
�Truhlářská 8 se otevírá!

�Důležité informace o volbách

�Rozhovor s Jurajem Kukurou

�Hospoda, která přitahovala vraha
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ZÁŘÍ 2021 

AKTUALITY

FOTOSTRANA

INVESTICE: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
TRUHLÁŘSKÁ 8

ÚZEMNÍ ROZVOJ: PARTICIPACE ULICE NA POŘÍČÍ

AKTUÁLNĚ: O KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMECH 
S BRONISLAVOU SITÁR BABORÁKOVOU

ŠKOLSTVÍ: OPRAVY ŠKOL BĚHEM PRÁZDNIN

NAŠE BEZPEČNOST: MP PRAHA 1

PŘEDSTAVUJEME: 
ODBOR TECHNICKÉ A MAJETKOVÉ SPRÁVY

ZPRÁVY Z RADNICE: GRANTY A AUKCE

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

MÍSTNÍ PARLAMENT

VOLNÝ ČAS: PŘEHLED HŘIŠŤ PRO DĚTI

NAŠI ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELÉ

ROZHOVOR S GRAFOLOŽKOU 
ŠTĚPÁNKOU ČECHOVOU

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ: 
JAROSLAVA MERTLOVÁ

MÍSTA VÍRY: KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ

HISTORIE PRAHY 1: 
VRAH SE VRÁTIL NA MÍSTO ČINU

MÍSTOPIS: STÁTOTVORNÉ OSUDY RUDOLFINA

POŠTOVNÍ MUZEUM: O TŘÍDĚNÍ ZÁSILEK

OSOBNOSTI PRAHY 1: 
LINDA PROCHÁZKA, PRODUKTOVÁ DESIGNÉRKA

NOVÉ ČESKÉ KNIHY

ROZHOVOR S JURAJEM KUKUROU

AKCE PRO NAŠE SENIORY

NAŠE DĚTI: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

KŘÍŽOVKA

SLOVO HOSTA: 
JUKKA PESOLA, FINSKÝ VELVYSLANEC

od 17∶00

19. 9. 2021

(V Celnici 10, Praha 1)

ZÁŘĲOVÝ
BOWLING
TURNAJ
V NEDĚLI 19. 9. 2021 VÁS ZVEME NA
TRADIČNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ
„O POHÁR MČ PRAHA 1“.

Turnaj je určen výhradně
pro obyvatele Prahy 1.

Účast v turnaji je zdarma,
obuv je možné zapůjčit na
místě. Přihlášky na turnaj
podávejte do 16. 9. na
www.bowling.cz v sekci
turnaje či na e-mailu:
dorian.gaar@praha1.cz

1
neděle

od 14∶00 do 18∶00

18. 9. 2021

Tyršův dům
(vchod z ulice Všehrdova)

ZÁŘĲOVÉ
PLAVÁNÍ
S MČ PRAHA 1
V SOBOTU 18. 9. 2021 VÁS ZVEME NA
TRADIČNÍ PLAVÁNÍ „O POHÁR MČ PRAHA 1“
V BAZÉNU TYRŠOVA DOMU.

Soutěž probíhá od 14 do 18
hodin.

Registrace se provádí přímo
na místě v recepci bazénu.

Tratě jsou vypsány pro
všechny věkové kategorie.
Účast zdarma.

Bližší informace na e-mailu:
dorian.gaar@praha1.cz

1
sobota

od 10∶00

18. 9. 2021

hřiště Na Františku

21

ZÁŘĲOVÝ
TURNAJ
V NOHEJBALU
TROJIC
TRADIČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ
„O POHÁR MČ PRAHA 1“.

Start v turnaji je bezplatný.

Nutná je předchozí
registrace týmu do
16. 9. 2021 na e-mailu:
dorian.gaar@praha1.cz
nebo na tel.: 603 438 053.

Milí sousedé,
vítám vás všechny zpátky z prázdnin a dovolených! Doufám, že 
jste si odpočinuli a že jste v rámci možností dohnali to, co jste 
kvůli covidu zameškali. Hlavně vám ale všem přeji, abyste byli 
zdraví a v pohodě.

Vstupujeme už do druhého podzimu, kdy musíme být 
stále opatrní, protože jak ukazuje zahraniční vývoj, koronavirus 
zdaleka není poražený. Jsem v tomto směru velmi rád, že se 
ukazuje správnost zvolené cesty očkování, jež výrazně eliminu-
je riziko onemocnění. Zároveň jsme ale samozřejmě připraveni, 
v případě, že k tomu příslušné orgány přistoupí, zajistit pro-
střednictvím Nemocnice Na Františku pro naše nejohroženější 
skupiny obyvatel třetí dávku vakcíny. 

Postupné částečné rozvolňování proticovidových opatření 
nám v létě umožnilo vyrazit do zahraničí, současně samozřej-
mě více otevřelo hranice i pro příjezd turistů. Ti se znovu začali 
postupně objevovat v bytech určených k bydlení a někteří zase 
zapomněli na ohleduplnost a respektování obyvatel domů. 
Obdobné to je během některých večerů a nocí v ulicích. V této 
souvislosti je ale třeba přiznat, že velký podíl na nočním hluku 
mají naši domácí turisté i mladí lidé z ostatních částí hlavního 
města. 

Chci vás všechny ubezpečit, že jsme odhodláni nepři-
pustit návrat do doby před koronavirovou pandemií. Se vším 
důrazem proto po magistrátu požadujeme posílení počtů 
městských strážníků v ulicích i silnější zapojení Policie ČR. 
Té musím poděkovat za výborné výsledky v boji proti drogové 
scéně, zejména pak proti dealerům. Situace v exponovaných 
místech je tak díky speciálnímu policejnímu týmu výrazně lep-
ší. To ale samozřejmě neznamená, že je vyhráno, protože tento 
boj nikdy nekončí.

V tomto čísle našeho časopisu JEDNA naleznete kontakty 
na jednotlivá pracoviště Městské policie, včetně speciální linky 
Volejte Opletalku, kterou jsme pro vás se strážníky zřídili a jež 
je určena občanům Prahy 1, řešícím problémy s negativními 
jevy spojenými s krátkodobými pronájmy. Využívejte prosím 
v odůvodněných případech tyto kontakty. Jsou tu pro vás a pro 
pomoc při řešení fenoménu, který trápí celou Evropu. V příštím 
čísle vás seznámíme s dalšími opatřeními. 

Přeji vám příjemné září! 

Váš
Petr Hejma 
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POMÁHÁME 
NAŠIM 
PODNIKATELŮM

Kontaktní centrum pro podnikatele:

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

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

Radnice obnoví 
projekt Antigraffi  ti

Úspěšný projekt Prahy 1 Antigraffi  ti se 
vrátí a spolu s ním bude zprovozněna 
kompletně připravená aplikace, která 
dokonce získala cenu eGovernmentu.

Aplikace sestává z portálu na 
sběr podnětů od občanů a z mana-
žerského modulu pro rozdělení práce 
a její přiřazení jednotlivým zaměst-
nancům. Měla by být navíc propojena 
s novou magistrátní aplikací Bez 
graffi  ti, s níž by si mimo jiné měla 
vyměňovat data.

Magistrátní mobilní aplikace Bez 
graffi  ti má za cíl urychlit celý proces 
od ohlášení nelegálních maleb až po 
jejich odstranění a bude ke stažení 
v obchodě Google Play a App Store. 
„Vítám, že se vedení hlavního města 
společně s námi a dalšími městskými 
částmi pouští do věčného boje proti 
graffi  ti. Přeji si, aby byl jejich pilotní 
projekt úspěšný a vyvrcholil například 
tím, že vedení Prahy vyčlení účelové 
dotace pro městské části právě na 
odstraňování pouličních maleb,“ pro-
hlásil radní Prahy 1 Richard Bureš. �

Webová platforma Hlídač státu, která se 
zabývá veřejnou kontrolou státních a veřej-
ných institucí, v nedávné době zveřejnila 
žebříček pražských radnic podle nejniž-
šího rizika korupce. Jednotlivé městské 
části jsou v něm posuzovány na základě 
deseti rizikových faktorů, přičemž radni-
ce Prahy 1 se v hodnocení za rok 2020 
umístila na vynikajícím druhém místě. 

Hlídač státu pravidelně hodnotí 
všechny městské části na základě Indexu 
klíčových rizik (zkráceně K-Index). Ten 
představuje ukazatel míry rizikových fakto-

rů spojených s rizikem korupce a nehospo-
dárným nakládáním veřejných peněz. Kla-
sifi kuje se například koncentrace stejných 
dodavatelů, podíl smluv se skrytou cenou, 
podíl smluv s cenou u limitu veřejných 
zakázek nebo podíl smluv uzavřených s fi r-
mami sponzorujícími politické strany. Pra-
ha 1 v žebříčku za rok 2020 dosáhla skóre 
2,59, díky kterému obsadila druhou příčku 
mezi 22 městskými částmi. Pro Prahu 1 
jde přitom o výrazný posun, v předchozím 
roce totiž získala hodnocení B a obsadila 
v žebříčku až dvanáctou pozici. �

Tisícovku respirátorů darovala radnice Pra-
hy 1 dobročinné organizaci Zdravotní klaun, 
která již od roku 2001 pomáhá dětským 
i geriatrickým pacientům procházet proce-
sem léčby s úsměvem. Respirátory předal 
ředitelce organizace Kateřině Slámové-Ku-
bešové 1. místostarosta Petr Burgr. 
Zdravotní klauni navštěvují pacienty na 

různých nemocničních odděleních, na 
onkologii, chirurgii, psychiatrii či JIPce, ale 
doprovází je také na operační sál. „Organi-
zujeme pro pacienty cirkusy, kde se třeba 
mohou děti naučit žonglovat. Nezapomí-
náme ani na seniory, kterým naši klauni 
během pandemie psali osobní dopisy,“ 
doplnila Kateřina Slámová-Kubešová.

Zdravotní klauni působí nejen ve 
zdravotnických zařízeních a v domovech pro 
seniory, ale i v domácnostech. V rámci Virtu-
ální klauniády je možné si pozvat prostřed-
nictvím videohovoru klauna i domů, pokud 
je dítě dlouhodobě nemocné. �

Pro více informací: 
www.zdravotniklaun.cz/virtualni-klauniady/ 

Na žádost naší městské části bylo 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy od-
souhlaseno poskytnutí účelové ne-
investiční dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy, a to ve výši 100 000 korun.

Městská část Praha 1 obdrží tuto 
částku v rámci Grantového programu 
hl. m. Prahy pro oblast adiktologických 
služeb. Prostředky, které jsou určeny na 

realizaci protidrogové prevence, budou 
na základě objednávek přerozděleny 
mezi tři neziskové organizace zabývající 
se protidrogovou problematikou. Jedná 
se o podporu služby Kontaktní centrum 
organizace Drop In, o.p.s. a pro Terénní 
programy organizací Drop In, o.p.s. a 
Sananim, z.ú., Progressive o.p.s., které tyto 
služby na území Prahy 1 zajišťují. �

Respirátory od Prahy 1 pomohou zdravotním klaunům

Sousedské slavnosti 
Zažít město jinak

Rybářský domek 
– další centrum setkávání
Ve spolupráci s místní KamPartou se 
následující dva roky bude o toto výjimeč-
né místo starat Skautský institut. Domek 
bude otevřený také široké veřejnosti, 
která se může těšit na plno zajímavých 
aktivit. Symbolický klíč počátkem srpna 
předal Miloši Říhovi, řediteli Skaut-
ského institutu, a Romanu Duškovi 
z KamParty starosta Petr Hejma. �

Peníze na protidrogovou prevenci

Praha 1 má druhou nejtransparentnější radnici

Domácí dobroty, dílny a přednáš-
ky, vystoupení místních umělců 
nebo soutěže. V sobotu 18. září se 
společenský, kulturní i kulinářský 
život na Praze 1 přesune do ulic. 
Sousedské slavnosti Zažít město 
jinak v režii místních organizá-
torů a organizátorek ukážou, že 
veřejný prostor nemusí patřit jen 
autům nebo nutným přesunům. 

Kampa, Soukenická, Opato-
vická, V Cípu, Mostecká, Mariánské 
náměstí, Smetanovo nábřeží, Petrské 
náměstí, Karoliny Světlé, Klimentská 
a Ve Smečkách. To je výčet lokalit 
Prahy 1, které ožijí sousedským 
mumrajem. Klimentská se promění 
na open air divadelní studio, v ulici 
Karoliny Světlé se uskuteční mezige-
nerační setkání, v Soukenické se pro 
všechny otevře modlitebna Církve 
bratrské a organizátoři a organizátor-
ky z ulice Ve Smečkách vás přesvěd-
čí, že i sem stojí zato se vydat. Tato 
ulice nemá dobrou pověst. Kvůli 
množství nevěstinců a drogových 
dealerů pravidelně obsazuje první 
příčky v žebříčcích pražských míst, 
kterým je lépe se vyhnout. Jsou 
ale Smečky opravdu jen doupětem 
neřesti? Nachází se tu totiž i mnoho 
krásných míst. Ať už jde o chráněné 
dílny Jedna Bedna a Inspirace či 
kavárnu Bílá vrána, které pomáhají 
lidem s duševním onemocněním 
a postižením začlenit se do společ-
nosti a pracovního procesu, Kni-
hovnu a tiskárnu pro nevidomé 
K. E. Macana, která vnáší světlo 
kultury do světa zrakově postižených, 
unikátní prostory Galerie Smečky, 
plavecký klub Raftík nebo spoustu 
příjemných podniků, jakými jsou 
například pražírna Rcaff e, tapas bar 
Ježkovy Voči či mlékárna Krasolesí.

Záštitu nad slavnostmi Zažít 
město jinak 2021 převzal 1. místo-
starosta Petr Burgr. �

@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“

Hodnoty K-Indexu Prahy 1

starosta 
P. Čižinský

2019               2020

4,97

2,59

starosta 
P. Hejma

Žebříček „velkých“ pražských radnic 
podle nejnižšího rizika korupce
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Prolézačky, pískoviště, skluzavky 
a spousta dalších nových herních 
prvků čeká začátkem září na děti z MŠ 
Masná. Zdejší hřiště je nyní pestřejší, 
zábavnější a samozřejmě také splňuje 
ty nejvyšší bezpečnostní nároky. Za-
hrada mateřinky v Masné byla poslední 
ze všech zahrad pro naše předškolá-
ky, jež čekala na svoji revitalizaci.

Jen krátce před dokončením prací 
a návratem dětí do školky si přišla prohléd-
nout zcela nové hřiště také místostarostka 
Prahy 1 Eva Špačková společně s vedoucí 
odboru školství Prahy 1 Michaelou Venco-
vou. „Jsem nadšená, že se podařilo už letos 
konečně zrevitalizovat i toto hřiště. Místní 
děti se tak již nyní mohou těšit ze zcela 
nového prostoru, který nabízí různorodou 
paletu možností, jak si hrát,“ prohlásila 
místostarostka s úsměvem.

Kromě nových herních prvků a měkké 
barevné podlahy zdobí hřiště navržené archi-
tektkou Magdalénou Myšákovou Kaščáko-
vou také překrásné kresby zvířecích kama-
rádů na zdech vnitrobloku. Chodit do MŠ 
Masná tak bude nyní ještě větší radost. �

Nové hřiště pro mateřinku v Masné
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Knihkupectví Shakespeare a synové
U Lužického semináře 10
www.shakes.cz

Steak El Pablo
U Železné lávky 4
www.elpablo.cz

Bar U Klíčů
Prokopská 294
tel. 736 686 067

Pivnice Pod Petřínem
Hellichova 5
tel. 257 224 408

Opravna a úpravna oděvů
Národní – pasáž Metro
tel. 776 073 871

Rona Crystal Praha
Spálená 85/7, tel. 736 179 558
www.crystalpraha.com

Bowla Bar
Kožná 5
tel. 604 653 312

České kožené zboží
Truhlářská 10
www.ceskakuze.cz

Papírnictví
Valentinská 3
tel. 601 203 100

Nakupujme 
u našich živnostníků, 
čekají na nás!

ZÁŘÍ 2021  FOTOSTRANA

Po dlouhém roce se naši senioři dočkali první letošní plavby po Vltavě. Krásné počasí i výhledy na řeku a město, vtipné vyprávění 
i hity divadla Semafor v podání Milana Pitkina za doprovodu Vladimíra Koppa a k tomu dobré občerstvení a jako dárek pro každého 
kniha a CD se šlágry Waldemara Matušky. Není divu, že se stovka seniorů skvěle bavila a že se z lodi nikomu moc nechtělo.

Tradiční událost k uctění památky 
československých letců se odehrá-
la v pondělí 16. srpna u Památníku 
Okřídleného lva v parku na Kláro-
vě. Pietní akt k 76. výročí návratu 
letců RAF do vlasti se odehrál za 
přítomnosti rodinných příslušníků 
československých pilotů, zástupců 
armády, politické reprezentace 
a řady dalších hostů. Ti všichni si 
připomněli hrdinství, odvahu a vlas-
tenectví Čechů a Slováků v boji 
proti nacistickému zlu.

Foto: Petr Našic, 
Jaroslav Tatek
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Vitální paní Naděžda Nováková před prázdninami oslavila úžasných sto let. Popřát jí přišel i starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. 
Paní Nováková žije v Praze 1 od své svatby v roce 1945. S manželem také pobývala pracovně v Německu a v Indii. Je stále velmi 
aktivní, ve formě se udržuje například psaním povídek pro svého vnuka.



98              

V
ZÁŘÍ 2021 INVESTICEINVESTICE PRAHA 1

D
N

Y
 

O
T

E
V

Ř
E

N
Ý

C
H

 
D

V
E

Ř
Í

  

  

1 5 : 0 0  –  otevření SVČ Jednička

1 5 : 3 0  –  skupina Bombarďák, první hudební blok

1 6 : 3 0  –  skupina Bombarďák, druhý hudební blok

V průběhu celého odpoledne je připravena prohlídka areálu,
kreativní dílny: Kutil Junior, LEGO robotika a další.

úterý 7. 9.  2021 ( 1 5 – 1 8 : 0 0 )

V průběhu celého odpoledne je připravena prohlídka 
areálu, kreativní dílny: Kutil Junior, LEGO robotika,
hudební workshop a další.

1 5 : 0 0  –  otevření SVČ Jednička

1 5 : 3 0  –  kouzelník Pavel Dolejška

1 6 : 0 0  –  dětský smyčcový orchestr HARMONIE

1 6 : 3 0  –  kouzelník Pavel Dolejška

1 7 : 0 0  –  dětský smyčcový orchestr HARMONIE

středa 8. 9. 2021 ( 1 5 – 1 8 : 0 0 )

  

1 5 : 0 0  –  otevření SVČ Jednička

1 6 : 0 0  –  divadelní představení pro děti – Bylo nebylo,
pásmo pohádek na téma lidová slovesnost

V průběhu celého odpoledne je připravena prohlídka 
areálu, kreativní dílny: Kutil Junior, LEGO robotika,
hudební workshop a další.

čtvrtek 9. 9. 2021 ( 1 5 – 1 8 : 0 0 )

Zveme vás na tři dny otevřených 
dveří nového Střediska volného času 
Jednička, které se budou konat 
od 7. do 9. září 2021 od 15:00 do 18:00 h.

w w w . s v c j e d n i c k a . c z
Truhlářská 8,  Praha 1

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NOVĚ 
OTEVŘENÉ KAVÁRNĚ!Zahájení rekonstrukce budovy, která má za 

sebou bohatou historii a v minulosti sloužila 
jako toleranční modlitebna nebo taneční 
sál, provázely komplikace. Kulturní památ-
ka v sobě totiž ukrývala řadu překvapení 

Volnočasové středisko 
v Truhlářské 8 se otevírá

a nečekaných objevů, jež bylo potřeba podle 
pokynů památkářů sanovat a zabezpečit 
pro další generace. V prostorách modlitebny 
byly nalezeny raně barokní malby, na uliční 
fasádě zase došlo k odhalení fragmentů 

výjevů s motivem Panny Marie a žehnajícího 
papeže nebo sv. Mikuláše. Obraz s výjevem 
Panny Marie byl navíc schovaný za okapo-
vým svodem. Obnova domu číslo 8
v Truhlářské ulici tak kladla mimořádné 
fyzické i technické nároky na všechny, kteří 
se rekonstrukce účastnili. Zvlášť náročné 
pak byly veškeré restaurátorské práce. Ty 
probíhaly velmi citlivě a se vším respek-
tem k charakteru stavby. Právě opatrný 
přístup restaurátorů opakovaně chválila 
také místostarostka Prahy 1 Eva Špačko-
vá. „Historický dům v Truhlářské ulici byl 
dlouhá léta zanedbávaný, a musel proto 
projít kompletní rekonstrukcí. Když jsem se 
však byla v budově v loňském roce podí-
vat, ještě jsem netušila, jaká krása se zde 
bude z každého koutu klubat. Mám velkou 
radost, že za přispění odborníků a restaurá-
torů byla historie obnovena,“ ocenila krásy 
stavby i nasazení všech místostarostka.

Již během rekonstrukce se rozhodlo 
o tom, že po dokončení prací bude nemovitá 
památka sloužit veřejnosti, zejména pak 
dětem a mládeži. Až do letošního roku byla 
totiž Praha 1 jedinou městskou částí, která 
po ně neměla vlastní dům. O tom, jaká bude 
náplň činnosti nově vzniklého střediska 
volného času, stejně jako o jeho názvu, mohl 
spolurozhodovat každý z vás, a to prostřed-
nictvím online ankety. Ta se uskutečnila na 
jaře letošního roku a mimo jiné jednoznačně 
potvrdila, že nové volnočasové centrum 
ponese název Jednička. „Jsme rádi, že 
historickému domu v Truhlářské 8 vdechne 
nový život a energii právě středisko volného 
času pro všechny generace. Plánujeme zde 
organizovat nespočet kroužků, setkávání 
rezidentů a další nejrůznější aktivity pro 
veřejnost,“ prozradila místostarostka Eva 
Špačková.

Široký výběr zájmových činností a dal-
ších aktivit pro všechny věkové kategorie 
nabídne nové středisko již v letošním škol-
ním roce 2021/2022. „V nových reprezen-
tativních prostorách se návštěvníci mohou 
těšit na řadu kreativních činností z nabídky 
výtvarného oddělení, včetně slavnostních 
vernisáží a dlouhodobých výstav. Zkrátka 
ale nepřijdou ani zájemci o pravidelné spor-
tovní, taneční a technické kroužky,“ popsal 
program nového střediska vedoucí SVČ 
Jednička Kamil Janouškovec.

Všechny zájmové kroužky v Truhlářské 
zaštiťuje svými profesionálními lektory Dům 
dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, 
který se práci s dětmi a mládeží věnuje již od 
roku 1985. Nabídka činností tak bude sku-
tečně pestrá. Jazykové kurzy, výtvarné a ru-
kodělné činnosti, pohybové kroužky i nauka 
o přírodě – to je jen malý výčet toho, čemu 
se mohou děti v SVČ Jednička věnovat. 
Nezapomíná se ale ani na dospělé. Pro ně 
jsou připraveny lekce jógy, kruhové tréninky 
nebo kurz základní práce s PC. Senioři zase 
mohou každé úterý dopoledne navštěvovat 
Senior klub a aktivně trávit volné chvíle se 
svými vrstevníky, ale i s příbuznými.   

Kromě zázemí pro kroužky posky-
tuje dům v Truhlářské 8 prostor i dalším 
aktivitám. Rodiče při čekání na děti potěší 
nová kavárna, která je návštěvníkům 
k dispozici v přízemí budovy, stejně jako 
zrekonstruované vnitřní nádvoří, kde jsou 
další příjemná místa k odpočinku. Milov-
níci divadelních představení a koncertů 
pak jistě ocení vznik nového divadelního 
sálu, který poslouží jako zkušební zázemí 
dramatických kroužků i přímá scéna pro 
realizaci zajímavých kulturních akcí.

Středisko volného času Jednička se 
slavnostně otevírá 6. září a poté následují 
dny otevřených dveří. Zájmové činnosti 
pak budou ve většině případů zahájeny 
v týdnu od 4. října. Právě nyní během září 
je tedy nejvyšší čas na to, prostudovat 

nabídku kurzů a vybrat si ten pravý pro 
vás i vaše nejbližší. „Jednoduché přihlá-
šení do nových zájmových kroužků je již 
nyní možné přímo na webových strán-
kách www.svcjednicka.cz. Rodiče jistě 
ocení snadnou administraci vlastního 
přehledného klientského účtu, který je 
přizpůsoben i pro mobilní zařízení. O dal-
ších vypsaných kroužcích pak budeme 
průběžně informovat právě na našich 
webových stránkách,“ vysvětlil Kamil 
Janouškovec. Novému středisku přejeme 
mnoho vydařených akcí a spokojených 
návštěvníků. �

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Jaroslav Tatek

Více než dva roky trvající stavební a restaurátorské práce 
v Truhlářské ulici jsou dokončeny. Náročná rekonstrukce 
historického domu, který v minulosti nesl jména Na Skále, 
Na Pískách či dům Ratzenbeckský, probíhala za přísného 
dohledu památkářů. Nyní bude objekt sloužit obyvatelům 
Prahy 1 jako středisko volného času pro všechny generace. 
Připomeňte si s námi celou proměnu domu Truhlářská 8 
na SVČ Jednička.
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Podle Martina Půčka z Kanceláře veřejného 
ochránce práv musejí byty, které mají být 
užívány ke krátkodobým ubytovacím služ-
bám, projít rekolaudací. To by měly zajistit 
stavební úřady. Zvládnou to?
Tak nejdříve je třeba se zamyslet nad tím, 
čeho tím chceme docílit. Jestli předpoklá-
dáme, že rekolaudace nemůže být schvá-
lena, anebo jestli počítáme s rizikem, že 
rekolaudace bytů na hotelové pokoje projde. 
Což by se v některých domech také mohlo 
stát. A z toho jsem rozpačitá. Navíc se sta-
vební úřady nejpostiženějších městských 
částí shodují na tom, že mají málo pracovní-
ků na celou svou agendu, natož na masivní 
řešení rekolaudací v oblasti krátkodobého 
ubytování. Něco se ale na druhou stranu 
změnit musí. Osobně jsem za jakoukoliv 
cestu, která povede ke skutečně sdílenému 
ubytování, tedy ke konci investičních bytů 
v krátkodobém ubytování. Mám byt, kde by-
dlím, a pronajmu ho, když jsem na dovolené, 
ale záleží mi na něm, mám v něm osobní 
věci a nechci, aby se z něj stala kůlnička 
na dříví. Nebo v bytě bydlím a pronajímám 
volný pokoj, ale i v tomto případě mám byt 
pod kontrolou.

Už nám došla trpělivost, 
je to nekonečný boj

Hlavní město chce hned po volbách kvůli 
regulaci krátkodobých ubytovacích služeb 
předložit novelu živnostenského zákona. 
Co si od toho slibuje a jak to vidíte vy?
Tato novela je už dlouho na stole, ale asi 
není politicky tak zajímavá, aby se před 
volbami protlačila. Proto je nutné ji předložit 
v novém volebním období opět k projednání. 
Tato novela mi dává smysl stejně jako nový 
zákon. Vše ale záleží na tom, jak budou 
nastaveny podmínky a pravidla. A to je pří-
ležitost pro Prahu 1 a náš Výbor, abychom 
se zasadili o pravidla, omezení či případné 
licence pro ubytovací služby podle našich 
představ. Aby licence mohly být odebírány 
nebo například v některých místech centra 

vůbec neudělovány. Jako to udělali v Am-
sterdamu. Anebo v Haagu, kde je Airbnb 
zakázáno úplně. U nás ale cítím malou 
progresivitu i politický zájem. A nám, kteří 
v takto těžce zkoušených domech bydlíme, 
už došla trpělivost. Ve Výboru se ale snaží-
me krok po kroku postupovat při obhajobě 
základního práva na klidné bydlení, což by 
nemělo být o politice, ale o zdravém rozumu. 
Anebo se všichni vystěhujeme do satelitů 
a z centra bude skanzen pro opilé turisty... 

Magistrát nyní prosazuje cestu aplikace 
stávajících zákonů. Vzhledem k tomu, jak 
se to už léta nedaří, nebylo by lepší a rych-
lejší přijmout nový komplexní zákon, který 
by problematiku krátkodobého ubytování 
v bytech řešil?
Jakákoliv cesta vedoucí k tomu, že se s tím 
něco udělá, je prospěšná. Za mě by mohla 
být cesta přijetí nového zákona s kvalitní 
specifi kací licence tou pravou cestou, pro-
tože je nejkomplexnější. Zákon je zákon. Ale 
to je na politické vůli. Stejně jako zmíněná 
novela živnostenského zákona. V každém 
případě bude nesmírně důležité promyslet 
systém kontroly, který v tom hraje klíčovou 
roli! Doufám, že se tento rok pohnou ledy. �

Text: Petr Bidlo
Foto: Archiv redakce

Bude krátkodobé ubytovací služby regulovat nový zákon, nebo současné 
zákonné normy? A chceme je vůbec v centru? Více v rozhovoru s předsedkyní 
Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Prahy 1 
Bronislavou Sitár Baborákovou. 

V létě se v Galerii 1 
konalo setkání spojené 
s online participací pod 
názvem Budoucnost 
ulice Na Poříčí. Na otázky 
veřejnosti odpovídali 
starosta Petr Hejma, 
radní Richard Bureš, 
architekt Marek Tichý 
a zástupci Hospodářské 
komory, IPR, ArtLines 
a iniciativy GoFlorenc.

Chystaná proměna ulice se netýká 
pouze úpravy komunikací, zlepše-
ní pobytového komfortu, doplnění 
městského mobiliáře a zeleně. Podle 
slov architekta Marka Tichého zahr-
nuje příprava dokumentů k realizaci 
také vyčlenění sedmi ploch pro umění. 
„V návrhu jsme vytipovali sedm míst, 
která jsou v ulici Na Poříčí pro umění 
vhodná. Rozdělujeme je na dvě takzva-
né artové zóny, kde by úpravy veřejné-
ho prostoru mohly být současně pro-
storem pro instalaci uměleckých děl,“ 
vysvětlil Marek Tichý. Jedná se o části, 
kde se ulice rozšiřuje do volnějších 
prostranství, a to konkrétně mezi Bílou 
a Černou labutí a Archou a pak na 
konci území směrem k Náměstí Repub-
liky. Tam vidí architekt potenciál pro 
příležitostné i dlouhodobé expozice.

Pokud se podaří realizovat vše, co 
bylo na participačním jednání odsou-
hlaseno, můžeme se těšit na neob-
vyklý projekt s přesahem za hranice. 
Danuše Siering, zakladatelka iniciativy 
GoFlorenc, se 9. září setká se starostou 
města Berlína Michaelem Müllerem. 
„Chceme projednat aktuální témata, 
ale i výměnu zkušeností souvisejících 
právě s vizuální tvorbou měst a za-
pojením občanů a podnikatelů do 

Participace: 
Nejen o uměleckých 
zónách Na Poříčí

participačních diskusí. Určitě budeme 
mluvit i o uměleckém ztvárnění ulice 
Na Poříčí,“ řekla nám paní Siering.

Zkrášlení ulice nejen zpříjemní 
život lidem, kteří v dané lokalitě bydlí 
a pracují, ale právě přes umění může 

dojít i k hlubšímu propojení dvou 
partnerských měst a dvou významných 
evropských metropolí. �

Text: Michaela Šulcová
Vizualizace: TaK Architects

Celková 
situace 
s vyznačením 
artzón

Poster s inspiracemi

Městský soud v Praze rozhodl, že 
krátkodobý pronájem přes platformy 
typu Airbnb spadá pod ubytovací služby 
a měl by se danit jako podnikatelská 
činnost. Pražský městský soud řešil 
případ žalobkyně zastoupené advo-
kátkou Petrou Novákovou, která se loni 
v březnu ohrazovala proti tomu, že jí 
fi nanční správa za rok 2017 doměřila 
daň z podnikatelské činnosti a mu-
sela podat opravné daňové přiznání. 

Šlo o příjmy z krátkodobých pronájmů 
nemovitosti skrze platformu Airbnb. 
Podle městského soudu v Praze nejde 
o takzvanou „nesouvislou podnika-
telskou činnost“, za kterou pronájem 
považovala žalobkyně, ale o „podnikatel-
skou činnost v ubytovacích službách“.

„Konečně zdravý rozum! Soud 
jasně řekl, že krátkodobé ubytování je 
podnikatelskou činností a jde o ubytova-
cí službu. Jestliže jde tedy o podnikání, 

tak pak nepatří do bytových domů. Ty 
jsou určeny k bydlení, a ne k podnikání, 
a proto mají mít jasná pravidla,“ reago-
vala předsedkyně Výboru pro podporu 
komunitního života a proti vylidňování 
centra ZMČ Praha 1 Bronislava Sitár 
Baboráková 

Verdikt soudu přivítala i Finanční 
správa ČR. �

Text: (red)

Přelomový rozsudek soudu: 
Krátkodobý pronájem by se měl danit!
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Školy a školky využily 
prázdniny k opravám
Tiché chodby, prázdné lavice a zavřené učebny. Prázdninová atmosféra 
ve většině školních budov sice působí poněkud smutně, zároveň ale 
představuje ideální období pro realizaci nutných oprav a modernizaci. 
Také školy a školky v Praze 1 opět využily letní měsíce naplno. I když některé 
z nich údržbářské práce zvládly provést již během jarního uzavření, většinou 
školáci i učitelé přicházejí na začátku školního roku tak trochu „do nového“. 

Školská zařízení po celé republice 
mají za sebou neobvyklý školní rok. 
Vlivem opatření proti šíření pandemie 
koronaviru byly budovy vzdělávacích 
institucí několik měsíců zavřené, 
a tak školy a školky tento čas využily 
k plánovaným opravám a rekonstruk-
cím. K obdobným krokům přistoupilo 
například vedení MŠ Opletalova a MŠ 
Pštrossova, a tak jejich budovy prošly 
během letních měsíců už jen drobnými 
úpravami. „Vzhledem k tomu, že bylo 
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na jaře dva měsíce zavřeno, opravo-
vali jsme již v tomto období. Máme za 
sebou výměnu koberce a opravu oken 
v celém přízemí. V létě tedy proběhly 
jen drobné opravy – zeď v jídelně, ošet-
ření sklepní chodby proti plísni a po-
dobné práce,“ vysvětlila ředitelka MŠ 
Opletalova Jitka Enderst Moravcová.

Většinou ale školy a školky naší 
městské části nechaly opravy přeci jen 
až na léto. Mezi nejčastější prázdnino-
vé údržbářské práce patřilo malování 

učeben a vestibulů, výměna podlahových 
krytin, instalatérské práce, nátěry a mytí 
oken. Kromě technických oprav se některé 
školy zaměřily také na modernizaci svého 
inventáře. 

V ZŠ J. Gutha-Jarkovského připravili 
pro žáky zcela nový interiér učebny fyziky, 
v ZŠ náměstí Curieových zase proběhla 
modernizace nábytku v cvičné kuchyňce 
a přestavba nářaďovny na novou šatnu ke 
gymnastickému sálu. Kompletní výměna 
počítačů v budově na Uhelném trhu pak 
jistě potěšila žáky i zaměstnance ZŠ Brá-
na jazyků. Nezapomnělo se však ani na 
exteriéry a například děti, které navštěvu-
jí MŠ Hellichova a MŠ Letenská, našly po 
návratu do školky své oblíbené prolézač-
ky v novém nátěru. „K opravám exteriérů 
u obou budov školy jsme přistoupili až 
během prázdnin, protože v nedávné 
době v obou případech probíhala oprava 
chodníku, u budovy Klimentská dokonce 
velmi dlouhé výkopové práce. V Kliment-
ské také opakovaně řešíme problémy 
s vlaštovkami, kterým se líbí pod stře-
chou. Mají tam hnízda a bohužel budovy 
znečišťují,“ okomentovala prázdninové 
práce ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského 
Jitka Kendíková. 

Významnější rekonstrukcí průběžně 
prochází také ZŠ Vodičkova, ve které mimo 
jiné pokračuje druhá fáze opravy fasády 
ve vnitrobloku. Kromě stavebních prací 
však v létě čekal na zaměstnance školy 
ještě jeden speciální úkol. „Zavěšovali jsme 
do vestibulu obří lustr z devatenáctého 
století. Je původní a vrátil se k nám po ně-
kolika letech oprav,“ prozradila ředitelka ZŠ 
Vodičkova Dagmar Zelená. Přejeme tedy, ať 
„staronový“ lustr vnese žákům i učitelům 
do nadcházejícího školního roku světlo 
a pohodu. �

Text: Tereza Kuzmová 
Foto: Jaroslav Tatek

ŠKOLSTVÍ PRAHA 1

Opravený lustr v ZŠ Vodičkova

Teritorium Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 1 zahrnuje nejužší centrum 
hlavního města. Z toho vyplývá jeho spe-
cifi cké postavení mezi ostatními obvody. 
Kromě běžných činností, jako je převoz 
podnapilých osob do protialkoholní záchyt-
né stanice, a to i na vyžádání jiných útvarů 
městské policie nebo Policie ČR, provádějí 
hlídky pravidelné kontroly na místech, kde 
je zakázáno vstupovat na zeleň. V rámci 
činnosti jsou na takových místech prová-
děny také kontroly majitelů psů. V oblasti 
dopravy je pozornost stále věnována 
parkování vozidel a dodržování pravidel pro 
provozování taxislužby a osobní smluvní 
přepravy. V rámci obvodu Prahy 1 jsou 
v turistické sezoně využívána také mobil-
ní stanoviště městské policie, která jsou 
umístěna na nejnavštěvovanějších místech.

Městská policie Praha 1 informuje

Naše městská část patří mezi turisticky nejzajímavější a nejvytíženější lokality v Praze. 
S tím souvisí vysoké nároky na zajištění bezpečí nejen návštěvníků, ale zejména našich 
sousedů. Na klid a pořádek dohlíží strážníci Městské policie Praha 1.

PRACOVIŠTĚ / KONTAKTNÍ OSOBA ADRESA KONTAKT

Obvodní ředitelství MP Praha 1 Opletalova 19, Praha 1 tel.: 222 025 192, 
e-mail: operacni.p1@mppraha.cz

Detašované pracoviště Staré Město Uhelný trh 10/415, Praha 1 tel.: 224 234 860

Detašované pracoviště Malá Strana Letenská 23, Praha 1 tel.: 257 533 117

Okrsková služebna Lodecká 2, Praha 1 tel.: 224 826 145

Útvar řešení přestupků Lodecká 2, Praha 1 tel.: 222 025 562

Bc. Miroslav Stejskal, ředitel Opletalova 19, Praha 1 tel.: 222 025 169, 
e-mail: stejskal@mppraha.cz

„V případě, že potřebujete řešit něco 
akutně či oznámit jakékoliv protiprávní 
jednání, využívejte vždy bezplatnou tísňovou 
linku 156, která je v nepřetržitém provozu. 
Operátoři linky vyšlou na místo hlídku, která 
situaci prověří v aktuálním čase a v případě 
nutnosti v rámci svým kompetencí vyřeší. 
Psát e-mail ve dvě hodiny ráno ohledně 
rušení nočního klidu bohužel nepomůže. Za-

městnanci vyřizující korespondenci nepracují 
v nepřetržitém režimu, a tudíž nejsou schopni 
zajistit případnou okamžitou pomoc. To je 
možné pouze prostřednictvím tísňové linky. 
Jinak se ohledně pomoci nebo rady samo-
zřejmě můžete vždy obrátit i na naše hlídky 
v ulicích,“ vysvětlila Irena Seifertová, tisková 
mluvčí Městské policie hlavního města Prahy.

Okrskové služebny městské policie 
nejsou v provozu čtyřiadvacet hodin denně. 
V případě, že se nemůžete dovolat na okrsko-
vou služebnu, kontaktujte přímo obvodní ře-
ditelství. Telefonní kontakt na svého okrskáře 
můžete zjistit také prostřednictvím služby 
Najdi svého strážníka, která je k dispozici na 
webových stránkách Městské policie hlavní-
ho města Prahy: https://mppraha.cz/. 

Text: Tereza Kuzmová
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Tentokrát vás seznámíme s největším od-
borem, který se doposud v naší pravidelné 
rubrice objevil. Alespoň v tom ohledu, kolik 
pracovníků veškerou jeho agendu zajišťuje. 
„Máme přibližně čtyřicet zaměstnanců, což 
může působit jako mnoho. Nicméně práci 
bychom dokázali najít i pro několik dalších 
lidí,“ říká vedoucí odboru Petr Vaněk. Sku-
tečně lze potvrdit, že na nedostatek pracov-
ního vytížení si zdejší zaměstnanci stěžovat 
nemohou. Praha 1 totiž spravuje mimo jiné 
téměř tři tisícovky bytů a nebytových prostor. 

Žádosti o pronájem 
a virtuální prohlídky objektů

Věděli jste, že i vy se můžete ucházet 
o byt či nebytový prostor? Stačí splnit 
několik základních podmínek. Například, 
že nesmíte mít nevyrovnané fi nanční 
závazky vůči MČ Praha 1 nebo jste v minu-
losti v rámci privatizace neodkupovali od 
městské části byt. O dalších pravidlech se 
můžete informovat na webových strán-
kách Prahy 1. V případě splnění všech 
náležitostí může fyzická nebo právnická 
osoba vstoupit do výběrového řízení nebo 
se přihlásit do již zveřejněného záměru 
městské části. Pokud víte, že určitý maje-
tek svěřený Městské části Praha 1 je volný, 
můžete přímo požádat o jeho pronájem.

Informace o výběrových řízeních, zá-
měrech a přehled volných nebytových pro-
stor najdete na webových stránkách reality.
praha1.cz nebo www.nebytypraha1.cz.
„Pro lepší přehled o dispozicích jednotlivých 
objektů zde nabízíme i 360° online virtuální 
prohlídky,“ popisuje Petr Vaněk nové funkce, 
které usnadňují potenciálním zájemcům 
celý proces. „Do budoucna určitě uvažuje-
me o umístění inzerátů na portály realitních 
kanceláří tak, aby se informace o nových 
nabídkách dostaly k větší skupině lidí,“ 
doplňuje vedoucí odboru. 

V současné chvíli naleznete na uve-
dených webových stránkách mimo jiné skoro 
dvacet nabídek na pronájem bytů ze všech 
koutů městské části. Jejich velikosti a dis-
pozice jsou různé. K pronájmu naleznete byt 
již od 17 m2. Naopak ty největší přesahují 
i velikost 100 m2. Zájemci tak mohou být 
jednotlivci, páry či celé rodiny. 

Nejen privatizace 
a prodej pozemků

Kromě pronájmů bytů a nebytových prostor 
se v odboru zabývají i samotnou privatizací 
bytových jednotek a prodejem nevyužitel-
ných pozemků. Jedná se o velice složitou 
a dlouhou sérii administrativních úkonů. 
Během nich se u privatizace bytů ověřuje 
zejména oprávněnost prodeje. V součas-
né době je privatizace bytových jednotek 
pozastavena z důvodu revize jejích pravidel. 
„Pravidla privatizace bytů musí vyhovovat 

všem nárokům zákona na správu svěřené-
ho majetku, která má být uskutečňována 
účelně a hospodárně,“ dodává Petr Vaněk.

Praha 1 je mimo jiné také vlastníkem 
několika dvorů, respektive vnitrobloků na je-
jím území. Tyto součásti bytových domů byly 
Praze 1 svěřeny Statutem hlavního města 
Prahy. Od roku 2009 zde Praha 1 musí 
nařízením Magistrátu hl. m. Prahy provozo-
vat systémy bránící parkování v této oblasti. 
Odbor je tak v úzkém kontaktu s dalšími 
vlastníky bytových jednotek. A neplatí to 
jen pro budovy, kde má ve správě zmíněné 
dvory. Komunikaci s SVJ také zajišťují 
zaměstnanci. „Zástupci městské části se 
pravidelně účastní shromáždění společen-
ství vlastníků jednotek, jejichž členem je 
městská část,“ říká Petr Vaněk.

Seznamte se s odděleními

Asi si říkáte, že agenda odboru a počet 
zaměstnanců je natolik rozsáhlá, že musí 
být logicky rozdělena mezi různá oddělení, 
jako je to i u dalších odborů, které jsme 
vám již v magazínu JEDNA představili 
v minulých číslech. A skutečně je tomu tak. 
Nejedná se pouze o rozdělení mezi zmíně-
ná oddělení, ale i o přiřazení jednotlivých 
pracovníků k jednotlivým oblastem Prahy 1.

Oddělení bytů a nebytových prostor 
má pod sebou již podrobně představenou 
oblast pronajímání bytových a nebytových 
prostor. Patří sem i uvedená agenda veřej-
ných výběrových řízení, uzavírání nájemních 
smluv a také například vedení evidence 
všech nájemců. Nejen za prodejem nemovi-

Zleva doprava: Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí oddělení správy majetku, Jana Perlíková Drdová, vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor,
Gabriela Kociánová, zástupce vedoucí ekonomického oddělení, Mgr. Petr Bulla, vedoucí oddělení koordinace SVJ, Mgr. Petr Vaněk, vedoucí
odboru, Ing. Andrej Kovalev, zástupce vedoucího oddělení technicko-provozního

Odbor technické 
a majetkové správy: 
Spravuje tři tisíce bytů 
a nebytových prostor

tostí, ale i za frekventovanějším pronájmem 
je skutečně velice náročná administrativní 
práce. Bohužel k ní patří i podávání návrhů 
k soudním sporům, žalob na vyklizení či 
vymáhání dlužných částek. Tento orgán 
oddělení je samozřejmě závislý na fungo-
vání dalších odděleních odboru. 

S fi nanční stránkou pomáhá Oddělení 
ekonomické, které zajišťuje řádné vyúčtování 
služeb, agendu evidence nájemců a spoluby-
dlících osob, kontrolu předepsaných plateb 
a provozních záloh jednotlivých správců. 
I proto oddělení disponuje devíti zaměstnan-
ci z řad ekonomů či fi nančních referentů. Již 
jsme nastínili, že městská část komunikuje 
pravidelně s SVJ. I na to má odbor k dispozici 
vlastní Oddělení koordinace s SVJ, které 
zároveň zajišťuje aktuálně pozastavenou 
privatizaci bytových jednotek. Oddělení 
správy nemovitostí se stará o správu složitěj-
ších celků, zejména pozemků, a poskytu-
je podporu odboru při vypisování větších 
veřejných zakázek. V rámci odboru pracuje 
také Oddělení technicko-provozní, které má 
za úkol zajištění údržby a oprav svěřeného 
majetku. Zaměstnanci tohoto oddělení jsou 
denně v terénu na pravidelných obchůzkách 
svěřeného majetku. 

Činnost všech oddělení je skutečně 
velice komplexní. Funguje na úzké spo-
lupráci i schopnosti alternovat v určitých 
činnostech. I proto se Odbor technické 
a majetkové správy může nadále rozvíjet 
tak, aby dokázal ještě více přiblížit veřejnos-
ti unikátní možnost využít bohatou nabídku 
bytových i nebytových prostor na dnes již 
často předraženém trhu realit k pronájmu. 
Doporučujeme rozhodně navštívit web 
realit Prahy 1 a možná zjistíte, že bydlení 
v Praze 1 nemusí být nedostupným luxus-
em pouze pro vyvolené. �

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Téma nebytových prostor a bytů se dnes řeší nejen na úrovni komunální, ale 
i celostátní politiky. Petr Vaněk, vedoucí Odboru technické a majetkové správy 
MČ Praha 1, nám prozradil, kolik jednotek městská část spravuje, jak náročný 
je proces odprodeje nebo jak se jako odbor snaží přizpůsobit novým trendům na 
trhu nemovitostí. Ať už v Praze 1 žijete nebo podnikáte, rozhodně doporučujeme 
věnovat pozornost následujícím odstavcům.

Odbor technické 
a majetkové správy

Vedoucí OTMS: Mgr. Petr Vaněk

Vedoucí Oddělení bytů a nebytových 
prostor: 
Jana Perlíková Drdová

Vedoucí Oddělení ekonomického:
Hana Brychová

Vedoucí Oddělení koordinace s SVJ:
Mgr. Petr Bulla

Vedoucí Oddělení správy nemovitostí:
Mgr. Kateřina Dubská

Web realit: 
reality.praha1.cz, www.nebytypraha1.cz,
www.facebook.com/realityPraha1

Stránka odboru: 
www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/otms/
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Granty na opravu 
domovního fondu pomohly 
zkrášlit několik staveb

Benediktská 4 – okna
Benediktská 5 – okna a vrata
Betlémská 7 – fasáda
Dlouhá 27 – nátěry oken a dveří
Havelská 3 – fasáda
Helichova 9–11 – okna a fasáda
Jungmannova 8 – fasáda
Kaprova 6 – fasáda
Karolíny Světlé 35 – repase vchodových 
vrat
Klimentská 17 – okna
Krakovská 1 – fasáda
Mostecká 3 – střecha
Na Kampě 12 – okna
Ostrovní 14 – střecha a krovy
Senovážné náměstí 11 – okna
Smetanovo nábřeží 26 – fasáda
U Obecního dvora 7 – fasáda
U Staré školy 6 – střecha
Újezd 17 – okna a vrata
V Jirchářích 11 – fasáda
Vítězná 4 – fasáda a vrata
Žatecká 5 – okna

Seznam úspěšných žadatelů:

Rada Evropy Dny evropského dědictví ofi ciálně ustanovila v roce 1991. Od té 
doby se akce koná i v České republice. Jejím smyslem je zpřístupnit lidem různé 
památky, které tvoří kulturní a přírodní dědictví. V MČ Praha 1 se  těší velkému 
zájmu a oblibě veřejnosti. Vzhledem ke stále nejisté epidemické situaci jsou pro 
letošní rok vybrány pouze objekty, které si lze prohlédnout z veřejného prostoru, 
nebo jsou jeho součástí. Průvodcem celé akce bude orientační mapa, která 
bude k dispozici na infocentrech a ke stažení na www.praha1.cz. Téma letošního 
ročníku pro Českou republiku zní: PAMÁTKY PRO VŠECHNY, v jehož duchu 
MČ Praha 1 nabídne návštěvníkům procházku po nedávno rekonstruovaných 
a zpřístupněných místech od Hradčan až po Nové Město.

Dny evropského dědictví 
11.–19. září i v naší 
městské části

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
Městská část Praha 1 I www.praha1.cz I www.historickasidla.cz

1.  SV. BARBORA Loretánská ul.
volně přístupné, bez omezení

2. SOCHA TOILETA Nerudova ul.
volně přístupné, bez omezení

3. POMNÍK MILADY HORÁKOVÉ
Sněmovní ul.
volně přístupné, bez omezení

4. STUDNA Anenské nám.
volně přístupné, bez omezení

5. SGRAFITOVÁ FASÁDA
Karoliny Světlé 17
volně přístupné, bez omezení

6. ČAPADLO HOLLAR Divadelní
Po–Pá 9:00–22:00, 
So–Ne 9:30–22:00

7. PRŮČELÍ DOMU Ostrovní 14
volně přístupné, bez omezení

8. ZAHRADA Opatovická ul.
Po– So 8:00–18:00, 
Ne 12:00–17:00

* A NĚCO NAVÍC

* KRANNEROVA KAŠNA
Smetanovo nábř.
volně přístupné, bez omezení

* SLOVANSKÝ OSTROV
Po až Ne 6:00 – 23:00

ZPRÁVY Z RADNICE PRAHA 1

Bez zbytečného papírování 
lze nyní ročně ušetřit nema-
lé peníze. To vše díky spolu-
práci radnice Prahy 1 se 
společností eCentre zajišťu-
jící aukce dodavatelů elek-
třiny a plynu. Od roku 2006 
ušetřila společnost všem 
svým klientům dohromady 
více než 1,5 miliardy korun.

Služba aukce energií je zcela zdarma. Ze 
strany klienta je potřeba dodat pouze smlou-
vu se současným dodavatelem a poslední 
detailní vyúčtování. O zbytek se již postarají 
zaměstnanci fi rmy eCentre. Nejjednoduš-
ší cesta, jak zmíněné podklady odevzdat, 
je prostřednictvím e-mailu. V případě, že 
elektronické dodání není pro klienta možné, 
bude na radnici k dispozici kontaktní místo.

Největší výhodou aukcí energií je 
jednoznačně ochrana spotřebitele před 
často přemrštěnými cenami nepoctivých 
dodavatelů. Ceny energií mohou být zároveň 
až o 30 % nižší než ty, které se objevují ve 
veřejně dostupných cenících. „Pod zámin-

kou pandemie covid-19 hrozí na podzim 
zdražování provozních nákladů a aukce jsou 
již námi v minulosti osvědčenou cestou, jak 
rezidenty ochránit před zvýšenými výdaji za 
energie,“ vysvětlil radní Jan Votoček.

Aukce budou spuštěny v průběhu toho-
to září. Smlouvy a vyúčtování můžete již nyní 
zasílat s předmětem: Aukce energií Praha 1 
na e-mailovou adresu: jindrich.moravek@
partnerecentre.cz.

Pro termín otevření kontaktního 
centra sledujte webové stránky radnice 
www.praha1.cz. �

Text: Jan Petříš

Aukce energií: Levnější provozní 
náklady pro rezidenty Prahy 1

Velká fi nanční náročnost renovací památ-
kově chráněných objektů je nejčastější 
překážkou jejich realizace. Proto Praha 1
každoročně přispívá na opravy těchto 
staveb. Pro získání fi nančního příspěv-
ku je nutné, aby žadatel dodal potřebné 
dokumenty a také aby se daná rekon-
strukce týkala výhradně vnějších částí 
objektu. Výše grantů zároveň nepřesahuje 
více než polovinu celkových nákladů 
oprav. Letos úspěšní žadatelé obdrželi 
již polovinu ze schválených prostředků. 
„Do 30. října proběhnou kontroly jednot-
livých staveb a po nich přijde vyplácení 
druhé poloviny grantů. Vše by se mělo 
stihnout do poloviny prosince,“ řekl radní 
MČ Prahy 1 Jan Votoček. Kontroly ověří 
využití fi nančních prostředků. S radním 
Votočkem jsme navštívili zrekonstruova-
ný dům v Jungmannově ulici 8. Ten má 
několik týdnů zcela novou fasádu. �

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Vnější pláště budov Prahy 1 dostávají postupně hezčí vzhled. Letos obdrželo granty 
na opravy více než dvacet úspěšných žadatelů. Ti si přerozdělí přes čtrnáct milionů korun. 

Zrekonstruovaný dům v ulici 
Jungmannova 8



19

V
VOLBY  PRAHA 118          ZÁŘÍ 2021  VOLBY 

Okrsky a sídla volebních místností

Pro volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR je na území městské 
části Praha 1 zřízeno celkem 21 voleb-
ních okrsků. Informaci o tom, ve kterém 
volebním okrsku je volič veden (dle adresy 
trvalého pobytu) obdrží volič společně 
s doručenými hlasovacími lístky, popř. 
ve dnech voleb na volebním dispečin-
ku nebo si je bude moci sám vyhledat 
na webových stránkách úřadu, v sekci 
volby (vyhledávač volebních místností 
bude aktivovaný až ve dnech voleb).

využití volebního práva. Tuto skutečnost 
správní úřad u úkonu vyznačí; 

II. v elektronické podobě zaslané prostřed-
nictvím datové schránky; 
Žádost v elektronické podobě musí být 
příslušnému obecnímu úřadu doručena 
nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, 
tj. do 1. října 2021 do 16:00 hod. (ID Úřadu 
MČ Praha 1 – b4eb2my). 

III. osobně; 
V tomto případě není písemná žádost vyža-
dována, neboť obecní úřad, který je opráv-
něn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče 
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední 
záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje 
uvede; o vydání voličského průkazu lze 
požádat do okamžiku uzavření stálého se-
znamu voličů, tj. Do 6. 10. 2021 do 16:00 
hodin. Voličské průkazy „na počkání“ se 
mohou vydávat až patnáct dní přede dnem 
voleb, tj. od 23. září 2021 do 6. října 2021 
(do 16:00 hod.).

V rámci Úřadu městské části Pra-
ha 1 vykonává agendu vydávání volič-
ských průkazů a ověřování podpisů Od-
bor občansko-správních agend, oddělení 
služeb a informací, Informační centrum 
v přízemí budovy (pravá strana), Vodič-
kova 18, Praha 1, konkrétně vedoucí 
oddělení PhDr. Mgr. Raimanová Monika, 
DiS., MBA., popř. Alena Cicvárková 
tel: 221 097 280).

Voličské průkazy se mohou vydávat 
nejdříve od čtvrtka 23. 9. 2021 a to buď 
osobně voliči, nebo osobě, která se proká-
že plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu 
(jedná se pouze o plnou moc k převzetí 
– vyzvednutí voličského průkazu, nikoli 
však k podání žádosti o vydání voličského 
průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uve-
denou adresu, a to i do zahraničí. Voličský 
průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče 
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se 
volič rozhodl hlasovat. 

Návštěva s přenosnou 
volební schránkou

Volič, který se ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, nemůže dostavit do 
volební místnosti a chce se voleb zúčast-
nit, může požádat, aby ho členové okrs-
kové volební komise navštívili na území 
příslušného volebního okrsku s přenosnou 
volební schránkou. Požadavky lze na-
hlásit předem telefonicky, na Odbor ob-
čansko-správních agend, oddělení služeb 
a informací Úřadu městské části Pra-
ha 1 – tel. 221 097 647 (PhDr. Mgr. Rai-
manová), nebo oddělení správního řízení 
– tel. 221 097 397 (Ing. Sodomková) 
nebo ve dnech voleb přímo příslušné
okrskové volební komisi.

OKRSEK Č. SÍDLO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

1001 Pobočka Městské knihovny v Praze-Pohořelec, Pohořelec 111/25

1002 Malostranská základní škola, Josefská 626/7

1003 Malostranská základní škola, Josefská 626/7

1004 SPŠ Grafi cká, budova Maltézské náměstí 472/16

1005 Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3

1006 Akademie věd ČR, vchod Národní 1009/5

1007 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1008 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1009 ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1010 ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1011 Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 1088/10

1012 SPŠ sdělovací techniky, budova Malá Štupartská 977/8  ZMĚNA SÍDLA !!!

1013 ZŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1014 ZŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38

1015 ZŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38

1016 ZŠ Vodičkova, budova Jindřišská 974/32

1017 OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 1441/19

1018 Úřad MČ P1, Vodičkova 681/18

1019 ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22

1020 ZŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22

1021 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 216/13

Karanténa – COVID-19

Voličům, kteří budou v karanténě či izolaci 
kvůli nemoci covid-19, bude umožněno volit. 
Způsoby zůstávají stejné jako při volbách 
v loňském roce, tedy hlasování drive-in, v uza-
vřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní 
přenosné volební schránky. Základním prin-
cipem zvláštních způsobů hlasování zůstává, 
že volič s nařízenou karanténou nebo izolací 
nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou 
volební komisí. Do omezeného kontaktu přijde 
pouze s komisí speciální, která je vybavena 
ochrannými pomůckami. Rovněž hlasovací 
lístky odevzdané těmito voliči sčítá speciální 
komise na krajském úřadu. Kombinace tří 
způsobů hlasování pak zaručuje, že ve volbách 
budou moci hlasovat i ti voliči, kterým bude 
karanténa nebo izolace nařízena ještě ve čtvr-
tek volebního týdne. Bližší informace budou 
zveřejňovány průběžně na webových strán-
kách našeho úřadu, popř. na stránkách MHMP.

Možnost volit v nemocnici 
nebo jiném obdobném zařízení

a)  dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém 
či jiném zařízení: osoba stojící v čele 
tohoto zařízení by měla voliče informovat 
o možnosti zápisu do zvláštního sezna-
mu voličů, na základě kterého by potom 
mohl uplatit své volební právo – volič 
v takovém případě hlasuje do přenosné 
volební schránky, se kterou se za voličem 
dostaví členové okrskové volební komise. 
Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá 
okrsková volební komise před hlasová-
ním. Volič hlasuje pro kandidáty z voleb-
ního kraje, ve kterém je zařízení umístěno.

b)  krátkodobý pobyt ve zdravotnickém či 
jiném zařízení, nebo v případě, že volič 
neví, kde se přesně ve dnech voleb bude 
nacházet (např. předpokládaná hospita-
lizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení 
voličského průkazu, na který volič může 
volit v jakékoli volební místnosti na území 
České republiky.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení 
mimo území volebního okrsku, kde má volič 
trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. ode dne 6. října 2021 (16:00 hod.), 
je tato skutečnost považována za faktic-
kou překážku ve výkonu volebního práva. 
Voliči, který je v nemocnici nebo v obdob-
ném zdravotnickém zařízení a není zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá 
voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt 
v okrsku, kde se nemocnice nebo obdob-
né zdravotnické zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.

Ověření zápisu v seznamu voličů

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 1 si po 
prokázání totožnosti (platným občanským prů-

kazem nebo cestovním pasem) může u Od-
boru občansko-správních agend, oddělení 
správního řízení Úřadu městské části Praha 1,
detašované pracoviště Vodičkova 32, 
2. patro (Ing. Sodomková) nebo oddělení slu-
žeb a informací (PhDr. Mgr. Raimanová) ověřit, 
zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze 
sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ově-
ření totožnosti občana, rovněž není možné zís-
kat údaje o příbuzných, sousedech či známých. 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro voliče bydlící na Praze 1
jsou distribuovány prostřednictvím České 
pošty a. s., a voliči je obdrží nejpozději tři 
dny přede dnem voleb do svých schránek. 
Součástí hlasovacích lístků je i informač-
ní leták s vyznačeným číslem a sídlem 
volebního okrsku. V případě, že hlasovací 
lístky volič neobdrží, hlasovací lístky obdrží 
v den voleb přímo ve volební místnosti.

 
Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlaso-
vacích lístků, vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, 
že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. V prosto-
ru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku ne-
mají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 

Užitečné odkazy či informace

Užitečné odkazy a další informace týkající se 
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR naleznete na webových stránkách Úřadu 
městské části Praha 1 www.praha1.cz,
pod sekcí VOLBY – Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.

V případě jiných dotazů se můžete 
obracet na Odbor občansko-správních agend, 
oddělení správního řízení Úřadu městské 
části Praha 1, buď osobně – detašované 
pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (2. patro) 
v úřední dny: pondělí a středa od 08:00 do 
18:00 hod. nebo telefonicky 221 097 397, 
221 097 190 (Bc. Ručka, Ing. Sodomková).

Volební dispečink 
v době konání voleb

V době konání voleb, tj. 8. října 2021 od 14:00 
hod. do 9. října 2021 do 14:00 hod. bude 
na telefonním čísle: 221 097 397 fungovat 
volební dispečink (informace k volbám). �

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat podle zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o volbách do Par-
lamentu ČR“), na voličský průkaz, tzn., že na 
voličský průkaz lze volit v jakémkoli voleb-
ním okrsku na celém území České republiky 
nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz
lze podat:

I. v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče; ověřený pod-
pis žadatele zákon vyžaduje proto, aby 
byl volič, který o vydání voličského průka-
zu žádá, chráněn před zneužitím tohoto 
institutu. Podání žádosti v listinné podobě 
musí být doručeno nejpozději sedm dnů 
přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021 (na 
adresu Úřad MČ Praha 1, Odbor občansko-
-správních agend, oddělení služeb a in-
formací, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1). 

Tiskopis žádosti o voličský průkaz je 
zveřejněn na webových stránkách úřadu 
v sekci VOLBY.

Úřední ověření podpisu voliče 
provádějí:
1.  úřady, kterými jsou podle zákona 

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých 
zákonů (zákon o ověřování), ve znění 
pozdějších předpisů, 

a)  krajské úřady, obecní úřady obcí s roz-
šířenou působností, obecní úřady, 
úřady městských částí nebo městských 
obvodů územně členěných statutárních 
měst a úřady městských částí hlavního 
města Prahy, jejichž seznam stanoví pro-
váděcí právní předpis, újezdní úřady, 

b)  držitel poštovní licence a Hospo-
dářská komora České republiky.

2.    notáři na základě zákona č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 
řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Při ověření podpisu u správních úřadů 
(viz shora ad 1a) lze využít osvobození od 
správního poplatku podle ustanovení 
§ 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jež stanoví, že od 
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely 

Aktuální přehled volebních okrsků s adresou volební místnosti
Došlo ke změně v sídle jedné volební místnosti a to u okrsku č. 1012.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
se uskuteční 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.

Základní informace pro občany
MČ Praha 1 k volbám 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 2021
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Volební program a javor

V říjnu jdeme do voleb, které rozhodnou, jest-
li zakysneme v postkomunistické oligarchii 
Babiše, Hamáčka, Filipa a Okamury, nebo se 
od korupce a klientelismu konečně dostane-
me do moderní evropské demokracie, kde je 
normální transparentnost a pravdomluvnost. 

Výtah z programu Pirátů a Starostů:
�  Digitální revoluce – Chceme stát, kde in-

formace proudí jak mezi úřady, tak k lidem.
�  Rovnocenné regiony – Chceme rozvíjet 

územní samosprávy, stavět vysokorych-
lostní tratě a orientovat se na digitální 
ekonomiku a automatizaci. 

�  Moderní ekonomika – Chceme proměnit 
zdejší montovnu v mozkovnu, posilovat 
kvalifi kaci, rozvíjet technologie a přitaho-
vat prestižní zaměstnavatele. 

�  Razantní boj s korupcí – Podporujeme 
zákon na ochranu oznamovatelů korupce, 
nezávislost soudů a postavení veřejno-
právních médií mimo politické vlivy. 

�  Profesionální stát – Státní aparát je tu pro 
nás, ne my pro něj. Víc než dobrým sluhou 
je často spíš chaotickým a zlým pánem. 
Potřebuje srovnat. 

�  Důraz na klima – Směřujeme ke konci 
spalování uhlí k roku 2033. Zvýšíme 
ochranu solitérních stromů i stromořadí 
v obcích. Letní dny ve městech jsou peklo. 

�  Sebevědomá a bezpečná země – Na-
rovnejme se a prokazujme orientaci na 
evropské a světové demokracie, aktivně 
se stavme za lidská práva.

�  Jistota péče a pomoci – Zajistíme účin-
nou zdravotní péči, stabilizujeme důchody 
a umožníme strávit každé období života 
v domácím prostředí. 

Co nového v Praze 1? 
Javor v Anenském trojúhelníku stále stojí 
a náš park je už půl roku rozbagrovaný. 
Nepřejeme si, aby se v rozporu s územně 
plánovací dokumentací svévolně vyklá-
danou státní správou a v rozporu s regu-
lačním plánem v centru změnil park na 
náměstí s nikam nevedoucím podchodem, 
nebo v rozporu s územním plánem stavěl 
obchod na náměstí Miloše Formana.

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

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

My, co tady žijeme

 T ak nám to léto uteklo, vlastně stejně 
jako když nám uteče dovolená, prázdniny 
nebo celý rok. Nutno říct, že v letošním 
roce byly letní a především prázdnino-
vé měsíce takové, jak si je pamatujeme 
z dětství. Sluníčko se snažilo, a tak jsme 
prožívali parné dny, vody spadlo také 
dost. Koše plné hub jsou toho důkazem. 

Léto ve městě a v Praze 1 zvlášť mělo 
svá specifi ka, jako každý rok, ale letos bylo 
někdy přece jenom něco jinak. Tak například 
turistů oproti jiným letům letos ubylo. O to 
víc v tradičních lokalitách, jako je Dlouhá 
a okolí, vyřvávali ti, kteří k nám přijížděli 
z jiných částí republiky. Těm, co se zase 
nemohli v noci vyspat, asi moc nepomohlo 
zjištění, že v letošním létě slyší na rozdíl od 
let minulých především češtinu. Ono těm, 
kterým hluk na ulici znemožňuje usnout, 
s postupující noční hodinou jaksi ubývá 
hrdost na naši zpěvozvučnou češtinu. Suma 
sumárum, opět se jedná o velkou výzvu 
členům městské policie, jejichž úkolem je 
zajistit v ulicích důstojný pořádek. Pokud to 
jinak nejde, musí být toto zajištění podpoře-
no účinnou spoluprací s policií státní. 

Ruku v ruce s hlukem je dokonce až 
ostudou frekvence vyvážení odpadkových 
košů. Přeplněné koše jsou skutečně velmi 
špatnou vizitkou naší krásné čtvrti. Přestože 
se Praha 1 nad rámec svých rozpočtových 
povinností fi nančně spolupodílí na fi nanco-
vání úklidů ulic, je toto především odpověd-
nost společností zřízených hlavním městem 
Prahou neboli magistrátem. S nastávajícím 
očekáváním návratu turistů jsme připraveni 
„tlačit na ty odpovědné“, abychom v dohled-
né době mohli konstatovat: V Dlouhé v noci 
klid, odpadkové koše vysypány.

MCTŽ 

TOP 09 Praha 1

Nastal čas pro změnu 
– nastal čas dát Česko dohromady! 

Vážení občané, léto je u konce, doufáme, 
že jste si užili teplých měsíců a našli si čas 
na zasloužený odpočinek. Tento článek se 

bude týkat toho, co nás všechny čeká příští 
měsíc – voleb do Poslanecké sněmovny.

Když se retrospektivně podíváme 
na současné volební období, můžeme si 
vzpomenout na veliké množství momentů, 
kdy jsme se za současnou vládu styděli. 
Nepřipravenost a dotahování na poslední 
chvíli mluví za vše. Ať už se podíváme na 
koronavirovou krizi či přepravu tlumočníků 
z Afghánistánu do České republiky. Nebo si 
stačí vzpomenou na populistické kroky ze 
strany sociální demokracie.  

Chceme mít vládu, za kterou se nebu-
deme stydět. Naše země potřebuje změnu, 
chceme moderní zdravotnictví na úrovni, 
chceme vládu, která bude řídit stát jako stát. 
Nechceme, aby premiér byl marketingovým 
produktem.  

Jsme svědky ukázky spojování politic-
kých sil. Opoziční strany se spojují, jelikož 
vize a naděje je větší než osobní zájmy jed-
notlivců. Máme před sebou šanci změnit po-
litickou kulturu a postupně zlepšovat důvěru 
v samotné politiky. Nejedná se o žádnou 
lehkou záležitost. Je to volba, která ovlivní 
náš život na další čtyři roky, včetně Prahy 1. 

Přátelé, nepodceňte důležitost této 
volby. Bude to mít mnohem větší dopad na 
naše životy, než si uvědomujeme. Ukažme 
současné vládě, že nejsme požírači mar-
ketingových produktů, ukažme, že máme 
vlastní hlavu a není nám jedno, co se děje. 
Pojďme SPOLU změnit současnou situaci. 
Dejme SPOLU Česko dohromady! 

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 1

Hnutí ANO

Cykloteror vrcholí

Zažíváme divnodobu. Do běžného do-
pravního provozu naší matičky Prahy se 
vloudila ideologie. A to nejen kdovíjaká. 
Auta jsou mor a všichni hurá na bicykly.

Je skvělé, že panu radnímu HMP 
Scheinherrovi se jednoduchým trikem poda-
řilo zklidnit dopravu v celé Praze. V rozpočtu 
je bambilión peněz na dopravu, ale žádné 
větší stavby se nedělají. A než je nechat na 
doby budoucí, raději je utratit. Tak se rozkope 
celá Praha a je klid. Alespoň poznáme krásy 
našeho hlavního města při čekání v kolonách.

Anebo se vezmou kýble barvy a z Prahy 
se udělá jedno velké bicykliště. Jsem zapři-
sáhlým zastáncem sportu. Jezdím na kole, 
koloběžce, každý den ujdu alespoň 7.000 
kroků. Když mám volnou chvíli hurá na 
CYKLOSTEZKU. Ale tohle CYKLOPRUHOVÉ 
šílenství mě prostě děsí.

Podívejme se dnes pod most Štefáni-
kův. Vedle cyklostezky cyklopruh. Dvořákovo 
nábřeží – všichni kolaři drandí po náplavce, 
a hle – je nutno počmárat i ulici nad ní.

A když je v Praze kolař král, geometric-
ky roste i agresivita. Když vjíždím z ulice Bře-
hové na Dvořákovo nábřeží, dávám přednost 
zprava. Zleva se přiřítí kolník a kopne mi do 
auta, jak jsem si dovolil nedat mu přednost 
rovně!

A já se všem těmto omlouvám. Pro-
miňte, pokoušel jsem se vozit sudy z mého 
pivovaru na kole, ale ono to opravdu, ale 
opravdu nejde.

S přáním Dej Bůh štěstí,
Vojtěch Ryvola

Zelená pro Jedničku

Kauza bytu bývalého ministra 
Arenbergera upozornila 
na zkorumpovanost Prahy 1 

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger úřado-
val jen necelé dva měsíce, když ho doběhly 
nejasnosti ohledně majetku či ohledně 
vyvádění zakázek z vinohradské fakultní 
nemocnice. Média přišla i na privatizaci 
bytu s ordinací na Praze 1, který Arenberger 
velmi výhodně odkoupil, ačkoli s rodinou 
prokazatelně bydlí jinde. Na zastupitelstvu 
v roce 2019 se při tom zaklínal, že v bytě 
bydlí. Řekli byste si, že je to jasný podvod, 
ale to bychom nemohli být na Praze 1.

Po prověření záležitosti radnicí i kont-
rolním výborem vyplynulo, že Arenberger nic 
neporušil. V podmínkách privatizace nebylo 
nic o tom, že aby vám radnice prodala byt 
za asi třetinovou cenu oproti ceně tržní, 
nesmíte vlastnit jinou nemovitost k bydle-
ní. Stačilo vám nějakým způsobem získat 
smlouvu na dobu neurčitou a hle, mohli 
jste privatizovat. A mnozí toho využili. Podle 
dat městské části minimálně každý třetí 
privatizující byt obratem přeprodal, dal se 
tak vydělat trojnásobek i více. A to všechno 
prosím zcela legálně, jak říká policie. Takto 
se na Praze 1 raboval veřejný majetek ve 
velkém, ztráty jsou v miliardách, zapojily se 
tisíce různých vykuků. 

Na radnici nyní vládnou lidé, kteří pri-
vatizaci bytů organizovali; Hejma, Votoček, 
Burgr... Když se jich dnes ptáte, jak mohli 
dopustit celý tento obří korupční podvod, 
tak se vymlouvají na ideologické důvody 
nebo případně vinu házejí na jiné. Přitom je 
jasné, že z tak velkého korupčního projek-

tu netěžili jen kupující, ale zisky musely 
zákonitě plynout i k zúčastněným politikům 
a úředníkům. Čas však maže vzpomínky 
a na radnici se dotyční umí vzájemně krýt, 
takže nikdo za nic nemůže, jako vždy. 

Zdá se, že pan Arenberger je jen jed-
ním z vykuků, kteří legálně vyždímali, co jim 
zkorumpovaný systém nabízel. Že to může 
být nemorální? Prosím vás, koho to na Pra-
ze 1 zajímá? Uklidnit nás může jen to, že ve 
vysoké politice vás nemorální chování přeci 
jen může stát ministerské křeslo...

Petr Kučera

Praha 1 sobě

P rodej bytů není cesta 
k trvalému bydlení

Vedení naší městské části (ODS, TOP 09, 
ANO, STAN, KDU-ČSL a IO) se rozhodlo 
rozprodat zbytky svého bytového fondu, 
považuje totiž zřejmě vlastnictví a péči o ne-
movitosti městské části za příliš náročnou 
disciplínu. Z dostupných informací je však 
zřejmé, že privatizace v minulosti vůbec 
nevedla k deklarovanému účelu – stabi-
lizaci bydlení. Téměř polovina bytů byla 
následně přeprodána, v kolika z nich se 
dodnes trvale bydlí, je otázkou, ale soudě 
dle počtu obyvatel naší městské části na 
straně jedné a množství nabídek krátkodo-
bého ubytování na straně druhé jsou to jistě 
i byty privatizované, které dnes slouží k tolik 
problematickému krátkodobému ubytování, 
které naši městskou část tolik decimuje. 

Nejlepší cestou, jak lze podporovat 
a stabilizovat trvalé rezidenční bydlení, 
alespoň dle našeho názoru, je efektivní 
práce s bytovým fondem, zejména formou 
nájemního bydlení. Přestože zastupitelstvo 
schválilo v květnu tohoto roku koncepci na-
kládání s bytovým fondem, reálně se v této 
oblasti neděje mnoho pozitivního. Aktuálně 
radnice nabízí prodej několika rozestavěných 
půdních jednotek (všechny nad 100m2). 
Údajně tím chce městská část dát možnost 
oprávněným nájemcům, kteří neměli mož-
nost privatizovat, si alespoň byt takto koupit 
a dát tak „reálnou možnost bydlení v centru 
Prahy.“ Podmínkou výběrového řízení ale 
není, aby byt koupil jen „oprávněný nájemce“ 
bytu městské části či hlavního města, nebo 
aby zájemce neměl jinou nemovitost na 
Praze 1 či závazek byt užívat k trvalému rezi-
dentnímu bydlení. Navzdory deklaracím tak 
vedení Prahy 1 rozprodává své vlastní nemo-
vitosti k potenciálním investičním záměrům 
soukromníků, aniž by se alespoň obtěžovalo 
vyčlenit takto utržené peníze k obnově či 
rozšíření bytového fondu městské části.

Jako by nestačilo, že i kauza dosud 
poslední privatizované jednotky bývalému 
ministrovi zdravotnictví Arenbergerovi 

potvrdila, že nájemci a následně kupující 
městských bytů zde často ve skutečnosti 
vůbec nežijí a získané byty slouží pouze jako 
investiční příležitost. Vedení radnice se však 
poučit z podobných případů zřejmě nehodlá 
a tak dále přispívá k postupné degradaci 
sousedského života v naší městské části.

Klub Praha 1 Sobě 
praha1@prahasobe.cz

ODS

Vážení čtenáři,
jako předseda Sociální komise Prahy 1 
bych vás rád seznámil s tím, čím se naše 
komise zabývá a na čem pracuje. Především 
pomáháme spolu se sociálním odbo-
rem Radě naší městské části s hledáním 
a nacházením řešení tíživých životních 
situací našich občanů, zejména pak seniorů. 
Snažíme se, aby každému, kdo se dostane 
do problémů s bydlením, byla poskytnuta 
pomoc co možná nejrychleji a nejvhodněji. 

Výkladní skříní naší společně práce jsou 
zcela jistě domovy s pečovatelskou službou, 
na které může být Praha 1 skutečně pyšná. 
V červnu jsme se jako komise byli podívat 
do několika našich „DPSek“, a musím říci, že 
se pod vedením paní ředitelky Čelišové sku-
tečně rozvíjejí. Jsou to místa, kde by kdokoli 
z nás, kdo potřebuje, mohl trávit potřebný 
čas. Personál je naprosto profesionální a ve 
všem nápomocný svým klientům v krásném, 
moderním a čistém prostředí. 

Další neméně důležitou součástí naší 
práce je pomoc s výběrem vhodných nájem-
níků do více jak 130 sociálních bytů vlast-
něných městskou částí a ubytování v byto-
vém domě. Důležité je nejen pomoci lidem 
v nouzi s bydlením, ale rovněž i zajistit, aby 
nedocházelo k narušování klidu a domácí 
pohody pro všechny sousedy. Snažíme se 
dát příležitost těm našim spoluobčanům, 
kteří skutečně potřebují pomoc. Těm, kte-
rým se takto může změnit život k lepšímu 
a znovu nastartovat jejich osobní a profesní 
rozvoj, který se v této nelehké době může 
změnit ze dne na den. 

Věřte, že každý z naší sociální komi-
se, kterou vedu, je připraven vám podat 
informace a konzultovat s vámi možnosti 
přicházející do úvahy v oblasti, kterou se 
zabýváme. Samozřejmě vám přeji, aby vaše 
konkrétní situace a váš život byly naplněné 
vším, co potřebujete ke klidnému a spokoje-
nému žití.  

Váš Petr Scholz, 
předseda Sociální komise MČ Praha 1
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Ne, toto není obyčejné kvě-
tinářství. To je ráj květin pro 
ty nejnáročnější! Důraz na 
estetiku je zde maximální 
a fl oristka Katka Burešová je 
rozená perfekcionistka. Vše 
v malinkém obchodě musí 
být na svém místě. Vše musí 
hrát estetickou i praktickou 
roli. To jsou zásadní body, 
které MyFlorist vystihují.

Žádná květina na květině a žádné laciné 
a zubožené rostliny. Tady se nehraje na 
kvantitu, ale na kvalitu. Nechat si tady uvá-
zat květinu pro jakoukoli příležitost rozhod-
ně stojí za to. Odnést si však můžete i pře-

krásné pokojové rostliny. A pozor, v centru 
Prahy květinářství svoje produkty i rozváží! 
Stačí si vybrat v bohaté nabídce MyFlorist 
e-shopu. Kromě internetového obchodu 
si můžete na webových stránkách kupří-
kladu číst i blog o fl oristice. Další důkaz, 
jaká vášeň pro květiny v obchodě panuje.

Stále nemáte dost? Co si takhle nechat 
vyzdobit svatbu, oslavu či fi remní akci? V tom 
má MyFlorist neméně bohatou zkušenost 
a vámi pořádané akci zajistí zcela nový 
rozměr. Pokud zrovna žádnou takovou událost 
v plánu nemáte, nevěšte hlavu. Už za pár 
měsíců budou Vánoce a Katka Burešová vám 
s radostí vytvoří například překrásný adventní 
věnec, který v lednu nebudete chtít dát pryč.

Ale nepředbíhejme, MyFlorist musíte 
navštívit už teď! �

Více informací: MyFlorist, Soukenická 24,
Petrská čtvrť, www.myfl orist.cz

Text: Michaela Bittner Hochmannová
Foto: Petr Našic

Za výběrem té nejlepší mu-
ziky se vyplatí jít do Jilské 
ulice. Stačí vystoupat po 
několika schodech a otevře 
se před vámi místo, kde kaž-
dý milovník hudby pookřeje. 
Ať už jste rockeři nebo třeba 
milovníci klasické hudby, 
určitě si vyberete to svoje. 

Zapomeňte na nějaké streamovací platformy 
či MP3. Tohle je ta pravá muzika! CD Krakov-
ská v Jilské ulici? Říkáte si, že tady něco nese-
dí a máte pravdu. Tento podnik totiž původně 
skutečně sídlil v Krakovské ulici, a aby si stálí 
zákazníci nemysleli, že jejich milovaný obchod 
zmizel, rozhodl se majitel Petr Rákosník po 

přestěhování do Jilské ulice původní název 
ponechat. Kouzlo jeho provozovny tak trvá dál.

Najdete zde cédéčka, vinyly a další super 
produkty spojené s hudebním uměním. Pokud 
nemůžete sehnat album své oblíbené kapely, 
tohle je to pravé místo, kam byste měli zamířit. 
Petr Rákosník má v obchodě kromě věhlas-

ných kousků i skutečné rarity. Nejvíce si cení 
LP Ozzyho Osbourna v limitované edici. Je 
to skutečná lahůdka pro opravdové hudební 
fajnšmekry či sběratele. Sortiment je dostupný 
i na e-shopu. Už jsme narazili na to, že dnes 
světu vládnou streamovací služby a s hudbou 
se obchoduje především v digitální podobě. 
Pustit si doma CD nebo gramofonovou desku 
se stává daleko unikátnějším zážitkem než 
tomu bylo ještě před pár lety. Zážitkem, který 
bychom si neměli nechat sebrat digitálními 
technologiemi. V zahraničí už to lidem dochá-
zí, a proto do obchodu chodí velmi často cizin-
ci. Přijďte se podívat do CD Krakovská a zažijte 
hudbu v tom nejlepším slova smyslu! �

Otevřeno je každý den kromě neděle
od 11:00 do 19:00 hodin.
CD Krakovská, Jilská 22, 
Staré Město

Text: Michaela Bittner Hochmannová
Foto: Petr Našic

Květinářství MyFlorist: 
Na své si přijdou i milovníci 
roztodivných druhů květin

CD Krakovská v Jilské: 
Vše nejen pro hudební fajnšmekry
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Abychom vám ulehčili hledání a rozhodová-
ní, připravili jsme pro vás přehled dětských 
hřišť. Většina z nich je oplocená se zajiště-
ným hlídáním a pro osvěžení dětí a rodičů 
jsou téměř na všech instalovaná pítka.

Vrchlického sady

Na hřišti ve Vrchlického sadech jsou herní 
prvky zajímavě navržené, protože předsta-
vují historické objekty v Praze, řeku Vltavu 
s lodičkami nebo třeba ZOO. Vyhrají si na 
nich malé i větší děti a pokud je už herní 
prvky nebudou bavit, mohou se povozit na 
lanové dráze – specialitě tohoto hřiště.

Františkánská zahrada

Na jaře se zcela nového dětského kolo-
toče dočkaly děti na hřišti, které je sou-
částí Františkánské zahrady. Prostor je 
příjemně obklopený zelení a vyřádí se 
zde všechny děti. Herní prvky, jako jsou 
prolézačky, houpačky nebo pískoviště, 
jsou pro všechny věkové kategorie.

Kampa

Mnoho lidí o tomto hřišti na Kampě neví. 
Na první pohled je totiž trochu ukryté. 
Ale stačí vystoupat po několika scho-
dech a ocitnete se v prostoru určeném 
spíše pro menší děti. Najdete v něm 
pískoviště, houpačky a prolézačky.

Pod Karlovým mostem

Hřiště Pod Karlovým mostem návštěvní-
kům nabídne jednoznačně nejkrásnější 
výhled – Karlův most, Vltavu nebo v dálce 
Národní divadlo. Posadíte se pod vzrostlé 
stromy a děti zcela jistě zamíří na her-
ní prvek ve tvaru lodě i s plachtou – to 
se v blízkosti vody vyloženě nabízí.

Další dětská hřiště můžete najít v ulici 
Za Haštalem, v Lannově ulici, ve Vojanových 
sadech, na Klárově nebo ve Vlašské ulici. 
A například na Slovanském ostrově najdete 
velmi oblíbený dětský vláček. �

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

Naše 
dětská 
hřiště:
Prostor 
pro hru, 
pohyb 
i zábavu
Přemýšlíte, kam vyrazit s dětmi? Nevíte, kde jsou v Praze 1 
dětská hřiště, kde by si děti pohrály, vyzkoušely různé her-
ní prvky a případně navázaly kontakt se svými vrstevníky? 
Hřiště ve správě naší městské části nabízejí bezpečný pro-
stor, kde děti mohou zábavným způsobem strávit volný čas. 

Vrchlického sady

Františkánská zahrada

Kampa Pod Karlovým mostem
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Jaký je váš vztah k Praze 1? 
Prahu 1 miluji a mám velké štěstí, že naše 
rodina tady žije již šestou generaci. S pří-
chodem mých předků do Prahy jsou spojené 
zajímavé historky. Můj prapradědeček přijel 
do Prahy z Posázaví na povozu Jungmanno-
vou ulicí. V Palackého ulici seskočil a za-
ťukal na jeden z koloniálů, kde hned dostal 
práci. Stal se příručím, zamiloval se do dcery 
majitele koloniálu a tím začala éra Slavíč-
ků v Palackého ulici 7, kde je teď muzeum 
Františka Palackého a Ladislava Riegra. 
Moje babička chodila do vyšší dívčí školy 
ve Vodičkové ulici. Se svým manželem se 
seznámila v období první republiky na plese 
v Lucerně. Po válce bydlela babička s mým 
tatínkem v pasáži Světozor. Ten chodil do 

školy k Voršilkám do Ostrovní a pak 
do Vojtěšské ulice, kam po letech chodily 
i obě moje děti. Já jsem pro změnu navštěvo-
vala jako dítě ZŠ Vodičkova. Atmosféra Prahy 1
s její historií, architekturou, kulturou, škola-
mi, výstavami, parky a kvalitními sousedský-
mi vztahy je ve mně hluboko zakořeněna.

Vystudovala jste Vysokou školu ekonomic-
kou, což je spíše exaktní studium. Jaká byla 
vaše cesta ke grafologii?
Začala vlastně ještě dříve než na ekonomii. 
Když jsem chodila na gymnázium na Slad-
kovského náměstí v Praze 3, ráda jsem se 
procházela po Praze a navštěvovala knihov-
ny a antikvariáty. V jednom z nich jsem nara-
zila na knížku o grafologii, která mě velmi 

zaujala. Byla napsaná německy, v češtině 
tehdy knížky s tímto tématem nevycházely. 
Grafologie byla v té době považována za 
buržoazní pavědu. Už od dětství jsem se 
zajímala o lidské povahy a chtěla jsem je 
pochopit do hloubky. Zajímaly mě motivy 
chování, vztahy, lidská přirozenost. Byla 
jsem přesvědčená o tom, že když člověk žije 
podle toho, jaký je, aniž by přitom ubližoval 
ostatním, ubírá se jeho život šťastnějšími 
cestami. Učila jsem se sama z knížek, ale 
postupně jsem došla k tomu, že potřebuji 
najít někoho, kdo grafologii opravdu umí. 
Vyhledala jsem PhDr. Libora Richtera, CSc., 
významného prvorepublikového grafologa, 
s nímž jsem se sešla v jeho bytě v Ostrovní 
ulici nad rozborem svého rukopisu. Potřebo-

vala jsem potvrzení, že grafologie opravdu 
prakticky funguje. PhDr. Richter vypracoval 
grafologický rozbor mého písma a já jsem 
se ujistila, že není možné, aby grafologie 
nepatřila mezi pravdivé a vědecké metody. 
Vše, co jsem o sobě tušila, přesně do detailů 
z mého písma určil a popsal. Po roce 1989 
se objevily grafologické kurzy. Studova-
la jsem téměř osm let. Od roku 2006 se 
profesi grafoložky věnuji profesionálně.

Dá se z písma poznat osobnost pisatele?
Jednoznačně ano. Podle znaků v písmu 
a jejich skupin dokážu určit strukturu osob-
nosti – psychické dispozice. Mohu vyčíst 
míru životní energie, racionalitu, emociona-
litu, sebepojetí, temperament, motivy, vůli, 
morální vlastnosti... Během mé patnáctileté 
praxe mi nikdo neřekl, že rozbor jeho písma 
na něj nesedí. Písmo je otiskem povahy 
pisatele. Ke komplexnímu rozboru písma 
však grafolog potřebuje minimálně jednu 
stranu textu ve formě dopisu, třeba fi ktiv-
ního, na nelinkovaném papíru formátu A4.

 
Umí grafologie poradit s volbou studia 
a povolání?
Často za mnou chodí rodiče se svými 
dětmi, které navštěvují základní školu. 
Chtějí je více poznat a pochopit, protože 
třeba nerozumí jejich aktuálnímu chování. 
Dalším důvodem návštěvy je vámi zmíněná 
pomoc při volbě studia a povolání. Očima 
grafologa se na jednu z nejdůležitějších 
voleb v životě dívám celostně. Cílem je, aby 
člověk nejen dobře uměl a vykonával své 
povolání, ale aby se v něm také dobře cítil. 
Je jasné, že svoji roli hrají vlohy a talenty, 
ale není dobré podcenit ostatní povahové 
vlastnosti. Například pokud je žák nebo 
student submisivní a rodiče ho nasměrují 
na dominantní pracovní pozici, nebude 
šťastný. A aby obstál, bude muset vydat 
hodně sil. Je-li člověk introvert, nebude 
na pracovišti typu open space podávat 
takový výkon jako extravert. Přicházejí za 
mnou také lidé všech věkových katego-
rií, kteří chtějí poradit s volbou partnera, 
uvažují o sňatku nebo se ocitnou v životní 
krizi a rádi by ji bez ztráty kytičky vyřešili.

Setkala jste se při rozboru s nějakým ne-
všedním příběhem?
Jednou za mnou přišla moje dosud nejstarší 
klientka. Jednalo se o 94letou dámu, která 
mi přinesla svoje rukopisy od základní školy 
až po současnost. Chtěla vědět, jakým 
procesem prošla za celý život. Zajímala ji 
proměna, která se v jejím písmu odrazila. 
Také mě navštívil jeden muž, který donesl 
rukopisy svých tří potenciálních partnerek. 
Prostě se nemohl rozhodnout. Pochopitelně 
že každá z nich měla pozitivní, ale i méně 
skvělé vlastnosti. Řekla jsem mu, co ho 
s každou z nich spojuje, ale i to, co by je 
mohlo rozdělovat a co by vyžadovalo vyšší 
dávku tolerance. Dostal ode mne doporu-
čení, ale fi nální výběr byl nakonec na něm.

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pravidel-
nou soutěž, v níž si můžete otestovat svůj 
pozorovací talent. V každém čísle najdete 
jednu fotografi i domu nebo jeho průčelí.
Vaším úkolem bude uhádnout, co je to za
dům a ve které ulici se nachází. Odpovědi
můžete posílat do 15. 9. na
redakce@praha1.cz. Výherce 
se už teď může těšit na knihu.

Správná odpověď z minulého čísla: Na 
fotografi i byl dům se společnou fasádou 
v ulici Voršilská č. 8 a č. 10. Výhercem se 
stal Jakub Wolf. V redakci, v oddělení vněj-
ších vztahů, Vodičkova, na něj čeká knížka 
Normální šílenství z vydavatelství Host, 
kterou napsali  Jiří Pasz a Adéla Plechatá.
Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

Grafologie v Praze 1:
Písmo je otiskem povahy pisatele
Štěpánka Čechová je známá česká grafoložka, lektorka akreditovaných kurzů grafologie 
a zakladatelka Institutu celostní grafologie. Nejen o tom, co všechno se dá z našeho písma 
vyčíst, jsme si povídaly v knihkupectví a kavárně Řehoř Samsa v pasáži U Nováků. 

Je možné podle písma předpovědět třeba 
nějaký problém u dětí? Kdy by měli rodiče 
zbystřit?
Grafologie pracuje se současným okamži-
kem, ale je možné všimnout si v písmu 
znaků, které by měly být pro rodiče varo-
váním. Patří sem například silně klesající 
řádek, vlevo dole umístěný podpis, široký 
pravý okraj, extrémně drobný typ písma, 
nedotažená písmena... Pokud dítě není 
dlouhodobě v pohodě a z jakýchkoli důvo-
dů je uvnitř nešťastné, mění se mu písmo. 
Přidá-li se únava, převažují negativní 
emoce nebo dítě trápí komplex méněcen-
nosti, bylo by dobré, kdyby rodiče problém 
začali řešit u jiných odborníků. Grafolog 
může diagnostikovat a dát doporučení, ale 
pokud nemá další psychologické vzdělání, 
měl by rodiče nasměrovat k psychologovi.

Dají se z písma vyčíst asociální sklony?
Poznám z písma agresivitu, překračování 
hranic a neúctu k tradičním hodnotám. Ale 
jak se bude pisatel reálně chovat, nemohu 
říct. Zkoumala jsem rukopisy masových 
vrahů, protože mě zajímalo, kde se vzal 
zdroj takových činů. Našla jsem v nich 
potenciál, ale to, zda člověk něco takového 
udělá, záleží na míře sebekontroly, sebepo-
znání, na vlivech okolního světa a výchově.

Patří grafologie mezi esoterické dis-
ciplíny?
Osobně proti esoterice a bílé magii nic 
nemám, ale grafologii mezi ně nezařazu-
ji. Studovala jsem ji dlouho a důkladně 
a praktikuji ji již mnoho let. Je velice přesná 
a je to exaktní věda. Odborné publikace 

z oblasti psychologie a psychiatrie zmiňují 
grafologii jako jednu z psychodiagnostic-
kých metod. Měla by pomoci druhému člo-
věku na rozcestích, při rozhodovacích pro-
cesech, v sebepoznání, na cestě k sobě...  

Často vidíme v ulicích měst graffi  ti.
Dá se z nich poznat, jaký typ osobnosti je 
vytvořil? 
Většinou jde o megalomanské projevy 
někoho, kdo se chce zviditelnit. Pohlaví, věk 
ani povolání se určit nedají. Některé pova-
hové rysy je možné vyvodit z velikosti, šířky, 
plnosti písma... I výběr spreje a barvy o lec-
čems napoví. Pokud se někdo tímto způso-
bem prezentuje, a to nejen na památkách, 
je to především neúcta k práci a vlastnictví 
druhých lidí. Byla bych pro vyhrazená 
místa pro tento druh výtvarného projevu. 

Je možné z písma poznat, že je člověk 
fyzicky nemocný?
Potvrdilo se mi, že lidé, kteří hrají role, ne-
jsou sami sebou, potlačují se ve prospěch 
zájmů jiných lidí, nenaplňují své vlastní 
dary, jsou vysoce submisivní, nechávají 
se zneužívat a nejdou za svým smyslem 
života, v mnoha případech prošli závažným 
onemocněním. Většina z nich se poté, co 
změnila sebedestruktivní chování, uzdra-
vila a změnilo se jim písmo. Říká se, co 
nechceš, aby dělali druzí tobě, nedělej ty 
jim. Já bych to trošku rozšířila – co bych 
nedělal druhým, nemám dělat ani sobě. �

Text: Michaela Šulcová
Foto: Petr Našic
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Při vstupu na nádvoří můžeme vidět černé 
linie na bílé dlažbě. Co symbolizují?
Jde o zamýšlenou hlavní loď chrámového 
trojlodí, na dlažbě jsou vyznačená písmena 
ypsilon, která směřují k bočním sloupům. 
Nad nimi si můžeme představit klenbu a ce-
lou původní gotickou podobu kostela, který 
založil Karel IV. v roce 1347. Nebyl však 
dokončen podle původního plánu, měl sahat 
až za polovinu Jungmannova náměstí.

Ruina kostela se dočkala opravy až od fran-
tiškánů. Kdy to bylo?
Komplex byl v průběhu let několikrát 
poškozen a postupně chátral. V roce 1603 
jej daroval františkánům Rudolf II. Násled-
ně byla zřícená gotická klenba nahrazena 
renesanční konstrukcí. Pozůstatky zdí 
severní kaple i zbytky šnekového schodiště 
dnes nejdeme v restauraci U Pinkasů.

Na vstupním nádvoří návštěvníky upoutá 
nádherná mozaika. Ze kterého roku pochází?

Nad renesančním vstupním portálem byl 
kolem roku 1900 umístěn mozaikový obraz 
Panny Marie Sněžné. Autorem je Viktor 
Foester. Karel IV. chtěl totiž věnovat každý 
z kostelů nějakému městu a tento zasvětil 
Římu a Bazilice Santa Maria Maggiore. 

Vystoupali jsme až na věž kostela, 
k níž se vztahuje smutná událost...
V roce 1611 zde proběhl masakr během vpá-
du pasovských vojsk, kdy zfanatizovaní útoč-
níci povraždili čtrnáct mnichů. Někteří mniši 
se snažili schovat na půdě, tři z nich vylezli 
až nahoru do věže, ale všichni byli zabiti. 
Svého blahořečení se dočkali až v roce 2012.

Hlavní oltář patří k nejvyšším oltářním 
architekturám v Praze. Jakou má výšku?
Samotný kostel je vysoký přes jednatřicet 
metrů. Hlavní oltář měří devětadvacet metrů 
a je provedený převážně v černé a zlaté 
barvě. Titulní obraz zachycuje zázračnou 
událost založení římského kostela Pan-

Kostel Panny 
Marie Sněžné
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ny Marie Sněžné, kdy v Římě v roce 352 
v parném létě napadl na pahorku Esquilin-
ském sníh, a tak zde byl vystavěn kostel.

Zajímavé sakrální objekty vytvářejí i sou-
časní umělci. Máte zde i moderní umění? 
Italský umělec Guido Dettoni della Grazia 
v roce 2012 vytvořil speciální sochu s ná-
zvem Dotkni se něhy, která je umístěná za 
hlavním oltářem. Soška při různém natočení 
znázorňuje Pannu Marii, Pannu Marii v oče-
kávání, z jiného úhlu pak kapku milosti a také 
holubičku jako ducha svatého. Mezi nejvý-
znamnější díla patří boční oltář Zvěstování 
Panny Marie od Václava Vavřince Reinera.

Jaké zajímavosti ukrývá klášter?
V refektáři se nachází obraz s výjevem 
Kalvárie a také obrazy národních patronů 
od Karla Škréty. Uprostřed dvora roste 
památný tis, u kterého je umístěna socha 
Panny Marie. Stáří stromu můžeme jen 
odhadovat, ale je to více než čtyři sta let. 
Nad bývalou kaplí sv. Jana Nepomuckého 
se nachází jedna z  nejkrásnějších a málo 
známých klášterních knihoven v Praze.

V kostele se pořádá množství akcí. 
Co byste mohl zmínit?
Pořádáme koncerty a v Galerii Ambit 
výstavy fotografi í nebo obrazů, charitativ-
ní bazar, akce Paměť národa Mene Tekel, 
ekologicky zaměřenou akci Take Care nebo 
Noc kostelů. Největšímu zájmu se vždy 
těšila výstava betlémů pana Votruby. 

Změnila se návštěvnost bohoslužeb?
V současné době se mše svaté konají každý 
všední den od 8:00 a od 18:00 a v neděli 
od 9:00, 11:30 a 18:00. V průběhu školní-
ho roku je mše ještě v 10:15. Návštěvnost 
zůstala zhruba stejná, je to za neděli sou-
hrnně asi pět set osob, především Čechů 
a Slováků. Navíc máme v kostele jednou 
měsíčně i mše arabsky a albánsky. �

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

V kostele Panny Marie Sněžné nás v krásných letních 
dnech přivítal farní vikář Bonaventura Ondřej Čapek, 
který nás seznámil s celým areálem kostela. Obdivovat 
jsme mohli nejen nádhernou vyhlídku z věže, ale i interiér 
a exteriér kostela, včetně prostor kláštera.

Druhá světová válka, 
srpnová invaze v roce 
1968 i sametová revoluce 
– na všechny tyto události 
zavzpomínala pamětnice 
Jaroslava Mertlová 
(rozená Geyerová) v rámci 
projektu Příběhy našich 
sousedů. Vyprávění rodilé 
Pražanky zpracovali žáci 
ZŠ Vodičkova Natálie 
Krunclová, Emanuela 
Máslová a Filip Schurmann.

Jaroslava Mertlová se narodila 15. čer-
vence roku 1935. Její dětství, které 
strávila s rodiči a dvěma sourozenci 
na pražském Pankráci, bylo ale bohu-
žel značně ovlivněné druhou světo-
vou válkou. „My jsme o válce nic moc 
nevěděli. Vnímali jsme jen to, jak rodiče 
stále hlídali, abychom měli zatemnění 
a aby nevznikla žádná skulinka, kterou 
by bylo vidět světlo do bytu. Také jsme 
nesměli poslouchat cizí rozhlas, krátké 
vlny, pokud vím,“ vzpomíná na největší 
válečný konfl ikt Jaroslava Mertlová. 
Právě kvůli krátkým vlnám žila rodina ve 
strachu. Otec paní Mertlové je i přes hro-
zící trest smrti pomáhal tajně instalovat 
do domácích rozhlasových přijímačů.

Z celého válečného období však Ja-
roslavě Mertlové v paměti nejvíce utkvělo 
datum 14. února 1945. Ten den došlo 
k největšímu náletu na Prahu a byt její 
rodiny zasáhla jedna z bomb. „Pamatuji 
si, jak maminka říká, pojďte radši od toho 
okna dál, a než to dořekla, tak jsem se 
probudila v koupelně s rozbitou hlavou. 
Tekla mi přes obličej krev, maminka měla 
namočené prádlo ve vaně v koupelně, 
tak mě tam něčím omývala,“ vypráví 
pamětnice. Ošetřena nakonec byla v na-
rychlo zřízeném lazaretu v Lidovém domě 
na Pankráci a zranění se tak obešla bez 
vážných následků. 

Po konci druhé světové války 
vlastnil otec Jaroslavy Mertlové malou 

Příběh pamětnice 
Jaroslavy Mertlové

dílnu na výrobu hraček, živnost mu 
však byla v roce 1948 zrušena. Na 
střední školu nebyla paní Mertlová při-
jata, po získání znalostí psaní na stroji 
a těsnopisu však mohla pracovat jako 
sekretářka. Střední školu a práva pak 
dostudovala až v pozdějších letech. 
Mimoto se věnovala práci v tělovýcho-
vě a několik let dokonce vedla tělový-

chovné středisko v Klánovicích. Během 
srpnové okupace již byla maminkou 
dvou dcer. 

Politické změny, které přišly 
s listopadem roku 1989, vítala s nad-
šením. V roce 1991 sice Jaroslava 
Mertlová odešla do důchodu, dále však 
pracovala v tělovýchově. O rok později 
se na výzvu Olgy Havlové přihlásila 
jako dobrovolná pracovnice v admini-
strativě Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové. „Paní Olga Havlová byla 
velice vzácná dáma. Setkala jsem se 
u ní dokonce i s panem prezidentem. 
Přišel k nám do kanceláří a zjistil, že 
tam chodíme pracovat ve večerních 
hodinách a že máme špatné osvětlení. 
Do druhého dne se to zlepšilo a přidali 
nám tam nová světla,“ vzpomíná Ja-
roslava Mertlová na setkání s manželi 
Havlovými. 

Kromě výchovy dvou dcer si 
Jaroslava Mertlová v roce 1999 (tedy 
v době, kdy jí bylo obdivuhodných 
čtyřiašedesát let) vzala do pěstounské 
péče svou tehdy tříletou neteř. I přes 
různé zdravotní neduhy je jejím velkým 
snem dožít se výjimečného věku sta let, 
podobně, jako se to téměř podařilo její 
mamince. �

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Archiv Post Bellum

Farní vikář Bonaventura Ondřej Čapek 
s autorkou rozhovoru u zvonu kostela

Svatební fotka paní Mertlové

Žáci ZŠ Vodičkova na pracovní návštěvě u paní Mertlové
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„Frantíku, tatínek tvůj ti dává vzkazovat, 
aby ses ihned sebral a hnal dobytek, krávu 
a tele, do Slaného na jarmark. Máme ho 
tam prodat.“ A dodal, aby otcovo rozhod-
nutí v očích chlapce dostatečně odůvodnil: 
„Tatínek to poroučí. Koupí prý za stržené 
peníze koně, kterých jak víš, potřebuje 
k orání“. 

Františkovi nebylo nic nápadné. Obě 
rodiny spolu výborně vycházely a těšily 
se vzájemné důvěře. Hnali tedy společně 
krávu a tele do Slaného na trh a tady je za 
121 zlatých prodali. S utrženými penězi pak 
odjeli do Prahy. I to si prý Františkův otec 
přál. Mají čekat v hospodě U Valšů, až sem 
za nimi dorazí. „Když se najedli a napili, 
odebrali se na lože. Pražák odešel spát do 
stáje, kdežto Koch vybral si nejlepší pokojík, 
jaký byl v hostinci po ruce,“ dokreslila roz-
položení a charaktery obou mladíků Národní 
politika. 

Noc byla dlouhá.
Alespoň pro Frantíka, jemuž se mno-

hé v hlavě rozleželo. Stýskalo se mu a jeho 
podezření ráno jen zesílilo, když otec 
ani tentokrát nepřicházel, jak Koch stále 
sliboval. František dostal strach. Opravdu 
měl krávu s teletem prodat? A jestli ne, 
jaký trest ho čeká? Spustil hlasitý nářek…

Aby zabránil ještě většímu pozdviže-
ní, vyvedl Koch mladého druha z hostince 
a dál ho vedl Prahou až k Žitné bráně. 
Tudy vyšli za město. O kus dál chlapce 
zastřelil. Jeho tělo zaházel klestím i travou 
a zapálil, aby ztížil identifi kaci. Přes sto 
zlatých stržených za prodej skotu mu 
přirozeně uloupil. Vrátil se do Prahy a ná-
sledující noc prohýřil v nejpokleslejších 
lokálech. Ráno se pak vrátil do hostince 
U Valšů.
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Psal se rok 1898. V hostinci U Valšů na rohu 
Betlémské a Poštovské ulice (dnes Karoliny 
Světlé 286/18) panovala v neděli 4. prosince 
skvělá nálada. Ostatně jako vždy poslední 
den týdne. „Bylo asi sedm hodin večer, když 
se náhle otevřely dveře, jimiž vešel starší 
bělovlasý muž statné postavy, oděný černým 
zimníkem. V ruce nesl malý příruční kufřík. 
Přešel rázně přední místnost a vstoupil 
do menší druhé místnosti, kde v koutku usedl. 
Poručil si pivo a večeři, načež se zamyslil…“ 

Po chvíli se v očích neznámého objevily 
slzy. Hostinský František Schwarz to zpozo-
roval, přisedl k bělovlasému muži a dal se 
s ním do hovoru.

„Odkud přicházíte?“
„Z Valdic!“ odvětil chladně neznámý.
„Byl jste tam patrně v obchodní zále-

žitosti?“
„Ne. Přicházím rovnou z kriminálu!“ 
„Žertujete snad?“ namítl vyděšený 

hostinský, jakkoli již v tuto chvíli tušil, že 
o takových věcech nebývá zvykem žertovat 
a vůbec celkové vzezření neznámého napo-
vídalo, že vše, co říká, bude nejspíš pravda. 

Nová kniha Dana Hrubého navazuje na 
populární Pražské příběhy. Mapuje velké 
i malé zločiny, které se v Praze odehrály 
v posledních dekádách monarchie. Kniha 
sleduje pátrání tehdejších detektivů, 
okolnosti, jež vedly k dopadení pacha-
telů, avšak zahrnuje také případy, které 
se nikdy nepodařilo objasnit. Své vyprá-
vění přitom situuje do konkrétních ulic 
a domů, takže se čtenář může vypravit 
v jeho stopách. Hledat přesná místa, 
kde se mordy i další skutky odehrály. 

Kniha o 504 stranách obsahuje
stovky unikátních fotografi í. 

Objednat ji lze přímo u nakladatele
na eshop.prazskepribehy.cz

A skutečně, jeho odpověď předchozí věty 
jen potvrdila: „Nikoli. Byl jsem odsouzen 
pro vraždu k doživotnímu žaláři, avšak na 
základě amnestie vyhlášené při příležitosti 
padesáti let vlády císaře Františka Josefa 
jsem byl předevčírem propuštěn!“

Hostinský zkoprněl a jeho vytržení se 
ještě znásobilo, když neznámý, elegantně 
oblečený muž dodal: „A všechno se to tehdy 
událo právě tady, v hospodě U Valšů!“

Dopadení 
u sklenice piva

Právě tak vylíčila Národní politika začátek 
onoho večera, aby vzápětí připomně-
la čtenářům události, které se v Praze 
a jejím okolí odehrály před jednatřiceti 

lety, na konci srpna roku 1867. Tehdy 
byla jen nedaleko za městem, v nená-
padné rokli mezi Vršovicemi a Nuslemi, 
nalezena ohořelá mrtvola mladíka, snad 
ještě chlapce. Záhy bylo jasné, že nejde 
jen o nešťastnou náhodu nebo sebevraž-
du. Přivolaný lékař určil, že chlapcovu 
smrt způsobila střelná rána do zad.

A netrvalo dlouho, než byla známá 
i totožnost zavražděného. Šlo o třinác-
tiletého Františka Pražáka z malé ves-
nice nedaleko Slaného. Brzy bylo také 
jasné s kým a kde trávil svou poslední 
noc. Jeho druhem byl sedmadvacetile-
tý Karel Koch z téže vesnice, dokonce 
ze sousední chalupy Pražákových. 
Rázem bylo zřejmé, kdo je hlavním 
podezřelým. 

Jaké pak bylo překvapení vyšetřova-
telů, když zastihli Kocha přímo v hostinci 
U Valšů na Starém Městě, kam je dovedly 
výpovědi náhodných svědků a kam přišli 
po okolnostech mladíkova noclehu pátrat. 
„Seděl právě při sklenici piva a dumal 
u dveří do dvora vedoucích,“ sděluje Ná-
rodní politika. 

Karel Koch byl zatčen. Objasnění 
událostí, jež ke smrti třináctiletého hocha 
vedly, bylo v tu chvíli jen otázkou času.

Pojď, 
prodáme krávu 

Tragický sled kroků se začal odvíjet v říjnu 
předchozího roku, když se vyučený krejčí 
Karel Koch vrátil z vojny, během níž se 
vypracoval z prostého vojína na četaře. 
„Záhy seznámil se s třináctiletým synem 
sousedovým Františkem Pražákem, 
s nímž obyčejně stýkával se, když pásá-
vali dobytek na ladech za vsí,“ líčí dál list. 

Na pastvinách za vesnicí se také 
odehrál osudný rozhovor. Koch sem 
dorazil jednoho letního rána za Pražákem. 

Stará pražská hospoda 
přitahovala vraha 
magickou silou
Říká se, že vrah se vrací na místo činu. Následující 
vyprávění toto tvrzení jen podporuje. A přece bylo tentokrát 
něco jinak – stalo se tak po dlouhých jednatřiceti letech.

Na místě činu 

Čtyřčlenný senát odsoudil sedmadva-
cetiletého Karla Kocha k trestu smrti 
provazem. Jak bylo v takových případech 
zvykem, císař František Josef I. udělil 
odsouzenci milost a jeho trest změnil 
na doživotí. Karel Koch si ho odpyká-
val ve Valdicích u Jičína. Celkem si tu 
odseděl jednatřicet let a tři měsíce. 
„Za tu dobu se změnil mladý vesnic-
ký junák ve starce, jemuž v podkroví 
žalářním vlasy úplně zbělely,“ popsal 
trestancovu fyzickou proměnu list. 

Avšak nejen tělo, i Kochova duše 
se změnila. „Stále častěji vyhledával 
zátiší žalářní kaple a dlouho se modlil. 
Pak s plnou chutí a neochabující silou 
v dílnách vězeňských pracoval, takže 
si za řadu let uspořil tisíc sto zlatých, 
jež mu správa trestnice při propuštění 
vyplatila.“ 

Karel Koch si za ně koupil černé 
šaty a dlouhý černý kabát a „s podivnými 
city v prsou, umínil si, že ještě jednou 
navštíví ta místa, kde s obětí svou v Pra-
ze dlel a kde jí ze světa sprovodil.“

Lokál U Valšů býval každou neděli 
hlučný a veselý. Onoho 4. prosince roku 
1898 však ztichl a ponořil se do napjatého 
ticha. Všichni se pokradmu dívali ke stolu, 
u něhož seděl bělovlasý muž. Kdo ví, snad 
to bylo stejné místo, na jaké dosedl se svým 
mladým společníkem před jednatřiceti lety. 

Poté si Koch objednal nocleh, zaplatil 
„a druhý den rozloučiv se s hostinským, 
odejel směrem ku Slanému.“ �

Text: Dan Hrubý
Foto: Archiv Pražských příběhů, 
Helena Zahrádecká

  
Někdejší hostinec U Valšů (Karoliny Světlé 286/18). Byla neděle 4. prosince 1898, když se 
tu objevil vrah Karel Koch

U Valšů přespávali většinou chudí vesničané

Pohled do dvora hospody, v níž se odehrálo 
smutné drama
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Blíží se volby do Poslanecké 
sněmovny, a tak si připo-
meňme, že zákonodárný 
sbor jedná odedávna v bu-
dovách na území naší 
městské části.

Nejstarší sněmy se konaly na volném pro-
stranství, v blízkosti Pražského hradu nebo 
na Vyšehradě. Když pak začalo vznikat Staré 
Město pražské a po něm ostatní pražská 
města, scházeli se zástupci obyvatelstva 
přímo v Praze. Šlechta, páni, rytíři, zema-
né, duchovenstvo, zástupci církve, později 
i měst. Ještě v patnáctém století jednaly 
sněmy i mimo Prahu. Sněm zasedal také 
v Králově dvoře u dnešní Prašné brány. Část 
hradního křídla Pražského hradu v těsné 
blízkosti Vladislavského sálu dostala název 
Stará sněmovna. Zemské sněmy existo-
valy až do rozpadu Rakouska-Uherska. 

V roce 1801 získali zástupci českých 
stavů lokalitu pod Hradem v dnešní Sně-
movní ulici. Sněm tady začal zasedat až 
v roce 1861. Na tradici sněmů navázal 
během první světové války Národní výbor, 
čeští poslanci zasedali od 6. ledna 1918 
v Obecním domě. Rozšířením Národního 
výboru vzniklo Národní shromáždění, které 

Státotvorné osudy 
(nejen) Rudolfi na 

zasedalo od 14. listopadu 1918 v dnešní 
Sněmovní ulici. Poslanecká sněmovna 
Národního shromáždění sídlila pak od roku 
1920 do roku 1939 v Domě umělců, v Ru-
dolfi nu, Senát pak ve Sněmovní ulici. 

Stíny noblesy

Rudolfi num na (viz TAJENKU švédské 
křížovky na str. 38) naproti Pražskému 
hradu se řadí k nejkrásnějším stavbám 
v Praze. Jeho vznik iniciovala Böhmische 
Sparkasse (Česká spořitelna), nejstarší 
peněžní ústav na území Českého králov-
ství. Budova byla vystavěna (1876–1881) 
jako víceúčelové kulturní zařízení s kon-
certní síní a výstavními sály podle projektu 
architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze. 
Pojmenována byla po následníkovi trů-
nu a slavnostně otevřena v únoru 1885. 
Historicky první koncert České fi lharmonie 
zde v roce 1896 dirigoval Antonín Dvořák.

Budova byla později (1919–1932) 
adaptována pro poslaneckou sněmovnu 
Národního shromáždění. Noblesní prostory 
přestavbou poněkud utrpěly a ke všemu bý-
valy bohužel svědkem mnoha parlamentních 
obstrukcí. Často je připomínána ta z červ-
na 1926, kdy se mělo schvalovat zvýšení 
dovozních cel na dosud levnější zemědělské 
produkty. Vynikli při ní komunističtí poslanci, 
došlo na pískání, plivání, kopání do lavic a je-
jich ničení. Poslanci se škrtili, házeli po sobě 

ulomené nohy stolů, musela zasahovat par-
lamentní stráž. Škoda v parlamentu dosáhla 
530 980 korun a vyšetřování i potrestání 
bylo přísné. Znechucený Karel Čapek napsal: 
„Nebudete přece na nás žádat, abychom 
považovali za parlament lokál, kde si lidé 
s odpuštěním navzájem roztrhávají huby.“

Dům nad domem

Poválečné Národní shromáždění se začalo 
scházet v neoklasicistní budově Pražské 
burzy peněžní a zbožní, postavené (1937) 
v prostoru mezi Národním muzeem a Státní 
operou. K myšlence reprezentativního domu 
pro Národní a později Federální shro-
máždění se architekti vrátili až v polovině 
šedesátých let. Vznikl plán budovu někdejší 
burzy rozšířit. Architekt Karel Prager popsal 
svůj návrh jako „dům nad domem“ a pro-
storové omezení vyřešil konstrukcí, která 
nadzvedla hlavní hmotu nové budovy nad 
úroveň budovy starší. Budova pak slou-
žila jako Federální shromáždění do roku 
1992. Nyní je součástí Národního muzea. 

Dnes sídlí Poslanecká sněmovna 
v historickém sídle ve Sněmovní ulici. Senát 
najdeme od roku 1996 ve Valdštejnském 
paláci. �

Text: Antonín Ederer, 
Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek

Zásilek tehdy začalo být příliš mnoho, jak díky 
reklamnímu tisku a časopisům, tak proto, že 
některé služby se soustředily do pracovišť 
vybavených výpočetní technikou a závisely 
na korespondenci se zákazníky. Pošty ne-
mohly neustále přibírat další zaměstnance, 
už jen proto, že by se pro ně nenašlo místo, 
a tak musely zcela změnit svůj způsob práce.

Mechanická zařízení, jež dopisy třídila 
do jisté míry místo pošťáků, existovala již na 
počátku dvacátého století. Nejznámějším 
z nich je nizozemský stroj Transorma před-
stavený roku 1927. Fungoval na podobném 
principu, který později stál za stroji IPF 80/D 
vyrobenými v NDR a od roku 1979 používa-
nými v Československu. Obsluha si přečetla 
adresu na dopise, zadala číselný kód, a tím, 
přes hýblata a pásové dopravníky, poslala 
dopis do správné přihrádky. Rychlost třídění 
zásilek se díky Transormě zdvojnásobila, ale 
tento rachotící, více jak desetitunový stroj si 
přímo říkal o vylepšení.

Koncem čtyřicátých let vývoj začal 
směřovat ke strojům, které by zcela nahradi-
ly lidskou sílu – ty již vyžadovaly elektroniku. 
Tehdejší technologie ale neumožňovaly 
strojové čtení nápisů na obálkách, takže 

Když lidská síla nestačí

adresy musely být převáděny do číselné-
ho kódu – poštovního směrovacího čísla. 
Zavedení PSČ se tak stalo podmínkou 
automatizace třídění pošty. Obsluha nové 
generace třídících linek, na Západě použí-
vaných již v šedesátých letech, si přečetla 
PSČ, na klávesnici zadala příslušné číslo, 
a to bylo natištěno na obálku jako čárový 
kód. Podle těchto kódů stroje dokázaly třídit 
zásilky samy.

Zbývalo jen naučit stroje číst adresy. 
Pokusy se strojovým optickým čtením zača-
ly nejpozději v šedesátých letech a americká 
pošta měla brzy k dispozici zařízení, které 
dokázalo číst PSČ psaná na stroji. Techno-
logie, která by strojům umožnila porozumět 
rukopisným adresám, na sebe sice nechala 
čekat až do konce devadesátých let, ale ko-
lem roku 2010 již stroje nedokázaly rozluštit 
jen málokterou adresu. Od té doby si adresy 
samy převádí do čárových kódů, které bývají 
k nalezení ve spodní části obálek.

V Československu byla první auto-
matická linka na třídění listovních zásilek, 
vyrobená japonskou fi rmou Nippon Electric 
Company, uvedena do provozu roku 1979 
na poště Praha 025 na dnešním Seno-

ZÁŘÍ 2021 POŠTOVNÍ MUZEUM

Toto zařízení vybíralo zásilky, jež měly formát vhodný k dalšímu
strojovému zpracování

Jemné třídění listovních zásilek měl na poště Praha 025 v osm-
desátých letech na starosti tento stroj

vážném náměstí. Šlo o špičkové zařízení, 
které dopisy se strojově čitelnými adresami 
roztřídilo téměř bez lidské pomoci. Časem je 
nahradily modernější linky s kapacitou přes 
1,5 milionu zásilek denně. Dnes jsou cent-
rem automatického třídění zásilek Malešice, 
kam se pošta Praha 025 přestěhovala na 
podzim 1993. �

Text: Karolína Kalecká, Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea, 
Karel Suzan, Výzkumný ústav spojů

Stisknutím kláves obsluha stroji IPF 80/D 
říká, do které přihrádky má dopis poslat

Jedním ze základů poštovní práce je třídění zásilek. 
Nikdy nebylo snadné, ale po druhé světové válce začalo, 
alespoň v některých zemích, vyžadovat téměř nadlidské 
schopnosti. 
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Nové české knihy
Kristýna Bernardová
Nacismus versus okultismus 
v protektorátu
(Academia)

Kniha přibližuje životní osudy 
dvou pražských hermetiků, 
Jana Kefera a Jiřího Arvéda 
Smíchovského, kteří celý 
svůj život zasvětili okultním 
naukám. Do života obou 
ovšem zásadním způsobem 
zasáhl vznik protektorátu 
Čechy a Morava. Zatímco 
Jiří Arvéd Smíchovský se 
režimu podvolil a spolupra-
coval s ním, Jan Kefer se 
proti nacismu odhodlaně 
postavil. Autorka v knize také 
představuje téměř nezná-

mou nacistickou akci proti okultistům, která proběhla 
na území protektorátu během druhé světové války. 

Jiří Stránský 
Zdivočelá země
(Argo)

Letec Antonín Maděra se po 
druhé světové válce vrací 
z Anglie do své rodné vesnice 
Svatý Štěpán v česko-ně-
meckém pohraničí. Chce zde 
uskutečnit svůj sen, vybudo-
vat chov ušlechtilých koní. 
Nenachází však kraj svého 
dětství – přichází do rozvrá-
cené země, kde se prohánějí 
stáda zdivočelých koní a kde 
se opuštěnými vesnicemi 
potulují nadšenci, zlatokopo-
vé a kaubojové. Lidský život 
má menší cenu než majetky 
a statky, které nepatří nikomu 

a patří všem. Maděra netuší, že ho čeká dobrodružství, 
které se s jeho zkušeností z válečných let nedá srovnávat.

Nové vydání prvního dílu slavné románové ságy, podle 
níž byl natočen úspěšný televizní seriál.

Adam Drda
Před branou 
nenávratna
(Kniha Zlín)

Na podzim 2021 uplynulo 
právě osmdesát let od chvíle, 
kdy nacisté zahájili systema-
tické deportace Židů z Čech 
a Moravy do vyhlazovacích 
koncentračních táborů. 
K tomuto neblahému výročí 
vychází kniha vzpomínek 
pamětníků přeživších šoa. 
Všichni zakusili antisemit-
skou persekuci, všichni jen 
zázrakem přežili nacistické 
„konečné řešení židovské 
otázky“, všichni ztratili své 
blízké. Jsou to skutečné pří-

běhy skutečných lidí, které jsou však mnohdy krutější 
než smyšlené thrillery. Jsou to svědectví o zločinech.

Petr Šesták
Kontinuita parku
(Host)

Josef už nemá čas 
ztrácet čas. Po letech 
studií a pobytu v cizině 
se vrací do svého rodiště 
vést život coby středo-
školský učitel. Malebné 
městečko na něj čeká 
s otevřenou náručí jako 
nalíčená past. Svět se 
sice mění v globální 
vesnici, ale maloměsto 
zůstává maloměstem. 
Příběh Josefova návratu 
je groteskně existenciál-
ním vyprávěním o gene-
raci v bezdomoví mezi 

normalizační výchovou a kapitalismem, analogovým 
dětstvím a vpádem nových technologií, o městě 
a zemi na periferii mezi Východem a Západem. �

Lindo, jak se vám žije na Praze 1?
Přiznávám, že život na Malé Straně jsem si zamilovala. Už v Londý-
ně jsem zjistila, jak je skvělé žít v centru hlavního města. Tam jsme 
bydleli jen pár metrů od Tower Bridge. Když jsme se pak s manže-
lem vraceli zpátky do Česka, věděla jsem, že jestli bychom měli žít 
v Praze, tak pak jen v jejím samotném srdci. A jsem velmi ráda, že 
se nám to podařilo.

Co vám Malá Strana dává nebo třeba bere?
Jsem vizuální člověk, atmosféra místa a jeho genius loci na mě 
silně působí. Na Malou Stranu jsme se přestěhovali na jaře minu-
lého roku, takže jsme si její krásy mohli užívat v neopakovatelné 
atmosféře. I teď, když už se vše pomalu vrací do normálu a ulice 
se zase začínají plnit, je pro mě každá cestu domů historickým 
centrem obohacující. To, že je centrum Prahy nádherné, vědí 
snad všichni. Nejvíc mne však překvapila komunita lidí na Malé 
Straně. Je to tu občas skoro jako na vesnici. Potkáváme své 
přátele a kamarády, zdravíme se s lidmi, se kterými se známe od 
vidění. Žijeme tu jako v pohádce, všichni se snaží, aby se nám 
tu žilo co nejlépe. A jestli má život na Praze 1 i nějaká negativa? 
S parkováním a nakupováním je to tu někdy složitější. S tím se 
ale přeci počítá.

Na co jste se těšila v létě a jaké sny si plnila? 
Povídaly jsme si zrovna, když jsem byla v Mexiku, kam jsme vyrazili 
s manželem na dovolenou. Rozhodnutí vyrazit právě sem jsme učini-
li doslova ze dne na den. Takže můj sen se splnil. Bylo to krásné. 

Jste plánovací typ, nebo necháváte věci náhodě?
Pro mě je důležité mít nastavené nějaké milníky, deadliny, které mi 
pomáhají udržovat si určitý drive. Také se potřebuji vždycky na něco 

těšit, ať už v pracovním nebo osobním životě. Zároveň nemám ráda 
rutinu. Mám ráda nové výzvy, když se pro něco nadchnu, vrhám se 
do toho po hlavě. 

Jaké máte pracovní plány?
Čeká mě několik zakázek a budu pokračovat v přípravě nového 
designu stolní lampy pro galerii Kvalitář. 

Studovala jste na pražské UMPRUM. Jaké máte vzpomínky 
na nedávná studentská léta?
Krásné! Studium na UMPRUMce byl pro mě jeden velký splněný 
sen. Od úžasn ých vyučujících a spolužáků z ateliéru D3 (Ateliér 
Produktového designu), se kterými máme doteď skvělé vztahy, 
přes zahraniční stáž (Lisabon) a výstavy po celém světě (New 
York, Tokio), až po nejkrásnější výhled na Pražský hrad z našeho 
ateliéru. Toto studium mi otevřelo dveře k dalším možnostem 
a stalo se skvělým základem pro mou budoucí práci v Londýně. 

Svatbu s vaším mužem jste měli na střeše Paláce Lucerna. 
Proč zrovna zde?
Střecha Lucerny byla naším vysněným místem. Ani jsme se 
neodvažovali představit si, že by svatba zrovna tady moh-
la vyjít. Jen díky úžasným lidem v našem okolí se to nakonec 
podařilo uskutečnit. Byl to nejkrásnější den v našem životě. 
V období, kdy jsme svatbu plánovali, nás ovlivnily londýnské 
rooftop parties. Tak jsme se rozhodli jednu takovou zorganizo-
vat v Praze. Plnou hudby, designu, ale hlavně nejbližších přátel 
a rodiny, kteří se tu v náš den na tomto místě všichni sešli. �

Text: Michaela Bittner Hochmannová
Foto: Archiv Lindy Procházka

Život na Malé Straně 
jsem si zamilovala
Linda Procházka je produktová designérka. Vystudovala na UMPRUM v ateliéru D3 
u Olgoj Chorchoj. Několik let žila v Londýně, kde pracovala na designu skleněných 
světelných instalací. Před rokem se s manželem hudebníkem Marcellem přestěhovali 
z Londýna do naší městské části.

Ukázka z designérské tvorby
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� Turnaj v petanque: O pohár MČ Praha 1
KDY: čtvrtek 2. 9. v 10 hodin 
(registrace v 9:30)
KDE: park Lannova

� Fórum mladých hraje seniorům
KDY: čtvrtek 16. 9. ve 14:00 hodin
KDE: Klub seniorů Tomáš
PŘIHLÁŠKY: od pondělí 6. 9. pouze u Karo-
líny Schwarzové
Další z cyklu oblíbených koncertů klasické 
hudby.

�  Tematické vycházky s Martinem: 
Z královských Viničných Hor do Vršovic

KDY: úterý 21. 9. ve 14:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠKY: od pondělí 13. 9. pouze 
u Karolíny Schwarzové
Informace o srazu a případném vstupném 
při registraci.

�  Smíchovská průmyslovka třetího věku: 
Ledové experimenty

K DY: středa 29. 9. v 15:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠKY: od pondělí 20. 9.
Experimentální dílna, kde budeme pracovat 
se suchým ledem.

�  Setkání s kulturou: Evergreeny
KDY: středa 6. 10. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda 
VSTUPENKY: od úterý 21. 9. v infocentru 
Vodičkova 18
Vystoupí skupina EverGreen.

Vstup na všechny akce se řídí platnými 
protiepidemickými pravidly. Na každou 
akci s sebou mějte certifi kát EU COVID-19, 
tedy potvrzení o platném očkování, o pro-
dělání nemoci nebo o negativním testu na 
platném formuláři, a dále respirátor nebo 
certifi kovanou nanoroušku. Podrobnosti 
k protiepidemickým opatřením najdete na 
plakátku nazvaném Podmínky vstupu. Pro 
podrobnosti sledujte nástěnky v klubech 
seniorů, domech s pečovatelskou službou 
a v pasáži a infocentru ÚMČ Vodičkova 
18 a také webové stránky www.socialni-
sluzby-praha1.cz, kde najdete i praktický 
kalendář akcí nebo se tu můžete přihlásit 
k odběru novinek e-mailem. 

Přihlašování na akce a další informace: 
Tereza Nosková, 607 048 183, 
Karolína Schwarzová, 725 397 934. 

�  Klub seniorů Haštalka, Haštalská 7, 
Praha 1 – Staré Město, je v provozu od 
začátku září a budou se zde znovu konat 
všechny pravidelné aktivity. 

�  Klub seniorů Tomáš, Tomášská 6, Praha 1
– Malá Strana, také otevírá na počátku 
září a zase nabídne všechny pravidelné 
aktivity.

V obou klubech se můžete zapojit do krouž-
ků, využít veřejně přístupný internet nebo 
přijít jen tak posedět u kávy či sklenky vína.

�  Pohybové centrum Tělocvična, Žitná 13, 
Praha 1 – Nové Město, otevírá taktéž 
začátkem září a i tady se budou znovu ko-
nat všechna původní pravidelná cvičení. 
V Tělocvičně můžete využít i posilovnu, 
nezapomeňte se však předem objednat 
u Marie Němcové, tel. 601 188 315.

Více informací o provozu klubů seniorů 
podá Karolína Schwarzová, 
e-mail schwarzova@socialnisluzbyp1.cz, 
tel. 725 397 934.

Více informací o provozu Tělocvičny 
podá Tereza Nosková, 
e-mail noskova@socialnisluzbyp1.cz, 
tel. 607 048 183.

Nezapomínejte, že vstup do klubů seniorů 
a do tělocvičny se řídí platnými protiepide-
mickými pravidly. Pokaždé s sebou mějte 
certifi kát EU covid-19, tedy potvrzení o plat-
ném očkování, o prodělání nemoci nebo 
o negativním testu na platném formuláři, 
a dále respirátor nebo certifi kovanou na-
noroušku. Podrobnosti k protiepidemickým 
opatřením najdete na plakátku nazvaném 
Podmínky vstupu vyvěšeném u vstupu. 

Říjnové 
seniorské 
výlety 2021
�  úterý 19. října 2021, 8:00 hodin
Nejdek, Abertamy – muzeum rukavič-
kářství, rozhledna Plešivec
Na tento výlet se přihlašuje od 9. 9. 

� úterý 26. října 2021, 8:00 hodin
Kostelní Vydří – poutní místo, Peníkov 
– vodní pila a kozí farma
Na tento výlet se přihlašuje od 16. 9.
 
Odjezd autobusu od Rudolfi na v ulici 
17. listopadu! NOVĚ!
 
Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1
(doprava, návštěva objektů, oběd, 
služby 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 sdělujeme, 
že se senior může přihlásit pouze na 
jeden výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni budou ti, kteří se nezúčast-
nili minimálně tří posledních výletů. 
Ze zdravotně bezpečnostních důvodů 
si vyhrazujeme, že výletů se mohou 
zúčastnit pouze senioři očkovaní proti 
covidu-19 nebo s platným negativním 
PCR testem. Nošení roušek nebo re-
spirátorů se bude řídit podle aktuálně 
platných bezpečnostních předpisů. 
Děkujeme za pochopení vzhledem 
k ostatním seniorům. Senior proká-
že očkovací průkaz nebo výsledek 
platného testu před nástupem do 
autobusu. 

Den před odjezdem na výlet je možné 
zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, 
zdali se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu 
bude sdělen stav. V případě změny 
bude každý zúčastněný řádně a včas 
informován telefonicky. Tímto také 
žádáme uvést vždy telefonní kontakt, 
nejlépe mobilní telefon. 

 
Mgr. Karel Ulm, MPA, 
koordinátor výletů, 
tel.: 777161539

Akce pro seniory
V září připravujeme tyto jednorázové akce:

Volnočasové aktivity 
opět v provozu
V září se otevírají všechny volnočasové aktivity pro seniory. 
V provozu budou všechny kroužky, výuka práce na počítači, 
cvičení v Tělocvičně a pořádáme opět i jednorázové akce.

S Jurajem Kukurou, hercem a ředitelem 
Divadla Aréna, jsme si povídali nejen 
o inscenacích Občanský cyklus, ale také 
třeba o obrazech, které vznikají během 
představení.

Divadlo Aréna nabízí 
nepřikrášlený pohled 
na naše dějiny

U příležitosti Měsíce česko-slovenské vzájemnosti bude v Divadle 
Hybernia hostovat bratislavské Divadlo Aréna. Na co se diváci 
mohou těšit? 
Byl jsem velice poctěný, když mě paní Ľubica Krénová, ředitelka 
Slovenského institutu, oslovila s tím, že inscenace, které jsme 
v Divadle Aréna pojmenovali Občanský cyklus, by si zasloužily sa-
mostatné hostování v Praze. Věřím, že pražským divákům přinesou 
nevšední zážitek v podobě nepřikrášleného pohledu na naše dějiny. 

Na české divadelní scéně není obvyklé uvádět silná témata zaměře-
ná na významné osobnosti dějin. Jaký je ohlas na tato představení 
mezi slovenskými diváky? 
Musím říci, že začátky nebyly lehké. Každý mě zrazoval, že na ote-
vření Pandořiny skříňky se jménem Tiso je ještě příliš brzo. Na první 
představení jsme měli prodaných jen několik vstupenek, ale nako-
nec se z něj stala vyprodávaná a oceňovaná inscenace, kterou po 
Mariánu Labudovi nastudoval jeho syn Majo. Dnes ani jedno z před-
stavení Občanského cyklu diváckým nezájmem netrpí. V historii 
každého národa najdeme pozitivní i negativní momenty. Ty negativní 
nesmíme zamlčovat, naopak, musíme se jimi zabývat a přiznat si 
je. U nás je takový zvyk, že za kontroverzními tématy v dějinách se 
udělá hrubá čára namísto toho, abychom si z nich vzali ponaučení. 

Součástí vystoupení Divadla Aréna v Praze bude výstava vašich 
obrazů, které vznikají přímo v průběhu představení inscenace Bible. 
Můžete to přiblížit? 
To je v mém životě velmi zvláštní jev – neumím zpívat, a přesto 
jsem nahrál dnes již hit Nech brouka žít, Leonard Cohen mi podě-
koval za mou interpretaci jeho písní a před pár dny mi volal Petr 
Janda, že náš duet Za zenitem je už dvanáctý týden v žebříčku 
hitparády Česká dvanáctka. A tak je to i s mým výtvarným proje-
vem – při inscenaci Bible konkrétně action painting. Každý obraz 
vzniká živě před očima stovek diváků. Nikdy jsem si nemyslel, že 
tyto obrazy budou viset v Galerii moderního umění Danubiana 
v Bratislavě, jeden z nich se stane součástí stálé expozice a nako-
nec zavítají i do Prahy. Pro mě je to velké dobrodružství a všechny 
zvu do prostor galerie Slovenského institutu v Praze, kde budou 
obrazy z inscenace Bible k vidění od 7. října, či dokonce na jejich 
vznik, který mohou diváci vidět živě 15. října v Divadle Hybernia.

Příští rok uplyne dvacet let od chvíle, kdy jste převzal Divadlo 
Aréna. Jaké je jeho postavení na slovenské divadelní scéně?
Není na mně, abych na slovenské divadelní scéně posuzoval posta-
vení divadla, které vedu. Co však vím je, že za dvacet let se z divadla 
stala respektovaná instituce, která je jiná. Tématy, jež přinášíme, tím, 
že nemáme stálý soubor, herci si u nás nevyměňují názory a pocity 
v intimních dialozích, ale hrají skutečné divadlo pro diváky a nebojí se 
podívat do hlediště tak, aby emoce zažívali diváci, a ne oni. Jsem hrdý 
na dvacet let Divadla Aréna, na tým lidí, který jsem kolem sebe vybu-
doval a na naše diváky, kteří vnímají divadlo nejen jako odpočinek. 

Text: (red) Foto: Jakub Dvořák
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Poradna hasičů

Lesní požáry – fenomén současné doby
V současné době jsme svědky neobvykle vysokého 
nárůstu lesních požárů na celém světě.

Jaké základní faktory jejich vznik ovlivňují? Jsou to 
především klimatické podmínky v kombinaci se stavem přízem-
ní vegetace. Je jasné, že v případě sucha je v lese mnoho suché 
trávy, větví a roští. V korunách stromů, a to zejména jehlična-
tých, vznikají shluky suchého jehličí. Prostě ideální podmínky 
pro vznik požárů, ať už je jejich příčina jakákoli.

Dalším faktorem je charakter dřevin a věk porostů. Sta-
tisticky lze doložit, že požárem jsou více ohroženy jehličnaté 
porosty. Jehličnany jsou obecně snadno zápalné, protože obsa-
hují pryskyřice a silice. Listnáče jsou vůči požáru odolnější díky 
většímu obsahu vody v listech. 

Nadmořská výška porostů je spojena s vyšší vzdušnou 
a půdní vlhkostí. To znamená, že porosty ve větší nadzemní 
výšce jsou vůči požárům odolnější.

V posledních letech se začíná výrazně projevovat vliv 
citelných klimatických změn na celé zeměkouli. Jsme svědky 
neobvykle dlouhých období sucha a naopak nárazových dešťo-
vých srážek.

Množství požárů lesů a porostů v současné době výrazně 
překračuje dlouhodobý historický průměr.

Denně čteme a slyšíme o požárech lesů v Kanadě, Austrá-
lii, Spojených státech amerických, Řecku a na středomořských 
ostrovech. Ročně v delším časovém odstupu shořelo na celém 
světě řádově 39 000 000 km2 lesů. Postupně se toto číslo 
zvýšilo o cca 20 %. Například na Sibiři shořely a stále hoří lesy 
o rozloze 1 000 000 km2. Požár tohoto rozsahu v minimálně 
obydlené lokalitě je v podstatě neuhasitelný. Hasiči se snaží 
ochránit obyvatelstvo a průmyslové oblasti. Tento typ požáru 
musí buď vyhořet, nebo může být uhašen silnými dlouhotrvají-
cími dešti.

Problém je v tom, že současné druhy stromů a rostlin se 
v uvedené lokalitě již neudrží a budou nahrazeny jinými druhy 
dřevin a porostu. Ve vyhořelých lokalitách může dojít k omezení 
pramenišť potoků a řek. Nicméně věřme, že vyhořelé lesy budou 
znovu zalesněny a že my lidé se dokážeme změnám podnebí 
přizpůsobit. Bude k tomu potřeba hodně práce a dobrých ná-
padů. Teď je na nás, abychom svým chováním nezavinili v lese 
zbytečný požár. Takže žádné kouření nebo zbytečné rozdělávání 
ohně v lese. A pokud máte podezření, že někde v lese hoří, volej-
te 150 nebo 112. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1, 
Ing. Vladimír Krištof

Poradna strážníků
Tentokrát bych ráda pokračovala v prevenci. 
Víte, jak se bezpečně chovat u bankomatu?

před každým výběrem hotovosti se podívejte, zda není v okolí 
nějaká podezřelá osoba. Pokud ano, odložte výběr na později 
nebo zvolte jiný bankomat. Tuto variantu zvolte i v případě, že 
v noci je bankomat nedostatečně osvětlen;

při zadávání PIN vždy klávesnici zakryjte rukou;
PIN nikomu nesdělujte, nepište ho na kartu, ani ho nenoste 

společně s kartou v peněžence;
po dokončení transakce si nezapomeňte vzít zpět kartu, peníze 

a popř. účtenku o výběru;
vždy odmítněte „dobré rady“ z okolí, řiďte se pouze pokyny uve-

denými na obrazovce bankomatu;
nikdo nemá právo vaši transakci přerušit – ani zaměstnanec 

banky, bezpečnostní agentury nebo obchodního centra;
ztrátu karty okamžitě nahlaste své domovské bance, v případě 

odcizení také Policii ČR. 

Irena Seifertová, tisková mluvčí, 
Městská policie hlavního města Prahy

Slovenský institut v Praze 
a Divadlo Hybernia 
uvádějí

DIVADLO 
ARÉNA 
EXKLUZIVNĚ 
V PRAZE
11. — 15. 10. 2021
v Divadle Hybernia

www.hybernia.eu
www.slovenskyinstitut.cz
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Skandinávský dům zve na Týdny fi nské literatury
V září proběhne v Praze festival zaměřený na fi nskou kulturu. Ve čtvr-
tek 2. 9. ho zahájí projekce legendárního fi lmu Chlapci v kině Evald, 
9. 9. bude následovat snímek Rozkaz v EdisonHubu. Na sobotu 11. 9.
se chystá dobrodružná hra pro děti v ústředí Městské knihovny. 
Na Praze 1 uzavře program v úterý 21. 9. Večer fi nské poezie 
v Kampusu Hybernská. V jiných městských částech a online se usku-
teční besedy s autory (Mia Kankimäki, Kjell Westö) a překladateli nebo 
fi nský pub quiz. Festival pořádá Skandinávský dům a Velvyslanectví
Finska, podrobný program na www.skandinavskydum.cz. 

O

BBěhem prázdnin se děti 
mohly zúčastnit již de-
sátého ročníku příměst-
ského tábora pořádaného 
Sborem dobrovolných 
hasičů Praha 1. O letošní
dva pětidenní turnusy 
měly opět obrovský zájem 
děti ve věku šest až dva-
náct let. Spousta zábavy, 
ale také mnoho činností 
procvičujících fyzickou 
i psychickou zdatnost, 
to vše na ně čekalo v krás-
ném prostředí výcviko-
vého prostoru v zahradě 
v Loretánské ulici.

Naši dobrovolní hasiči nedohlíží pouze na 
naše bezpečí. Jsou tu i od toho, aby předá-
vali svoje znalosti a zkušenosti zábavnou 
formou dalším generacím. Příměstský tábor 
v Loretánské ulici je toho jasným důkazem. 
Naučit se novým dovednostem, vzájemné-
mu respektu a zodpovědnosti. To vše skrze 
hry s kamarády pod vedením těch nejpovo-
lanějších. Velkou popularitu tohoto tábora 
dokazuje i fakt, že řada z jeho účastníků 
zde nebyla poprvé a troufáme si říct, že ani 
naposledy. Když děti „přerostou“ věkovou 
hranici pro účast v roli táborníků, je zde 
pro ně možnost „povýšit“ na instruktory.

Příměstský tábor dobrovolných 
hasičů opět potěšil

Slavnostního zahájení prvního tur-
nusu se tradičně zúčastnili i představitelé 
Prahy 1. Místostarostka Eva Špačková 
a 1. místostarosta Petr Burgr neskrývali 
nadšení z toho, že se i přes nejistotu kolem 
covidové pandemie tábor uskutečnil. „Jsem 
ráda, že se i letošní jubilejní desátý ročník 
mohl uskutečnit a také že rok od roku vídám 
mezi dětmi stále více děvčat,“ konstato-
vala s potěšením Eva Špačková. „Největší 
uznání patří našim dobrovolným hasičům. 
Je to vaše zásluha, že se tábor těší takové 
popularitě,“ vzkázal Sboru při slavnostním 
nástupu Petr Burgr.

Vedoucí jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Praha 1 Zdeněk Čihák prozradil, jak 
vlastně vypadaly činnosti, které si v průběhu 
tábora děti vyzkoušely. „Byla to lehká ob-
doba požárního sportu, který dělají profe-
sionální hasiči. Ten se zaměřuje na lidskou 
motoriku a fyzickou zdatnost,“ nastínil pro-
gram vedoucí jednotky, kterému se, podle 
nás částečně neprávem, dostalo přezdívky 
„Kruťas“.  Nezbývá než popřát hasičům další 
úspěšné ročníky v nadcházejících letech, 
a také ať nejen díky tomuto příměstskému 
táboru přibývá mnoho jejich dobrovolných či 
profesionálních kolegů. �

Osm pětidenních turnusů 
čekalo o prázdninách na 
mladé sportovce z Prahy 1. 
V Beachclubu Strahov ne-
daleko velkého stadionu si 
mohli užít skvělý program 
plný pohybu v hromadě pís-
ku. Díky Nadaci Pražské děti 
mohli navíc mladí občané 
Prahy 1 uplatnit slevu 
1 500 korun.

Děti od šesti do patnácti let mohly využít 
jeden z osmi prázdninových týdnů ke zlep-
šení kondice při hrách v jemném a zlatavém 

Plážové sporty na Strahově 
s Nadací Pražské děti

písku. A to za jakéhokoli počasí, protože areál 
Beachclubu Strahov nabízí venkovní i vnitřní 
sportovní hřiště. Přehazovaná, vybíjená, volej-
bal či fotbal, to vše se odehrávalo v písečném 
království rozlehlého sportovního areálu. 
Děti byly rozděleny do dvou věkových skupin 
(mladší od šesti do dvanácti let a starší od tři-

nácti do patnácti) a o talentované výkony zde 
nebyla nouze. Informace o dalších sportov-
ních i plánovaných akcích pro mládež Prahy 1
naleznete na webu: www.prazske-deti.cz. �

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek
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Jmenuji se Jukka Pesola a třetím rokem 
jsem velvyslancem Finské republiky pro 
Českou a Slovenskou republiku. Přesto-
že bydlím na Praze 6, většinu svého času 
trávím na Praze 1, kde je i sídlo Finského 
velvyslanectví. I můj současný domov se 
nachází na samé hranici Prahy 1 a Pra-
hy 6. Jen těžko bych hledal v Praze hezčí 
místo k životu pro sebe a svou rodinu.

Finské velvyslanectví se nachází 
v samém srdci Prahy 1, jen několik 
málo kroků od Kampy, Karlova mostu či 
Petřína. Jelikož mezi mé velké koníčky 
patří fotografování a chůze, Praha mi 
nabízí mnoho příležitostí k naplnění 
obou zálib. Na úřad docházím z místa 
bydliště pěšky a procházka přes Petřín 
či Nerudovu ulici je skutečným balzá-
mem na duši.

Praha je Finům dobře známa, a to 
nejen díky restauracím jako jsou Praha, 
Vltava či Zetor, které se nacházejí v cent-
ru Helsinek. Každý Fin ví, jaké krásy nabí-
zí historické centrum a jak dobře chutná 
chlazené pivo v pražských hospodách. 
Pamatuji se na svůj první den v práci, kdy 
jsem pak po dlouhém dni vyrazil pěšky 
domů a občerstvil se v malebné hos-
půdce U Černého vola na Loretánském 
náměstí. Při procházkách uličkami Prahy 
mám pocit, že se vracím v čase. Pro Finy 
je Praha kouzelné místo, kde si doslova 
můžete sáhnout na historii. Chodit po 
staré dlažbě, poslouchat bijící zvony, 
nasávat atmosféru tohoto města. Nic 
podobného ve Finsku nenajdete a ani 
nezažijete.

Díky mému předchozímu působe-
ní v New Yorku a Moskvě se mi velmi 

opravdový unikát. Finové, stejně jako 
Češi, mají rádi dochvilnost a místní 
MHD je neuvěřitelná. Tramvaje a auto-
busy přijíždí na minutu přesně a vy se 
můžete spolehnout, že na schůzku přije-
dete včas a dostojíte tak svému danému 
slibu. To pro Finy hodně znamená.  

Na závěr bych se rád zmínil o Praža-
nech. Velmi mě potěšila jejich otevřenost 
a blízkost, kterou nabízejí. Češi a Finové 
jsou si mentalitou i smyslem pro humor 
hodně blízcí. Je zajímavé, že ač nás dělí 
tisíce kilometrů, jsou si oba národy tolik 
podobné. Především díky Čechům se 
v Praze cítím jako doma a patří jim za to 
velký dík. �

Foto: velvyslanec Finska, 
J. E. Jukka Pesola

 Jukka Pesola 
     – fi nský velvyslanec 

líbí velikost města. S přáteli, kteří Prahu 
navštívili, se shodujeme, že Praha je tak 
říkajíc „human size“ město. Je veliké tak 
akorát. Domy nejsou příliš mohutné, ulice 
a bulváry nejsou moc široké a člověk se ve 
městě zkrátka cítí příjemně.

Rád v Praze navštěvuji knihkupectví, 
malá i velká, ale i antikvariáty. Finové mají 
rádi antikvariáty, starožitnictví, ale také 
například bleší trhy. Jako každý Fin miluji 
kávu. Praha se pyšní krásnými kavárnička-
mi. Hned zpočátku mého působení jsem si 
oblíbil kavárnu ve Werichově vile na Kam-
pě. Den nemůže začít lépe než šálkem 
dobré kávy na tomto překrásném místě. 

Asi nepřekvapím tím, co na Praze 
obdivuji, a to veřejnou dopravu. Perfektní 
dopravní síť, díky níž se během půl hodiny 
dostanete prakticky kamkoli po městě. To je 

Slovo hosta 

Místopis (viz str. 30)

Rudolfi num na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU) 
naproti Pražskému hradu se řadí k nejkrásnějším stavbám v Praze. 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce – pana Matyáše Dudaře.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na něj čeká knížka 
Pěticípá totalita z vydavatelství Kniha Zlín, kterou napsal kolektiv autorů. 
Blahopřejeme! 
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 9.

Praha – východ slunce s velvyslanectvím USA




