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Praha 1: Podporujme
společně naše živnostníky
Pro živnostníky a podnikatele nejen v Praze 1 nastaly
těžké časy. Podpořte je spolu s námi! Zastavte se u nich
a udělejte radost sobě i jim.
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A co vy, naši živnostníci z Prahy 1? Máte zájem o propagaci
své provozovny v magazínu JEDNA, na praha1.cz,
Instagramu a Facebooku?
Kontaktujte nás na e-mailu: redakce@praha1.cz.

Radnice Prahy 1 také zřídila kontaktní centrum
pro živnostníky a podnikatele, kteří se na něj mohou
v současné nepřehledné a obtížné době obracet se svými
dotazy.
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 8 DO 12 HODIN
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V nově otevřeném Středisku volného času
Jednička stále probíhá zápis do sportovních,
výtvarných, hudebních, tanečních i jiných
kroužků.
A také se na vás těšíme na našem prvním
příměstském táboře od 27. do 29. října.

Petr Hejma

Slovo starosty
Vážení a milí sousedé,
28. září jsme si připomněli Den české státnosti a památku
a odkaz našeho národního patrona svatého Václava; muže,
o jehož životě dnes sice více vypovídají legendy než doložitelná
fakta, ale jehož zaznamenané skutky v tehdejší krvavé době
dokázaly, že hledání smíru a šíření humanity je sice těžká cesta
– Václava to nakonec stálo život –, ale budoucnost i uznání
například ze strany Karla IV. ukázaly, že byla tou správnou.
Byla možná komplikovanější než jednoduchá a srozumitelná síla meče, ale nasměrovala Čechy k prosperitě a schopnosti dialogu a míru s okolními zeměmi.
Tento Václavův odkaz nabývá na důležitosti a zajímavosti
v předvečer parlamentních voleb, kdy s blížícím se termínem
hlasování zaplavila veřejný prostor i naše schránky nejen jednoduchá řešení všeho, ale často také šíření strachu a hledání
nepřítele uvnitř i vně našich hranic.
Pamatujme při svém rozhodování u volebních uren na
knížete Václava. Byl to moudrý a statečný muž.
Schopnost domluvit se a společně postupovat vyžaduje
i řada současných pražských problémů. Od dopravy po sociální
problematiku. Je proto velmi dobře, že jsme se s kolegyněmi
a kolegy z druhé a páté městské části shodli na návrhu, jak řešit
neúnosnou koncentraci uživatelů návykových látek a osob bez
domova v několika lokalitách v centru, kde přitom bydlí lidé všech
generací, včetně seniorů a rodin s dětmi. Náš návrh, shrnutý do
desetibodové deklarace, je určen hlavně magistrátním politikům,
kteří dlouhodobě tuto situaci neřeší a všechny negativní dopady
nechávají na centrálních městských částech.
Není divu, že občané a jejich radnice jsou nespokojeni
s nedostatkem komunikace ze strany politického vedení hlavního města i s jeho projekty, které ještě posilují koncentraci
osob se závadovým chováním v centru.
Přitom to je problém celé Prahy a já věřím, že takto bude
i řešen a že už konečně dojde k tolik potřebné atomizaci
a decentralizaci služeb pro uživatele drog a pro lidi bez
přístřeší. Přinese to totiž úlevu našim obyvatelům i kvalitnější
a adresnější služby pro uvedené skupiny osob.
Přeji vám krásný říjen.
Váš
Petr Hejma

přihlášky do kroužků a další info: www.svcjednicka.cz
Truhlářská 1113/8, 110 00 Praha 1
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Pietní setkání
na Kampě

Účastníci setkání si připomněli
dvacet let, které uplynuly od teroristického útoku na New York
11. září 2001 a současně desáté
výročí založení Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Praha 1. Kromě
zástupců Prahy 1, americké ambasády a hasičů se pietního aktu
zúčastnil také newyorský hasič a přímý účastník záchranných akcí po
útoku na takzvaná Dvojčata James
Manahan. „Je třeba mít na paměti,
co se tenkrát stalo, ale zároveň
musíme hledět i dopředu a dělat
všechno pro to, aby se takové útoky
již neopakovaly,“ prohlásil mimo
jiné starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

aktuality

říjen 2021

Magistrát podpořil přelomové stanovisko Prahy 1:
Byt v Růžové byl pronajímán v rozporu s kolaudací

Starosta Petr Hejma se zdraví s Jamesem Manahanem

Podle Společenství vlastníků jednotek
(SVJ) jednoho z domů v Růžové ulici byl
jeden z bytů využíván jako ubytovna. Na
základě oznámení SVJ proto stavební úřad
Prahy 1 vyzval majitele (Sterch, s. r. o.),
aby zjednal nápravu a ukončil nepovolené
užívání bytové jednotky. Protože k tomu
nedošlo, zahájil stavební úřad řízení
o přestupku dle stavebního zákona.
Majitel bytu prohlásil, že je jedno,
jestli je byt pronajímán krátkodobě nebo
dlouhodobě, a odvolal se k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy. Ten
ale ve svém stanovisku podpořil Prahu 1
a mimo jiné konstatoval, že v projednávaném případě skutečně došlo ke změně
užívání, která podléhá schválení stavebním úřadem.

Podle odboru stavebního řádu
MHMP se u bydlení a ubytování jedná
o rozdílné způsoby užívání staveb pro
bydlení. Majitel neužíval byt v souladu
s povoleným stavem, tedy k trvalému
bydlení, ale jako ubytovací jednotku za
účelem krátkodobých pronájmů.
„Mám z rozhodnutí našeho
stavebního úřadu i magistrátního
odboru stavebního řádu velkou radost.
Jakákoli cesta vedoucí k vyřešení
fenoménu krátkodobého ubytování
a jeho velmi negativního dopadu na
kvalitu bydlení v centru Prahy je vítaná,“ reagovala předsedkyně Výboru
proti vylidňování centra a pro podporu
komunitního života Prahy 1 Bronislava
Sitár Baboráková. 
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Skautský institut
v „Rybárně“
v plném provozu
Nový veřejný prostor, který byl
Prahou 1 a skauty zpřístupněn
v Rybářském domku na Kampě,
ožívá aktivitami. Pravidelně se
zde koná program pro děti i dospělé a v průběžně vybavovaných
dílnách probíhají první tvořivé
workshopy. Nechybí ani přednášky
a debaty o tématech skautingu,
udržitelnosti či nových technologií.
Aktuální informace o programu
najdete na Facebooku. Více
na skautskyinstitut.cz/rybarna. 

Radnice posílila úklid o dezinfikování laviček

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. 

Nad rámec standardního úklidu se
v ulicích Prahy 1 pohybuje cisternové vozidlo se speciálním chemickým
roztokem, který z veřejných laviček
odstraňuje bakterie. Radniční odbor péče
o veřejný prostor a odbor sociálních věcí
a zdravotnictví ve spolupráci s Městskou
policií Praha 1 tak zkvalitňují hygienickou situaci v ulicích centra města.
Kozí, Haštalská a Dlouhá ulice, Nosticova zahrada nebo například Vrchlického
sady – to jsou místa, kde se často vysky-

tují osoby s problémovým chováním či
lidé bez domova, kteří se v mnoha případech vyznačují nedostatečnou hygienou.
I proto se mimo klasický úklid provádí
na těchto místech ošetření speciálním
dezinfekčním roztokem.
Pokud i vy máte problém s odpadky nebo právě s hygienickým stavem
městského mobiliáře, neváhejte se obrátit
na linku pohotovostního úklidu Prahy 1,
dostupnou denně od 6:30 do 17:00 hodin
na telefonním čísle 601 101 001. 

Granty Prahy 1
Částku přesahující čtrnáct
milionů korun
obdrží letos
přes dvě desítky úspěšných
žadatelů z řad
SVJ, družstev
či soukromých
osob, kteří se
tak díky tomu
mohli pustit do
oprav vnějších
fasád, výměny oken, oprav střech a dalších venkovních částí objektů. I pro příští
rok plánuje radnice vyhlášení grantů,
jež jsou příkladem úspěšné spolupráce
občanů a Prahy 1. Inspirací všem případným žadatelům může být publikace
o grantech realizovaných v roce 2020. Ta
vychází v těchto dnech a zájemci ji budou
moci získat u radního Jana Votočka nebo
v elektronické podobě na www.praha1.
cz. 

Letos v září se naši senioři opět dočkali oblíbeného tábora v Dobronicích. Více se o něm
dočtete na www.praha1.cz a v říjnovém vydání novin Soused

Zleva: radní Prahy 2 Michal Zuna, starostka Prahy 2 Jana Černochová, starosta Prahy 1 Petr Hejma, starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková a 1. místostarosta
Prahy 1 Petr Burgr

Společná deklarace centrálních městských částí
Rozšíření služeb pro drogově závislé
a lidi bez domova mimo centrum, účinné postihy pro dlouhodobě problémové
osoby, možnost vykázat je z území
městské části a zlepšení komunikace vedení hlavního města požaduje
mj. společná deklarace první, druhé
a páté městské části, kterou jejich
vedení přijala při jednání na Žofíně.

„Studie i zahraniční zkušenosti
ukazují, že velká centra, jako je například U Bulhara, nejsou dobrým řešením a že atomizace a decentralizace
služeb vedou k daleko větší adresnosti
a efektivnosti. Problémy s lidmi bez
domova a drogově závislými nemohou
řešit jen centrální městské části,“ upozornil starosta Petr Hejma. 

VOLEJTE

OPLETALKU
Přímá linka na Městskou policii Praha 1, určená pro řešení problémů
s krátkodobě ubytovanými turisty:

+420 222 025 191
+420 222 025 193
(běžný tarif)

„Fanoušci Union Berlín nám chtěli
v Praze 1 asi zanechat památku. Zásluhou našeho antigraffiti programu
jejich výtvor vydržel na zdi Hergetovy
cihelny jen jeden den,“ okomentoval
další vandalský čin radní Richard
Bureš.

Registrace ke třetí dávce
očkování proti covidu-19
Od 20. září je možné registrovat se
do očkovacího centra Nemocnice Na
Františku k podání třetí, posilující dávky
očkování proti onemocnění covid-19.
Registrovat se mohou všichni,
kterým uplynulo osm měsíců od podání
druhé dávky. Snadno se přihlásíte na
registrace.mzcr.cz. Pokud vám lékař doporučil očkování třetí dávkou dříve než po
osmi měsících, můžete se objednat ihned
skrze e-mail: occ@nnfp.cz. Naše očkovací
centrum funguje od pondělí do pátku od
8:00 do 14:00 hodin. Na Františku očkuji
vakcínami Pfizer a Moderna. 

6

Z

FOtostrana

Jsou tu s námi
a tvoří naše město...
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Září v Praze 1

Zajděte k nim a podpořte je alespoň malým nákupem…

V září se na Kampě konal tradiční Spolkový den. Spolky z Prahy 1, kterých v centru metropole působí celkem 74, zde mají každoročně
možnost představit sousedům svoji činnost a vzájemně se setkat

starBEADS
Národní 25
www.starbeads.eu

Cukrárna Na Nádvoří
Národní 37/38
tel. 725 766 583

Napa Bar and Gallery
Prokopská 8
tel. 777 255 066

Alfafila, Palác U Stýblů
Václavské nám. 785
tel. 224 235 457

Cvrk, Palác U Stýblů
Václavské nám. 785
www.cvrk.cz

Jídelna Světozor
Vodičkova 791
tel. 721 594 723

Elektro Málek
Vladislavova 15, Pasáž E. F. Buriana,
tel. 606 793 520

Granát Turnov
Dlouhá 28
www.granat.eu

Mlékárna Krasolesí
Ve Smečkách 2
Nové Město

Začátkem září naši senioři letos podruhé vypluli na Vltavu. Tentokrát na ně čekala více než tříhodinová večerní plavba vedoucí
od ostrova Štvanice až pod barrandovské skály. Skvělou atmosféru doladil orchestr Big Band Biskupcova

U příležitosti devadesátin Jiřího Suchého byla zahájena jedinečná výstava v Galerii Smečky. Zahrnuje průřez jeho tvorbou,
počínaje jeho dětskými kresbami přes návrhy plakátů, kresby až
po litografie. Navštívit ji můžete do 16.10.

V Bowling Celnice se sešlo šestnáct účastníků, kteří bojovali
o poháry Prahy 1. V mužské kategorii zvítězil Martin Polas, v kategorii žen již poněkolikáté Irena Sopková

Nohejbalový turnaj trojic, který pořádá Městská část Praha 1
Na Františku, byl napínavý... Vítězem se stal tým Smršť
z Prahy 1
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Zprávy z radnice

Škola v přírodě
v Janově nad Nisou:
Nová etapa vývoje

Středisko volného času
Jednička
se otevřelo veřejnosti

Janovská škola v přírodě v Jizerských horách, kde v uplynulých letech pobývaly tisícovky
dětí ze škol z Prahy 1, se na začátku léta změnila na příspěvkovou organizaci školského
typu. Nově ji tak bude spravovat přímo radniční odbor školství.

Prosluněné pondělí 6. září
se stalo dnem, který se
zapíše do historie naší
městské části. Po několika
letech jednání, zpracovávání návrhů a realizace
stavebních prací byl totiž
slavnostně otevřen vůbec
první dům dětí a mládeže Prahy 1. Ten nyní sídlí
v historickém objektu
v Truhlářské ulici, který
díky rekonstrukci získal
nejen novou podobu, ale
především využití.

J

Zároveň má od 1. září nového ředitele,
který plánuje, jak školu ještě více zapojit do vzdělávacího systému centrální
městské části. „Jsem velmi ráda, že se
podařilo nastartovat novou etapu vývoje
krásného a oblíbeného areálu v Janově,
a jsem spokojena s výběrem nového
ředitele, který má navíc půlroční zkušební lhůtu,“ komentovala místostarostka
Prahy 1 pro školství Eva Špačková.
Konkurzní řízení na nového ředitele
bylo vyhlášeno v souladu se školským
zákonem, Zákonem o pedagogických
pracovnících a dalšími předpisy.
Konkurzní komise složená ze dvou
zástupců MČ Praha 1, tří zástupců České
školní inspekce a jednoho zástupce Ma-

gistrátu hlavního města Prahy vybrala za
nového ředitele Romana Mühla. Hlasování konkurzní komise bylo v této otázce
jednomyslné. Druhá uchazečka nesplnila zákonem dané podmínky, zejména
požadované ukončené vysokoškolské
vzdělání a nutnost odborné pedagogické
způsobilosti.
„Začínáme například tím, že chceme
vytvořit nové webové stránky, aby byl
všem dostupný rezervační systém našeho
zařízení. Rádi bychom také vyhlásili soutěž o logo nové příspěvkové organizace,
které by se mohly zúčastnit přímo děti ze
škol Prahy 1,“ nastínil část svých plánů
nový ředitel Roman Mühl.
Změna na příspěvkovou organizaci
se promítne i do hospodaření školy. Podle
návrhu rozpočtu, který již ředitel Mühl
předložil, by hospodaření školy v přírodě
mělo být v roce 2022 o 1,5 milionu korun
levnější, než tomu bylo doposud. Plánovaný rozpočet počítá, že škola bude hospodařit s prostředky ve výši pěti milionů korun.
Přestože škola v přírodě Janov nad
Nisou prošla již třemi audity, MČ Praha 1
nařídila, aby hospodaření areálu v minulých letech bylo důkladně prověřeno ještě
jednou. 
Text: (red)
Foto: (red)

Otevření Střediska volného času Jednička se neslo ve sváteční atmosféře
a dobré náladě. Snad každý z hostů
byl zvědavý na novou tvář historického domu, který prošel velmi náročnou
rekonstrukcí. Ještě před komentovanou
prohlídkou však bylo třeba uvést objekt
do života symbolickým přestřihnutím
pásky, kterého se zhostili starosta Petr
Hejma, místostarostka Eva Špačková,
radní hlavního města Prahy Vít Šimral
a Vladimír Bek, ředitel Hobby centra
4. Celou událost doplnilo vystoupení souboru Dětská opera Praha.
„Městská část Praha 1 dlouho
věděla, že dům v Truhlářské ulici má
a že by potřeboval nějak ukotvit a najít
vizi budoucího využití. V roce 2016 Rada
městské části odsouhlasila, že z domu
bude objekt nonprofitní a že bude patřit
dětem. Od té chvíle jsme začali vymýšlet,
co a jak. Ráda bych poděkovala všem,
kteří se nezalekli, když viděli, v jakém je
objekt stavu, a že mi uvěřili, že tento dům
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Členové vedení Prahy 1 při slavnostním zahájení provozu

má velký potenciál,“ okomentovala projekt místostarostka Eva Špačková.
Rekonstrukce celého objektu skutečně nebyla snadnou záležitostí. Kulturní památka v sobě totiž ukrývala řadu
překvapení a nečekaných objevů. Zvlášť
náročné pak byly veškeré restaurátorské
práce. Ty probíhaly se vším respektem
k charakteru stavby. Zachovat původní
ráz objektu bylo ostatně pro architekta

projektu Jana Karáska jedním z hlavních
cílů rekonstrukce.
„Je to úžasně zrekonstruovaný
historický objekt, kde došlo k velmi citlivé
opravě jednotlivých původních prvků.
K tomu byl dostavěn moderní objekt, který přiznává jednadvacáté století. Přesně
takové stavby by měly v centru Prahy
vznikat i nadále. Myslím, že máme být na
co pyšní, a já moc děkuji všem, kteří se
na projektu podíleli,“ uvedl starosta Petr
Hejma.
Středisko volného času Jednička již
nyní nabízí program a zájmové činnosti
pro všechny generace, na své si tu tedy
přijdou malí i velcí. Součástí objektu je
také příjemná kavárna v přízemí a dvůr ve
vnitrobloku s množstvím zeleně i lezeckou
stěnou. Přehled všech akcí a zájmových
činností je k dispozici na webu střediska
www.svcjednicka.cz. 
Text: Tereza Kuzmová
Foto: Jaroslav Tatek
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Naše bezpečnost

praha 1

Krok za krokem
k bezpečnější Praze 1

D

Dlouhá, Bartolomějská nebo například Rybná ulice. Boj s neduhy nočního života v centru
Prahy pokračuje. Ať už se jedná o problémy s drogovou scénou, rušením nočního klidu nebo
jinými přestupky a trestnými činy, mají policisté a strážníci napilno. A v noci pak obzvlášť.
S rušením covidových restrikcí se pomalu
vracíme do situace, která nás všechny
trápila před pandemií, a tak jsme se se
starostou Prahy 1 Petrem Hejmou, radním
pro dopravu Richardem Burešem a představiteli policistů a strážníků vydali v nočních hodinách na exponovaná místa ověřit
aktuální stav. „Situaci v ulicích podrobně
monitorujeme. Do centra Prahy se nám
bohužel začali vracet tzv. alkoturisté, kteří
sem míří téměř výhradně za levným nočním životem. Pravidelně proto se zástupci
policistů a strážníků procházíme v noč-

ních hodinách ulice a snažíme se společně detailně identifikovat problémy a oblasti, kde je potřeba opatření přenastavit,“
popsal při obchůzce starosta Prahy 1.

Potřebujeme strážníky

Navýšit stavy strážníků – řešení, které patrně
napadne asi každého, kdo se v pozdních
večerních hodinách vydá do centra. Podle
odborníků chybí Praze 1 stovka nových mužů
a žen, okamžitě pak minimálně čtyřicet. Bo-

hužel pro takové navýšení by Městská policie
potřebovala nejprve zvýšit samotný počet
zájemců o práci strážníka, a těch moc není.
A v centru, kde je potřeba slušná jazyková
výbava a kde se problémy a kriminalita často
kumulují, nechtějí pracovat ani ti, kteří se
přeci jen do konkurzu na strážníka přihlásí.
Běžně se tak proto stává, že na celém
území Prahy 1 slouží v pátek nebo v sobotu
v noci, kdy se v jejích ulicích pohybují tisíce
často opilých a agresivních lidí, čtyřiadvacet strážníků. Ano, čtete dobře: 24 mužů
a žen od Pohořelce po hranice Karlína.

Naše bezpečnost

říjen 2021
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„S touto situací samozřejmě nejsme
vůbec spokojeni a v tomto si rozumíme
jak s Městskou policií hlavního města
Prahy, tak i s náměstkem primátora pro
bezpečnost Petrem Hlubučkem, s nimiž
hledáme řešení. Praha 1 má pro strážníky motivační programy a je připravena
k dalším podpůrným krokům, takže věřím,
že se s podporou hlavního města už
brzy začne situace znatelně zlepšovat,“
poznamenal Petr Hejma.

Cesta ke klidnějšímu
a bezpečnějšímu centru
Městská část, Policie ČR a Městská
policie musejí při boji s neduhy nočního
života respektovat veškeré zákony a vyhlášky, které však v řadě případů bývají
nedostatečné. „Komunikujeme proto také
s provozovateli barů, restaurací či klubů.
Nechceme drakonicky omezovat jejich
podnikání, všichni ale v centru musíme fungovat na vzájemném respektu,
v noci pak zejména na respektu k trvale
bydlícím lidem,“ zdůraznil starosta.
Respekt – to je i hlavní motto vizuální
kampaně Prahy 1, nazvané „Enjoy & Respect“, kterou radnice v angličtině a češtině postupně odstartovala v průběhu
tohoto léta. „Touto kampaní se snažíme
návštěvníky pozitivně motivovat, aby si
užívali pohostinnost a krásy Prahy 1, ale
aby zároveň respektovali soukromí a klid
místních občanů,“ vysvětlil Petr Hejma.
Kampaň zatím obsahuje velké
informační plakáty, které se během léta
objevily v ulicích centra, dále speciální
web www.enjoyandrespect.com a instagramový hashtag #enjoyrespectprague.
Praha 1 zároveň oslovila radnice
některých evropských metropolí, jako jsou
například Berlín, Amsterdam, Glasgow,
Londýn či Barcelona, i velké evropské zpravodajské portály s žádostí o podporu při šíření této osvětové kampaně. Do projektu se
chce zapojit i Dopravní podnik hl. m. Prahy,
který by poskytl reklamní plochy v autobusových linkách na Letiště Václava Havla.
V nejbližších dnech se letáčky objeví
i na dalších plochách včetně veřejných
toalet.
„Domluvili jsme se rovněž na spolupráci a koordinaci se společností Prague
City Tourism, což – jak pevně věřím –
posune naši kampaň o další kus dopředu
a pomůže ke kultivaci turistického ruchu
jak v Praze 1, tak v celém hlavním městě,“
uvedl starosta Prahy 1.
Dalším řešeným problémem nočního
centra je doprava, jež zásadně přispívá
k rušení nočního klidu a ke zvyšování hluku.

Množství projíždějících a troubících vozidel,
často navíc s otevřenými okny a nahlas
puštěnou hudbou, by mělo zásadně omezit
nové konkrétní řešení. „Připravujeme instalaci bezpečnostních sloupků, které v nočních hodinách pustí do vybraných míst
pouze rezidenty, policii, IZS a jednorázově
také taxislužbu,“ uvedl iniciátor opatření
a radní Prahy 1 Richard Bureš.

Boj proti kriminalitě
Obyvatelé i návštěvníci centra si určitě
v uplynulém více než roce povšimli razantního snížení počtu uživatelů návykových
látek a zejména pak dealerů drog. „Je to
důsledek nekompromisního vymáhání
zákonů i skvělé práce jak speciálního
policejního týmu Krystal, který zadržel
142 pachatelů, vesměs dealerů z afrických zemí, tak i odboru obecné kriminality Obvodního ředitelství policie I se
sídlem v Bartolomějské ulici. Ten jen od
loňského léta dosud zadržel více než
260 osob, které už navíc byly v drtivé
většině pravomocně odsouzeny. Díky
tomu v Praze 1 prakticky ustal dealing
substitučních léčiv,“ ocenil Petr Hejma. 
Text: Jan Petříš, Petr Bidlo
Foto: Archiv redakce

Městská policie Praha 1
Ředitel: Miroslav Stejskal
Opletalova 19
tel.: 222 025 169
Detašované pracoviště Staré Město
Uhelný trh 10
tel.: 224 234 860
Detašované pracoviště Nové Město
Opletalova 19
tel.: 222 02 5191/5193
Detašované pracoviště Malá Strana
Letenská 23
tel.: 257 533 117
Detašované pracoviště Petrská čtvrť
Lodecká 2
tel.: 224 826 145

12 Zprávy z radnice

L

praha 1

Aukce energií ušetří
rezidentům nemalé peníze
Levnější provozní náklady
pro rezidenty i živnostníky
Prahy 1 – takový je cíl spolupráce naší městské části se
společností eCENTRE, která
zajišťuje elektronické aukce
dodavatelů elektřiny a plynu.
Do aukce se mohou přihlásit jednotliví
zájemci z řad domácností i živnostníků.
Společnost eCENTRE následně účastníky
sdruží a osloví dodavatele energií, aby
o „balík“ zájemců soutěžili v online aukci.

„V elektronické aukci dochází k takzvanému odhazování ceny, a my se tak
dostáváme na lepší cenu, než dodavatelé
nabízejí přímo zákazníkům. Naše ceny
jsou přibližně až o 25 až 30 procent nižší než ceny, které jsou běžně na
trhu,“ říká o e-aukcích Jindřich Morávek, partner společnosti eCENTRE.
„Praha 1 má s aukcí energií dobrou
zkušenost. V minulosti jsme k ní přistoupili u příspěvkových organizací – zejména škol, školek i školních jídelen. Díky
proběhlé aukci na začátku tohoto roku
už máme jistotu, že se zdražování energií
v následujících třech letech nebude těchto organizací týkat,“ chválí systém radní

Prahy 1 Jan Votoček. Služba e-aukce
energií je pro klienty zcela zdarma. Ze
strany zájemce je pouze nutné odevzdat
konkrétní dokumenty – smlouvu se stávajícím dodavatelem a poslední detailní
vyúčtování elektřiny a plynu. Tyto podklady mohou zájemci o účast v aukci
zaslat prostřednictvím e-mailu až
do konce listopadu, a to na adresu
jindrich.moravek@partnerecentre.cz.
Do předmětu zprávy napište Aukce
energií Praha 1. 

říjen 2021

Tomáš Heres:
Sestavování rozpočtu
není anarchie
S podzimem se přiblížily debaty o rozpočtu městské části
na příští rok. Povídali jsme si o něm s Tomášem Heresem,
předsedou Finančního výboru ZMČ Praha 1.

Text: Tereza Kuzmová

Komplexní úklid komunikací
I v říjnu – v termínech 9.10. a 10.10., 16.10. a 17.10. a 23.10. a 24.10. v době od 08:00 do 15:00 hodin proběhne na celém
území MČ Praha 1 podzimní etapa komplexního úklidu komunikací – chodníků a vozovek. Respektujte prosím příslušné
pokyny a dopravní značení.

S

AKTUÁLNÍ ROZHOVOR

Jak ovlivnila koronavirová
pandemie výpadek příjmů?
Je zřejmé, že Praha 1, jako centrální městská část, je závislá i na
příjmech spojených s turistickým
ruchem, který pandemie postihla asi
nejvíce. Jedná se hlavně o propad
příjmů u poplatků z ubytovacích
kapacit a restauračních předzahrádek. Ten se v rozpočtu městské
části na tento rok projevuje výrazně.
Zaznamenali jsme také pokles příjmů v ekonomické činnosti, hlavně
z pronájmu nebytových prostor,
u kterých se projevují i pobídky
v rámci poskytování slev z nájemného, udělených našim nájemcům.
Projevilo se to už na rozpočtu
na letošní rok? Musely se dělat
nějaké změny?
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na
tento rok byly propady na příjmové straně plánované, nebylo nutné
rozpočet v tomto smyslu upravovat
a musím říci, že se skutečnost s plánem nijak zásadně nerozchází.
Bude v rozpočtu dostatek financí
na připravované investiční akce?
Samozřejmě, o to se nemusíme bát.
Rozpočet je koncipován tak, aby náklady na investiční akce byly vždy
pokryty. Pouze v případě propadu na
příjmové straně rozpočtu bychom byli
nuceni reagovat jejich korekcí. Jak
jsem však říkal, zatím to není nutné.
Čím se řídíte při vytváření skladby
rozpočtu? Jak se stanovují priority?
Nejdříve plánujeme příjmy a dané
fixní náklady související s běžnou

jednání jsou samozřejmě složitější,
protože v rámci omezených zdrojů není možné uspokojit všechny
zúčastněné. Finální návrh rozpočtu
pak putuje do zastupitelstva, kde se
pro něj musí najít většinová podpora.

agendou a fungováním úřadu. To je
zcela prioritní. Následně do plánu
zahrnujeme i další náklady, které
souvisí s projekty či fungováním
jednotlivých kapitol. V této části
se k rozpočtu vyjadřuje i politická
reprezentace, jelikož se často jedná
o záležitosti ovlivňující směřování
MČ Praha 1 do budoucnosti. Tato

Která kapitola rozpočtu by v příštím
roce měla být posílena?
Na to by vám každý radní odpověděl jinak. Ten, kdo má v gesci kulturu, má jiný pohled na věc než ten,
který má na starosti třeba dopravu,
zdravotnictví nebo školství. Jelikož
náklady spojené s běžnou agendou
jsou každý rok hodně podobné,
nechtěl bych takto obecně paušalizovat a nezaměřoval bych se na
jednotlivé kapitoly. Spíše bych se
snažil zohlednit přidanou hodnotu projektů, které by se mohly
v naší městské části realizovat.
Má MČ Praha 1 zkušenost
s participativním rozpočtem?
To je velmi složitá otázka, ale
děkuji za ni. Každý totiž za tímto
pojmem vidí něco úplně jiného.
Dokážu si představit, že část
rozpočtu se může vyčlenit a dát
lidem na výběr, že určitá částka se
vynaloží na realizaci projektu A, B,
C nebo D. Jinak zastávám názor,
že sestavování rozpočtu není anarchie. Základem fungování politické
reprezentace je i přijetí odpovědnosti za politické rozhodnutí, a to
platí i při sestavování rozpočtu. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv redakce
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Volby

praha 1

Přehled volebních místností
na území městské části Praha 1

P

Informace o jejich bezbariérovosti
a popis přístupnosti k volebním místnostem
Pro osoby – voliče se zdravotním postižením vám v přiložené tabulce popisujeme
faktickou dostupnost a charakteristiku volebních místností, které byly zřízeny pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území městské části Praha 1,
které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.
Tyto informace mohou voličům posloužit zejména k tomu, aby si zdravotně postižení
voliči mohli v dostatečném předstihu zajistit alternativní metody hlasování, a to například
hlasovat na voličský průkaz v jiné volební místnosti, která je bezbariérová, nebo požádat
o návštěvu s přenosnou volební schránkou.
okrsek
číslo

Sídlo
volební místnosti

dostupnost
volební místnosti

1001

Pobočka Městské knihovny v Praze Pohořelec, Pohořelec 111/25

BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST

1002

Malostranská základní škola, Josefská 626/7

zvýšené přízemí, cca 7 schodů

1003

Malostranská základní škola, Josefská 626/7

zvýšené přízemí, cca 7 schodů

1004

SPŠ Grafická, Maltézské nám. 16

zvýšené přízemí, cca 5 schodů

1005

Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3

zvýšené přízemí, cca 20 schodů

1006

Akademie věd ČR, Národní 6

1. patro, ze zvýšeného přízemí výtah
(do zvýšeného přízemí
je to cca 10 schodů)

1007

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4

zvýšené přízemí, cca 10–15 schodů

1008

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4

zvýšené přízemí, cca 10–15 schodů

1009

ZŠ Curieových, Dušní 19

1 patro (mnoho schodů)

1010

ZŠ Curieových, Dušní 19

1. patro (mnoho schodů)

1011

Veselá škola ZŠ a ZUŠ, Soukenická 10

BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST

1012

SPŠ sdělovací techniky, budova Malá Štupartská 8, Praha 1

přízemí, 3 schody

1013

ZŠ Curieových, Dušní 19

1. patro (mnoho schodů)

1014

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

zvýšené přízemí, cca 10 schodů

1015

ZŠ Gymnázium J.G.Jarkovského, budova Klimentská 1550/39

zvýšené přízemí, cca 10 schodů

1016

ZŠ Jindřišská, Jindřišská 32

BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST

1017

OŘ Městské policie Praha 1, Opletalova 19

zvýšené přízemí, cca 10 schodů

1018

ÚMČ P1, zasedací místnost, Vodičkova 18

BEZBARIÉROVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST

1019

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1

1. patro (mnoho schodů)

1020

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1

1. patro (mnoho schodů)

1021

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 13

zvýšené přízemí, cca 10–15 schodů

Volby

říjen 2021

NÁVŠTĚVA
S PŘENOSNOU
VOLEBNÍ SCHRÁNKOU
Volič, který se ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, nemůže dostavit
do volební místnosti a chce se voleb
zúčastnit, může požádat, aby ho členové
okrskové volební komise navštívili
na území příslušného volebního okrsku
s přenosnou volební schránkou.
Požadavky lze nahlásit předem telefonicky na Odbor občansko-správních
agend, oddělení služeb a informací Úřadu
městské části Praha 1 – tel. 221 097 647
(PhDr. Mgr. Raimanová), nebo oddělení
správního řízení – tel. 221 097 397
(Ing. Sodomková) nebo ve dnech voleb
přímo příslušné okrskové volební komisi.
Telefonní seznam s telefonními čísly
do jednotlivých volebních komisí
bude zveřejněn ve dnech voleb na
webových stránkách našeho úřadu.

Soutěž o knihu:
Znáte Prahu 1?

VYDÁNÍ
VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
O vydání voličského průkazu lze požádat
do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 6. 10. 2021 do 16:00
hodin. Voličské průkazy na počkání se
mohou vydávat až patnáct dní před
termínem voleb, tj. od 23. září 2021
do 6. října 2021 (do 16:00 hodin).
V rámci Úřadu MČ Praha 1 vykonává
agendu vydávání voličských průkazů
Odbor občansko-správních agend,
oddělení služeb a informací – Informační
centrum v přízemí budovy, konkrétně
vedoucí oddělení PhDr. Monika
Raimanová, DiS., MBA., popř. Alena
Cicvárková tel: 221 097 280).

UŽITEČNÉ ODKAZY
ČI INFORMACE
Užitečné odkazy a další informace
týkající se Voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR naleznete

?

Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pravidelnou soutěž,
v níž si můžete otestovat svůj pozorovací talent. V každém
čísle najdete jednu fotografii domu nebo jeho průčelí.
Vaším úkolem bude uhádnout, co je to za dům a ve které
ulici se nachází. Odpovědi můžete posílat do 15. 10. na
redakce@praha1.cz. Výherce se už teď může těšit na knihu.
Správná odpověď z minulého čísla: Na fotografii byla
budova České národní banky v ulici Na Příkopě proti Prašné bráně. Výherkyní se stala Jindřiška Machová. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova,
na ni čeká knížka Drzá líná neschopná z vydavatelství Argo, kterou napsala Tereza Límanová.
Blahopřejeme! 

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 hodin, nebo telefonicky 221 097 397, 221 097 190
(Bc. Ručka, Ing. Sodomková).

VOLEBNÍ DISPEČINK
V DOBĚ KONÁNÍ VOLEB
V době konání voleb, tj. 8. 10. 2021
od 14:00 hodin do 9. října 2021
do 14:00 hodin bude na telefonním
čísle 221 097 397 fungovat volební dispečink (informace k volbám).


Soutěž o vouchery
na prohlídku
Muzea slivovice
s ochutnávkou

Original czech distillery

Slivovitz museum
nový exkluzivní 5D zážitek
www.muzeumslivovice.cz
Ve spolupráci s Muzeem slivovice jsme pro vás
připravili dvě otázky. Pokud odpovíte správně
a budete mít štěstí, čeká na vás návštěva muzea a ochutnávka slivovice.
1.	Víte, kde se v Praze nachází
Muzeum slivovice R. JELÍNEK?
Uveďte celou adresu.
2.	Kde má své kořeny slivovice
Rudolf Jelínek?

Foto: Jaroslav Tatek
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Představujeme

praha 1

Odbor kultury, sportu
a zahraničních věcí
V Praze 1 se soustředí společenský život celé naší země. Ať už hovoříme o kultuře,
sportu nebo dalších akcích, stojí naše městská část v popředí. I proto zde funguje
Odbor kultury, sportu a zahraničních věcí Úřadu MČ Praha 1. Finančně přispívá na
pořádání různorodých událostí. Objevuje se i v roli organizátora a ve své gesci má
i řadu dalších zajímavých činností, které obohacují náš život v metropoli. O zajímavé,
pestré, ale také velice náročné práci zaměstnanců odboru jsme mluvili s jeho
vedoucí Lindou Klečkovou.

Tým odboru – zleva:
Dorian Gaar, Radka Jiříková, Jana Zahrádková, Linda Klečková
a v rámečku nová posila odboru Marie Honetschlägerová

Ať už bydlíte v městské části nebo
ji jen pravidelně navštěvujete,
téměř jistě jste zaznamenali nebo
se přímo zúčastnili akcí, které má
odbor kultury, sportu a zahraničních
věcí na starost. Městská část může
být přímo organizátorem nebo jen
na akci finančně přispět. „Je dobré
připomenout, že do některých akcí
Prahy 1 náš odbor nezasahuje. Mohu
uvést například Dětský den nebo
Den seniorů Prahy 1, které pořádají
jiné odbory,“ uvádí Linda Klečková.

Nicméně drtivá většina akcí spojená s Prahou 1 skutečně prochází
rukama zaměstnanců odboru.

Žádáte o dotaci nebo spoluúčast?
Pojmy dotace a spoluúčast je nutné
rozlišovat. Spoluúčast je určena především pro jednorázové události. V případě
dotací na kulturu se většinou jedná o pravidelné a tradiční akce, které jsou dopředu dlouhodobě naplánované. „Zároveň

požádat o dotaci lze pouze ve vyhrazeném termínu naopak o spoluúčast se
lze ucházet celoročně šedesát dní před
uskutečněním akce,“ doplňuje vedoucí
odboru. Maximální výše dotace je sto
tisíc korun. U spoluúčasti je to polovina.
V poslední době odbor zpracovává
každoročně více než čtyři sta takových
žádostí. Pro zajímavost, v roce 2008
jich bylo jen necelých padesát. Většina
finančních příspěvků míří na kulturní
akce, menší část pak do sportu, na rozvoj
občanské společnosti a spolkové činnosti
a mimo jiné také na ochranu kulturního
dědictví, tedy opravy drobných památek.
Lidé mohou žádat o finanční příspěvky
již třetím rokem přes elektronický portál Grantys. Ten výrazně zjednodušuje
vyplňování i odevzdávání potřebných
dokumentů. „Snadnější už to být nemůže.
Samozřejmě pokud má někdo problém
s podáním žádosti, rádi mu pomůžeme,“
dodává Klečková.

Praha 1 jako organizátor
Odbor sám pořádá nebo pomáhá spolkům
s organizací řady větších či menších akcí.
„Z těch velkých musím zmínit Spolkový
den nebo spolupráci se Spolkem občanů
a přátel Malé Strany a Hradčan na Masopustu či Čarodějnicích, které se těší velké
popularitě, ale bohužel se letos kvůli pandemii neuskutečnily,“ říká vedoucí odboru.
Menší události pak zastupují například
mezi seniory populární série koncertů
Pohodové melodie. Dále můžeme uvést
třeba Adventní zpívání, Petrské hudební
léto nebo Jahodové reggae na Kozím
plácku a pořádání sportovních turnajů.

P
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Historické a kulturní dědictví

Činnost odboru neznamená jen organizaci nebo přispívání a na akce. Možná
pro někoho překvapivě nalezneme na
seznamu jeho kompetencí činnosti,
které bychom zařadili spíše do agendy
odboru péče o veřejný prostor. Hovoříme totiž o správě specifických kulturních památek. Jsou to některé kašny,
sochy, pomníky nebo pamětní desky
osobností. „Ale v ulicích můžete často
narazit i na malé pamětní desky, které
odkazují na Květnové povstání 1945.
Všechny tyto pomníky náš odbor spravuje. Zajišťujeme očištění, impregnaci
i výzdobu věnečky,“ popisuje Klečková.
Od nového roku bude pod odbor spadat také Galerie 1 ve Štěpánské 47.

Nematriční obřady
a mezinárodní spolupráce
Od sedmdesáti let věku dostávají občané
Prahy 1 pravidelně blahopřání od městs-

ké části. Nejdříve je tomu tak každých
pět let. U jubilantů starších devadesáti
let je to pak každoroční tradice. „Lidé
slavící tato jubilea od nás obdrží písemné
blahopřání od starosty a také si mohou
vybrat dárek v podobě pětisetkorunové
poukázky na nákup nebo dárkového
koše,“ vysvětluje vedoucí odboru.
Také o jubilejní svatby se stará odbor
kultury, sportu a zahraničních věcí. Žijete
v Praze 1 nebo jste se brali na Staroměstské radnici a slavíte zlatou, smaragdovou
nebo dokonce diamantovou svatbu? V takových případech můžete toto výročí oslavit díky odboru přímo na Staroměstské
radnici. „To je vždy překrásný zážitek,“ říká
Linda Klečková. Nemůžeme zapomenout
ani na populární vítání občánků. Každý rok
je to průměrně sto čtyřicet dětí, které se
stávají tímto ceremoniálem občany
Prahy 1.
A co ty zahraniční věci v názvu
odboru? Nejedná se o nějakou velkou
mezinárodní diplomacii. Tu městská
část přenechává jiným institucím.
Hovoříme spíše o navazování přátel-

ských vztahů se světovými městy. Mezi
partnerská města můžeme zařadit
například centrum Bratislavy, Bamberg,
Nimes, Trento nebo Monza. Spolupráce
funguje zejména na bázi kulturní a společenské. „Během covidu se jen těžko dá
něco většího organizovat, a tak je tato
agenda nyní lehce upozaděna,“ popisuje Klečková.
Na otázku, co by čtenářům vzkázala,
odpovídá jednoduše: „Doufám, že již nyní
lidé chápou, že naše práce není o navštěvování koncertů, výstav nebo jiných akcí.
Je to o těžké úředničině a tvrdé práci.
My ale máme skvělý tým, se kterým je
radost pracovat. Potenciálním žadatelům
o finanční příspěvky bych vzkázala jen
jedno: Nebojte se! Problémům se nevyhneme, ale vždy se dají vyřešit během
pěti minut. Hlavně prosím v žádostech
a vyhodnocení nelžete. Vždycky se na to
přijde.“ 

Text: Jan Petříš
Foto: Petr Našic

Zažijte svatbu
s magickým datem

C

Centrum Prahy je samo
o sobě kouzelné místo,
kde se koná mnoho
svatebních obřadů. Příští
rok můžete své svatbě
přidat další rozměr, a to
díky magickým termínům,
které Praha 1 nabízí.

2. 2., 20. 2. a 22. 2. 2022 jsou data, která
nepochybně skrývají jistou symboliku
a kouzlo. A uzavřít sňatek v takto zajímavých dnech je pro mnohé nastávající
manžele vždy lákavá možnost. Pokud
tedy právě vy plánujete se svým partnerem svatební obřad, čeká na vás jedinečná příležitost oficiálně spojit své životy
v historických prostorách Staroměstské
radnice právě v těchto magických datech.

22. 2. 2022 si kromě Staroměstské radnice můžete vybrat i jiná
překrásná místa centra Prahy. Městská
část vám v tomto případě poskytne
služby oddávajícího a matrikářky.
„Protože se svatby odehrávají nejvíce
v letních měsících, snoubenci nejčastěji pro jejich konání volí zahrady,
kterých se na našem území nachází
několik. Mezi oblíbená místa patří také
lodě a parníky plující po Vltavě pod
Karlovým mostem či střechy budov
s výhledem na panorama Prahy. Jde
o střechy Lucerny, budovy Drnu, Národního divadla nebo hotelu Four Seasons,“ popsala vedoucí Odboru matrik
Prahy 1 Lenka Jelínková. V zimních
měsících jsou oblíbené paláce,
například Lobkowický, Kaiserštejnský
nebo palác Žofín.
Obřad v magickém termínu si
může zarezervovat každý. Samozřejmostí je i uzavírání registrovaných
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partnerství. Nejkrásnější den v životě
mohou v Praze 1 zažít občané nejen
z první městské části, ale i všichni
ostatní, včetně cizinců. Neexistuje
žádná zvýšená priorita pro jakoukoli
skupinu lidí. Zkrátka platí pravidlo, že
termín získá ten, kdo se dříve přihlásí.
Jak už bylo řečeno, magická data
jsou vskutku velkým lákadlem a je
třeba myslet na to, že ani ta únorová
v příštím roce nebudou výjimkou. Proto neváhejte co nejdříve kontaktovat
městskou část a rezervujte si den pro
svůj obřad.
Rezervovat obřad na Staroměstské radnici si můžete telefonicky
nebo přímo na úřadě Prahy 1 během
úředních hodin. Pro rezervaci svatby
na ostatních místech můžete využít
rezervační systém na stránkách:
svatby.praha1.cz. 
Text: Jan Petříš
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Kostelní slavnosti 

praha 1

Projekt Kostelní slavnosti bude slavit první rok své existence.
Co posluchačům doposud nabídl?
Zdá se mi to jako včera, když jsme připravovali první koncert. Od
té doby se událo hodně změn. A věřím, že dobrých! První online
koncert jsme odvysílali v době, kdy doba covidu byla ve své největší síle a lockdown nám nedovoloval setkávat se. Jsem vděčná, že vedení Prahy 1 cítilo stejnou potřebu kultury, duchovního
života a dalo projektu záštitu a podpořilo ho. Každý měsíc nabízíme posluchačům možnost poznat nový kostel včetně nahlédnutí
do jeho historie a řádu. Vše je proloženo tematickou hudbou,
průvodním slovem duchovního, starosty Petra Hejmy, místostarosty Petra Burgra nebo místostarostky Evy Špačkové. O Praze
se říká, že je to matička stověžatá. A většina věží patří právě kostelům, kterými posluchače skrze Kostelní slavnosti provázíme.
Mnoho měsíců bylo možné pořádat koncerty pouze online.
Jaká to pro vás byla zkušenost?
Velmi cenná a jsem ráda, že jsem byla schopna přizpůsobit se
době, která kultuře nepřála. Ovšem já sama bych nedokázala
nic, pokud bych kolem sebe neměla tým lidí, kteří mé zapálení pro věc podporovali! Za to jim patří velký dík. Jsou to nejen
hudebníci nebo duchovní, ale například dramaturgyně projektu
Milada Peřinová, patronka projektu Růžena Nechanská, ale
také technici, kameramani nebo zaměstnanci úřadu Prahy 1.

U

Markéta Fassati:

Zpívání v kostele je výjimečné
Unikátní projekt Kostelní slavnosti, který nabízí hudební zážitky v tajemných kostelech
Prahy 1, má za sebou úspěšný rok. S Markétou Fassati, jeho autorkou a sopranistkou,
jsme si povídali o tom, jaké to bylo zpívat online. Zajímalo nás také, na co nového se
mohou posluchači těšit.

Kostelní slavnosti 19
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Byl o koncerty zájem?
S radostí mohu říci, že byl. Mnoho lidí se ptá, kdy bude
možné přijít podívat se osobně, že byli pravidelnými
posluchači právě v té online verzi. Také počet shlédnutí na různých platformách vypovídá o tom, že jsme
potěšili deseti tisíce milovníků hudby a historie.
Dostávala jste od diváků zpětnou vazbu?
Ano! A každá taková zpráva mi dodávala sílu a víru, že to, co děláme, děláme dobře. Četla jsem si je v době, kdy nebylo možné
vidět se ani s rodiči nebo blízkými. Okresy byly uzavřeny a nevěděli jsme, kdy se situace zlepší. Každá milá odezva byla pro mě
jako pohlazení. Doba, kdy jsme pochvalu brali skoro jako samozřejmost, byla ta tam. Vše bylo jinak a doufám, že se vrátíme
do svobodných kolejí a budeme ponaučeni si všeho více vážit.
Kde je možné online koncerty zhlédnout?
Kompletní archiv je na stránkách www.kostelnislavnosti.cz
nebo na na www.praha1.cz. A také mě těší, že připravujeme
sestřih toho nejlepšího z Kostelních slavností. Lidé budou
mít možnost zhlédnout ho jako samostatný díl.
Jak vnímáte zpívání v kostele?
Víte, zpívání v kostele je samostatná kapitola. Zpívala jsem na
operních scénách i koncertních pódiích na všech kontinentech.
Ale kostelní atmosféra je specifická, výjimečná a nenahraditelná. Tam se zastavil čas, hlas zní celým chrámem a máte
pocit, že vás celý ten velký prostor objímá ve svém náručí.

sledný sestřih s detaily kostela – fresky, sochy, vitráže –, vrátíte
se pomyslně zpět a můžete si ten okamžik kdykoli zase přehrát.
Máte mezi kostely nějaký, který je vám hodně blízký?
Jsem z Prahy 1 a odmala jsme chodili do kostelů. Takže
k mnohým mám velmi vřelý vztah od dětství. Některé kostely
pro mne byly úplnou novinkou a já doteď nechápu, jak jsem
je mohla minout. Snažíme se vybírat kostely tak, abychom
obsáhli všechny části Prahy 1 a představili tak posluchačům
ucelený pohled na duchovní život a stavby na Praze 1.
Co nového v rámci projektu připravujete?
Kromě zmiňovaného sestřihu toho nejlepšího za uplynulý
rok už plánujeme koncerty pro veřejnost. A věříme, že již od
října. Těšit se můžete také na adventní či Tříkrálový koncert.
Kostelů na Praze 1 je opravdu mnoho a každý z nich si zaslouží navštívit. Skrývají totiž svá tajemství a bohatou historii,
která nám dává možnost pochopit svět v souvislostech. 

Archiv i termíny nejbližších koncertů
v rámci Kostelních slavností
najdete na webu www.kostelnislavnosti.cz
nebo www.praha1.cz
nebo www.marketafassati.com.
Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Kostelních slavností

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie
Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Koncert
„Pocta česko-italské hudbě“
Barokní kaple Italského kulturního institutu
Vlašská 34, Praha 1 - Malá Strana

v úterý 26. října 2021 od 19 hodin
Sopranistka Markéta Fassati
a její hudební hosté
Navštivte překrásnou barokní kapli,

Utkvěl vám v paměti nějaký silný zážitek z koncertů?
Asi největší zážitek mám z toho, že jsme byli během natáčení online koncertů v kostele takřka sami. V tom obrovském
prostoru v centru města. Zavřou se dveře, na kamerách svítí
červené světlo a vy zpíváte v té skvostné akustice. Dozpíváte
a nezní žádný potlesk. Jen zhasnou ta červená světla. A když
hráli kolegové sami, beze mne, seděla jsem v lavici a měla jsem
soukromý koncert. Nebo když farář či sestra hovořili o kostelu,
říkali to vlastně jen hrstce přítomných lidí. A pak vidíte ten vý-

založenou italskou komunitou a jezuity v 16. století.

Vstup zdarma
www.praha1.cz
www.kostelnislavnosti.cz
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Rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1

ODS

Chaos v pražské dopravě

Málokdo mohl přehlédnout, jak se po
prázdninách zkomplikovala doprava na
celém území Prahy. Na vině jsou především všelijaké uzávěry, které brání
normálnímu plynulému provozu. Samozřejmě je správné, že se dohánějí
resty a komunikace se opravují – jen je
třeba u toho myslet a práce koordinovat.
I Praha 1 se stala místem, kde špatná
komunikace a nedostatek logického řízení dopravy vyvolaly chaos.
Počátkem září došlo k uzavření Národní třídy směrem k Vltavě. Magistrát nikomu to neřekl a považoval to za vyřešené.
Auta se okolo Národní hromadila, vyjíždět
mohla jen ulicí Karolíny Světlé a tvořily
se kolony. Ty bránily v průjezdu dokonce
i tramvajím. Radní pro dopravu Richard
Bureš okamžitě zasáhl a zajistil dočasné
otočení provozu mezi Národní a Jungmannovou ulicí. Kolony okamžitě zmizely
a tramvaje se rozjely.
Tento příklad cekem jasně ukazuje,
že vinu za současný chaos a zácpy lze
hledat v samotném plánování dopravy
a jednotlivých uzavírek. Samospráva
musí udělat maximum pro to, aby občané
Prahy 1 mohli domů přijet autem a zase
s ním odjet. Je smutné, že primátor
i radní pro dopravu A. Scheinherr berou
auta spíš jako nepřítele, kterého je nutné
zadusit. A namísto rozumného plánování
oprav svádí vinu za zácpy na Pražany,
kteří si nechávají vozit jídlo kurýrní službou.
Cílem radnice Prahy 1 je omezit
zbytečnou tranzitní přepravu, ale zároveň
zajistit občanům možnost auto využívat.
Pracujeme na Strategii udržitelného rozvoje
Prahy 1, ta má dopravu jako jednu z hlavních priorit. Centrum města trápí vylidňování a pokud se našim občanům auta definitivně zablokují, budou chtít žít jinde. Proto se
na tento problém v našem plánu rozhodně
soustředíme. A mezitím budeme usilovat
o to, aby nás současné vedení magistrátu
úplně neodřízlo od světa.
Antonín Berdych,
místopředseda ODS Praha 1

Pirátská strana

My, co tady žijeme

TOP 09 Praha 1

S vedením Prahy 1 je veselo
jako s Jaroslavem Haškem

Už nemůžeme mlčet. My, zastupitelé
zvolení za uskupení My, co tady žijeme,
jsme byli a jsme velmi zdrženliví v kontroverzních diskuzích, které předvádějí
někteří naši kolegové z řad Pirátů a Prahy
1 Sobě, včetně jednoho Zeleného populisty. Schválně vynecháváme zastupitelky, protože ty, jak to vypadá, mají více
slušnosti než jejich spoluhráči. Skutečně
nám nevadí, že jednání zastupitelstva
trvá sedmnáct hodin (to poslední skončilo ve tři hodiny ráno), pokud by to bylo
ku prospěchu občanů žijících v Praze 1.
Výše uvedeným zastupitelům ale o občany vůbec nejde. Základním motivem
a především cílem vyvolaných diskuzí
je především vlastní prezentace vedená
někdy až chorobnou touhou prosadit
v Praze 1 sociální inženýrství, nebojíme
se říci bolševického typu. Jen jeden příklad z posledního jednání zastupitelstva.
Několikahodinová diskuze nad snahou
Prahy 1 Sobě prosadit zrušení prodeje
jednoho bytu, jak se říká oprávněnému
nájemci. Ono ve skutečnosti o ten byt
vůbec nejde. Tady jde o mnohem víc.
To, že způsob prodeje šetřila policie
a neshledala ze strany městské části
žádné pochybení, naši levicoví populisté
přešli jakoby nic, zato vehementně chtějí,
aby městská část odstoupila od kupní
smlouvy, přitom byli renomovanou právní
kanceláří varováni, že soudní spor by stál
skutečně nemalé prostředky. To jim je
úplně jedno. Napadnutí již provedeného
prodeje bytu odůvodní možnost zpochybnit jakýkoli prodej bytu, který kdy městská
část prodala občanům Prahy 1. Jestli
se bude jednat o prodej, co se uskutečnil před mnoha lety, jim nebude vůbec
vadit. Hlavně rušit svobodu a nezávislost
našich spoluobčanů na veřejné moci.

Volby jsou za rohem,
teď jde o všechno

Konečně byl vybrán nový „šéf“ našeho
rekreačního objektu v Janově nad Nisou. Po
více než roční kritice hospodaření se vrací,
respektive zůstává na místě syn bývalé
správkyně, který deset let dělal hospodáře
pro svou matku. Proč vzpomínka na Haška?
On často s humorem ukazoval na lidskou
trapnost a malost. Já to takto s nadhledem neumím. Tak snad jen: „Tak nám, paní
Müllerová, zase radniční koalice zabila
trochu té lidské důvěry a naděje, že to chtějí
dělat na naší radnici jinak, než kšeftovat
v duchu – já na bráchu, brácha na mě.“
Jsme rádi, že Praha 1 vlastní rekreační
objekt v Jizerských horách, který mohou
využívat žáci a občané Prahy 1. Nově i díky
nám – Pirátům – také senioři. To, jak proběhl
konkurz na ředitele, je až trapné. Řečnická
otázka. Jakou variantu zvolí dobrý hospodář?
Užívat objekty v Janově primárně občany
Prahy 1 s roční platbou z našeho rozpočtu ve
výši 4 milionů korun, anebo stejné využití bez
nutnosti úhrady této částky? Vedením radnice byla vybrána první varianta, neboť na ekonomický aspekt se „zapomnělo.“ A aby se
tato chyba zakryla, byla vydána tisková
zpráva, v níž stálo, že „Janov“ byl zachráněn
před prodejem. Velký faul! Tato varianta nikdy nebyla na stole a tedy ani důvodem pro
jakékoli rozhodnutí. Bylo by čestné chyby přiznat a nevydařený konkurz zopakovat. Tento
postup bychom ocenili. Stejně tak hloubkový
audit, který v Janově prověří podivnosti minulého vedení. Na konkrétní pochybení Piráti
dlouhodobě upozorňovali.
Snažíme se dohlížet nad správou obecního majetku a upozorňovat na nejasnosti.
Ne vždy jsme vyslechnuti. V případě, že je
současnou politickou silou odmítáno i to,
na co nás upozorňujete, nezbývá nám nic
jiného, než požádat o pomoc ty, které není
možné lehce přehlasovat a odmítnout. Proto
náš zastupitel Pavel Nazarský podal podnět
na státní zastupitelství k nejasnostem při
stavebních pracích v Mateřské školce v ulici
Revoluční.
Diskuzi vítáme a jsme jí vždy nakloněni.
Za Piráty z Prahy 1, Mgr. David Bodeček

MCTŽ

Vážení čtenáři, tento měsíc je pro nás všechny jeden z nejdůležitějších za několik posledních let. Blíží se nám volby do Poslanecké sněmovny.
Bezpochyby si každý může vzpomenout
na veliké množství momentů, kdy jsme se za
naši současnou vládu styděli. Chceme přeci
mít vládu, která své kroky realizuje koncepčně, komunikuje s občany a jasně vysvětluje
jednotlivé kroky. Naše země potřebuje změnu.
Chceme mít přeci moderní zdravotnictví na
úrovni. Nechceme opakovat katastrofu v podobě covidu, kdy nepřipravenost a dotahování
věcí na poslední chvíli stálo životy lidí.
Opozice se spojila. Osobní ambice
jednotlivců jdou stranou. Nastala jedinečná
šance. Čeká nás změna politické kultury.
Tyto volby ovlivní naše životy na minimálně
další čtyři roky.
Vážení přátelé, až už jsou vaše volební
preference jakékoli, nepodceňte důležitost
těchto voleb. Mají mnohem větší dopad na
životy nás všech, než si dokážete představit.
Další kroky budou náročné. Uvidíme, jaký
bude celkový počet poslanců ze současných
opozičních koalic. Cílem je sestavit novou
vládu a dát Česko dohromady.
Sousedé, moc Vás prosíme, nepodceňte to. Váš hlas má smysl.
Giancarlo Lamberti,
předseda TOP 09 Praha 1

Hnutí ANO
Chceme z Prahy 1 Chánov?
Na poslední Komisi majetku Prahy 1 se dle
mého jasně projevily hluboké rozdíly mezi
myšlením politických stran.
Projednávala se „Privatizace městských bytů Prahy 1. Za mne je to název nešťastný, pod který bych se nerad podepsal.
Pro mne je to jednoznačně „Náprava křivd
radnic minulých.“ Jedná se o to, že několik
nájemníků v minulosti dostalo nabídku

k odkoupení svého nájemního bytu včetně
návrhů smluv. A radnice už dvacet let není
schopna tuto nabídku dotáhnout do konce.
Mnozí prodali, co mohli, zbavili se svých
chalup, chat a zlata po babičce, jen aby měli
jistotu a konečně bydleli ve svém.
Na oné komisi však zazněl názor zástupce party Praha Sobě, že by bylo nejlépe
nezbavovat se už ani jednoho bytu na Praze 1 a dokonce předat kompetence k rozhodování s nakládání s těmito byty na magistrát HMP, protože oni jediní vědí, co naše
městská část potřebuje. A je to také kvůli
tomu, že onen zástupce PS, i když bude celý
svůj život pracovat do roztrhání těla, si na
takový byt ON nenašetří. Když si nemohu
koupit kozu, tak ať sousedovi chcípne!
Prahu 1 totiž asi řídí parta nýmandů
a náš slovutný magistrát je jediný s názorem
pravým rozumným a moudrým.
A jak je to doopravdy?
Na MHMP sedí mladík, co rozdává
byty o sto péro, a má opravdu velké sociální
cítění. Byty poskytnuté magistrátu od radnic
pražských byly rozdány kamarádům squatterům, romským rodinám, bezdomovcům
a podobně potřebným. A jděte se podívat na
výsledek. V baráku, kde bydlí policista, učitelka či mladý lékař se huláká do rána a hygiena na úrovni pražské stoky. A věřte, že oni
potřební platí nájem a služby včas a v plné
výši! Já nechci zažít to, co mi vyprávěla
jedna asistentka z pražské radnice obývající
jeden z bytů sociálního smíru na Praze 4, že
po 20:00 přisouvá skříň k vstupním dveřím
a nasazuje špunty do uší. Nechci bezdomovectví řešit nastěhováním oněch potřebných
do našich domovů. Ale to, co opravdu chci,
je podívat se s klidným svědomím do očí těm
našim dlouholetým nájemníkům, kterým je
dvacet let jen slibováno a konečně i splněno.
Pojďme to prosím dotáhnout do konce,
když můžeme.

Praha 1 Sobě
Sbíráme podpisy
Milé sousedky, milí sousedé,
se začátkem září jsme opět odstartovali
sběr podpisů pro komunální volby v roce
2022. Protože PRAHA SOBĚ není politická
strana, musíme naši občanskou kandidátku
podpořit podpisy minimálně sedmi procent
obyvatel Prahy. To je 100 000 podpisů! Obdobně abychom mohli kandidovat
v naší městské části, potřebujeme 2200
podpisů obyvatel Prahy 1. Věříme, že se
to s vaší pomocí povede stejně, jako se
nám to v Praze povedlo v roce 2018.
Tehdy jste nás vy svými hlasy poslali
do vedení hlavního města i první městské
části, kde jsme zvítězili. Díky vám se tak
po minulých volbách podařilo odstřihnout
město od kmotrů a kamarádíčků, řídit ho
bez korupčních skandálů a rozjet investice, které naše metropole potřebuje pro
budoucnost.
Na Praze 1 jsme začali opravdu regulovat turistický byznys, chránit zeleň, hájit
zájmy městské části vůči developerům.
Přestali jsme s rozprodáváním majetku
centrální městské části a nastavili pravidla
transparentního hospodaření. A ačkoli nás
staří matadoři a kšeftmani z devadesátek
nakonec v roce 2020 zatlačili do opozice,
věříme v blízkou změnu. K tomu ale potřebujeme vás! Tak až nás potkáte v sousedství s peticí, zastavte se s námi na kus řeči
a podepište se pod vizi nové městské části
Praha 1. Děkujeme.
Tým Praha 1 Sobě,
praha1@prahasobe.cz

Ing. Vojtěch Ryvola
ANO Praha 1

Zelená pro Jedničku
Zelená pro Jedničku
se tentokrát rozhodla
žádný příspěvek
nezveřejňovat.

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

praha 1

Albem Paganiniana
jsem si splnil velký sen
Nejen o podzimním turné a novém albu jsme si povídali s houslovým virtuosem
Pavlem Šporclem.
V loňském roce jste natočil nové album Paganiniana.
Na co se posluchači mohou těšit?
Podtitul alba je Mount Everest houslového repertoáru
a tím je myslím řečeno vše. Paganini byl houslový génius, jako skladatel i jako houslista. Změnil styl hry na
housle a neskutečně povýšil houslovou techniku. Vždy
jsem ho velmi obdivoval a natočením této desky jsem
si splnil velký sen. Na albu hraji jeho skladby a také díla
dalších skladatelů, která vznikala k Paganiniho poctě.
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Josef Sudek:
Ateliér světoznámého
občana Prahy 1
V nenápadném dvorku
ve vnitrobloku činžovního
domu na Újezdě již více než
dvacet let působí Ateliér
Josefa Sudka, který jako
magnet přitahuje milovníky
umělecké fotografie z celého světa. Letos si připomínáme pětačtyřicáté výročí
úmrtí tohoto génia české
fotografie.

Navazující turné po České republice odstartuje na podzim.
Ve kterých městech se koncerty odehrají?
Turné začalo 12. září v Hradci Králové a skončí 31. října
v Plzni. Projedu s ním opravdu celou republiku. Mým hostem bude skvělý kytarista a skladatel Lukáš Sommer
a zazní i některé jeho vlastní skladby. Musím se přiznat, že po nemožnosti hrát pro živé publikum se na turné
opravdu těším. Koncerty v Praze budou dva, a to
5. a 6. října v klášteře sv. Anežky České a já tímto všechny
srdečně zvu. Po každém koncertě bude následovat autogramiáda. Informace o jednotlivých městech najdete
na mém Facebooku: www.facebook.com/pavelsporcl.
V červenci jste byl garantem a uměleckým ředitelem
letní hudební akademie a festivalu Ameropa Music 2021.
Jaký je zájem mezi mladými umělci?
Projekt dvaadvacet let naprosto skvělým způsobem vedla
a organizovala výkonná ředitelka Ada Slivanská. Vzhledem
k situaci s onemocněním covid-19 nemohla mít akademie
letos tolik zahraničních účastníků z řad studentů a pedagogů jako v jiných letech, ale zájem byl i tak obrovský. Měli
jsme přes osmdesát studentů, mladých hudebníků, kteří
se během akademie setkávali, zdokonalovali ve hře na své
nástroje a také nacvičili společný koncert. Předávat mladým umělcům své zkušenosti a vědomosti je nádherná
práce! Na příští rok se mohou zájemci přihlásit prostřednictvím stránky www.ameropamusic.org.
Věříme, že kurzy budou opět naplněné k prasknutí.
Připravujete nějaké další projekty?
Jsem velmi činorodý člověk, který nikdy nezahálí.
V době zákazu kulturních představení jsem například
s novinářem a kamarádem Vaškem Žmolíkem napsal
knihu Můj život (nejen) s houslemi, ve které jsem zavzpomínal na celý svůj dosavadní život, profesionální
i osobní, na všechny vydané desky, slavné koncertní
síně, kde jsem hrál, na kolegy umělce, prostě na všechno, co život přinesl. Myslím, že se knížka povedla, lidé
s ní přicházejí po koncertech a chtějí věnování…

Ohlédnutí

říJEN 2021

Mluvil jste také o narozeninovém koncertě…
Na rok 2023, kdy, pevně věřím, snad bude vše v pořádku, chystám
velký narozeninový koncert do O2 areny v Praze. Bude se jmenovat Na hraně 50, jednak proto, že v tomto roce vykročím do druhé
padesátky svého života, jednak proto, že se budu pohybovat na
hraně technických možností houslí i svých jako interpreta. Zahraji
to nejlepší ze svého repertoáru a přijdou i skvělí hosté, máme se
opět na co těšit. Bude to dárek pro mě i pro všechny fanoušky! 
Text: (red)
Foto: Archiv Pavla Šporcla

Zahradní ateliér na Újezdě získal fotograf v roce 1927 od kolegy z branže
Laubeho, který jej ovšem varoval, jak
vzpomínal sám Sudek ve svých pamětech: „Ale vždyť k vám nebude nikdo
chodit. A já na to: Právě proto ho kupuju.“
Představa o Sudkovi coby poustevníkovi uzavřeném ve vnitrobloku je ovšem
lichá. Sudek intenzivně spolupracoval
s nejkvalitnějšími časopisy a nakladatelstvími a v jeho ateliéru se scházeli
umělci, malíři, spisovatelé i hudebníci.
Sudek sám ateliér často opouštěl
na svých cestách za unikátními záběry
hlavního města. Díky svým fotografiím
Prahy získal věhlas v českém uměleckém
prostředí: namátkou sbírky Praha – deset
náladových fotografií (1922–1924), Svatý
Vít (1928).
Za války se však před rozbouřeným
světem ukryl do čtyř stěn svého ateliéru,
který stále fotografoval ve všech denních
a ročních obdobích, zevnitř i zvenku,
spolu se zahradou plnou bujné vegetace
a se zvláštně pokrouceným stromem
před slavným oknem. K tomuto – a pak
i k poválečnému, neméně krušnému období – se váží rozsáhlé fotografické cykly

V

například Okno mého ateliéru (1940–
1954) nebo Procházka po mé zahrádce
(1944–1953). Náladové fotografie zachycující kouzelnou atmosféru i hru světel
a stínů přinesly svému autorovi světovou
proslulost, a tím také zájem o prostor, kde
vznikly.
K tomu však osud nebyl příznivý.
Po fotografově smrti v roce 1976 ateliér
chátral, i přesto, že v něm stále pobývala
Sudkova sestra Božena, jeho dlouholetá
spolubydlící i asistentka, která umřela
v roce 1990. V roce 1985 objekt vyhořel
a jeho stav se výrazně zhoršoval. Před
zmizením z mapy Prahy jej v roce 1990
zachránilo prohlášení kulturní památkou
coby ukázky klasického zahradního fotografického ateliéru konce devatenáctého
a začátku dvacátého století, ojedinělé
technické památky na území ČR. Přes deset let se ale nedělo nic, než došlo v roce
2000 k obnovení ateliéru v podobě dokonalé repliky – z iniciativy největší odbornice
na Sudkovo dílo, doktorky Anny Fárové,
za finanční i odborné podpory významné

české investiční skupiny PPF a mimo jiné
za přispění městské části Praha 1.
„Těší mě, že se nám podařilo
společně zachránit takto významný
objekt, který díky tomu může nyní nabízet
nejen skvělý program, ale sám je zajímavou kulturní památkou, “ vyzdvihl
místostarosta Prahy 1 Petr Burgr.
Od poloviny roku 2000 provozuje
na Újezdě galerii nazvanou Ateliér Josefa Sudka společnost PPF Art, specializovaná firma, která zastřešuje aktivity
spojené s výtvarným uměním, fotografiemi a také se sběratelskou činností. 
Ateliér Josefa Sudka,
Újezd 30, Praha 1,
otevřeno denně kromě pondělí
12:00–18:00 hodin,
tel.: +420 251 510 760,
PPF Art | Ateliér Josefa Sudka
(atelierjosefasudka.cz)
Text: (red)
Foto: Archiv Atelieru Josefa Sudka

24 Rozhovor

praha 1

v lékařském nebo hudebním prostředí.
Sociální interakce tam probíhá na úplně
jiné, řekl bych profesionálnější úrovni.
Lidé tam na sebe dokážou být daleko
milejší. Neřeší se žádné rasové a jiné
společenské rozdíly, převládá vzájemný
respekt. Snažím se přenést si tento styl
chování a komunikace do svého pracovního i osobního života. Věřím, že to,
jak se k sobě navzájem chováme, ovlivňuje, jestli se nám žije dobře, či nikoli.
Myslíte si, že to u nás ve zdravotnictví
chybí?
Podle mě se to hodně zlepšuje. Na českého lékaře je svalována mnohem větší
administrativní odpovědnost než na anglického. Ten má tím pádem méně času na
pacienty, takže od toho se také všechno
odvíjí. Záleží na konkrétním lékaři nebo
oddělení. Ale kdybych si měl vybrat, jestli
bych šel léčit do anglické nebo české
nemocnice, tak rozhodně do české.

M

Marcell: Medicína
je nádherný obor

Marcel Procházka alias Marcell je textař, hudebník, producent a zároveň lékař pocházející
z Olomouce. Ještě donedávna žil se ženou Lindou v Londýně, kde pracoval v jedné
z místních nemocnic. Nyní působí v Nemocnici Na Františku.
Říkáte, že hudba vás živí, ale doktořina
baví. Předpokládala bych, že to bude
naopak…
Během studia medicíny jsem se hudbě
věnoval čím dál víc. Když jsem školu
dokončil, měl jsem nabídky na vytvoření
hudby k filmům, seriálům, do reklam.
Dostal jsem také šanci psát a produkovat písně pro největší české interprety
– třeba pro Lucii Bílou, Adama Mišíka
nebo Lenny. Bylo to pro mě natolik
zajímavé, že jsem se rozhodl medicínu
ještě na chvíli odložit s tím, že se k ní
někdy vrátím. Návrat k medicíně urychlila pandemie. Nechtěl jsem totiž jen

přihlížet tomu, co se dělo, ale zapojit
se. Před pandemií jsem měl možnost
nahlédnout do anglického systému
zdravotnictví na jedné dětské klinice
kousek za Londýnem. Nebyl mi ale
zdaleka tak sympatický jako ten český.

Jaké největší rozdíly vnímáte mezi povoláním lékaře a hudebníka?
Práce lékaře je velice zodpovědná.
Přece jen máte v rukou lidský život, a ta
zodpovědnost a tíha na vás doléhá,
a uvědomujete si to každou minutu. Na
druhou stranu je to práce povznášející,
která dodává člověku dobrý pocit z toho,

že může pracovat s lidmi a pomáhat
jim. A to je pocit, který se těžko nahrazuje něčím jiným. Oproti tomu hudba
je tvůrčí, kreativní a nezná hranice.
Můžete si tak trochu dělat, co chcete.
Myslím si, že kontrast zodpovědnosti,
tvůrčí práce a svobody je to, co se mi
na propojení obou profesí líbí nejvíc.
Pro server Novinky.cz jste řekl, že vás
pobyt v Londýně inspiroval. V čem
přesně? Ovlivnilo to váš přístup
k medicíně, nebo k hudbě?
Velmi mě inspirovalo, jak se k sobě
v Anglii lidé chovají. A je jedno, jestli
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Když se vám v Anglii tak líbilo, jaký byl
tedy ten hlavní impuls pro návrat do
Čech?
Byla to covidová krize. Moji ženu, designérku Lindu Procházka (se kterou vyšel
rozhovor v minulém čísle – pozn. red.)
přesunuli z londýnské pozice zpátky
do Česka a já jsem to měl vlastně dost
podobně. Zavřela se všechna nahrávací
studia a hudební byznys se prakticky
z minuty na minutu zastavil. Náklady na
život v Londýně byly tak vysoké, že jsme
se velice rychle rozhodli pro návrat.
Co považujete za svůj největší lékařský či
hudební úspěch nebo zkušenost?
Protože jsem pořád ještě mladý lékař,
který nemá tolik zkušeností, troufnu si to
otočit. Nejvíc si vážím toho, že jsem dostal
skvělé vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci, jehož úroveň jsem měl
možnost ověřit si také v Anglii. Byli tam
lékaři z celého světa, a právě ti čeští jsou
velice respektovaní. Uvědomil jsem si,
že naše medicína je neuvěřitelně kvalitní
v celoevropském i celosvětovém měřítku.
Co plánujete po covidu? Vrátíte se zpátky
do Londýna, zůstanete v Praze, nebo
zatím nemáte žádné plány?
Je to otevřené, protože moje žena je velmi úspěšná a už mnohokrát jsme dostali
nabídku vycestovat za prací. Teď je ale
těžké odhadnout, co se kdy a jak stane,
protože covidová situace na celém světě
je nepředvídatelná. Rozhodně bych rád
zůstal u obou světů, u medicíny i u hudby. Chystám se vydat sólové album. V budoucnu bych se chtěl věnovat asi prak-

tickému lékařství, proto bych si rád udělal
atestaci. Věřím tomu, že zůstaneme tady,
ale – nikdy neříkej nikdy. Už v Londýně
jsem si uvědomil, že tady jsme doma.
Takže kdyby nás nějaká zahraniční etapa
ještě potkala, doufám, že jen dočasně.
Co byste vzkázal lidem, kteří uvažují
o lékařské dráze, nebo těm, kteří by
rádi propojili toto povolání s nějakým
koníčkem, jemuž by se také chtěli
věnovat naplno?
Vzkázal bych jim, že medicína je nádherný obor, kde mohou najít spoustu
přátel a lidí, kteří je budou fascinovat

a ovlivňovat do konce života. A pokud
budou chtít a bude to jejich sen, tak
zvládnou spojit i tak těžký obor s něčím,
co je bude bavit a v čem budou vynikat.
Rozhodně bych si přál, aby mladí lidé
medicínu studovali. Vnímám úbytek
mladých lékařů a věřím, že se tento
trend podaří zlomit. Bylo by dobré, kdyby
v medicíně neviděli pouze zaměstnání,
ale především pomoc lidem a poslání. 

Text: Anna Bidlová,
studentka Gymnázia Jana Nerudy
Foto: Jaroslav Tatek
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Slavnost škol
Paměti národa
Téměř stovka učitelů z celé České republiky se
16. září sešla na Slavnosti škol Paměti národa, která
se tentokrát konala v Dominikánském klášteře v Praze 1. Pořádá ji organizace Post Bellum a chce touto formou ocenit pedagogy, kteří se zapojují do vzdělávacích
projektů a mají zájem prostřednictvím pamětnických
příběhů zatraktivnit žákům výuku moderních dějin.

Post Bellum nabízí školám nejrůznější
možnosti, jak osvěžit a zkvalitnit
výuku moderních dějin. Základem
je vždy pamětnický příběh, ale
formy, jak jej využít, jsou různé.
Mezi nejoblíbenější patří Příběhy
našich sousedů, stále roste zájem
také o zážitkové workshopy,
kinopříběhy a čtenářské dílny.
Více informací o konkrétních
projektech na https://skoly.
pametnaroda.cz/projekty/
Zájemci se mohli během
Slavnosti zúčastnit například besedy
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s ředitelem Post Bellum a autorem
rozhlasových Příběhů 20. století
Mikulášem Kroupou nad příběhem
veterána druhé světové války
a politického vězně z padesátých let
Tomáše Sedláčka nebo absolvovat
seminář k metodickému sešitu „Proč
jsme odešli” s Dášou Erbenovou.
Slavnost moderoval Dan Pražák
a letošními hosty byly spisovatelka
Karin Lednická a ředitelka Nadačního
fondu Arnošta Lustiga Eva Lustigová. 
Text: (red)

K
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Cafe Ebel: Místo,
kde je káva smyslem života

ces sklízení plodů kávovníku. Letět přes
půl světa, aby si člověk osahal tu nejdůležitější surovinu pro výrobu kávy, tomu
říkáme láska k řemeslu. A ta se vyplácí.
Kvalitu tak oceňují nejen koncoví zákaz-

Cafe Ebel, Kaprova 11, Staré Město
– otevřeno je pro právě pro vás
ve všední dny od 8:30 do 17:00 hodin,
o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin.

K
Text: Jan Petříš
Foto: Petr Našic

Terryho ponožky filmového
diváka nezklamou

Kino Světozor není potřeba představovat. Věděli jste však, že jeho součástí je
i kamenný obchod pro všechny milovníky stříbrného plátna? Odnést si odsud
můžete třeba DVD s vaším oblíbeným trhákem, knihy, časopisy a filmové plakáty.
Název obchodu, který funguje již více než
patnáct let, se pojí s vtipnou historkou.
Slavný režisér a člen legendární britské
skupiny Monty Python Terry Gilliam zavítal v roce 1999 na besedu do kina Aero.
Pod návalem dotazů z publika se Terry
rozhodl sundat si své vysoké boty, aby
mohla vzniknout dnes již kultovní fotografie Terryho v ponožkách. Odtud tedy
pochází jméno prodejny. Samotný Gilliam
se pak zúčastnil i jejího slavnostního
otevření v roce 2005.V současné době obchůdek provozuje skupina lidí, která spravuje dvě největší artová kina v Praze –
kino Aero a samozřejmě Světozor. To vše
zastřešuje společnost Union Film s. r. o.

Kostel svatého Vavřince
pod Petřínem

níci, ale také farmáři, kterým je férově
zaplaceno. Navíc se poctivá Honduras
Geisha (tak zní název zdejší kávy) pěstuje
v čisté panenské džungli. Všechno začalo
již v roce 1996, kdy byla založena pražírna.
A pokud si říkáte, že Cafe Ebel neznáte jen
z Kaprovy ulici, máte pravdu. Od vzniku
se podnik postupně rozšiřoval na další
místa v Praze. Bohužel přišel covid, který
některé provozovny této kavárny nepřežily.
Naštěstí tu pořád máme Kaprovu ulici, kde
je káva stále smyslem života. Přijďte na
vynikající kávu a třeba i díky vašemu nákupu se začne Cafe Ebel znovu rozrůstat! 

Kávy není nikdy dost! To
platí dvojnásob u té dobré.
Co dobré? Prémiové! V Cafe
Ebel se na vás těší s prvotřídním šálkem tohoto zbožňovaného nápoje. Vlastní
pražírna a exkluzivní spolupráce s farmáři z Hondurasu,
to vše na vás čeká v malém
obchodě v Kaprově ulici.

Na zdech bistra visí řada ocenění kvality
a také certifikát rabína, že káva je košer.
Také je zde řada fotografií přímo z farmy
v Hondurasu. Na nich vidíte usměvavou
majitelku Malgorzatu Ebel, jak sleduje pro-
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Nabídka filmových produktů
v pasáži ve Vodičkově ulici je skutečně
bohatá. Kromě plakátů, filmů a publikací zde naleznete i různé druhy
oblečení s filmovými motivy. Je možné,
že v kamenné prodejně nebude k dostání přímo daný kus, který hledáte. Od
toho mají Terryho ponožky svůj vlastní
e-shop. 
Terryho ponožky, Vodičkova 41,
Nové Město. Otevřeno je od
12:00 do 17:30 hodin v pracovní dny.
Text: Jan Petříš
Foto: Petr Našic

Na konci léta jsme si k návštěvě vybrali kostel svatého Vavřince v Hellichově ulici
na úpatí Petřína. Kostel v současnosti využívá sekretariát Pražského jara a je místem
různých zajímavých hudebních setkání. Provázel nás Jiří Konopásek, který má na starosti
organizaci koncertů v tomto sále.
Kdy se začala psát historie tohoto
objektu?
Na starším pohřebním místě středověké obce Nebovidy byla zhruba v polovině dvanáctého století vystavěna
jednolodní románská stavba, která
byla během gotiky postupně rozšiřována. Pohřebiště kolem budovy je
patrné dodnes. Před několika lety při
rozsáhlé rekonstrukci chodníků byly
ve výkopech před vstupem do kostela k vidění kosterní pozůstatky.

kostely v okolí. Následně byl přestaven
na patrový obytný dům s truhlářskou
dílnou, byla proražena nová okna, zřízeny komíny a postavena nová obyčejná
střecha. Kostel tak prakticky zmizel
z očí a skoro upadl v zapomnění.

N

Kostel je zasvěcen svatému Vavřinci,
přiblížíte nám jeho osud?
Svatý Vavřinec, mučedník ze třetího
století, rozdal církevní majetek chudým,
aby ho tak zachránil před hrabivostí
císaře Valeriana. Bohužel následně
byl na příkaz císaře umučen k smrti
na rozžhaveném roštu. Tento výjev
umučení je znázorněn na středověké
fresce uvnitř kostela. Rošt se pak stal
jeho atributem vedle palmové ratolesti, knihy, váčku s penězi a chleba.
Ve kterém roce přestal sloužit
svému účelu?
Za Josefa II., v době josefínských reforem, byl kostel zrušen podobně jako jiné

Na začátku průzkumných prací
v padesátých letech stála velká náhoda.
Co se stalo?
Tehdy nikdo netušil, jak velký kus
kostela byl ještě zachován. Dočetl jsem se, že odpadlý kus omítky,
který odkryl původní románské zdivo,
odstartoval průzkumné sondy. To byl
první krok pro rekonstrukci objektu
pro kulturní účely. Nejprve ale musely být uvolněny bytové prostory.
Objekt je nyní v majetku vaší městské části. Jedna z posledních úprav
byla oprava fasády v roce 2020.

Jaké zajímavé objevy přinesla
rekonstrukce?
Nejpozoruhodnějším byl objev nástěnných maleb ze čtrnáctého století. Na
jedné z nich je vyobrazen Kristus na
hoře Olivetské, pod ním výjev Umučení
svatého Vavřince. Díky vynikající restaurátorské práci manželů Látalových můžeme

obdivovat několik fresek od románské až
po pozdně renesanční epochu. Představují události kolem Ježíšova narození,
klanění tří králů a zvěstování pastýřům.
Kostel se může pyšnit dalším unikátem.
V roce 1995 byly do kostela umístěny
malé barokní varhany, tzv. varhanní
pozitiv, z dílny českého varhanáře Bedřicha Semráda. Tento nástroj s použitím
původních barokních částí (basové
píšťaly, vzdušnice) rekonstruoval Vladimír
Šlajch z Borovan u Českých Budějovic.
Pro jaké účely je objekt v současnosti
využíván?
V současnosti využívá objekt Pražské
jaro, pořadatel mezinárodního hudebního festivalu, k pořádání komorních
koncertů a podílí se i na jeho dalším
provozu. Působivý kostelní interiér se
zajímavou akustikou tak slouží nejen
pro koncerty, ale i pro hudební performance, příležitostné výstavy a další
umělecká setkání. Koncertní síň má
kapacitu asi sto patnáct návštěvníků. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek
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Život a dílo uzenáře Kotýnka:
Modely českých hradů ze sádla
a kuchařka otrávená vuřty
Uzenář Kotýnek patřil v prvních desetiletích dvacátého století mezi nejznámější postavy
Malé Strany. Do nejmalebnější pražské čtvrti se přistěhoval na začátku století ze Žižkova
a otevřel si uzenářství přímo na Malostranském náměstí v domě U Sedmi kamenných
sloupů (č.p. 271/2).

U
Čeněk Kotýnek byl zapálený vlastenec,
abstinent a vůbec málokdy vídaný idealista. Věděl, jaké nebezpečí pro duševní
zdraví národa, zejména pak mládeže,
představuje alkohol, proto pravidelně přispíval Studentskému sdružení
abstinenčnímu, které organizovalo
„protialkoholní práci“ mezi žáky středních škol, pořádalo přednášky a tisklo
osvětové letáky, kupříkladu s názvem
Kořalka - Bílá Hora moderního Čecha.
Zdaleka největší popularitu získal
ovšem uzenář Kotýnek pro svou zálibu
vyřezávat ze sádla modely českých hradů.
Aby připomněl zákazníkům i náhodným
chodcům, k jak velkému a ušlechtilému
národu patří, vystavoval je ve výkladní skříni svého uzenářství, takže se na ně chodili
dívat dospělí i děti z celé vnitřní Prahy.
Bohužel jako každá vášeň i ta Kotýnkova měla svou odvrácenou tvář. O co
více se uzenář věnoval své zálibě v dílně
za obchodem, o to méně času trávil za
pultem, a tak mu poměrně dlouho trvalo,
než si všiml, že se mu ztrácí zboží a tržby
neodpovídají prodanému množství.
Jenže ani potom se Kotýnek nemohl
dopátrat původu těchto ztrát, až celou záhadu rozluštila uzenářova služka Božena
Mendelová. Ta si zkraje podzimu 1904
všimla, že „uzenářský pomocník Václav
Baloun má pod postelí dva velké kusy uzeného masa. Pátralo se dále a zjistilo se, že
pomocník Baloun s vědomím svého druha
Eduarda Tetřeva zaměstnavatele okrádal.“
Tak alespoň zaznamenaly celou
událost Národní listy. Oba muži – Baloun
a Tetřev - způsobili Čeňku Kotýnkovi škodu
ve výši jednoho tisíce korun. Nakradené
peníze večer co večer prolévali hrdlem
v malostranských hospodách. Až dosud je
přitom Kotýnek považoval za dobré vlastence a takřka úplné abstinenty. Proto také
Balouna s Tetřevem do obchodu přijal.

Čeněk Kotýnek se svým dílem – hradem vyřezaným ze sádla

Ústrky v nové republice
Když 28. října 1918 vznikla Československá republika, splnil se Čeňku Kotýnkovi jeho vlastenecký sen. Konečně
byl národ svobodný, zbaven rakouského
jha, jak tehdy pětačtyřicetiletý muž rád
opakoval. Navíc v čele nového státu
stál prezident-asketa a takřka naprostý
abstinent. Do dalších let nemohl Čeněk Kotýnek hledět s větší důvěrou.
Jaké pak bylo jeho rozladění, když
mu nová republika přinesla jen zklamání.
Opakovaně se dostával do konfliktu s úřady. Berní správa mu dokonce nechala pro
údajný nedoplatek na dani zabavit nábytek. To Kotýnka rozlítilo. Začátkem srpna
1923 adresoval úředníkům následující
dopis. „Když mi další odvolání zakazuje-

te, tak jsem vám povinen sděliti alespoň
to, že platit nebudu, neboť jsem jedno
procento odvedl z mé tržby správně. Když
mě to ale budete brát proti všemu zákonu
násilím, budu se bránit třeba sekerou,“
psal rozezleně uzenář a pokračoval: „Četl
jsem v novinách za války, že se musí vyjít
rozvráceným živnostem vstříc a zatím,
když jsem se vrátil po čtyřech letech do
Prahy, jen mě úřady republiky ničily – za
rok 1920 jsem byl třikrát pokutován, že
jsem prodal kousek salámu v bezmasý
den, housky a pařížský salám mi byly
zabaveny (dle mého názoru ukradeny),
nedostal jsem za ně nic a já je přec měl
koupené.“
Poté uzenář dokreslil bídné poměry,
do nichž v novém republikánském režimu
upadl: „Personál jsem pustil, dílnu zavřel,
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teď ještě mě zkonfiskovat to, co jsem si
za Rakouska k stáru ušetřil a mě zavřít
a může být republika klidná, že co mohla,
vykonala.“
Celá záležitost tím ovšem neskončila. Uzenářovo konstatování, že se bude
bránit „třeba i sekerou“ vnímali úředníci
berní správy jako výhrůžku. Otec dvou
dcer putoval na policii, kde musel zaplatit
dvacet korun pokuty. Jeho popotahování
s úřady tím ovšem neskončilo.

Zkažené vuřty
Byla sobota 12. září 1932 kolem páté
odpoledne, když se v Kotýnkově malostranském uzenářství zastavila Božena
Mašková z Vlašské ulice. Koupila si tři vuřty. Dva z nich večer snědla. A kdo ví, zda jí
to, že nesnědla i třetí, nezachránilo život.
V neděli ráno probudila pětapadesátiletou kuchařku prudká bolest. „Přičemž
se mi chtělo zvracet, avšak jsem nemohla,“ popsala později na malostranském
policejním inspektorátu. „Podotýkám, že
před požitím vuřtů jsem ničeho nejedla,“
dodala ještě.
Její bytná zavolala lékaře, ten na místě konstatoval prudkou otravu a nechal
ženu převézt do Všeobecné nemocnice
na Karlově náměstí. Tady jí lékaři dostali
z nejhoršího. Že nešlo o jednoduchý případ, dokládá fakt, že byla po třech dnech
převezena do nemocnice Pod Petřínem.
A o několik měsíců později bylo ještě
hůř. Ve středu 5. dubna 1933 se v Kotýnkově uzenářství zastavil četník František
Vávra. Dostal chuť na tlačenku. Jen jí však
snědl, přepadly ho prudké bolesti, takže
i on zakrátko skončil v nemocnici.
O týden později se objevila v obchodě kontrola, při níž bylo několik plátků

Úřední oznámení o otravě Boženy Maškové
tlačenky zabaleno a odesláno k odbornému posouzení ve Státním autorizovaném ústavu ku zkoušení vod a potravin.
Výsledek zkoumání byl pro Kotýnka tristní:
„Vyšetřovaný vzorek tlačenky jest ve stadiu hniloby a proto schopný poškoditi po
požití zdraví lidské.“
Kotýnek se marně bránil, že jeho tlačenka je na Malé Straně i přilehlých Hradčanech nejlepší. Nakonec vyvázl s tučnou
pokutou a v jednom ze svých dopisů

smutně poznamenal: „Vyřezával jsem ze
sádla hrady, abych povzbudil národní cit.
Dnes jsem republikou, o níž jsme vespolek tolik snili, nazýván sprostým travičem.“
Takových konců by se uzenář a vlastenec
Čeněk Kotýnek věru nenadál. 

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

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 pachatelů, avšak zahrnuje také případy, které se
nikdy nepodařilo objasnit. Své vyprávění 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 fotografií.

V tomto domě na Malostranském náměstí provozoval uzenář svoji živnost

Objednat ji lze přímo u nakladatele
na eshop.prazskepribehy.cz
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Lákavé dědictví
po Otci vlasti

Doba vinobraní, burčáku
a letošního mladého vína
je tady. Jaká je pražská
vinařská tradice? A máme
ještě dnes vinice i v naší
městské části?
První zmínky o vinicích na území Prahy
se začaly objevovat ve dvanáctém století.
K nejstarším patří ta pod Strahovským
klášterem, o níž se píše už roku 1143. Po
Přemyslovcích rozvinul vinohradnictví
Karel IV. Jeho listina (1358) zpřesňovala zakládání i pronajímání vinic v Praze
a okolí. Vznikat měly v pásmu kolem

Valdštejnská zahrada a částečně i zahrady
pod Pražským hradem, kde se dříve rozkládaly zahrady a vinice Verdugovské, a vinice
pojmenovaná po svatém Václavovi.
Majitelé vinic se často střídali, podle
toho, jak se jim dařilo anebo jak bylo
vlastnictví děleno dědictvím. U každé z vinic však převládlo některé pojmenování
natolik, že se uchovalo až do našich časů.
Pozemky dnešních sadů v polovině šestnáctého století spravoval staroměstský
měšťan Linhart Šípař, po němž dostala
vinice název Šípařka. Když blíže k Hradu
založili Habsburkové Královskou zahradu,
získali na čas i tuto vinici, ale nakonec ji
k zahradě nepřipojili.
Vinice spojovaná se svatým Václavem je prvně zmiňovaná k roku 1396, pokud však na ní Václav skutečně pracoval,
musíme datum posunout před rok 935.
Původně se jí říkalo Opyš, nynější název
pochází ze sedmnáctého století. Areál
Svatováclavské vinice byl obnoven v letech 2007 až 2008 a otevřen pak veřejnosti. Přístupná je od Hradu i od zastávky
Malostranská a limitovanou edici tamních
vín je možné ochutnat jen v restauraci
Villa Richter. Tento dům čp. 147 na Starých zámeckých schodech, zvaný Richtrův, jinak také U Verdugů nebo Teyflovský,
byl vystavěn (1826) podle plánů Josefa
Kaury, s přístavbou (1844) navrženou
Franzem Wolfem. Přidanou hodnotou je
zde vyhlídka na pražské panorama. Součástí areálu je cesta lemovaná sazenicemi
odrůd typických pro vinařské oblasti Čech
a Moravy. Na svátek svatého Václava tady
tradičně probíhá vinobraní. Na území naší
městské části najdeme ještě dvě vinice
– jednu na pozemku ZŠ Malostranská,
druhou v DPS U Zlaté studně.
Celkem je v hlavním městě vysazeno
14,6 hektarů vinic. Na našem území je
jejich zastoupení miniaturní, o to však
jsou výsledná vína vzácnější. Velmi malé
množství jich z několika odrůd vzniká ve
Svatojánské vinici v části zahrad Strahovského kláštera, ve Svatováclavské vinici
se pěstují na téměř 0,4 hektaru půdy odrůdy Rulandské modré a Ryzlink rýnský.
A ještě úsměvná zmínka z doby, kdy
se pracovití Pražané vydávali na práci do
vinic v okolí Prahy a jednotlivá pražská
města byla ještě chráněna mohutnými
hradbami. Na svých vinicích měli viniční
domky, lisy, a také tam odpočívali. Vraceli-li
se však například obyvatelé Malé Strany domů již za tmy, nedostali se branou
domů, jelikož klíče od brány měli Staroměstští. A na noc se důsledně zamykalo! 

D

Prahy do vzdálenosti tří mil, což tehdy
představovalo zhruba třicet kilometrů.
Před koncem Karlova panování už bylo
v hlavním městě a kolem něj vysázeno téměř sedm set hektarů vinic. Tato
největší vinařská oblast v Čechách
prosperovala do třicetileté války.
Stráně kolem potoka Brusnice byly
z velké části lemovány vinicemi, na jejichž
místě vznikaly později zahrady:
(viz TAJENKU švédské křížovky na str.
38) za Jízdárnou Pražského hradu, Královská zahrada za Prašným mostem a ještě
jižněji Chotkovy sady. Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století byly vinice
i pole kolem Brusnice zabrány na obranné
pásmo barokních hradeb. V těsné blízkosti
byla ještě Jezuitská zahrada, dnes prostor
Strakovy akademie. Zachována zůstala

Text: Antonín Ederer
Foto: Jaroslav Tatek
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Stará pošta
na Maltézském náměstí
Každý obyvatel Prahy 1 zná Maltézské náměstí, které si do současnosti uchovalo
svůj staropražský ráz i vcelku poklidnou atmosféru v srdci rušného velkoměsta.
Zvídavé turisty tam sice potkáme, ale není jich rozhodně tolik jako na nedalekém
Malostranském náměstí či v Mostecké ulici. O zajímavé historii domu čp. 480/8,
který se nachází v severozápadním rohu náměstí, však ví nejen málo přespolních,
nýbrž i starousedlíků.
Dům vznikl v letech 1539–42 na místě
sladovny. Roku 1588 ho koupil Gotthard
Florián Žďárský ze Ždáru, komoří císaře
Rudolfa II., který jej roku 1592 prodal Janu
Welzlovi z Broumova, dvorskému střihači
suken. Snad od roku 1610 vlastnil nemovitost Kašpar Luk z Bohuslavic, tajemník
stavovských direktorů, který během českého povstání vyjednával pomoc slezských
stavů Fridrichu Falckému. Pro účast v odboji byl Luk z Bohuslavic odsouzen ke ztrátě jmění a uvězněn na hradě Křivoklátě.
Císařským rozhodnutím z roku 1622
byl zkonfiskovaný dům prodán tehdejšímu
pražskému a zároveň i hlavnímu zemskému poštmistrovi pro Království české Ferdinandovi Pruggerovi z Grünbergu (ve funkci
1610–17 a 1621–34). V prostorné budově
s rozsáhlými stájemi a dvorem měl Prugger
i jeho následovníci ustájeny poštovní koně,
vozy a ubytovanou čeleď včetně jízdních
poslů a postiliónů. Bylo toho také zapotřebí, protože pod jeho vedením se pražské
poštovnictví značně vzmohlo.
Pruggerovi však dlouho nepatřil.
V květnu 1625 byl císařským rozhodnutím věnován Řádu maltézských rytířů za
účelem umístění konventu. K jeho zřízení
však nedošlo a dům nadále zůstal pronajat
Pruggerovi pro potřeby poštovní stanice.
Během vpádu saské armády do Prahy roku
1631 byl vypleněn a poškozen. Maltézský
řád poté objekt prodal kováři Hanuši Graffovi, který v souvislosti se svým řemeslem
počítal s výnosnými zakázkami pro poštovní správu. Proto nechal budovu roku 1639
přestavět a zvýšil ji o jedno patro. Tehdy již
poštovní stanici vedl stejnojmenný syn předešlého poštmistra – Ferdinand Prugger
z Grünbergu ml. (ve funkci 1634–48). Po
něm zde krátce působili Jiří Boss z Ehrensteinu (1648) a Matěj Wobner (1648–56).
Od roku 1666 vlastnil dům Jakub
Schweizer, rovněž kovář. To již byl delší

dobu hlavním zemským poštmistrem
pro Čechy Jan Jindřich Lang (ve funkci
1656–70), kterého postupně vystřídali Jan Arnold z Bentzerad (1671–73),
Jan František Brahier (1673–92), Jan
Kašpar z Ickingu (1697–1710) a konečně
výjimečně schopný Jan Petr Nell z Nellenberku a Damenackeru (1710–43). Ten
v objektu úřadoval až do roku 1723, kdy
se sídlo hlavního pražského poštovního
úřadu přestěhovalo do nedalekého domu
v Lázeňské ulici čp. 462/5. Stěhování souviselo s částečným postátněním rakouské
poštovní správy, které se uskutečnilo o rok
dříve. Více než stoletá poštovní minulost
domu zůstala v povědomí malostranských obyvatel hluboko zapsaná, takže se
objektu ještě dlouho říkalo U Staré Pošty,
Na Staré poště či Stará pošta. Ostatně
i v současnosti se tam nachází hotel Old
Royal Post. 

Hotel U Staré pošty na Maltézském
náměstí, kde v letech 1622–1723 sídlil
hlavní poštovní úřad pro Království české

Text: PhDr. Jan Kramář, Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea

Současná podoba domu čp. 480/8 na Maltézském náměstí
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šel obchod mezi Smíchovem a Malou
Stranou, kde bych si koupil devítivoltovou
baterku… Praha 1 je specifická a musím
říct, že v jiných čtvrtích, zdá se mi, se žije
snáze, ale není to zas Malá Strana, že?

M

Uvědomuji si,
že vše je pomíjivé

Marek Bouda je pedagog na FAMU, dokumentarista
a fotograf. Jeho výstavu Před okýnkem a za okýnkem jste
mohli vidět celé září v galerii Spolku občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan na Malostranském náměstí. Fotografie
zachycovaly Prahu a její obyvatele v době covidu. Marek
vernisáž zahájil svým sólovým vystoupením na kytaru.

Jak se vám žije na Praze 1?
Vyrůstal jste zde?
V Praze se žije různě. Někdy a někde
lépe, jinde hůře. Narodil jsem se sice
na Moravě v Třebíči, ale na Malé Straně
vlastně žiji odmala. Postrádám tu řadu
obchodů „pro život“ – tedy pořádný
obchod s potravinami, železářství, elektro
– je toho mnoho. Nedávno jsem nena-

Co vás baví, inspiruje a nepřestává
udivovat?
Toho je řada. Je to těžká otázka. Ale
udivuje mě lidská i vlastní nepoučitelnost.
A to se týká i Prahy jako „tvora“. Nepřestává mě udivovat přežívající nekomerční
kultura navzdory kdečemu – asi to má ve
svém útěšném, terapeutickém charakteru. Kéž by to ale oceňovalo a podporovalo
více lidí. Ale zároveň mě udivuje, jaké
blbosti a povrchnosti lidé obdivují. Inspirují mě moji oblíbení umělci, ale i některé
pražské domy, a samozřejmě lidé, krajiny,
ulice, počasí a vlastní vzpomínky týkající
se mnohých pražských zákoutí. To asi
nejsem sám.
Je naopak něco, co byste zrušil
a vadí vám to?
Vadí mi přílišné zaměření na turismus,
profit, elektrokoloběžky... Kéž se v tomto
případě vše nevrátí k „normálu“.
Co vás čeká a na co se těšíte?
Teď zemřel Belmondo, takže si, nejen
já, opět uvědomuji s plnou silou, že vše
je pomíjivé. A to nás všechny čeká. Je
otázkou, zda se na to těšit. A v Praze?
To si netroufnu říct, abych pak nebyl
zklamán. A jsem celkem skromný. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Marek Bouda
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Nové české knihy
Ivan Klíma
Moje šílené století
– souborné vydání

Tereza Šupová,
Adéla Tallisová Dražanová
Bělorusko na cestě ke svobodě

(Academia)

(Kniha Zlín)

V roce devadesátých narozenin jednoho z nejznámějších českých spisovatelů
dvacátého století Ivana
Klímy vycházejí souborně
jeho paměti Moje šílené
století. Autor popisuje
svůj život, v němž zakusil
dvě zhoubné diktatury, od
dětství za protektorátu až
do přelomového roku 1989.
Nové vydání memoárů, které se právem zařadily mezi
klasické tituly tohoto žánru,
je doplněno o text spisovatelova syna Michala, jenž shrnuje posledních třicet let prožitých ve svobodě, a o řadu
barevných fotografií.

V létě 2020 se v Bělorusku
konaly prezidentské volby, ve
kterých pošesté zvítězil Alexandr Lukašenko. Výsledky
zpochybnila tamní opozice
i většina demokratických
států, což spustilo sérii
protestů žádajících změnu
vlády. V knižních rozhovorech promlouvají zástupci
několika generací běloruských kritiků režimu, z nichž
mnozí zažili represe a vězení.
Jejich osudy spolu s pohledem českých novinářů živě vykreslují moderní dějiny této
poslední evropské diktatury. 

Miroslav Pech
Hranice už nejsou, tati
(Argo)

Táta má starostí až nad hlavu. Vlastně se mu všechno
tak trochu vymklo z ruky.
A tak sebere dcerku a prchá.
Před policií, před přízraky,
před sebou. Ale následkům
svých činů člověk neunikne.
Miroslav Pech, známý svými
autobiografickými novelami
Cobainovi žáci a Otec u porodu se tentokrát věnuje
jinému žánru – psychothrilleru. Věrní čtenáři se však
mají čeho chytit – motivy
rodiny, strachu z vlastního
selhání a lásky k béčkovým filmům zůstávají. Jenom té
krve teče o pár litrů víc.

Simona Bohatá
Klikař Beny
(Host)

Ve své nové knize bere
Simona Bohatá čtenáře do
světa dělnických kolonií
na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let minulého století. Na konci pražských tramvajových linek
a mezi oprýskanými domy
ožívá svět bizarních a svérázných postaviček, které tu
zažívají svá dobrodružství.
Vše začíná, když Beny odejde od svého otce. Musí se
vyhnout vojně, najít si práci
a bydlení a hlavně čas, aby
se mohl věnovat tomu, co jediné ho zajímá – fotografování. Jenže i to může za reálného socialismu být přání za
hranou zákona… 
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Týden slovenského divadla

Divadlo Aréna exkluzivně v Praze!
Od 11. do 15. října
V těchto dnech se v rámci Měsíce česko-slovenské vzájemnosti, který již v roce 2002
vyhlásili tehdejší ministři kultury České republiky Pavel Dostál a Slovenské republiky
Milan Kňažko, uskuteční hostování bratislavského Divadla Aréna s profilovým Občanským
cyklem v Divadle Hybernia.
Fokus na Divadlo Aréna není náhodný.
V roce 2002 ho převzal jako jeho nový
ředitel herec Juraj Kukura. Jeho příchod
s pětiletou zkušeností z německého
divadelního prostředí, v němž působil
v letech 1984–1989, znamenal obohacení slovenského společensko-divadelního diskurzu o do té doby opomíjenou
problematiku historického vědomí.
Divadlo Aréna jako první na Slovensku
začalo realizovat občansky uvědomělý
divadelní program se zaměřením na
přehodnocující a objektivizovaný pohled
do minulosti. Zanedlouho se z něj vyprofiloval Občanský cyklus, tedy cyklus
inscenací, který již téměř dvě desetiletí
představuje úctyhodnou dramaturgickou
osu Divadla Aréna. Odvážný a inovativní
pohled do slovenských, resp. česko-slovenských dějin mezitím do sebe
organicky pojal i témata nad rámec
národních historií, s důrazem na oživování vědomí univerzálních hodnot lidské
civilizace a jejich kulturní všeplatnosti.

V současné době má Divadlo Aréna
na repertoáru v rámci Občanského cyklu
několik inscenací, z nichž se v Praze představí pět: Jánošík, Tiso, Holocaust, # Dubček, Bible. V jedinečné výtvarně-hudební
performanci Bible účinkuje v hlavním partu ředitel divadla, tedy herec Juraj Kukura.
Uvedení inscenací před českým divákem
může být jedinečnou příležitostí podpořit
prostřednictvím divadelního umění česko-slovenskou kulturní vzájemnost. Tím
spíš, že právě v roce 2021 si připomínáme
100. výročí narození Alexandra Dubčeka,
s jehož jménem jako symbolem se pojí
významná dějinná událost obou národů
Čechů a Slováků – Pražské jaro.
Součástí Týdnu slovenského divadla
– hostování Divadla Aréna bude také výstava obrazů Juraje Kukury, které vznikají
přímo v průběhu představení inscenace
Bible. Vernisáž se uskuteční 7. 10. 2021
v galerii Slovenského institutu v Praze. 

Program:
11. 10. v 19:00
v Divadle Hybernia
 JÁNOŠÍK
12. 10. v 19:00
v Divadle Hybernia
 TISO
13. 10. v 19:00
v Divadle Hybernia
 HOLOKAUST
14. 10. v 19:00
v Divadle Hybernia
 # DUBČEK
15. 10. v 19:00
v Divadle Hybernia
 BIBLE

Text: (red)

Nejen pozvánka na výstavu
Společenské středisko Újezd 26
vás zve 15. 10. od 15:00 hodin na zahájení výstavní činnosti. Výstavu pod názvem

Tvoříme pro radost
pro vás připravili MUDr. Petr Pudil a Alena Krištofová.
Těšit se můžete na keramické obrazy, plastiky a malbu.
S potěšením vás přivítáme, a pokud se věnujete výtvarné činnosti, rádi vám pomůžeme i s vaší prezentací
v nově upravených výstavních prostorách Galerie Újezd 26.
Vaši dobrovolní hasiči Praha 1 ve spolupráci s MČ Praha 1 
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Říjnové akce pro seniory
 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
 Hodinový ajťák v klubu seniorů Tomáš
KDY: čtvrtek 7. 10. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PŘIHLÁŠKY: od středy 29. 9.
 Hodinový ajťák v klubu seniorů Haštalka
KDY: čtvrtek 14. 10. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Haštalka
PŘIHLÁŠKY: od středy 29. 9.
 Přednáška: Osobní bezpečí
KDY: úterý 12. 10. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PŘIHLÁŠKY: od pondělí 4. 10.
Přednášejí preventisté MP Praha,
účastníci dostanou malý dárek
 Smíchovská průmyslovka třetího věku:
Jedová chýše
KDY: středa 20. 10. v 15:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠKY: od pondělí 11. 10.
Pojďme si rozšířit povědomí o jedech
v našem okolí i v zemích vzdálených
 Tematické vycházky s Martinem:
Apolinář a okolí
KDY: úterý 19. 10. ve 14:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠKY: od úterý 12. 10.
Informace o srazu a případném vstupném při registraci
 Fórum mladých hraje seniorům
KDY: čtvrtek 21. 10. ve 14:00 hodin

KDE: Klub seniorů Tomáš
PŘIHLÁŠKY: od středy 13. 10.
Další z cyklu oblíbených koncertů klasické hudby
 Toulky městem: Tržiště
KDY: středa 27. 10. ve 14:00 hodin
KDE: Dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠKY: od pondělí 18. 10.
Nový cyklus vycházek. Informace o srazu
a případném vstupném při registraci
 Setkání s kulturou: Jazz
KDY: středa 3. 11. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda
VSTUPENKY: od čtvrtka 21. 10.
v infocentru Vodičkova 18
Vystoupí skupina Eva Emingerová a Trio
Vstup na všechny akce se řídí platnými
protiepidemickými pravidly. Na každou akci s sebou mějte certifikát EU
COVID-19, tedy potvrzení o platném
očkování, o prodělání nemoci nebo
o negativním testu na platném formuláři, a dále respirátor nebo certifikovanou
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.
socialnisluzby-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 

Sportovní úspěch! Gratulujeme!
Pátý zářijový den přivítal sportovní areál Gymnázia Nad Štolou zalitý nedělním
sluncem účastníky 8. ročníku AkSenHer. A ti dorazili v nevídaném počtu.
Celkem sedmačtyřicet aktivních seniorů soutěžilo v pěti sportovních disciplínách:
nordic walking, stolní tenis, tenis, pétanque a seniorský pětiboj.
Velký úspěch zaznamenal pétanque
Senior tým Prahy 1,
jehož reprezentantka
Zdeňka Bernátová (na
nejvyšším stupínku)
zvítězila v kategorii
žen. Ocenění jí předala olympijská vítězka
v jachtingu Lenka
Šmídová.

Listopadové
seniorské
výlety 2021
 úterý 23. listopadu 2021,
8:00 hodin
Choustník – hrad a Votice – klášter
Na tento výlet se přihlašuje od 19. 10.
 úterý 30. listopadu 2021,
8:00 hodin
Budeč – přemyslovské hradiště
a rotunda, Lány – hrob T. G. M.
Na tento výlet se přihlašuje od 26. 10.
Odjezd autobusu od Rudolfina
v ulici 17. listopadu ! NOVĚ!

Výlety jsou organizovány zdarma
a pouze pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na
Praze 1 (zahrnují dopravu, návštěvu objektů, oběd, služby průvodce, koordinátora 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 upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili
minimálně tří posledních výletů. Ze
zdravotně-bezpečnostních důvodů
si vyhrazujeme pravidlo, že výletů
se mohou zúčastnit pouze senioři
očkovaní na covid-19 nebo s platným
PCR testem. Nošení roušek nebo respirátorů se bude řídit podle aktuálně
platných bezpečnostních předpisů.
Děkujeme za pochopení vzhledem
k ostatním seniorům. Senior prokáže
očkovací průkaz nebo výsledek platného testu před nástupem do autobusu.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat
se, zdali se neuvolnilo místo.
V případě 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.
Karel Ulm,
koordinátor výletů,
tel.: 777161539. 
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Registrační linka
pro seniory z Prahy 1:
Očkování posilovací
(3.) dávkou vakcíny
V rámci snahy maximálně ochránit především ohrožené skupiny
obyvatel před těžkým průběhem onemocnění covid-19 Ministerstvo zdravotnictví ČR dočasně povolilo použití registrovaných
léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax
(Moderna) jako posilovací nebo dodatečnou třetí dávku. Tento
typ vakcinace mohou využít všechny osoby, kterým uplynulo alespoň 8 měsíců od dokončeného základního schématu očkování.

Doporučena je však zejména pro:
 seniory ve věku 65+ let
 o
soby umístěné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele




dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory,
anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením
nebo v domovech se zvláštním režimem,
o
soby s chronickými onemocněními s predispozicí
k těžkému průběhu nemoci covid-19,
z
dravotníky a pracovníky v zařízení sociálních služeb,
kteří v minulosti onemocnění covid-19 nikdy neprodělali.

Registrační linka funguje pro seniory z Prahy 1 na stejných
číslech jako doposud (725 397 934, 607 048 183)
každý všední den od 8 do 12 hodin. Zaregistrovat do centrálního systému lze každého seniora, kterému uplynulo alespoň
8 měsíců od ukončení očkování.

praha 1

říjen 2021

Poradna strážníků

?

Podzim je v plném proudu a ať se nám to
líbí, nebo ne, zima už pomalu klepe na dveře. Využijme proto posledních teplých dnů
k procházkám venku, případně k pobytu na
chatě či chalupě. Pokud nemáme rekreační
zařízení přizpůsobena celoročnímu užívání,
jsou již ze své podstaty většinu roku neobývaná. V podzimních
a zimních měsících pak zcela opuštěná. Abychom se vyhnuli
nepříjemnostem spojeným s návštěvou nenechavců, pojďme
si tentokrát připomenout pár nejdůležitějších zásad k zabezpečení a preventivní ochraně našeho majetku. Samotné vloupání
bývá totiž otázkou několika desítek minut. Pachateli vloupání
do rekreačních objektů jsou nejčastěji lidé bez domova či bez
práce, kteří se spokojí s přespáním a nalezením něčeho k snědku
a pití. Další skupinku pachatelů tvoří recidivisté, kteří v klidných
chatových osadách hledají úkryt před spravedlností. Poslední
skupinou pachatelů jsou členové organizovaných skupin. Ti
mají předem velmi důkladně vytipovány objekty zájmu, pracují
na objednávku a využívají nejmodernějších technických vymožeností k překonávání mechanických a elektronických zábran.

Jaké má chatař či chalupář možnosti ochrany
svého majetku?

Základem zůstává zabezpečení stavebních otvorů (dveřní
 
a okenní prostory a prosklené plochy – verandy). Tudy pachatelé pronikají zhruba v osmdesáti procentech všech případů
vloupání. K ochraně je možné využít certifikované mechanic-

Poradna hasičů
Léto je za námi a blíží se doba, kdy si budeme muset doma přitopit. A tady se může
skrývat problém, který nás může zaskočit.
Přes propagaci různých druhů vytápění
ještě mnozí z nás používají topidla na pevná
paliva. Někdo proto, že je to ekonomicky
výhodné a mnoho z nás proto, že pohled do
hořícího ohně nás uklidňuje. Krbová kamna jsou možná
i proto oblíbená nejen jako hlavní zdroj tepla, ale i jako
doplňkový, optický zdroj pohody.
Základem pro používání topidla je komín. Podotýkám,
že pořádný a správný komín. Nevěřili byste, že i dnes vzniká mnoho požárů, jejichž příčinou je právě poškozený nebo
špatný komín. Neváhejte a nechte si ho včas prohlédnout
od kominíka.
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ké zábranné prostředky (bezpečnostní uzamykací systémy,
ochranné okenní folie a skla). Vhodným doplněním mohou
být různé typy ochranných mříží a uzamykatelné okenice.

Pro vyšší standard ochrany je možné využít elektrický
 
zabezpečovací systém, případně připojení objektu na pult
centralizované ochrany bezpečnostní agentury. Tato opatření slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo
pokusu o vniknutí do střeženého objektu nebo upozornění na
nežádoucí činnost narušitele.
Technika má nezastupitelnou úlohu, ale jsou i docela oby 
čejná opatření, která nic nestojí – udržovat dobré vztahy se
sousedy (všímat si pohybu neznámých lidí v okolí), mít rekreační objekt dostatečně pojištěn (velká část občanů uzavřela
v minulosti smlouvy za podmínek, které dnes již neodpovídají
cenové a hodnotové realitě), pro případ vloupání se vyplatí si
poznamenat výrobní čísla přístrojů a věcí (pro potřeby Policie
ČR a pojišťoven).
Zcela jednoduchou možností, jak budit zdání, že je rekreační
 
objekt pravidelně navštěvován, je řádná údržba zahrady.
V zimě jde o odklizený sníh, v létě a na podzim o pravidelnou
péči o posekaný pažit či včas sklizené ovoce.
Irena Seifertová, tisková mluvčí,
Městská policie hlavního města Prahy
(Pozn.: Preventivní rady jsou čerpány od autorů Kocábek a Jurčík.)

Zejména ve starší zástavbě a rekreačních objektech
můžete najít trám zazděný do komínového tělesa nebo
vypadaný maltový výmaz mezi cihlami, popřípadě jinou
závadu, která zvenku není vidět. Pokud máte komín v pořádku, je třeba zkontrolovat připojení topidla. Do komínového
tělesa je obvykle připojeno plechovými trubkami (rourami),
které by měly mít určité parametry. Tedy měly by to být roury, které jsou k tomu účelu určeny. Komínový vstup by měl
být opatřen kovovou zděří, do níž je trubka vyústěna.
Na trhu je trubek velké množství v různých cenových
relacích a kvalitě. Nevyplatí se šetřit, protože roury ze silnějšího plechu vám vydrží déle a jsou výrazně pevnější a odolnější proti nárazu. Důležité je, zejména u delšího komínového vedení, mnohdy doplněného vzduchovým výměníkem,
zajistit spojení jednotlivých částí, tedy trubek, kolen a výměníku šroubky, nýty nebo kolíky. Při nákupu pozor na to, aby
výstup z topidla odpovídal průměru kupovaných trubek.
Mnohdy vám to připadá zbytečné, protože trubky přece
pevně drží, ale opak může být pravdou. Teplem se trubky
roztahují a stačí otřes nebo náraz a problém je na obzoru.
Pokud se jedná o topidla, je to samostatná kapitola
a pro její obsažnost se jí budeme věnovat v dalších číslech
magazínu Jedna. 
Za Sbor dobrovolných hasičů Praha 1
Ing. Vladimír Krištof, starosta SDH
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Antoaneta Barta,

Stráně kolem potoka Brusnice byly z velké části lemovány vinicemi,
na jejichž místě vznikaly později zahrady: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(viz TAJENKU) za Jízdárnou Pražského hradu, Královská zahrada
za Prašným mostem a ještě jižněji Chotkovy sady.
Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce – paní Yvonu Houlíkovou.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka Před branou
nenávratna, kterou napsal Adam Drda a vydala Kniha Zlín.
Blahopřejeme!
I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 10.
AUTOR
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velvyslankyně Rumunska
v České republice
Je mi ctí, že mám příležitost reprezentovat Rumunsko v České
republice, která je pro naši zemi
blízkým partnerem a s níž máme
dlouhou tradici ve spolupráci
a solidaritě. Můj mandát velvyslankyně Rumunska začal
v lednu 2021, v době restriktivních opatření způsobených pandemií covid-19.
Přesto jsem byla velice
potěšena a získávala první
pozitivní dojmy o městě
a jeho obyvatelích, poznávala mnoho českých partnerů,
propagovala svoji zemi a naše
vztahy s Českou republikou.
Profese diplomata je především o stavění mostů, otevírání
dveří a hledání nových způsobů
spolupráce. Jsem ráda, že při všech
setkáních s lidmi jsem vnímala
velkou otevřenost a zájem o Rumunsko. To, že naše velvyslanectví sídlí
na Malé Straně, v historickém srdci
Prahy, v jednom z nejpůsobivějších
paláců v této lokalitě, v Morzinském
paláci, je dalším z důvodů, proč jsem
hrdá a šťastná, že mohu sloužit své
zemi ve vašem nádherném hlavním
městě. Morzinský palác je majetkem
Rumunska od roku 1936, kdy ho
získal Nicolae Titulescu, vizionářský
ministr zahraničních věcí, významný
diplomat a prezident Společnosti ná-

rodů. V roce 1937 se palác stal sídlem
velvyslanectví Rumunska.
Budova byla postupně přestavována a během osmnáctého století
přeměněna na dnešní pozdně barokní
palác. Kolemjdoucí a turisty okouzlí fasáda paláce se dvěma sochami Maurů
– alegoriemi noci a dne. Pozornost
poutají také čtyři sochy na římse střechy. Ty symbolizují čtyři roční období
– odkaz na přátelství mezi hrabětem
Morzinem a italským skladatelem

Antoniem Vivaldi. Rumuni jsou
také hrdí na to, že na přední straně
budovy je pamětní deska Michala
Chrabrého, knížete Valašska
a Moldávie a vládce Sedmihradska, připomínající jeho
návštěvu Prahy v šestnáctém
století, kdy hledal podporu
u císaře Rudolfa II.
Vzhledem k tomu, že
většina mých denních aktivit se odehrává v Praze 1,
mám tu čest objevovat
každý den fascinující a překvapující detaily. Těší mě
procházky tajemnými úzkými
uličkami Malé Strany až na
Pražský hrad, kde jsou přitažlivé
galerie, muzea a odkud je nejkrásnější panoramatický výhled na Prahu. Ráda chodím přes Karlův most
na Staré Město, projdu se náměstím a podívám se na orloj, obdivuji
elegantní fasády a butiky se skrytými antikvárními skvosty v Josefově,
které nesou tolik svědectví o středověké a současné historii Evropy,
nebo se zastavím na oběd v secesní
restauraci Obecního domu. To vše
mě naplňuje radostí a energií. Přeji
vašim čtenářům zdraví, prosperitu
a jasné vyhlídky do budoucna! 
Foto: Petr Našic
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