, Jaromíra Medunu a Viktora Dvořáka. Současný ředitel divadla 
Robert Tamchyna nám prozradil také něco z historie této zajímavé 
scény: „Viola byla dlouho poetickou vinárnou, ale stejně tak dlouho 
je už taky divadlem blízkých setkání, kde uvádíme malé komorní 
hry nebo poetické večery. Tato jedinečná scéna přitahuje diváky od 
července 1963, kdy zde proběhlo první představení – Komu patří 
jazz. Již v listopadu stejného roku mohli diváci zažít Noc s Hamle-
tem, ve které účinkoval například Radovan Lukavský. Violou prošla 
řada dalších významných osobností, skutečných celebrit a to jak 
na jevišti, tak v hledišti. Vzhledem k jedinečnosti tohoto divadel-
ního prostoru s kapacitou šestasedmdesát míst zde divák zažívá 
opravdu nevšední zážitek z blízkého kontaktu s interprety.“ 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Martin Bačkovský

Její bakalářská práce na téma Analýza 
motivačních faktorů pohybových aktivit 
seniorů Prahy 1 a jejich význam pro zlep-
šení kvality života, kterou na konferenci 
prezentovala, měla za cíl potvrdit důležitou 
úlohu pohybových aktivit pro zlepšení 
kvality života a zhodnotit, zda Praha 1 
disponuje dostatečnými příležitostmi pro 
seniory s různou zdravotní či pohybo-
vou kondicí. Tato analýza byla doplněna 
vyhodnocením nejčastěji provozovaných 
pohybových aktivit seniorů v samotném 
centru Prahy, a to nejen v běžné době, 
ale i v době pandemie, kdy došlo k uza-
vření tělocvičen a přerušení dalších 
pohybových a sportovních projektů.

Z výzkumu bylo zjištěno, že podkladem 
pro motivaci k pohybové aktivitě je vynalo-
žené úsilí lidského organismu k dosažení 
vnitřní rovnováhy, která vede k duševnímu, 
fyzickému a psychickému zdraví. Pro někte-

rou skupinu seniorů představuje pohybová 
aktivita potíž v tom, že nemají dostatek síly, 
ať už z důvodu chronického onemocnění 
anebo třeba pohybového omezení, popřípa-
dě jen proto, že mají pocit, že je pro ně ně-
která pohybová aktivita nereálná. Pokud se 
ale na problém zaměříme detailněji a vybe-
reme doporučenou pohybovou aktivitu, kte-
rá cílí přímo na individuální potřeby seniora 
z pohledu fyzické, psychické nebo zdravotní 
kondice, zjistíme, že pochybnosti nejsou na 
místě. Vidina zlepšení zdravotního problému 
a kontakt s vrstevníky se stávají hybnou mo-
tivační silou, která seniorům navíc přináší 
nové zážitky, radost a zábavu. 

„Pečlivá analýza sportovních aktivit 
seniorů v historické části Prahy bude sloužit 
jako cenný materiál nejen pro Středisko 
sociálních služeb Praha 1, ale může být vo-
dítkem pro sociální politiku mnoha velkých 
měst, v jejichž středu žije početná skupina 

Barokní dětství aleše Knížka

Legenda jménem Viola 
opět přivítala diváky
Červen se stal pro některá pražská divadla prvním měsícem, kdy mohla přivítat svoje 
diváky a nabídnout jim opět něco ze svého repertoáru. Také legendární divadlo Viola na 
Národní třídě s napětím očekávalo svoje příznivce a skalní fanoušky. 

S armádním generálem, českým vojenským historikem a ředitelem Vojenského 
historického ústavu jsme si povídali nejen o jeho vztahu k Praze 1.

tady a nedovedu si představit, že bych žil někde jinde. Opravdu 
nedovedu. Mám zde vazby na rodinu, spolužáky, na lidi z období do-
spívání, hráli jsme tu fotbal, chodil jsem do nedaleké Malostranské 
besedy na němčinu a měli jsme tu branná cvičení. To bylo trochu 
úsměvné, ale vzpomínám na to rád. Každodenní život vyrůstajícího 
kluka na Staré Praze mi napovídá, že jsem měl tak trochu barokní 
dětství. Praha 1 mě utvářela a ovlivňuje mě samozřejmě dodnes.

Pane generále, v tak náročné době právě finišujete rekonstrukci 
Vojenského historického ústavu. Jak jste v současné době daleko?
Nyní se už věnujeme přípravě expozic a pracujeme na náplních 
do audiovizí. Máme řádově sedm tisíc výstavních předmětů, 
všechny se musí zkompletovat, musí se k nim udělat popisky 
a přeložit je do angličtiny. Pracujeme navíc s velmi náročnými 
předměty, jako je například vzácný textil nebo zbraně. Byl bych 
šťastný, kdyby se příští rok na podzim muzeum konečně otevřelo.

Jsou za námi měsíce, ve kterých každoročně oslavujeme konec dru-
hé světové války. Existují nějaké pamětní desky či pomníky, které 
jsou neprávem opomíjeny?
S panem starostou jsme se shodli na tom, že chceme tuto his-
torii, která samozřejmě ovlivňuje i naší současnost, oživit a dát 
tím nový podnět k důstojné pietě a oslavě našich předků. 

Text: Michaela Bittner Hochmannová
Foto: Jaroslav Tatek

Význam pohybu
pro zlepšení kvality života

Pohyb je významnou součástí našich životů, a to 
samozřejmě platí i pro seniory, pro které je důležitý 
i z mnoha jiných hledisek. Právě tomuto tématu se 
na 10. konferenci Vysoké školy tělesné výchovy 
a sportu Palestra, spol. s r. o., v Praze věnovala 
Markéta Hájková, projektová manažerka Úřadu 
MČ Praha 1.

seniorů,“ popsala vedoucí práce PhDr. Jana 
Skarlantová, jež se věnuje seniorkám 
v klubu Haštalka, který provozuje Středisko 
sociálních služeb Praha 1.

To bylo také významným zdrojem  
při uvedeném výzkumu. „Děkuji pracovní-
kům Střediska sociálních služeb Praha 1  
za spolupráci při získávání podkladů a cen-
ných informací i seniorům z Prahy 1, jejichž 
odpovědi mi pomohly ve výrazně náročné 
době vytvořit řádný výzkum,“ ocenila Marké-
ta Hájková. 

Organizace působící na území Prahy 1 
podle ní neustále rozšiřují a zkvalitňují svoji 
nabídku pro seniory. „Pro řadu seniorů se 
tyto instituce staly každodenním partnerem 
a společníkem, který pomáhá při obtížích 
a starostech, poskytuje nové informace 
a zážitky a stará se, aby ohrožení lidé netr-
pěli samotou, dbali o své zdraví a kladli dů-
raz na význam kvality svého života,“ dodala 
Markéta Hájková. 

Text: (red)
Ilustrační foto: Jaroslav Tatek
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Zdá se, že se ve vaší zahradě zastavil čas. 
Jak vnímáte dnešní dobu?
Lidé by si měli najít čas sami pro sebe, mám 
pocit, že žijeme moc rychle. Měli bychom se 
zklidnit, učit se trpělivosti a pozitivnímu vní-
mání světa. Mojí filozofií je prožívat přítomný 
okamžik naplno, protože minulost už ne-
změníme a budoucnost ještě nemáme. Dů-
ležité je se neuzavírat, ale komunikovat, sdí-
let pocity, zážitky i starosti s blízkými lidmi. 

kostel má za sebou bohatou historii. 
kdy byl založen?
Kostel byl při augustiniánském klášteře 
založen již ve třináctém století. Potom byl 
během staletí mnohokrát přestavován. Jeho 
současná, tedy vrcholně barokní podoba, 
pochází z první poloviny osmnáctého století. 
Kromě různých neštěstí nebo požárů se 
tu v šestnáctém století stala jedna kuri-
ózní nehoda, kdy se pod návalem diváků 
zřítil kůr a poté kostel znovu vyhořel.

Víte, pro jaké účely bylo využíváno propoje-
ní s protějším palácem?
Oratoř kostela byla v sedmnáctém sto-

letí propojena s blízkým Oettingenským 
palácem chodbou, kterou měla údajně 
procházet i Marie Terezie. Přímého propo-
jení do uzavřené oratoře využívala, když 
chtěla jít na mši svatou a chtěla ji bez 
pozornosti veřejnosti v poklidu sledovat.

Nelze přehlédnout bohatou vnitřní výzdobu, 
jaká významná díla jsou zde k vidění?
Osobně jsou pro mě nejvýznamnější a nej-
zajímavější nástropní malby od Václava 
Vavřince Reinera, které znázorňují život 
a učení svatého Tomáše a svatého Au-
gustina, zakladatele řádu. Od Karla Škréty 
jsou v kostele celkem čtyři obrazy, dva 
z nich – Nanebevzetí Panny Marie a Nej-
světější Trojice – jsou umístěné v kněžišti.

Nádherný je také hlavní oltář…
Hlavní oltářní obraz Umučení svatého Tomá-
še a menší obraz Svatého Augustina jsou 
dílem Petra Paula Rubense, jejichž originály 
jsou dnes uložené v Národní galerii. V kos-
tele můžete vidět pouze jejich kopie. Ještě 
bych rád zmínil krásné varhany s původní 
skříní z roku 1728 a píšťalami z roku 1923.

augustiniáni mají ve světě množství 
projektů, v Praze jste založili školu. 
Je to tak?
Před deseti lety jsme otevřeli nejprve 
mateřskou školu a poté jsme každý rok 
otevírali další a další třídy. V současné 
době máme mateřskou a základní školu 
i čtyřleté gymnázium, kam chodí přes 280 
dětí a všechny děti i rodiče znám za ty roky 
jménem. Pro děti máme připravené různé 
zájmové kroužky, ale zastáváme názor, že 
hlavně ty menší děti by měly odpočívat, mít 
prostor samy pro sebe a hlavně si hrát.

sloužíte mše svaté i v cizích jazycích?
U nás se potkává velké množství farních 
komunit: česká, anglická, španělská a filipín-
ská. Jsme různí a zároveň si blízcí, chceme 
být otevření a navzájem se obohacovat. Mše 
svaté probíhají každou neděli, kdy začíná-
me v 9:30 v češtině, poté následuje mše 
v angličtině v 11:00, od 12:30 ve španěl-
štině a nakonec od 14:00 ve filipínštině. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Na své dětství vzpomíná Antonín Kyncl 
s láskou. Narodil se 2. července 1928 
ve Svratce na Českomoravské vysoči-
ně do rodiny hodináře. Za svůj největší 
zážitek pamětník dodnes považuje se-
tkání s tehdejším prezidentem Tomášem 
Garriguem Masarykem, který v roce 1935 
cestoval do blízké Chrudimi. „Pan pre-
zident chvíli řečnil, a pak nás všechny 
obcházel a zdravil. Mně také podal ruku, 
tedy spíš jsem se mu vnutil. Pamatuji si 
to celý život,“ vypráví Antonín Kyncl. 

Kostel svatého TomášePříběh
antonína Kyncla Nedaleko Malostranského náměstí se nachází kostel svatého Tomáše, ve kterém se 

nedávno uskutečnilo natáčení online koncertu z cyklu Kostelní slavnosti. Kostelem nás 
provázel pan farář Juan Provecho, s nímž jsme si začali povídat v klidné zahradě uprostřed 
areálu kláštera.

Příběhy Našich sOusEDů  PRAHA 1

Synovi hodináře a obdivovateli Tomáše Garrigua Masaryka Antonínu Kynclovi 
komunistický režim kvůli politickým aktivitám znesnadňoval studium i možnosti 
zaměstnání. Vyprávění pamětníka zpracovali v rámci projektu Příběhy našich sousedů žáci 
ZŠ Vodičkova Hana Špeciánová, Eva Vacková a Mikoláš Vojtěch.

V roce 1948 odešel Antonín Kyncl stu-
dovat do Prahy. V té době byl členem Čes-
koslovenské strany národně socialistické, ve 
které se mimo jiné seznámil s Miladou Ho-
rákovou. Během únorového komunistického 
puče se zúčastnil pochodu na Pražský hrad, 
kde chtěl spolu s dalšími studenty podpořit 
tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše. 
Reakce na jeho politické aktivity však na 
sebe nenechala dlouho čekat. Po převratu 
byl vyhozen ze studentské koleje, a přes-
tože Vysokou školu obchodní v Praze stihl 
dostudovat, protikomunistické postoje se 
odrazily v jeho kádrovém posudku i dalším 
pracovním životě. „Chodil jsem od podniku 
k podniku, až mi někdo poradil místo, o které 
málokdo stál. Bylo to v Ústředí pro hospoda-
ření se zemědělskými výrobky. Samozřejmě 
jsem o tom vůbec nic nevěděl a nikdy jsem 
to ani dělat nechtěl, ale nějaké zaměstnání 
jsem mít musel,“ vzpomíná Antonín Kyncl. 
Krátce nato byl však povolán na vojnu do 
Tábora, kde rok sloužil u tankistů a druhý rok 
vykonával administrativu v kanceláři.

Po jeho návratu z vojny bylo Ústředí 
pro hospodaření se zemědělskými výrobky 
přejmenováno na Ministerstvo výkupu. Tam 
Antonín Kyncl nastoupil jako referent, ze 
zaměstnání byl ale vyhozen, a to poté, co 
se s menší skupinou lidí pokusil po vzoru 
maďarského povstání o převrat. Od té chvíle 
směl pracovat pouze manuálně. „Zasadili 
mě do pečiváren Meteor v Karlíně, kde jsem 
sedm roků pekl sušenky. S vysokou školou,“ 
vypráví. V té době se oženil a s manželkou 
přivedli na svět dceru.

V šedesátých letech nastoupil jako 
referent na generální ředitelství Továren 
strojírenské techniky. Na tomto pracovišti 
také během sametové revoluce v roce 1989 
založil místní pobočku Občanského fóra. 
„Půl roku nato jsem byl zvolen generálním 
ředitelem všech podniků obráběcích strojů. 
Těch bylo pětačtyřicet,“ vzpomíná Anto-
nín Kyncl. Ve funkci zůstal deset let až do 
svého odchodu do penze v roce 2000. Nyní 
žije Antonín Kyncl se svou kočkou jménem 
Kočka a i ve svých dvaadevadesáti letech se 
aktivně zajímá o politické dění .

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Archiv Post Bellum

Šťastné mládí ve Svratce s rodiči a devítiletou sestrou

Maturita v roce 1946

Svatba v roce 1954

Farář Juan Provecho
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Jmenuje se Marinalli a vyrůstal v Itálii u své-
ho praotce Maria Marinalliho. „To byl, vlast-
ně pořád je, zvláštní člověk,“ povzdechl si ci-
zinec, kterému Holomek tipoval nejvýš třicet 
let. „Ohromný boháč, ale podivín a morous. 
Sám si užíval do sytosti, ale ostatním 
nedopřál ani kousek potěšení. Žil jsem u něj 
jako ve vězení. Považte,“ vypravoval mladý 
Marinalli, „jednou mě přistihl, jak jsem dal 
hubičku služebné a ztropil strašlivou scénu. 
Před mýma očima roztrhal testament, který 
mě ustanovoval univerzálním dědicem.“

„No to je strašné,“ vzdychl si s pocho-
pením Holomek a pozoroval zlaté prsteny 
s drahokamy na rukou vypravěče.

„Nakonec mi odkázal osmdesát tisíc 
korun, ale až po své smrti a ví bůh, kdy to 
bude. Starochovi je pětadevadesát a chystá 
se na další svatbu.“

„No tedy…“ vzdychl znovu s nehra-
nou účastí truhlářský pomocník a Marinalli 

Baron Prášil z Kampy:

aby zahnal lupiče, 
štěkal jako doga

pě,“ vyhrkl radostně na Marinalliho, „a zapla-
títe jen dvě koruny čtyřicet haléřů za týden!“

Jenže světaznalý tajemník se na 
Holomka osopil: „Vypadám snad jako 
žebrák? Dám vám čtyřiadvacet korun týdně 
a k tomu jedenáct korun za snídaně,“ pro-
hlásil již klidněji a truhlářského pomocníka 
ani nenapadlo, že je zvláštní, jak rozhazuje, 
když postel v malém pokojíku kampského 
domu ani neviděl. 

Nad chřtánem sopky

Když byl nocleh dojednán, začal Marinalli 
líčit dobrodružství, která s knížetem ve světě 
prožil. Jednou vystoupali na slavnou sopku 
Vesuv u Neapole, aby nahlédli do jejího 
nitra. Mezi potoky lávy, které se kolem nich 
valily, a balvany, jež jim svištěly nad hlavou, 
vyšplhali na okraj kráteru. Nyní zbývalo na-
hlédnout přes okraj. Jenže jak se kníže 
naklonil, odlomil se pod ním kus skály 
a již by padal dolů, kdyby on, Marina-
lli, nezachytil v letu svého pána rukou 
a nevytáhl ho zpět na okraj vulkánu. 

Jindy je zas, pokračoval Marinalli, 
přepadla na odlehlém místě banda lupi-
čů. Obklíčili knížete a v okamžiku, kdy se 
chystali zahájit poslední útok, dostal – 
on, Marinalli – spásnou myšlenku. „Věděl 
jsem, jak štěkají psi na dvoře knížete 
Beneho. Ukryl jsem se za skálu a začal 
štěkat právě tak, jak štěkají německé 
dogy. Poděšení lupiči se dali na útěk.“  

Václav Holomek ani nedutal. Kdepak, 
něco takového se na Malé Straně ani v Pra-
ze nemůže stát. Rychle zaplatil společnou 
útratu a již vedl cizince přes Kampu domů, 
do rohového domu U Zlatého lva (Na Kam-
pě 493/7, také Hroznová 493/5), ve kterém 
s manželkou bydlel. 

Mladí manželé pak italskému tajemní-
kovi dlouho do noci podstrojovali. Na spaní 
mu uvolnili jediný pokoj, který měli, a sami 
usínali s nevědomou blažeností šťastných 
lidí na kuchyňském gauči. Ani ve snu by je 
nenapadlo, že se jejich jméno zanedlouho 
objeví v novinách. 

Ráno se probudili, ale Marinalli nikde. 
Když pak Holomkova žena zjistila, že se ne-
ztratil jen Marinalli, ale také veškeré úspory, 
které měli a večer se jimi – s hrdostí chu-
dých lidí – cizinci pochlubili, bylo konečně 
i truhláři jasno a běžel na policejní stanici.

Vysněné hradčany 

Co mezitím domnělý Ital v Praze dělal, 
nevíme. Jisté je, že se v podvečer objevil 
v hostinci Barbory Procházkové na Hrad-
čanech a vše začalo nanovo. Jeho pán, 
kníže Bene, se ubytoval v Černínském 
paláci, kde vyčká svatby s českou prin-
ceznou, a jeho poslal, aby si našel v této 
krásné čtvrti nocleh, vykládal hostinské. 
„Ráno kníže přijde a všechno zaplatí“.  

Tentokrát však Marinalli pochybil. Čer-
nínský palác přes svůj okázalý vzhled tou do-
bou sloužil jako obyčejná kasárenská budova 
a útulek pro chudé, žádný boháč by v něm 
nestrávil jedinou noc. A pak to jméno – kníže 
Bene, tak se přece v dávné minulosti říkalo 
českému králi Vladislavu Jagellonskému – 
Král Bene, Král Dobře. „Uplynou stovky let 
a na Hradčanech se objeví nějaký kníže, co si 
říká Dobře a bude si brát českou princeznu? 
To bych se podivil,“ prohlásil syn hostinské, 
jenž byl od přírody očividně bystřejšího ducha 

než truhlářský pomocník z Kampy. Marinalli-
ho zamkl v pokoji a spěchal do Černínského 
paláce, aby zjistil, jak to s knížetem ve sku-
tečnosti je. Samozřejmě, žádný tu nebydlel 
a Procházka vše nahlásil policii.

Další události vzaly rychlý spád. 
Z Marinalliho se vyklubal devětadvacetiletý 
František Pelletr, bývalý sluha, v minulosti již 
několikrát stíhaný pro podvody všeho druhu. 
Koncem dubna 1905 stanul před tribuná-
lem na Ovocném trhu.

Soudce ho poslal na šest týdnů do 
vězení a zároveň vyhověl návrhu veřejného 
žalobce, aby byl Pelletr po odpykání trestu 
umístěn v donucovací pracovně pro nepolep-
šitelné zloděje, tuláky a zahaleče. Ta sídlila 
v Trauttmansdorffském paláci v Loretánské 
ulici (dnes č. p. 180/6). Bydlení na krásných 
Hradčanech si tak František Pelletr, muž 
hodný pověsti Barona Prášila, přece jen 
zajistil. Dokonce na dlouho dopředu. 

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

Byl duben roku 1905.  
Truhlářský pomocník 
Václav Holomek měl 
krátce po svatbě, když 
se v hostinci na Kampě 
seznámil se zajímavým 
cizincem. Byl opálený 
a mluvil lámanou češtinou, 
ale docela jinak než pražští 
Němci, které Holomek znal. 
Po několika sklenicích piva 
se rozpovídal…

pokračoval: „Naštěstí se na zámku, kde jsme 
přebývali, scházeli přední italští šlechtici a je-
den z nich – kníže Bene – mi nabídl, abych 
vstoupil do jeho služeb jako osobní tajemník.“ 

Třiadvacetiletý Holomek, který v životě 
poznal jenom Prahu a rodnou ves u Vy-
sokého Mýta, byl uchvácen. Na takového 
světaznalého člověka v hostinci narazil a on 
s ním mluví jako rovný s rovným. Kdyby to 
tak viděla jeho Růžena… 

I na to však mělo dojít. 
Ital teď vypravoval, že se jeho pán – 

kníže Bene – chystá do Prahy, aby se tu 
oženil s českou princeznou a jeho prý poslal 
napřed, aby našel palác, ve kterém bude 
kníže před svatbou bydlet. Dorazil dnes 
ráno, nejprve si prohlédl památky tohoto 
úchvatného města, ale teď musí najít byt, ze 
kterého bude všechno řídit.

Když to Václav Holomek slyšel, neváhal 
ani okamžik. „Můžete bydlet u nás na Kam-

hisTORiE PRahy 1 PRAHA 1

Z  velkého domu nad čertovkou (vlevo) se chystal tajemník Marinalli organizovat svatbu svého pána s  českou princeznou

Kampu i černínský palác na Hradčanech 
obývala na začátku dvacátého století chudina

Dům U Zlatého lva (Na Kampě 493/7), kde bydlel truhlářský pomocník Václav Holomek  
s  ženou Růženou
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Dávno před vznikem 
samotného města 
Prahy si Vltava ve svém 
toku vytvářela ostrovy. 
Vliv na jejich podobu 
mívaly každoroční 
povodně i lidská činnost. 
Obdobnou historii má 
ostrov Barvířský, později 
Žofín, dnešní Slovanský 
ostrov. 

Slovanský ostrov: 
Svědek pozoruhodných 
událostí

Zřejmě první zmínku o něm najdeme 
v pamětní knize mlynářského cechu v sou-
vislosti s vltavskými mlýny i šítkovským 
jezem. Vznikal na usazeninách, skutečným 
ostrovem (viz TaJENku švédské křížov-
ky na str. 38) v roce 1784. Byl ohrazen 
zdí, osázen stromy, později (1817) tu 
vznikly dřevěný hostinec, skromné lázně 
a současně barvířská bělidla. Od té doby 
se nazýval Barvířským a s břehem za 
„solnicí“, která stávala v místě dnešního 
Národního divadla, byl spojen můstkem. 

Po několikeré změně majitelů koupil 
ostrov v první polovině třicátých let devate-
náctého století mlynář Václav Novotný. Roz-
hodl se jej zpřístupnit veřejnosti a vytvořit 
z něho společenské a kulturní centrum. Ne-
chal zde vystavět restaurační budovu, lázně 
a obytný dům. Hlavní budova se otevřela 
slavnostním plesem (1837). Když ostrov 
navštívil arcivévoda František Karel (1840), 
otec pozdějšího císaře Františka Josefa I., 
požádali jej zástupci Novotného rodiny, 
zda by mohl být ostrov na paměť návštěvy 

pojmenován podle arcivévodovy manželky 
Žofiiným ostrovem. Po písemném souhlasu 
se tak stalo počátkem následujícího roku. 

Ostrov se stal svědkem pozoruhodných 
událostí: startoval z něho jeden z prvních 
balonů, jezdila tu první lokomotiva (1841). 
Nesla hrdý název Český lev a pohybovala se 
po 158 metrů dlouhých a ještě dřevěných 
kolejích. Konaly se tu koncerty, ale i svateb-
ní hostiny, různé hudební a taneční akce. 
Počátkem června 1848 zde byl zahájen Slo-
vanský sjezd, jehož hlavní myšlenkou byly 
panslavismus a austroslavismus. Sjezdu 
předsedal František Palacký. Po vzniku sa-
mostatného státu získal ostrov na památku 
zmíněného sjezdu název Slovanský ostrov. 

Dnes má tento vltavský ostrov s vý-
znamnou parkovou úpravou rozlohu 2, 2 hek- 
taru, na délku měří 350 metrů, v nejširším 
místě dosahuje 95 metrů. Až do postavení 
Obecního domu fungoval jako nejvýznamněj-
ší centrum českého společenského a poli-
tického života. V roce 1930 byla na jižním 
konci ostrova v těsném sousedství Šítkovské 
vodárenské věže vybudována spolková budo-
va SVU Mánes se známou výstavní síní.

Hlavní objekt na Žofíně získal umělec-
kou hodnotu v osmdesátých letech devate-
náctého století po přestavbě podle projektu 
architekta Jindřicha Fialky (1855–1920), 
jenž dal budově dnešní novorenesanční 
podobu. To již byl ostrov ve vlastnictví měs-
ta. Menší stavební úpravy probíhaly ještě 
v letech 1897 až 1898, ve třicátých letech 
dvacátého století došlo k přístavbě v restau-
rační části. Společně s budovou Mánesa je 
budova Žofína zapsána ve státním seznamu 
nemovitých kulturních památek. 

Památná budova v sobě nese i úcty-
hodnou tradici hudební. Koncertovali zde 
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Jan 
Kubelík, Hector Berlioz, Franz Schubert, 
Ferenc Liszt, Petr Iljič Čajkovskij a mnoho 
dalších významných hudebníků a skladate-
lů. Tradice hudby zde pokračuje i některými 
akcemi Pražského jara, budova je otevřena 
hudebním produkcím a koncertům, slouží 
tanečním hodinám i tanečním zábavám 
a maturitním plesům. 

Text: Antonín Ederer
Foto: Jaroslav Tatek

Schvalování návrhů ke známkám bylo do roku 1989 v kompetenci 
Výtvarné komise pro známkovou tvorbu, konečné odsouhlasení 
dával Ústřední výbor KSČ. Dnes podléhá schválení návrhu známky 
souhlasu Ministerstva obchodu a průmyslu a České pošty, s. p.

Tokio olympijské

Poprvé se olympijské hry měly konat od 3. do 12. února 1940 v Sap- 
poru (zimní), letní pak byly původně naplánovány do Tokia od 
21. září do 6. října 1940. Oboje byly v důsledku druhé světové války 
zrušeny. Japonsko ale nebylo o slávu her připraveno; letní olympiá- 
da se v Tokiu konala v roce 1964 a zimní v Sapporu pak v roce 1972. 
K letní olympiádě vydala japonská pošta také dopisnici s olympi- 
jskou pochodní.

První československá emise k XVIII. letním olympijským hrám 
v Tokiu v roce 1964 byla vydána už v říjnu 1963 podle návrhů vý-
tvarníka Rudolfa Klimoviče. Známky byly vydány ve více jak patnácti 
milionech kusů. Ve sbírkách Poštovního muzea se dochoval zápis ze 
zasedání Výtvarné komise z 29. července 1963, kde se uvádí: „Ko-
mise doporučuje, aby autor dále pracoval na návrzích, aby použil 
dutého písma u čESKOSLOVENSKO a vylepšil typ písma přesným 
rozkresem, sjednotil označení hodnoty známek, aby kresbu zjed-
nodušil a dynamicky rozrůznil, popřípadě použil v kontuře různých 
barev. Zástupce čSTV připomíná, aby bylo v označení olympijských 
her použito tvrdého y ve slově TOKYO.“ Jak je na známkách patrné, 
doporučení zástupce Československého svazu tělesné výchovy 
nebylo nakonec vzato v potaz a Tokyo se stalo Tokiem.

Olympiády
na poštovních známkách

V roce 1964 pak Česká pošta vydala nádhernou emisi s ná-
zvem XVIII. letní olympijské hry Tokio 1964. Do užší soutěže bylo 
vyzváno deset výtvarníků a tématu se nejlépe zhostila malířka Anna 
Podzemná-Suchardová, kterou komise pověřila vypracováním všech 
šesti návrhů. Malířka nakreslila desítky skic, jež pak poskytly komisi 
možnost výběru návrhů, takže práce Podzemné skončila úspěšně. 
Přispěla k tomu i barevnost známek, hlavním podkladem zdařilých 
známek byla ovšem autorčina kreslířská dovednost a její bohatá 
ideová a kompoziční invence. 

Text: PhDr. Jitka Zamrzlová, Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea

Prvními československými známkami vydanými v přímé souvislosti s konáním 
her byla emise k olympiádě v Melbourne (1956). Od té doby pak byla ke každé 
letní olympiádě vydána buď emise, anebo jednotlivá známka.
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Setkání mezi fotoaparáty s měchem, dale-
kohledy a mikroskopy, s legendou Janem 
Pazderou patří k příjemným zážitkům. Je 
vidět, že si tu zákazníka považují. Právě mož-
nost být s lidmi a komunikovat panu Pazderovi 
v době pandemie chyběla nejvíc. Fotografuje 
ještě někdo po staru? Pokládáme otázku a už 
známe odpověď. „Ctitelů klasické fotografie je 
pořád ještě dost. Víc určitě cizinci. Objevují, že 

Pazdera Foto Optika: Ctitelů 
klasické fotografie je pořád dost

Lidová jídelna Těšnov: 
Česká klasika i dobroty 
pro vegetariány

V naší rubrice o provozovnách Prahy 1 by 
byla zásadní chyba vynechat podnik, které-
mu dlouhá léta velí srdcař, profík a usměva-
vý šéfkuchař Radek Hejma. Ani pandemie 
tuto legendu nezastavila. „I přes nepříznivé 
časy jsme podnik zachovali v provozu a jídlo 
vydávali skrze okénko. Tím, že řada lidí 
zamířila na home-office, zákazníků nebylo 
mnoho, ale nechtěli jsme zklamat naše 
nejvěrnější klienty. Naštěstí se zaměstnanci 
už pomalu vrací do svých kanceláří a zákaz-
níci přibývají,“ říká šéfkuchař Hejma, v jehož 
kanceláři již dlouhá léta visí i ocenění 
starosty Prahy 1. Upozorňujeme, že shoda 

příjmení pana šéfkuchaře se současným 
starostou městské části je čistě náhodná 
a nejedná se tedy o žádnou rodinou pro-
tekci. Za dobrým jídlem se každý vrátí, a to 
bezpochyby bude platit v případě Lidové jí-
delny Těšnov. Už teď se lidé přes obědy opět 
řadí do dlouhé fronty na pochoutky z bohaté 
nabídky české klasiky, ale i mezinárod-
ních dobrot pro masožravce i vegetariány. 
Přijďte a my vám zaručujeme, že se z vás ze 
vteřiny na vteřinu stanou stálí zákazníci. 

Text: Jan Petříš
Foto: Petr Našic

Koncept klasické české jídelny, který se objevuje i v řadě mezinárodních turistických 
průvodců. Zní vám to jako nemožné? To budete asi jedni z mála, co nebyli v jídelně 
na Těšnově. Esence poctivosti, pracovitosti a lásky k řemeslu na jednom místě. No a když 
vidíte název „lidová jídelna“, skutečně hluboko do kapsy sahat nemusíte!

fotoaparát má něco jako clonu, že se dají ruč-
ně nastavovat parametry, za kterých vzniká 
fotografie. Ale zájemci o klasickou fotografii 
se najdou i mezi domácími,“ zasvěcuje nás 
pan Pazdera. Prodejnu ve Vodičkově ulici na-
vštěvují i tátové se svými dětmi, aby jim ukáza-
li, čím se dřív fotografovalo a později se z dětí 
občas rekrutují zájemci o klasickou fotografii. 
Někdy prý pomůže, když se digitální fotoapa-

letní příměstský tábor
cOOl DaNcE
Taneční klub cOOl DaNcE připravil pro vaše ratolesti 
týden plný zábavy, sportu a nových zkušeností. 

co? Letní sportovní příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let. 

kdy? Tábor se koná v termínu od 9. srpna do 13. srpna 2021. 
Každý den od 9:00 do 17:30.

kde? Ve zcela novém a moderním tanečním studiu  
COOL DANCE na adrese 4. patro OD Kotva, náměstí Republiky 8 
a v přilehlém okolí (sportovní areály, parky).

a co na děti čeká?
Naučí se základy tancování, spolupráci ve skupině, poznají nové 
kamarády, rozvinou fantazii, motoriku. Čas budou trávit uvnitř, 
ale také venku na hřišti a v parku. Získají dovednosti v nových 
sportech a zlepší si fyzickou kondici. Na děti dohlédnou zkušení 
lektoři s potřebnými licencemi a také bohatou pedagogickou praxí. 

Pro více informací naskenujte mobilem 
přiložený QR kód 

nebo rozklikněte webové stránky. 

https://praha.cooldance.cz/kurzy/
primestsky-tanecni-tabor

Týdenní divadelní workshopy se budou 
konat ve třech termínech na třech různých 
místech. Hlavním cílem je vytvořit divadelní 
představení, které bude odrazem přemýšle-
ní a uvažování mladých lidí na téma – jaká 
je cena za svobodu a demokracii. 

Workshopy se budou věnovat otázkám svobody a demokracie 
a účastníkům nabídnou možnost kreativně ztvárnit vlastní ži-
votní postoje a názory. S ohlédnutím na zlomové události roku 
1989 v tehdejším Československu a vzpomínky pamětníků, 
kteří je zažili na vlastní kůži, budou mít možnost porovnat svá 
životní přání a myšlenky se svými vrstevníky druhé poloviny 
dvacátého století a nahlédnout do tvorby divadelního předsta-
vení. Studenti budou pracovat s otázkami jako: Co je podle tebe 
vnitřní svoboda? Co statečnost? Které hodnoty a postoje jsou 

podstatné a co bys byl ochoten pro ně obětovat? Kdy pro tebe 
bylo těžké říct ne? Říká ti něco téma „aktivního občanství“? Co 
chtěli mladí lidé před rokem 1989 změnit? Udělal bys to také? 

Workshopy se budou konat vždy od pondělí do pátku od 13:00 
do 18:00 hodin, každý den bude zahájen obědem a každý týden-
ní cyklus má kapacitu 10–15 studentů. Zájemci si mohou vybrat 
z těchto termínů:

19. 7. – 23. 7. 2021 
– Volnočasové centrum H55, Hloubětínská 1138/5, Praha 14

26. 7. – 30. 7. 2021
– Kulturní centrum Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10

23. 8. – 27. 8. 2021
– Post Bellum, Španělská 10, Vinohrady, Praha 2

Přihlášky zde:
https://divadlo.pametnaroda.cz/cena-svobody-a-demokracie/ 

Text: (red)

Letní příměstský tábor COOL DANCE 

Taneční klub COOL DANCE připravil pro vaše ratolesti týden plný zábavy, sportu a nových zkušeností.  

Co? Letní sportovní příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let.  

Kdy? Tábor se koná v termínu od 9. srpna do 13. srpna 2021. Každý den od 9:00 do 17:30. 

Kde? Ve zcela novém a moderním tanečním studiu COOL DANCE na adrese 4. patro OD Kotva, 
náměstí Republiky 8 a v přilehlém okolí (sportovní areály, parky). 

A co na děti čeká? Naučí se základy tancování, spolupráci ve skupině, poznají nové kamarády,  
rozvinou fantazii, motoriku. Čas budou trávit uvnitř, ale také venku na hřišti a v parku. Získají  
dovednosti v nových sportech a zlepší si fyzickou kondici. 

Na děti dohlédnou zkušení lektoři s potřebnými licencemi a také bohatou pedagogickou praxí.  

Pro více informací naskenujte mobilem přiložený QR kód nebo rozklikněte webové stránky.  

https://praha.cooldance.cz/kurzy/primestsky-tanecni-tabor 

 

 

 

Paměť národa nabízí 
bezplatné letní aktivity 
pro středoškoláky

Příměstský tábor
berukroužky pořádají další ročník 
letního příměstského tábora pod názvem 
lovci pokladů aneb vesmírná jízda.

hlavní aktivity:
výroba raketoplánu, kostýmu – skafandru, 
celotáborová hra, plno soutěží a her, závěrečná party. 
Podnikneme také výlet do kina a planetária.

Věk: 3–15 let
cena: 3790 Kč
lokalita: ZŠ náměstí Curieových, Praha 1
Termín:

26. 7. – 30. 7. 2021
Kde se přihlásit: https://www.berukrouzky.
cz/nase-sluzby/pro-deti/tabory

sleva: 10 % pro sourozence a účastníky více turnusů
koronapojistka: nemoc/karanténa = vracíme 100 % částky
Novinka: možnost přiobjednat balíček Tábor jako dárek, 
díky kterému budete moci tábor dětem darovat

Rodinný obchod pana Pazdery ve Vodičkově ulici v domě 
U Nováků je s námi v centru několik desítek let. Je plný 
zajímavých exponátů a je zasvěcen fotografování a fotoop-
tice. Dnes se samozřejmě přizpůsobil době a můžete v něm 
sehnat i veškerou současnou fototechniku. Znají ho profe-
sionálové, amatéři i začínající fotografové z celé republiky 
i z celého světa. Je zde příjemná rodinná a přátelská atmo-
sféra a pan majitel spolu se svými syny ji hodlá udržet.

rát rozbije. „Dnešní mašinky se opravovat 
nedají, všude samý plast. Když je čas si po-
povídat, občas se mi podaří i mladší generaci 
přesvědčit, ať si zkusí klasiku.“ A nevíme, jestli 
překvapíme jeho tvrzením: „Z dovolené mám 
rád tak jednu dvě fotky, nezastávám trend 
nekonečného cvakání bez konce… Přemýšlej-
te a u focení se koncentrujte, vyplatí se to!“ 
Text: Libor Šprysl Foto: Petr Našic

https://praha.cooldance.cz/kurzy/primestsky-tanecni-tabor
https://praha.cooldance.cz/kurzy/primestsky-tanecni-tabor
https://divadlo.pametnaroda.cz/cena-svobody-a-demokracie/
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nové české knihy

Normální šílenství – Jiří Pasz, 
adéla Plechatá
(Host)

Čtvrtina lidí zažije během 
života nějakou formu dušev-
ního onemocnění. Duševní 
zdraví je stejně důležité jako 
to fyzické, přesto o něm 
mluvíme pořád příliš málo. 
Kniha Normální šílenství 
chce tuto situaci změnit. 
Přibližuje křehkost lidské 
mysli a tenkou hranici 
mezi duševním zdravím 
a nemocí. Čtenáře provede 
jednotlivými onemocněními 
od ADHD přes deprese až 
pro různé druhy závislostí 

z perspektivy terapeutů i pacientů a vyvrátí ty nejčastěji 
sdílené mýty a předsudky. Autority oboru pak v rozhovo-
rech popisují, jak se v Česku mění terapeutická praxe.

Jan kafka
Po vlastních po vlasti
(Kniha Zlín)

Veselý výletník a turistická 
knižní hra! Dobrodružné 
výlety, tentokrát především 
pro milovníky skal a kame-
nů, jsou určeny pro celou 
rodinu. Vydejte se na výlet 
s naší knížkou třeba za 
českým Stonehenge, do 
skalního města Tiských 
stěn, na Svatojánské proudy 
do tunelů, na skalní hrady 
i na jiná místa a nezablou-
díte. Součástí knížky jsou 
i hrátky na cestu, nabídka 
zajímavostí a zábavy v okolí 
a knižní kvízová hra, kterou 

si můžete zahrát i doma. Prostě skvělý program na celou 
turistickou sezonu.

NOVé kNihy PRAHA 1

Jindřich Vacek
Všechny moje toulky
(Academia)

Překladatel, redaktor a bý-
valý vysokoškolský pedagog 
Jindřich Vacek popisuje 
v knize svých pamětí mimo 
jiné dvanáctiletý pobyt 
v Bukurešti, kde jako vyso-
koškolský pedagog prožíval 
nelítostnou realitu Ceau-
şeskova režimu i Ilieskův 
brutální neokomunismus. 
Mimořádně zajímavé jsou 
autorovy vzpomínky na 
cesty do Lužice, Albánie, 
Moldavské republiky, Izraele 
i jinam a setkání se spiso-

vateli z těchto zemí. V závěru knihy autor přibližuje svou 
činnost překladatele a nakladatelského redaktora.

Jiří stránský
štěstí
(Argo)

Povídky z prostředí pracov-
ních táborů padesátých let 
minulého století vypráví 
příběhy mužů, které vítězná 
komunistická moc odsou-
dila k likvidaci, k dlouhole-
tým vězeňským trestům, 
ke ztrátě občanských práv 
a majetku, domova a rodiny, 
zbavila je štěstí každodenní-
ho obyčejného života jen za 
to, že se narodili ve „špat-

ných rodinách“ nebo že si mysleli něco jiného, než žádala 
doba. Nenechali se však připravit o důstojnost, kamarád-
ství, soucit, lásku, věrnost, odvahu a naději.

Kniha Štěstí je věnována hrdinným obětem komunistic-
kého režimu – a také těm, kdo měli to obrovské štěstí, že tu 
dobu nezažili. Protože i ona je součástí naší historie. 

srpnové seniorské výlety 2021

 čtvrtek 19. srpna 2021, 8:00 hodin
hlinsko – skanzen betlém  
a sečská přehrada
Na tento srpnový výlet se přihlašuje od 15. 7. 

 čtvrtek 26. srpna 2021, 8:00 hodin
Pavlínino údolí, chřibská a krásná lípa
Procházka údolím vede 3 kilometry nená-
ročným terénem. Na tento srpnový výlet se 
přihlašuje od 22. 7.

Zářijové seniorské výlety 2021

 čtvrtek 9. září 2021, 8:00 hodin
loučná hora (poutní místo), hořice,  
Velichovky
Na tento zářijový výlet se přihlašuje od 19. 8.

 čtvrtek 16. září 2021, 8:00 hodin
Máchovo jezero – plavba lodí, Doksy a Úštěk
Na tento zářijový výlet se přihlašuje od 26. 8.

 neděle–úterý 26.–28. září 2021 
Jesenicko
Tradiční družební zájezd do Jeseníků. 
Zájezd je připraven kulturně-historicky 
a není koncipován pro pěší horskou turisti-
ku. V ceně 1000 korun je cesta, plná penze, 
ubytování v hotelu Zlatý Chlum v Jesení-
kách (dvou a třílůžkové pokoje), výlety po 
okolí, návštěva objektů, služby průvodce.

Pro každoročně velký zájem účastníků bu-
dou zájemci vylosováni a jména vyvěšena 
v infocentru ÚMč Praha 1, Vodičkova 18 
od 15. 9. (včetně informace o bližším 
programu a dalším postupu úhrady).

Upřednostněni budou ti, kteří se dané-
ho výletu v minulosti nezúčastnili.

Na tento zářijový výlet se přihlašuje od 
15. 7. 

Odjezd autobusu nově od Rudolfina 
v ulici 17. listopadu!

Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1 (do-
prava, návštěva objektů, oběd, služ-
by průvodce, koordinátor výletu).

Způsob přihlašování: pouze osobně přes 
podatelnu ÚMč Praha 1, Vodičkova 18. 
Odhlašování stejným způsobem, popř. 
telefonicky: 221 097 280, 221 097 300. 
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělu-
jeme, že se senior může přihlásit pouze na 
jeden výlet v daném měsíci a upřednostněni 

Výlety pro seniory jsou zpět!

Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje 
a zázraků situoval William Shakespeare 
na Sicílii a do Čech, kterým překvapivě 
propůjčil moře. Drama se střídá s komedií, 
nenávist s láskou a zavržení s odpuštěním. 

Na Letních shakespearovských hrách 
vystřídá na pódiu Bouři a to od 1.–14. 8. 
v Praze, do Bratislavy zavítá 14.–18. 7., 
do Brna pak 20.–21. 7. a Ostravu navštíví 
23.–25. 7. 

Příběh o zradě, lásce a odpuštění

soutěž:
kdo alternuje Veroniku arichtevu  
v roli Perdity v Zimní pohádce? 
a)      Tereza Voříšková
b)      Eva Salvatore Burešová
c)      Veronika Khek Kubařová

Odpovědi zasílejte do 15. 7. 
na redakce@praha1.cz.

budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 
tří posledních výletů. Ze zdravotně-bezpeč-
nostních důvodů si vyhrazujeme, že výletů 
se mohou zúčastnit pouze senioři očkovaní 
na covid-19 nebo s platným PcR testem. 
Nošení roušek nebo respirátorů se bude 
řídit podle aktuálně platných bezpečnost-
ních předpisů. Děkujeme za pochopení 
vzhledem k ostatním seniorům. senior 
prokáže očkovací průkaz nebo výsledek 
platného testu před nástupem do autobusu. 

Den před odjezdem výletu je možné 
zavolat Mgr. karla ulma a zeptat se, zdali 
se neuvolnilo místo. V případě změny bude 
každý zúčastněný řádně a včas informován 
telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy 
telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

 
Text: Mgr. Karel Ulm, MPA , 
koordinátor výletů, 
tel.: 777 161 539

ČERVENEC/SRPEN 2021  iNFORMuJEME

Míváte občas pocit, že se kolem vás všichni 
přetvařují a lžou? že ani milované bytosti 
nemůžete věřit? co když je ale všechno 
jinak a vy se mýlíte? Dokážete svou vinu 
přiznat? a je vůbec možné pravdu odhalit? 

Veronika Arichteva a Martin Hofmann,  
ZIMNÍ POHÁDKA, premiéra LSS 2019.  
Zdroj © AGENTURA SCHOK  Foto: Pavel Mára

Veronika Arichteva, ZIMNÍ POHÁDKA. 
Zdroj © AGENTURA SCHOK 

Foto: Viktor Kronbauer
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?
Poradna hasičů

Tentokrát se budeme zabývat tím, co je pro letní 
dobu z hlediska nebezpečí požárů charakteri-
stické. Jedná se o lesní požáry. U nás naštěstí 
nemáme zkušenosti s rozsáhlými požáry toho-
to typu, při nichž nejenže dochází k obrovským 

škodám na majetku, ale zahyne při nich i mnoho lidí.
Naprostá většina lesních požárů a požárů v jiných poros-

tech vzniká v důsledku lidské nedbalosti. Statistiky z různých 
zemí uvádějí více než devadesát procent. Konkrétně jde o zalo-
žení ohně na nevhodném místě, odhození nedopalku cigarety, 
nekontrolovaný odskok jisker při technických činnostech nebo 
nedostatečná pozornost při používání strojů. Lesní požáry 
mohou také vzniknout úmyslně žhářem, od úderu blesku nebo 
samovznícením přírodního materiálu. Nicméně tyto případy 
jsou opravdu výjimečné.

Nebezpečí vzniku ohně ovlivňuje také několik dalších 
skutečností: sucho, druh vysokého lesního porostu – stromů, 
stav nízkého lesního porostu, tedy suché trávy a množství spa-
daného suchého klestí a listí. Požáry lesa většinou vznikají jako 

přízemní a šíří se v suché trávě a spadaném klestí. V současné 
době, kdy jsou lesy napadeny kůrovcem a v porostu je větší 
množství suchých stromů, existuje reálné nebezpečí rozšíření 
horního požáru v korunách stromů. V případě působení větru 
požár přeskakuje po korunách stromů a je schopen rozšířit se 
rychle na velkou vzdálenost. 

Samostatnou kapitolou je způsob hašení těchto požárů. 
K tomuto tématu bych se rád vrátil v některém z dalších čísel 
magazínu. 

Dnes vám popíšu, jak se v lese chovat, abychom požár 
nezaložili. Je obecně známo, že v lese je zakázáno kouřit. Rozdě-
lávat oheň je možné pouze na místech k tomu vyhrazených, tedy 
na tábořištích. Je třeba dávat pozor i při používání přenosných 
vařičů a jakýchkoli přístrojů, ve kterých je udržován otevřený 
oheň.

Pokud se pohybujeme po lese a narazíme na místo, kde po-
žár vznikl, ihned voláme hasiče na linky 150 nebo 112. Je nutné 
co nejlépe upřesnit místo požáru a současně urychleně opustit 
les směrem k cestě, vodnímu toku nebo volné ploše. V případě, 
že vznikne masivní kouř, snažíme se chránit si obličej namoče-
nou tkaninou. Pokud je to možné, utíkáme proti směru větru, aby 
nás oheň nemohl předběhnout v korunách stromů.

Rozhodně vás nechceme strašit a odrazovat od návštěv 
lesa. Nicméně hašení lesních požárů je náročná a nebezpečná 
práce a vzniklé škody na majetku, přírodě a životech v lese žijí-
cích tvorů není mnohdy možné ani finančně vyčíslit.

Přejeme vám krásné prázdniny, dovolené, výlety a pro-
cházky po lese. Mějte se v létě hezky a ať se s žádným požárem 
nesetkáte. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, 
Ing. Vladimír Krištof

Poradna strážníků
Minule jsme „naťukli“ téma prevence. Čas do-
volených a prázdnin se blíží a my všichni už se 
určitě těšíme, že konečně někam vyrazíme. Ať 
už v rámci České republiky, nebo do zahrani-
čí. Aby bylo všechno perfektní, neumí zařídit 

nikdo z nás. Jsou ale věci, které ovlivnit můžeme. Jednou 
z nich je správně si zabezpečit byt či dům před odjezdem. 

Pár nejdůležitějších rad k zajištění nemovitosti:

  před odjezdem na dovolenou byt nebo dům dobře 
uzamkněte a zavřete všechna okna (i tzv. větračky);

  bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dve-
ří nebo různých mechanických zábranných prostředků;

  na dveřním štítku i na schránce uvádějte jména 
v množném čísle a bez vysokoškolských titulů;

  domluvte se s příbuznými nebo sousedy, aby vám nemovitost 
po dobu vaší nepřítomnosti pohlídali, klíče svěřte jen 
důvěryhodné osobě;

  je dobré také někoho požádat o vybírání poštov-
ní schránky. Přeplněná schránka bývá nejčastěji prv-
ní jasnou informací, že v bytě dlouho nikdo nebyl;

  nevytvářejte dojem, že byt nebo dům je opuštěný (tzn., 
nezatahujte žaluzie, rolety nebo závěsy), naopak se snaž-
te vytvořit iluzi, že byt je užíván čtyřiadvacet hodin denně 
(k tomu slouží např. časové spínače do zásuvek, kte-
ré v určitou dobu zapnou lampičku, televizi, rádio);

  můžete si pořídit také elektronické zabezpečovací zařízení 
anebo zvolit cenově dostupnější elektronická spínací zaříze-
ní na okna a dveře, která při otevření vydávají silný akustický 
signál, spínátka tohoto typu jsou dostupná i za pár korun;

  nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti, pokud máte 
v bytě nějaké cennosti, uložte je do bezpečnostních schrá-
nek, trezorů. O všech cenných věcech v bytě si pořiďte 
evidenci a fotodokumentaci a zapište si výrobní čísla;

  objekt osvětlete – umístěte okolo domu lampy s čidlem 
reagujícím na pohyb v okolí domu;

  pozemek, na kterém nemovitost stojí, udržujte – pose-
kaný trávník je důkazem, že je dům obývaný, stejně tak 
odstraňte z okolí nářadí, žebříky a štafle a zabezpeč-
te je tak, aby je případný zloděj nevyužil k vloupání;

  objekt správně pojistěte. Staré pojistné smlouvy zkon-
trolujte a inovujte, aby způsob zabezpečení bytu nebo 
domu vyhovoval novým standardům pojišťovnictví;

  nejlepší prevencí před vykradením nemovitosti jsou vší-
maví sousedé, kteří v případě problémů zavolají policii;

  poslední a za mě velmi důležitá rada se týká sociál-
ních sítí – odjezd na dovolenou nezveřejňujte a zby-
tečně se nechlubte svými majetkovými poměry.

Za pražskou městskou policii vám přeji krásné léto plné pohody 
a co nejméně starostí. 

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy

 

/ VÝSTAVA 
PROPOJENÍ ČASU 
 
 
Datum vernisáže: 7. 7. 2021 od 18 hod. 
Výstava potrvá:  od 8. 7. 2021 do 31. 7. 2021 
Místo:    Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Kontakt:  marketa.hajkova@praha1.cz 
Otevírací doba:  ÚT-PÁ: 10-12.00 | 13-18.00,  

SO: 10-14.00 
    PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 
 
Srdečně Vás zveme na výstavu dvou autorů, Jana Charváta a Martina 
Kažmíra, kteří svojí spolupráci započali již při společném studiu výtvarného 
oboru na PedF UK. Toto setkání berou jako osudové. I přesto, že pocházejí 
ze dvou rozdílných generací a odlišného kulturního prostředí, svou tvorbou 
hledají společný dialog. Výstava představí soubor maleb a objektů  
ze současné tvorby obou autorů.  

 
 

 

Nabízíme:
   práci na dohodu o provedení práce, nebo dohodu  

o pracovní činnosti
  platové ohodnocení 150 Kč/hod.
  příjemné pracovní prostředí  

v centru města
  přátelský kolektiv
  možnost brigády na celý měsíc, případně celé prázdniny 

(možnost dohody na kratší dobu, minimálně dva týdny)

Požadujeme:
  bezúhonnost
  při nástupu osvědčení o negativním testu na přítomnost 

viru SARS-CoV-2
  komunikativnost
  kladný vztah ke klientům, empatie
  samostatnost
  flexibilitu
  ochotu učit se nové věci

Středisko sociálních služeb 
Praha 1 hledá vhodného 
uchazeče na pozici

PEČOVATEL/KA – LETNí BRIGáDA

V případě zájmu kontaktujte Zoru kučerovou,  
e-mail: kucerova@socialnisluzbyp1.cz, 

tel. 720 028 562.
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Tajenky z minulého čísla:
UPOUTáVKA NA SEMAFOR

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

LÉČKA OKR
(SLOVENSKY)

DĚTSKÝ
POZDRAV

ZNAČKA
NAŠICH

VYSAVAČŮ

DAVOVÉ
TÝRÁNÍ
VINÍKA

INICIÁLY
HERCE

SOBOTY

ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ

POLNÍ
ÚRODY

MEZI-
NÁRODNÍ
UNIE PRO

VEŘEJNOU
DOPRAVU

PITOMOST
INICIÁLY

HEREČKY
POLÁKOVÉ

OCHOTNĚ APAČI
LEGENDÁRNÍ
POTOPENÝ

PARNÍK

ZBYTEK 
PO HOŘENÍ

ALKALICKÁ
SLOUČE-

NINA
ANGLIČAN

TRNOVNÍKY

RYBÁŘSKÝ
NAVIJÁK

CYNISMUS

MUŽI

MĚSTO 
A ZÁMEK NA

OPAVSKU

SPZ AUT
SENICE

SOUHLAS

NOUZOVÉ
VOLÁNÍ

SPOJENÍ
ŘEK

ČÁST KNIHY

ZNÁMÝ
ZAKÁZANÝ
INSEKTICID

ČASTO
KROTIT

CHOMÁČ
TRÁVY

ČESKÁ
TISKOVÁ

KANCELÁŘ

STOVKY

HRAD
(ZASTARALE)

SLEPIČÍ
CITOSLOVCE

OSLÍ
CITOSLOVCE

SPZ AUT
KLADNA

POMŮCKA:
PURK
SPIL
TAT
UITP

DRUH
NÁBYTKU

ZNAČKA
OSMIA

SVĚTADÍL

ŘÍČNÍ
KLEPETÁČ

VĚTNÁ
SPOJKA

HRADEBNÍ
PŘÍKOP

CELNÍ KÓD
PARAGUAYE

TAJENKA

TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ

OBSAH
DRAHÉHO

KOVU
V MINCI

FINTA

VÝTĚŽEK 
Z LÉČIVÝCH

BYLIN

ČÁST
MOLEKULY

ŘÍMSKY 99

KRISTINA
DOMÁCKY

HORNICKÉ
PRACOVIŠTĚ
(ZASTARALE)

STARŠÍ
ZNAČKA

GRAMODESEK

SPZ AUT
DĚČÍNA

ROZTÍRAT

ANGLICKY
JEDNA

SKUTEK
(NĚMECKY)

MOŽNÁ

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

DOSTIHOVÉ
SÁZENÍ

JUPITERŮV
MĚSÍC

MUZIKÁL 
S

MADONNOU

ZNAČKA
INDIA

EPIČTÍ
BÁSNÍCI

MINULÉHO
ROKU

RÁDCE
MOHAMEDA

MLÉČNÝ
NÁPOJ

ZÁVĚR
MODLITBY

FRAN-
COUZSKÝ

KOMIK

Místopis (viz str. 30)

Vznikal na usazeninách, skutečným ostrovem _ _  _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ 
(viz TAJENKU) v roce 1784. 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– paní Jarmilu Svobodovou.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka 
Trujkunt z vydavatelství Argo, kterou napsal Petr Sagitarius. 
Blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 8. 

Jako velvyslanec své země jsem 
v tomto krásném městě strávil uply-
nulých tři a půl roku. Těšilo mě pono-
řit se do zdejšího života a zkoumat 
město, které jsem do té doby znal 
jen z temných dní komunismu, kdy 
jsem je poprvé navštívil jako teenager 
v sedmdesátých letech. Praha je 
nádherným klenotem kultury, historie 
a pohostinnosti. Existuje mnoho dob-
rých důvodů, proč město milují turis-
té, ale také to, proč zde mezinárodní 
filmové společnosti rády natáčí své 
projekty. Už se tu necítím jako turista, 
ale samozřejmě jsem stále uctivým 
hostem, který si užívá každodenního 
života zdejších šťastných občanů.

Kdykoli je to možné, prochá-
zím centrem a jednou nebo dvakrát 
přitom přejdu řeku Vltavu. Mezi 
moje oblíbené čtvrti, kde jsem strávil 
mnoho šťastných hodin s přáteli 
a kolegy, patří Josefov, Malá Strana 
a Vinohrady. Ale i další části města 
jako Karlín, Holešovice a Letná jsou 
na předních místech seznamu toho, 
co mě v Praze těší. 

Další velkou výhodou je počet 
„zelených plic“ v tomto městě. Praha 
má mnoho menších i větších parků 
a všechny jsou pěkně udržovány 
vynikajícími zahradníky. To je něco, 
co považuji za velmi atraktivní a je to 
zjevně součástí zdejší kvality života. 

Jako Seveřan mám pocit, že ve 
městě a v celé zemi hrají stále domi-
nantní roli automobily. To je v jistém 

smyslu pochopitelné a praktické. Ale 
rád bych v Praze viděl více bezpeč-
ných jízdních pruhů vyhrazených pro 
cyklisty a vedených buď odděleně 
nebo ve zřetelném odstupu od projíž-
dějících automobilů. Veřejná doprava 
je vynikající a má pěkně sladěné jízd-
ní řády, které plynule propojují linky 
tramvají, autobusů a metra. Málokdy 
čekáte ve dne na svůj spoj déle než 
pět až sedm minut.

Překvapuje mě, jak trpělivá je 
většina Čechů v každodenním životě, 

ať už čekají ve frontě, nebo se potýka-
jí s některými byrokratickými výzvami. 
Jsou také diskrétní ve veřejném pro-
storu, na rozdíl od Dánů, kteří mají ve 
zvyku zvědavě sledovat kolemjdoucí 
na chodníku.

Opravdu mi tu mnoho věcí 
nechybí. Kromě severské lékořice 
a oceánu. V Dánsku lidé nejsou v kte-
rémkoli daném bodě země nikdy víc 
než padesát kilometrů od moře. 

Vidím však dostatečný prostor 
pro větší digitalizaci v celé zemi, 
zejména ve veřejném sektoru – ať už 
na národní, regionální nebo místní 
úrovni. Bude to dobré z mnoha hledi-
sek, včetně dostupnosti pro občany, 
transparentnosti, úspory času a život-
ního prostředí kvůli menší přepravě 
do veřejných úřadů. Dánské velvysla-
nectví v této agendě úzce spolupra-
cuje s českými úřady a posílá do Čes-
ka dánské odborníky na digitalizaci 
a sdílí osvědčené postupy. Totéž platí 
pro zavedení udržitelnějších řešení 
ve veřejném a soukromém životě jako 
součást zelené agendy a boje proti 
změně klimatu.

Letos v létě zde skončím svoji 
misi, abych se stal novým dánským 
velvyslancem v Chorvatsku. V zemi, 
kterou mají Češi rádi a ročně ji jich 
navštíví více než milion. 

Ohlížím se za fantastickým ča-
sem, který jsem tady strávil a můžete 
si být jisti, že do Prahy se brzy vrátím. 
Tentokrát jako anonymní turista. 

Ole Frijs-Madsen
             Velvyslanec dánska            
      v České republice

   do Prahy se brzy vrátím

ČERVENEC/SRPEN 2021  slOVO hOsTa

Slovo hosta 




	Bookmark
	Bookmark
	Bookmark
	Bookmark
	Bookmark

